
DON CARLOS RÓZSAFÜZÉRE
írta SZENTKUTHY MIKLÓS

II. Fülöp király minden képzelhetőtmegtett annak érdekében, hogy fiából, akin kü
lönös testi és lelki betegségek jelei mutatkoztak: daliás lovag, igazi trónörökös,
aranyszép vőlegény, Madonna trubadúrja, diplomata és világpolitikus. udvari bálo
kon Don Juan, lelkigyakorlatokon Loyolánál loyolább legyen, de - hiába. A fiú,
Don Carlos testi és lelki zavarai erősödtek: parádés zsinatokon a főpapok alig tud
tak dogma-köszörüléseikre figyelni, mert Carlos, a trónörökösök "kisebb baldachin
ja" alatt igen-igen furcsán viselkedett.

Így hát Fülöp király, szerelmes fájdalommal, Carlost díszmenetben, "körmenet
ben" egy távoli kastélyba toloncolta, ahol tán több szoba volt, mint az Eszkoriálban,
a keresztes lovagoktól tanult ezeregyéji pompával berendezve. Innen a Főinkvizitor

(néha a római nuncius vagy szentremete barát) havonként, félévenként részletes je
lentést küldött az apának, aki hol apokaliptikus tengeri árrnádiát épített Anglia el
len, hol Anglia királynőjét. katolikus Tudor Máriát akarta feleségül venni (tudjuk:
vette is).

A Főinkvizítor XIX. A) jelzésű .Juero-diagnosis''-a így hangzik:
Carlosed. Felség, ha a Szűzanyához imádkozott (és ezt igen gyakran teszi), abból

a célból, hogy az lstenanyát a legforróbb emberi közelségben érezze magához, hol
királyi édesanyjára, hol egy hitbuzgó, keresztény arab szűzre, hol egy kék szemű

(dantei .Trice! Trice! Beatrice !") leánykára a toledói hitfőnél. hol a madridi udvar
légegyetemesebb tudására és költőnőjére (új Szent Hildegárd von Bingen l), hol me
sekastélyának fekete hajú, Goya-urcú kulcsárnőjére, ~- beteg Carlos bölcs .mamájá
ra" gondolt. Carlos úgy vélte, hogy ha a szentképek és szentszobrok, feszülelek és ol·
tári. ékszerhólyagos bibliák tisztelete Szentegyházunk szerint engedélyezett, sőt

ajánlatos (pia et comrnendata), akkor ezek az emberi arcok is - szentképeknek,
szentszobroknak foghatók fel.

De'? De? Egy bizonyos március l3-án, Szent Nikéforosz napján: Carlos úgy érez
te, hogy ezeknek az asszonyi vagy nimfeumi arcoknak felidézése talán mégsem "sza
bályos", sőt talán bűnös, sőt (óh irgalom Atyja, ne hagyj el!) ..- káromló, ennélfog
va: fekete apród-ruhájában, hófehér lován elment a pár mérföldnyire eső Eusebius
kápolnába. hogy ott egyrészt .bünét" megbeszélje egyik karmelita lelki vezetőjével.

másrészt imádkozzék legkedvesebb szárnyas oltára, triptichonja előtt: balra az Od
vözlő Angyal. jobbra a Donna Celestina, középen Alexandriai Szent Katalin eljegy
zése Jézussal. . .

Mit talált Carlos az ő kápolnájában? Ahol a Rózsafüzér első örvendetes titkát, az
Üdvözlégy Mária első szavait. az Angelus első "tételét" akarta elimádkozni. vagyis
az Annunciációt és az Úristen földi szenthajlék-keresését a Szűzanya szent méhében,
- mit talált ott fekete Carlos, leszállva fehér Szent-Márton Pegazusáról? Örjöngő,

képromboló. képtépő eretnekeket, akik a képek tiszteletét sakál-üvöltéssel és kese
lyű-karmokkal tagadták : porrá zúzták, köpték, taposták Carlos (és bizonyára az
Uristen) legszebb oltárát.

Részlet az író Szen: Orpheus Brel'l'áriunuinak V.. Véres Mária című kötetéből.
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Az Eusebius-kápolna sekrestyéjében (próféta: Jeruzsálem romjai felett?) Carlos
lelki vezetője, - március l3-án, ne feledjük, - Szent Nikéforosz életét beszélte el
Carlosnak.

Nikéforosz, Bizáncban, a 9, században: a szentképek tiszteletének legnagyobb
harcosa volt. Már apja is az volt és ezért Szemét nevű (Kopronymos) Konstantin
császár száműzte az egész családot, - talán Konstantinápolyból romos-rongyos, fél
tüdővel lélegző Athénbe - ahol Nikéforosz mindent megtanult, amit ott még tanulni
lehetett, Logikát és Dialektikát, Platónt és Arisztotelészt. A képtisztelő nagy Iréne
császárnő visszahívta Nikéforoszt, világi ember létére konstantinápolyi pátriárkává
tette, pappá szentelték, püspökké felkenték, mivel minden-platónok és minden
arisztotelészek arra tanítottak, hogy nincs a keresztények Istenének és az Isten Any
jának megfelelőbbviselkedés (religio us behaviour), mint a szentképek tisztelete. Mi
kor püspökké szentelték, nagyértekezésének kéziratát (a képek tiszteletéről) hóna
alatt tartotta, majd egy ereklyés szekrénybe, balzsamok és csontok közé helyezte:
ez! ez! ez! (a jelenet, az elv, a tény) könnyekre fakasztotta Carlost, hiszen ő is, ő is,
annyit, annyit írt és önelemző Naplóit sokfele tornyosodó sokféle barokk szentszo
bor mögé dugta.

Carlos lelki vezetője azt sem titkolta, hogy Nikéforosz pátriárkasága előtt, mint
világi nagy államférfi, nagyvilági életet élt, - igen, s később, mikor jelen volt a kép
tiszteletet .xíogmatizáló" zsinaton és konzíliumokon, Iréne császárnő gyakran nem
eleven szarkofágszobrok ornátusában jelent meg, hanem éppen ellenkezőleg, és így
- Nikéforosznak nem a legkönnyebb kísértései voltak (Carlos! Carlos! a tiéid), - le
győzte őket (Carlos! Carlos! a te' győzelmeid l).

És az okos lelki vezető azt is tudta, hogya "királyfi Don" imádja a szent-színpadi
szent-misztérium játékokat, épp ezért elmondta a királyfinak a később újra és újra
száműzött Nikéforosz holttestének hazahozatalát Konstantinápolyba 846. március
13-án, - a velencei hajót, a Fekete-tenger viharait, az Égei-tenger napsugarait, a bi
zánci nép szent részeg boldogságát, zenéit, szövétnekeit, ahogya költő Keresztes Já
nos mondaná: "Miurunk karneválját".

A lelki vezető megnyugtatta Carlost : nem volt vétkes, mikor földi formájú, em
ber-ábrájú, szentéletű asszonyok képével dúcolta fel mégszínesnél mégszínesebbre
legtisztább Ave Maria Rózsafüzér, Angelus-imáit a Madonnához, menjen Carlos
haza Isten békéjével, - azzal megáldotta, "találkozás lesz az Égben, most még csak
adieu a Földön".

Odahaza, jóformán minden délelőtt, Carlost meglátogatta egy földön-földöntúli
életű apáca, talán maga Avila vastag várának Teréziája, avagy csak Carlos képzelte
annak, - de úgy vélem, Felség (írja a Főinkvizítor II. Fülöpnek), hogy ez idem et
eadem, egyértelmű, szentértelmű dolog, ismervén Carlosunk leglázasabb áhítatát.
Carlos, hazaérvén (az éjszaka kosztümjében, a hajnal lován), minden fájdaltnát elsír
ta a Rózsa Regénye, a mysticissima flora apácának, igaz vagy képzelt "Avilá" -jának,
a képrombolókat, a kárhozat mozsártörőjébenhamuvá gyalázott, Annunciációs 01
tárképét. Mire? Az apáca mosolyogva (Trice! Trice! Beatrice! - Dante dalában) át
vezette Carlost a hálószobájába, ahol (óriási tükrök, vagy japán spanyolfalak mére
tei után futva): Beato Angelico, festők festője, Annunciáció-képének (1437 után? .. )
csodálatosan hűséges másolata volt látható.

"Ennél szebb nem volt és nem lesz a világon!" - rebegte, suttogta Carlos az ő

"A vilá"-jának mirhavirág fülébe. Mért a legszebb? Itt minden egyszerűség lényeg,
cifrátlan, titok és világosság, Ég és Föld (Isten és Mária) legintimusabb, halk és sut
togó és mégis mindenről mindenttudó találkozása, Végtelenség és alázat, Ostya-fe-

625



hér falak, gótika sóhaja, reneszánsz lehelete, Szent Tamás minden hittudományi
Summájának pillangó színeváltozása, Pax Domini, legdogmatikusabb látomás, priz
mába-lépés előtt a Szentlélek sugara.

Carlos még be sem fejezhette imádságát Beato Angelico szentképe előtt, az ő

.Avilá't-ja, Szentlélek-szárny kolostori fejékével, még épp hogy elsuhant (Ábel oltár
füstje az Égbe), - mikor zokogva (valljuk be: káromkodva is ... ) betörtek Carlos
hálószobájába Carlos legkedvesebb, hol misztériumokat, hol vad vigjátékokat játszó
színészei és rongyokban, vérző sebekkel, mártir-meztelen elpanaszolták, hogya kép
romboló eretnekek színházukat, kosztümjeiket, farce és-Dei Deo kulisszáikat szét
zúzták, felgyújtották (még most is égnek! füstjétől Hádes-hamvas korrnosak ! - mu
togatták ... ), - mire?

Don Carlos, Beato Angelico theológiai hóvirág-képének hatása alatt, azonnal azt
mondta nekik: "Ne sírjatok! Örüljetek minden földi dísztől megszabadult ártatlan
Ádám-pucérságtoknak, "mert ez lesz forrása, ihletője annak az auto sacramentale
nak, melyben ábrázolni fogjátok Beato Angelico legszentebb képét, az Angyali Üd
vözletet, az intimitás és' egyszerűség elíziumi házasságában. "

Ezt a szentjátékot (folytatja dokumentum-levelét a Főinkvizítor Il. Fülöp király
nak) magam is láttam, - hithívebb lettem tőle, mint eddig voltam. De? - most én
gyónok Felségednek -, de? Én a hiúság bűnébe estem és vetélkedni versenyezni ki
vántamjó Carlosod .Avila't-szororával és Beato Angelico Angyali Üdvözlet-képé
vel és Carlosod színészeinek mise-szép, mise-szent pantomimjével. - ennélfogva?

Aznap délután: Tiziano Angyali Üdvözletének (1564 ... 1566... ) másolatát vit
tem el a Trónörökösnek, - öt évvel ezelőtt, velencei politiko-küldetésern alkalmából
csináltattam ; ez: ellentéte volt Boldog Fráter Angelicus képének,- ez: dráma, vihar,
apokalipszis, démonok, angyalok, kozmoszok őrült kozmogóniája, színek lávázó
tobzódása, a Világszínház Mozgósítása.

Hatása Carlosodra? - kérdi levele befejezéseképpen a Főinkvizítor, - hatása ez:
másnap (a rongyos színészek voltak at első felvonás, amiről most írok, evangélista
Szent Márknál és Tacitusnál is rövidebben: Carlosod "színházi életében" a második
felvonás), -- másnap (ez a véletlen szinte csodával határos): meglátogatta Fenséges
Károly-fiadat Calderón, a drámaíró (szelleme, szelleme, persze hogy szelleme, eljö
vendő lelke maszkjában, vagyis teste húsában ... ismered Királyom, Carlos látomá
sos habitüdjeit ... ), aki "tegnap" még "A legnagyobb varázslat a szerelem ",című da
rabját írta és utána - papnak ment, papi ruhában köszöntötte Carlost. - akinek kas
télya a Komposztélai Szent Jakabhoz vezető zarándokút mellett emelkedett, és Cal
derón épp Komposztéla felé tartott.

Carlos két vállánál fogva rázta, rángatta Calderón rnindkét váIlát,- nem volt ez
hisztéria, - ellenkezőleg: vallásos extázis (értesültem ... ), szeretet.és lsten színházai
iránti rajongás, - Carlos mondá Calderórmak, - szakítsa meg útját pár órára, pár
mérföldkőreés vigye magával Felséged, Rex Felipe, udvari színházának minden szi
nészét és minden Égre-éhes szent díszletét : ezekkel játsszassa el Komposztéla tiszte
letére az Angyali Üdvözlet - Tiziano-értelmezésű -- drámáját, - zuhogjanak rózsa-ág
köteleken még angyalok, puttók, minden Katholikus Metafizika édes kölykei is és
közben zúgjon, zengjen, kórusból és zenekarból : Üdvözlégy Mária, malaszttal
teljes! .
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