
Galamb Sándor

A KERESZT IMÁDÁSA
Egy soleat vitatott katolikus dráma

Szabad talán személyes élménnyel kezdeni.
Negyvenegynéhány évvel ezelőtt egyetemi hallgató korombar.

olvastam először a "spanyol Faustot", Calderon Csodatevő máuusát.
Néhány sora - az Isten bűnbocsátó irgalmiiról - annyira meg
kapott. hogy nyomban lefordítottam.

Nincs az égen annyi csillag,
Nincs a tűzben annyi seikra,
Nincs madár (IZ ágon annHi,
Porszemecske napsugárll(tn,
Tenger méiuiben homok:
Mint amennyi bűnre kész van
l stennél a b'Űnbocsánat.

Sokszor forg-attam emlékezetemben ezeket a sorokat - pedig
más szellemi utakon jártam akkor.

Az első világháború az olasz arcvouah-a parancsolt. A dober
dói pokolból sebesülten szabadultarn. 'I'ábori kórházba vittek. Más
nap templomba mentünk vasárnapi rn isére. Imakönyv nem" volt
nálam. Az egyik ápoló nővér odanyujtotta nekern a maga köny
vét. Felnyitom. Szalézi Szent Ferenc egyik imádságán akadt meg
a szemem. A legnagyobb meglepetésemre majdnem ugyanaz a
gondolat, majdnem ugyanaz a költői körülírás, mint amit A
csodatevő mágusból lefordítottam.

Azóta vissza-visszatérő ol vasmánvom Oalderon.
A mi közönség ünk nem sokat tud erről él világirodalmi jelentő

ségű drámaíróról. Egyeseknek a poétikai órákról annyi talán még
megmaradt az emlékezetében, hogya XYILszázadban élt spanyol
földön, hogy teljes neve Don Pedro Calderori de la Barea, hogy
ötvenéves korában pappá lett és hogy körülbelül kétszáz verses
színművet írt. Némelyek talán a Nemzeti Szinház szinpadáu lát
ták tőle A zalameai bírót, vagy Hursű.nyi Kálmán gyönyörű

fordításában Az élet álmot, s egyesek talán megnézték az egy-két
évvel ezelőtt egy magánvállalkozástól előadott Szent mise litkai
eímű úrnapi játékát is. Többi műveiröl azonban a magyar nagy
közönség aligha tud valamit. Pedig sok közöttük az elolvasáara
érdemes, sőt egyikük-másikuk ig-azi remekmű.

A külföldi dramaturgia legtöbbet A kereszt imádásával fog
lalkozott. Egyesek a világirodalom legnagyszerúbb művei közé so
rótták, mások meg hevesen támadták.

Nézzünk szeme közé a problémának.
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A darab Sienában és környékén játszik. Eusebiot az erdőben

párbajra kényszeríti egy Lisardo nevű nemes ifjú, az elszegé
nyedett Curcio fia. Lisardo ugyanis rájött arra, hogy testvérének,
.Juliának Eusebio szerelmes leveleket írogat. Pedig a leányt a
család - ha már nem biztosíthat számára rangjához méltó éle
tet - apácának szánta. Eusebio elfogadja a kihívást, de mivel
-egyiküknek halni kell, párbaj előtt elmondja születése körülmé
nyeit. Apját, anyját nem ismeri. Erdőben egy keresztfa tövében
látta meg a napvilágot. Egy könyörületes pásztor nevelte fel.
:Születésétől fogva a kereszt szinte el iegvezte magát sorsával, s a
legválságosabb veszedelmekből mentette ki. A melién is kereszt
alakú kitörölhetetlen jegy látható.

A párbaj megindul. Lisaro halálos sebet kap. G)-őztes ellenfelét
a keresztre hivatkozva kéri: vigye egy közelben lakó paphoz,
hogy meggyónhasson. Viszonzásul megígéri: odafent imádkozni
fog Istenhez, hogy Eusebionak is alkalma legyen halála előtt

meggyónni. Eusebio teljesíti Lisardo kérését.
Odahaza Sienában Curcio és Julia még semmit sem tudnak a

fiú haláláról. Juliának - akarata ellenére és csak apja kénysze
rítésére - holnap kolostorba kell vonulnia. Curcio elbeszéli a lány
születése titkát. Feleségét a féltékeny apa hűtelennek hitte, s le
betegedése előtt kiüldözte az erdőbe, ahol a boldogtalan nő ikre
ket szült. Később a férfi meggyőződött gyanúja alaptalanságáról,
s nejét visszafogadta magához. De az szegény szöruyű idegállapo
tában az egyik gyermeket elveszítette, s csak .Iu liát hozta haza.
Curcio elbeszélése közben érkezik híre Lisardó halálának, és hogy
Eusebio ölte meg. A szerencsétlen leány, mivel szerelmese a gyil
kos (mi már tudjuk, hogy szerelmese egyúttal testvére is) -. haj
landó kolostorba menni.

Eusebiót a hatóság halálra keresi. Kétségbeesésében rablőve

'Zél' lesz. Egyszer társai az erdőben eg,,- tiszteletreméltó ősz pa
pot hoznak fogolyként eléje. Az ősz püspöknek Alberto a neve,
Bolognában a teológ-ia tanára, s most a pápa hívására Rómába
iparkodik. A rablók megmotozzák. Egy könyvet találnak nála.
D maga írta. Címe: A kereszt csodája. Eusebio, aki minden zül
löttsége ellenére sem szünt meg a keresztet tisztelni, szabadon en
gedi az öreget, de kéri, imádkozzék érette, hogy ne haljon meg
gyónás nélkül. Alberto megígéri, hogy akárhol lesz is, Eusebio
imádságos hívására mellette fog teremni.

Az ifjút Julia iránt érzett szerelme nem hagyja nyugodni.
Elhatározza, hogy betör a klastromba és magáévá teszi a lányt.
Egy éjjel létrán át Julia cellájába hatol. A darab meséje itt már
a vérfertőzés határán jár. A szőruyűség meg is történnék, ha az
utolsó pillanatban Eusebio keresztalakú jelet nem venne észre a
fiatal apáca mellén. Megrettenve menekül a lány közeléből. Ju
liát azonban felkorbácsolt vére a fiú után kergeti. Lemászik a
Iétrán. Majd szándékát mélységesen megbánja. és majdnem szó-
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szer-int elimádkozza A csodatevő mágusban előforduló sorokat.
("Nincs az égen annyi caillag.: .") Visszatérne a klastromba, de fu

létrát már elvitték az ablak alól. Hettünetes lelki válság keríti
hatalmába, s az Eget vádolva, szörnvű szavakra fakad.

Most látom csak, hOf/Y mi történt.
Visszatérni volt a váf/yam,
Bűnbdnáan és ZOkOf/1'a,
S megtagadtad utam Hozzád,
Visszalöktél szent 11i[af/adtól.
Jól van hát, legyen meg! Én az
Eldobott nő, sebzett szivvel,
Megcsodáltatom Veled s mind
A világgal szörnyüségem.
Olyanná leszek, kiről a
Fáma haimereszioe szál majd,
Megrémül a Bün maga,
S visszaborzad a pokol.

Eusebiot és cimboráit a hatóság tovább hajszolja. Az üldözők

vezetője maga Curcio, aki bosszút liheg Lisardo haláláért. A rab
lók között megjelenik a férfiruhába öltözött Julia is.mlmondja,
hogy klastromból való távozása óta a legaljasabb gyilkosságokat
követte el. A csapatot megf.ámadják. Euscblo sebet kap, mene
külne, de lezuhan egy szikláról, s annak a keresztnek tövehez
vánszorog, ahol született. Kéri a szerit Iút, mentse meg: ne hal
jon meg gyónás nélkül. Curcic ráakad, s meglátva rnellén a ke
resztalakú jegyet, kétségbeesik, hogy nuisik ria is a halálé lett.
Most csodálatosképen ott terem Alberto, A fiú testéből még nem
szállt el teljesen a lélek, gyónni kezd.

Bűntim meghallgatni jőjj hát,
T'iibb az, mint a csdlcu) éaen,
Mint tengerben a homok.

Ekkor ismét megjelenik .l ulia, aki közben ú [vette a rublócsapat
vezérletét. Elmondja apjának a maga irtózatos törtélletét s bánat
tól összetört szívvel kér Lstentől bocsánatot. Haragjában Curelo
tőrt emel rá, de a lány a keresztfába kapaszkodik. S az lsten
irgalmasabb még az apai szívnél is: a szent fa égbe emelkedik a
Jánnyal. .. Igy csodával végződik a csodálatosan különős darab.

A kereszt imádásának nem megdöbbentö mozzanatai és kí
nos fordulatai keltették a vitát. Sokkal inkább azúr-ta a rnagyarú
zók szemét, hogy Eusebiot, a rablóvezérré züllött ifjút, az elkö
vetett gyilkosságok és a zárdába való betörés után kedvező vég
éri, hogy Istennel kibékülve hal meg. i:'3 az a feltűnő, hogy li

bún és a megoldás közott mutatkozó ezt az aránv talan (persze
csak felületes látásra aránytalan) vonatkozást nemcsak Calderorr-
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nak vetették szemére. hanem általában a katolikus felfogást is,
elmarasztalták miatta,

Hermann Ulrici, a valaha nagyon olvasott Shakespeare-ma
gyarázó az angol és spanyol drámaíró között párhuzamot állít
ván fel, ezeket mondja: Ahogy katolikus elvek alapján mindeu
bűnt el lehet követni, hacsak azok az Eg~"ház javára válnak, épen
úgy lehet a darab szerint a legnagyobb gonoszságokat is véghez
vinni, csak a kereszténység legkülsőségesebb szimbólumai iránt
kell a tiszteletet és imádást megőrizni. Julian Schmidt még to
vább ment. Szerinte aki ebből a darabból nem tudja kiolvasni az
inkviziciót és a Szent Bertalan-éjszakát, annak nincs érzeke a
történelmi kapcsolatok iránt. Magyar irodalomtörténész is akadt.
aki tovább fonta a vád fonalát. Heinrich Gusztáv szerint: 'I'ény,
hogy Calderon az Egyház tanait és intézménveif az erkölcs kö
vetelményei fölé helyezi, és hogy ahol a kettő ellenkezésbe ke
rül egymással, mint nála igen sokszor, az Egyház diadalmasko
dik az erkölcsön. Calderon felfogása szerint - mondja - az
Egyháznak vagy csak valamely holt eszközének tisztelete meg
menti a legvéresebb bűnöst is az elkárhozástól.

Voltak azonban a darabnak védelmezői is. A spanyol dráura
kitűnő ismerője, a protestáns Friedrich Scheek rendkívül érté
kelte a művet s elhárította Calderon felől azt a vádat, hogy
puszta külsőségek tiszteletéért felmentést ad a legnagyobb go-
noszságok alól. A dráma francia fordítója, Damas Hinard pedig
szellemesen jegyzi meg, hogy minden irodalomértő hatalmas mes
ternek és lángelmének kezenyomát fogja felismerni a darabban.
ha el tudja felejteni - Montaigne-t és Voltaire-t.

Csakugyan, aki elfogulatlanul tud Calder-on és a katolicizmus
álláspontjára helyezkedni, az éppen nem fogja merő külsőségnek

tekinteni a kereszt tiszteletét. Az tudja, hogy akinek lelkében nem
aludt el ez a tisztelet, abból mindcn bűnössége ellenére sem hunyt
ki az erkölcsi érzék. S ha ez nem hunyt ki. akkor fel kell ébrednie.
benne a töredelemnek is. Itt pedig már nem külsőségről, hanem
a lélek mélyéből felfakadó ösztönről van szó, amelyet a tempera
mentum démoni erői ideig-óráig elnyomhattak. de végképen ki
nem pusztíthattak. S nemcsak a kereszt tisztelete, hanem a gyó
nás sem minösítltető külsőségnek, Hiszen a gyónás csak bánat
tal együtt érvényes. Az Isten pedig a btinbánónak - hogyan is;
mondja Calderon ~ - több vétket bocsát meg, mint amennyi csil
lag az égen ragyog.

Hogy A kereszt imádásának vezető gondolata rnilyen forrón
lelkezett a spanyol drámaíró lelkétől, tuutatja egy hasonló jel
legű másik darabja, A mise imádása (La dcvocion de la misrt;
nem tévesztendő össze A szent mise tUlwi cirnűvel), amely nálunk
talán még ismeretlenebb. mint az előbbi. Itt is bűnökbe sűly

lvedt fiatalemberről, Pasqual Vivas-ról van szó, akiben nem
annyira a kereszt, mint inkább a szentrn ise misztériumainak tisz-
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ielete, az a szikra, amely megmenti a teljes züllöttségtől és a Ke
gyMemben részesíti. Ime a darab idevágó sorai:

Egy halandó bármi hitvány,
Éghet még egy szikra benne,
Mely mutatja, hogy keresztény,
S nem szakadt el Istertétől.

És pár lappal odább, most már a rím ékességével megszerezve:

Kit rabul tart romlott elme.
Csak reménye el ne múlion!
Hogy bűnétől szabaduljon,
Ad erőt az Ég kegyelme.

Hol van itten még csak nyoma is a külsőségnek vagy for
malizmusnak' Hiszen Calderon a megigazulást mindenhol ama
szikrának életre lobbanásából, a lélek mélyében szunnyadó jobb
ösztönök előtöréséből következőnek tünteti fel. És a reményből.
az isteni kegyelembe vetett bizalomból.

Hogy milyen döntő gondolatuk volt ez a spanyol fénykor
íróinak, mutatja a Calderon egyik kortársának, Tirso de Moliná
nak tulajdonított érdekes és megható darab. a Condenado por
desconfiado (A bizalmatlanságért elkárhozott), ahol Paolo remete
Istenben való reménye-fogyta miatt nem tud a kísértésnek ellen
.állani, a nagy bűnös Enrique pedig éppen bizakodása miatt üd
vözül.

Legérdekesebb azonban Schellingnek, a német filozófiai ide
alizmus e nagy képviselőjének véleménye A kereszi imádásáról.
Szerinte Spanyolország Calderonban rendkívüli szellemet adott
.a világnak. A darabban szó sincsen valami külsőséges Nemezis
ről. Ellenben igenis szó van arról, hogy a bűn lényeges eleme
az egész univerzumnak, hiszen csak általa es rajta keresztül nyi
latkozhatik meg az isteni Kegvelem.

Ha egy pillanatra talán meghökkentő is Sehelling magvará
zata, s ha talán nem is e gondolat a mű vezérszólama, annyi
igaz, hogy ez a teológiai -vonatkozás is nagy erővel csap ki be
lőle. Olvassuk csak el a darab legszebb sorait, a s6\inte imakönyvbe
kívánkozó részt, a halálra sebesült Eusebio fohászkodasát a ke
reszthez.

Szent Fa, üdvösségünk fája,
Épségünk ki visszahoztad,
S eltörölted mind a rosszat,
ltl it reánk mért Ádám szára!
Virág, - s tőke: dús, termékeny.
Mit fakasztott egy új Éden,
Vízözönnek zúgó árján
Békeígéró szivárvány!
Ú j Dávid kezében hárfa,
Új mózesi törvénytábla!
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Én a biInös, szent jogon
Lábad íme átfogom.
Hiszen Isten tiszta válla
Én miattam vett magára.
Ember. rossz. ha egy sem élne.
S nem lobogna biInért vére.
Ha' nem volna lelke vásott.
Hogy munkálnád hivatásod,
S dicső akkor hogy lennél te?
Hiszen Isten akkor rajtad
Váltságunkra meg nem halhat.
Kiben bízni meg nem szűntem,

Kít szivem hit/cl fonott át,
(Jsszetörve kérlek mostan:
H ogy kimúljak ennyi bűnben,

6 ne engedd: éltem mocskát
Gyánással le még nem mostam.
Haldokolva, félve kérte,
Kárhozat, hogy el ne érje,
Tőled már egy más lator.
Példájára ama fának
Hasson meg hát az a bánat,
Mely az én szívembe forr. 1

Schelling túlozott, amikor azt állította, hogy az itt kihangzó
gondolat, - hogy tudniillik a bűnre és bűnösre szükség van -,
az egész univerzumra kiterjeszthető. Annyi azonban bizonyos;
hogy a calderoni eszme egytestvér ül rokon Szent Ágoston
paradoxonával. aki Adám bűnét boldog bűnnek neveete. S ugyan"
ezt a gondolatot fejezi ki az Egyház nagyszombati szertartása,
is, amikor a húsvéti gyertya megáldása után felzendülnek ezek
a felséges mondatok: Ó Adám valóban szükséges bűne (O certe:
necessarium Adae peccatum), melyet eltörölt Krisztus halála! Ó'
szerenesés vétek (felix culpa), mely érdemes volt ilyen és ekkora
fölségű Megváltóral

Calderon nemcsak a Devocion de la Cruz-ban ünnepli a ke
resztet. Két másik darabját is annak tiszteletére írta. Egyik, La
exaltacion de la Cruz (A kereszt felmagasztalása) arról az ese
ményről szól, amelyet az Egyház szeptember 14-én ünnepel: He
raelius 'bizánci császár visszaragadja Cosrues perzsa királytól és
Jeruzsálembell a Szent Sír templomában felállítja Krisztus ke
resztfáját. Ebbe a főtörténetbe művészien illesztette bele Szent
Anasztáziusz mártir és hitvalló legendáját, aki perzsa mágusból
kereszténnyé lesz. Gyönyörö a darab utolsó f'elvonúsa, amikor
Heraclius koronásan, császári palástban akarja a keresztet a

1 Mig a tárgyalt darabok hivatottabb magyar tolmácsolóra nem akadnak, a
katolikus köz ö nségne k meg kell elégednie a cikkiró fordit ásaval.



templomba bevinni, ám az a kapuban egyszerre olyan nehézzé
válik, hogy térdre roskad alatta. Ledobja hát mag áról a palás
tot. bűnbánó köpenyt ölt s fejére töviskoronút illeszt. Ig~' most
már sikerül a szent Fát az oltárig vinnie.

A Keresztről szól La Sibila del Oriente (Kelet Sibvlláia) círuű

darab is. A sibvlla Sába királynője; a «sclckmeuy Salamon "temp
lomépítése körül forog. Az ihletett pog'á.u y asszony meglátja Li
banon fái között azt, amelyikből valamikor majd Krisztus ke
resztjét fogják ácsolni, (Ezt a tárgyat a nagv drámaíró El Arbol
«le meior [ruio címen még egyszer f'eldolgozta.)

Calderon hatása rendkívüli mértékü. l~rezzük illetését Corne
ille-en és Goethe-n is. A német romanti ka kiv á ltképen nagyra
becsülte. A XVI n. és XIX. század f'ordulóiáu viráazó végzetdrá
mának egyik erős sugallója A kereszt imádáso. GriJlpa rzer az
Almfrau-ba szembeszökően vett át motívumokat belőle. És Cal
deron hatása érzik itt-ott a mi Vörösmartynkon is. A Vérná.,'.z
-egyes mozzanataiban s a tündéri ragyogúsú mesejáték, Csonoor
és Tünde több indítékában.

A modern katolicizmusnak sem szabad ezt a rendkívüli szel
lemet elfelejtenie. Dante és Claudel mollett bizonyára ő a legna
gyobb katolikus költő. A darabjaiban megnyilatkozó lovagi [el
fogás, a féltékenység szenvedélyének túlzó rajza, a párbajesdi.
az uralkodó iránt érzett szinte szolgai hűség előttünk már meg
haladott mozzanatok. De melvik nagy köl tőbeu nem találunk a
maga korától meghatározott s ma már avul tnuk ható érzésbeli és
gondolati elerneket l

Nyelve is kiilönös és első olvasáskor szokatlan, Délszaki l í

rája, sorainak polifón muzsiká.iu, képzeletenek buja tenyészete é,
, mámoros pazarsága ma is megkapják az olvusot, De vannak dik

ciójának árnyoldalai is. Eppen érzelmi lendületének ellentéteké
pen nem egyszer a kelleténél okoskodóbbá. reflektálóbbá válik.
De csak pillanatokra. Mikor már-már a prózúvá száradástól félt
jük, képzelete egyszerre ujra lángot vet, s 111o"t meg metafora 
Ossára hasonlat - Péliont dobál, megzavnr va 'ezzel képeinek tisz
taságát és plasztikáját,

De mindezek művészi egyéniségének esetleges, sz inte csak já
rulékos elemei. Ha mond.anivalóinak lénvcg ét, ha érzésvilágának
uralkodó megnvilatkozásait nézzük, nem vonhatjuk ki magunkat
hatása alól. Es évszázadok távolságáll át, unudeu időkre hozzánk,
katolikusokhoz szól nagy erkölcsi komolysága, mólyen és tuda to
san vallásos lelkisége, hitének nemcsak erzéshdl fakadó, de teoió
giailag is megalapozott sz.ilárdsúga. A l\Icgvúltás misztet-iurnáról,
az égi Hatalomról, a Mária-tiszteletről, a szeut mise Ienségéről.

.a Kegyelem áradó erejéről alig írtak nála szebb sorokat a vilúg
irodalomban. De legkivált az Isten bűnbocsátó Lőkezűségéről nem !

... Nincs az égen annyi csillag ...
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