
verselés, édes könnyedsége bűvöl el,
amely előtt nincs nehézség, s amely a
mázsás mondanivalókat vagy vaskos
képeket is éterien pilleivé vagy pe
helyszetűvé avatja kedvenc ritmusá
nak, a' játszi jambusoknak és vidám
anapesztusoknak szökellésében. Köny
nyedségének máslk forrása a kép
teremtő fantázia: a könnyedség, ahogy
érzéstartalmaíhoz 9sztönösen megleli a
találó, költői liépet, f.ordulatot, a pátosz
nélkül is ragyogó-kifejezést. Ennek a
kettős könnyedségnek vannak előnyei:

és vannak veszedelmei. A konvencio
nális érzelmi tartalomnak,' a szerel1:b.i'
költészet banalitásainak ez a fordula
tos kifejezés és verselőkészség adja
meg az- eredeti csengést, az újat
mondás szuggesztióját. Ez az a varázs
lat, amellyel a költő közösségi érde
kűvé tudja avatni legszemélyesebb
magánügyeit. Ez biztosítja a vers sima
folyását: ami másnál hézagpótló tölte
lék-sor volna, Véghnél lág~an folyó,
szinte észrevehetetlen áthidalás. Ez
veszi élét a felhasznált szerelmi szótár
merészségének, ez oldja föl lengeségé
vel verseit attól a fülledtségtől, amely
oly gyakran velejárója az efféle sze
relmi kettösöknek. De e könnyedség
ringatásában maga az érzés is, bármily
mély él! őszinte, elveszti komor súlyát,
varázsvizében a szenvedés is köny
nyűvé, sőt édessé válik ("Mi már tud
juk: mily jó a szenvedés - s hogy
szenvedni olykor nem is nehéz .. ,"J, és

SZINHÁZ
A SZENTMISE TJTKAI. Calderon

misztérium-drémája.
Megfogalmazható-e az emberi ki

fejezés 'eszközeivel és főként a dráma
megjelenítő nyelvén a kinyilatkoztatás
természetfeletti tartalmat Erre a kér- ~

désre az egész középkoron keresztül
igenléssel hangZik a válasz Hroswitától
Calderonig, a misztérium-<Írámák tarka
és változatos sokaságán át. Calderon
már csak a bevégzettséget, a műfaj
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tragikus hatásról szó sem lehet, bár a
szerelem tragikus véget ér.

Igy válik Végh György az "angyali
költők" rokonává, nem a téma vagy a
magatartás, hanem a hang jóvoltából.
Újabb líránk megajándékozott néhány,
aI!Jllyali költővel, s bár furcsán hangzik
együtt' emlegetni őket, egymás mellé
kivánkozik nevük: Dsida Jenő, Weöres
Sándor, Tűz Tamás és' Végh György.
Köztük Dsida az elégikus, mártiri an
gyal, Weöres a szikrázó, tündéri Áriel,
Tűz Tamás a tiszta l/ihelletű lelki ben
sőségesség szeráfi költője, Végh a "rea
lista angyal", a könnyed, gyermekien
bohém költő, aki a vers kedvéért a rea
lizmus síkján is megéli a földi kalan
dot. Úgylátszik, nem mellékesen költő,

mínt mai társai legtöbbje. életének és
napjainak értelme az, hogy költő, s
magánélményei is csak a lirában, a ki
fejezés útján válnak igazán életté, ez
az, ami a puszta JétbőJ az igazi éJetbe
emeli. Nála nem sorsszerű élmények
lecsapódása a líra, hanem a vershez
kell az élmény.

Éppen ezért míndig tudnia kell, hol
tart költői útján, E' kötetének jelentő

sége - ismételjük - az, hogy benne
már a felnőtt, kiérett férfihang szólal
meg a játékos csodagyermek és mese
költő lantján. Még mindig nem legma
gasabb csúcsa tehetségének, de kö
moly, szép kötet szűkkörű ihletében is.

Makay Gusztáv

csúcspontját jelzi, tudatosan művészi és
spontán-áhítatos elemeivel együtt.

Calderon a műfaj kiaknázásában
ugyanazzal az alázatossággal jár el,
rnínt a scholasztikusok a filozófiában,
az, építészek, a festők, a faragók, a
képzőművészetekalkalmazása dolgá
ban, hogy t. i. az emberi értelem, érzés
és' alkotásvágy l'egjavát az Isten dicsőí

tésének szép szolgálatába állítsek. A
műfaj csak illusztrációnak számít ebben



az egyetemes emberi törekvésben.
Hogy azok közül bármelyiket is kisza
kítsák a megdicsőités eszközeinek_
rendjéből; azaz: függetlenítsék a mű

fajt, - egyiknek sem jut az eszébe.
Pedig Calderont ösztönözhetné erre a
függetlenségre nemcsak a renaíssanee
és a barokk individualizmusa, hanem
számos "eretnek" példa is. Cseppet sem
állítható azonban, hogy Calderonban az
írói személyiségtudat, a müvészi tuda
tosság s a műfaji öncélúság vágya'
csökkentebb hőfokori jelentkeznék,
mint akár Shakespeare-ben vagy Mi
chelangelóban.Calderon azonban hIVő

és spanyol: még a barokk heroizmus
nagy lehetőségeí között is aláveti ma
gát a szolgálat fegyelmének. Minthogy
pedig az "istenszolgálat" tényét a
Dogma határozza meg, ezért a barokk
nagy biztatásai ellenére is feszesen
megmarad a vallásos inspiráció kötelé
keiben, a "nem embertől való" téma
roskasztó súlya alatt. Ám ezeket a sú
lyokat mégis ő emeli fel diadalmasan
a barokk 'élet- és világérzés hatalmas
belső erőivel. A természetfeletti bolto
zatokhoz valóban a barokk világkép
díszletei méltók. Cal deron nagysága,
barokk-ereje éppen abban mutatkozik
meg, hogy a természetfeletti drámát

- színte egyenrangú és egyenértékű, ha
talmasan kibontott emberi drámával
tudja aláboltozní. A külső boltozat s a
belső fenntartó erő páratlan egyensúlya

szinte arithmetikai tökéletességet köl·
csönöz egész ouvre-jének.

A Szentmise Titkai-ban ez a kölcsö
nös megfelelés, ez a páratlan erő

egyensúly, ez -a szabadságában is mér
tanian kötött caldereni tulajdonság 
klasszikusan jelentkezik. Misztérium
játéka; amely a szentmíse illusztrációja
és, drámai parafázisa, hátterében az
emberiség agőníéjénak ha.talmas kör
képével: a műfajnak nemcsak kitelje
sedése, hanem döntő úttörés a kato
Úkus dréma jövője felé is. Az elvilágia
sqHás két évszázada sem tudta meg
fosztani ettől az ígéretétől, amelyet a
mű új magyar fordítói - Ijjas Antal
és Possonyi László - valóban helye
sen ismertek fel, amikor Calderont s
éppen ezt a calderoni művet jelölték
meg a katolikus magyar színházi kez
deményezés introitusaként. A fordítás
a korszerű restaurálás friss verete alatt
is hatalmasan megzengeti az örök Cal
deront, stílusa és nyűhetetlen ereje
minden jegyével együtt. Az előadás 
a mostoha körűlmények s a scenikai
adottságok szegényességeinek .leszémí
táBával - művészi igényű és művészi

hitelű. A barokk dikció csillogása, belso
izzása, fényé az előadóművészek szá
ján keresztül ihletetten lobban fel és

-reménységet gyűjt az új szinházi kez
deményezés elmélyülésének őszinte

óhajtása irányában.
Kézai Béla

Délkelet-Európa félhivatalos katolikus hírügynöksége a.
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