
Korpás Zoltán
A török-magyar küzdelmek megjelenítése 

Lope de Vega néhány művében

A magyar történetírásban közismert az az ideológiai szerep, amelyet Magyar- 
ország vállalt fel a középkor és a koraújkor folyamán. A témával foglalkozó 
munkák jelentős része feldolgozta a „ Kereszténység védőbástyája” gondolat kialaku
lását és annak változásait hazánkban.* Hopp Lajos monográfiáján keresztül 
pontos képet alkothatunk a lengyel-magyar Defensor Christi, Antemurale, stb. 
eszmék párhuzamos és összekapcsolható fejlődéséről.2 Több monográfia és cikk 
elemezte a német közvélemény magyarképének negatív és pozitív oldalát.3 A 
többi európai állam véleményéről már kevesebb adattal rendelkezünk.4

E munkának a célja az, hogy a spanyol Aranyszázad5 irodalmában kialakult 
magyarságképpel kiegészítse az eddigi ismereteinket. A kora újkorban a ma
gyarságról alkotott spanyol vélemény szorosan kapcsolódott a török-magyar 
küzdelmekhez, hiszen a két egymástól távol lévő régió az évszázadok folyamán, 
hasonlóan ki volt téve a muszlint erők, arabok, törökök, mórok támadásainak. 
Illetve a XVI-XVIÍ. században már ugyanazon hatalom, az Oszmán Birodalom

1 Az lábjegyzetekben felsorolt irodalom természetesen nem teljes, csak utalni szeretnék néhány 
fontosabb munkára. Benda Kálmán: d magyar nemzet hivatástudat története a XV-XVH. században. Bp., 
1937.; Fodor Pál: A török a 15-16. századi magyar közvéleményben. In: Történelmi Szemle 1997/1.

2 Hopp Az,Antemuralf:”és„Omfirmuí/is"hummisUi eszméje a mtigyar-Lengjelhagyományban. Balassi 
Kiadó, Bp., 1992.

9 Bóka Éva: .Európa és a török. Válogatás a török birodalom megdöntésére született 16-17. századi 
tervekből. In: Világtörténet, 1983/2. 83-104. Siegfried Hoyer: A török mint Antikrísztus. Adalék 
Luther Márton törökképéhez. In: Világtörténet, 1983/3.30-41. Ruzsás Lajos:d nyugati közvélemény és 
Magyarország harat a (örök ellen. Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 97. Benda Kálmán: A törökkor 
német újságirodalma. Bp,, L942. Horváth Magda: A UrrökveszedeUm a német közvéleményben. Minerva 
Könyvtár, Bp., 1937. Az oszmán nézőpontról: Ágoston Gábor: Az oszmán és az európai diplomácia 
a kölcsönösség felé vezető úton. In: Híd a századak felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. 
Főszerk. Hanák Péter, Pécs, 1997. 83-99.

* F.ckhardt Tibor: A magyarság külföldi arcképe. In: Szekfű Gyula: Mi a magyar* Bp., 1939. Jászay 
Magdáid kereszténység védőbástyája olaszszevmet. Olasz kortan íróka XV-XVIII. száuidi Magyarországról. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. Térbe Lajos: Egy európai szállóige életrajza [Magyarországa 
kereszténység védőbástyája]. Ln: Egyetemes Philológiai Közlöny, 1936, 297-351. 

s Siglo de Oro -  Aranyszázad. A spanyol irodalmi nagyság a XV1-XV11. században. Két korszakra 
osztható: a reneszánsz XVI. századi irodalom ésazú.n. Nagy Habsburgok (Austrias Mayores) korára 
-  V. Károly és 11. Fülöp uralkodása; és az ú.n. Kis Habsburgok (Austrias Menores) -  III. Fülöp, IV. 
Fülöp és II. Károly -  hatalmának hanyatlására és az irodalmi'csúcspontra a XVII. században, a 
barokkban. Ebből fakadóan léteznek és komoly vitákat váltanak ki az Amnyszázad, vagy az Aranyszá
zadok koncepciók. Rico, Francisco: História y crílica de la tilemtura espanola, Siglo de Óra, Barroco. 
Madrid, 1983; Alborg, Juan Luís: Histom de fa lilemlum espanola, Época Barroat. Madrid, Gredos, 
1974.; Escribano, Sánchez: Perceplivadramáiica dél Siglo de Oro, Renacimienloy Barroco. Madrid, 1972.; 
Maravall, [ősé Antonio: Teatra y lünnlura en la sociednd barrom. Madrid, 1975.
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ellen folytatták küzdelmeiket a Kárpát-medencében, illetve Észak-Afrikában és 
a Földközi-tengeren.6 Mindkét állam földrajzilag az Umversitas Christiana pe
remállama volt, és ez nagyban elősegítette ezen térségekben a védőbástya törté
nelmi szerepének kialakulását. Emellett nem elhanyagolandó tényező az sem, 
hogy a két állam uralkodói 1526 és 1700 között egy dinasztiából, a Habsburg 
családból származtak. A két térségben a Habsburg hegemóniát megalapító 
testvérek, V. Károly német-római császár, spanyol király (1517-től spanyol 
király, 1519-től német-római császár 1556-ig) és I. Ferdinánd magyar és cseh 
király (1526-1564) uralkodásától kezdve a két ág között szoros családi kapcsolat 
létezett, ami katonai, politikai, diplomácia és anyagi támogatásokban is meg
nyilvánult a XVI-XVII. század folyamán.

Természetesen lényeges különbség, hogy a koraújkorban a spanyol és a 
magyar állam hatalmi helyzete, katonai, gazdasági, társadalmi ereje nagyság
rendekkel eltérő volt a hispán állam javára. A kodban kialakulóban lévő spanyol 
és magyar nemzettudat között a történelmi párhuzamok ellenére jelentős kü
lönbségek vannak.7

A spanyol nemzettudatot a koraújkorban két egymást kiegészítő és egymásra 
támaszkodó ideológia hatotta át. Egyik pillére az arabokkal vívott több évszáza
dos reconquista folyamán alakult ki. Célja a félsziget egységének megteremtése 
volt. A középkori és a koraújkori mentalitáshoz igazodóan ez vallásideológiai 
köntösben jelent meg. A hit ellenségeivel -  a mórokkal -  szembeni harc kapcsán 
a hispán királyságok, elsősorban Kasztília, igényt formáltak a keresztény vallás 
védőinek szerepére. E szerepvállalás sokatmondó példája az egyesülő Aragónia 
és Kasztília uralkodóinak, Ferdinánd és Izabella, közös neve: Katolikus Uralkodók 
(Los reyes Católicos.) Bár a „védőbástya”, „kereszténység védője” jelzők ismertek a 
magyar történelemben is, mégis fontos eltérésnek tartjuk, hogy míg a magyar 
„védőbástya” gondolatban nem a hit terjesztése dominál, hanem a kereszténység 
védelme, addig a spanyol megfelelője (Védőbástya — Baluarte de la Cristiandad) 
expanzív, hitteijesztő jellegű. Ezt az ideológiai-politikai expanziót nyomon 
lehet követni úgy a spanyol gyarmatbirodalom kialakítása folyamán, mint a 
XVI. század elejei észak-afrikai presidió-rendszer* kiépítése során.

A koraújkori spanyol nemzettudat másik formáló pillére az új dinasztiával, a 
Habsburgokkal vált ismertté a félszigeten. A burgund kultúrkörnyezetben ne
velkedő V. Károly és udvara -  más, itt nem részletezendő hatásokkal együtt -  
magával vitte a spanyol királyságokba a Burgundiában mély gyökereket vert 
lovagi hagyományokat. A lovag -  miles Christi -, mint Krisztus hitének felmagasztolt 8

8 A spanyol költők,, Magyarországot a távol keletre vivő keresztes hadjáratok színterének tekintették. 
A mórverő nemzeti hősök irányították a Figyelmüket a törökverő magyarokra", In: Kari lajos: 
Magyarországa spanyol nemzeti ás a finm ia klasszikus drámában. Bp., 191 fi. 10.

7 Az olyan toposzok, mint Krisztus Atlétája, Kereszténység védője, Kereszténység bástyája, mindkét 
nemzet ideológiai szótárában megtalálható volt, m int az öndefiníciónak szerves része.

* Presidió-rendszer (előretolt helyőrség-rendszer): az Észak-Afrikában kiépülő spanyol erődítmény
rendszer. Szintén végvárrendszernek tekinthetjük, bár nem tökéletes az átfedés a spanyol és a 
magyar kifejezés között.
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védője és harcosa a középkor egyik legjelentősebb ideája. A lovagi életforma 
alapvető igénye és elvárása volt a keresztény hit dicsőségének növelése a hitetle
nek elleni harcokban. Részben ez is motiválta a Szentföldre 1096 és 1291 között 
vezetett keresztes hadjáratok sokaságát. Többek között ezt az eszmét is zászló
jukra tűzték a középkori lovagrendek. Ezekhez tartozott az 1430-ban Jó Fülöp 
által Burgundiában létrehozott Aranygyapjas rend is, amely Európa szívében -  
érezve az ellentmondást a célok és a földrajzi helyzet között -  elsősorban egy 
eszmei vezető pozícióra tartott igényt, amivel a hit ellenségei elleni harcban 
összefoghatta volna a kereszténységet.

Míg a burgund lovagi eszme csak egy vágyott ideaként létezett, addig a 
hasonló célokat kitűző spanyol eszme mindennapi valóság maradt úgy az 1482- 
92 közötti granadai háborúban, mint a törökök elleni küzdelemben a Földközi
tengeren és Észak-Afrikában a XVI-XVII. század folyamán, vagy a mórok elleni 
rendeletek sokaságában 1609-ig.

V. Károly személyében szintetizálódott a két eltérő, mégis hasonló rendszer. 
A burgund ideológia a történelmi körülmények miatt (Burgundia súlyvesztése 
Rasztíliával szemben, a megszűnőben lévő keresztény egység és az előretörő 
nemzettudat konfliktusa, stb.) szükségszerűen alárendelődött a hispán felfogás
nak. Az V. Károly trónralépésekor kialakult birodalmi méretek és kihívásai 
elkerülhetetlenné tették a belső és külső hitellenségekkel szembeni harcot a 
spanyol érdektől messze lévő területeken is, mint a Német-Római Birodalom, 
vagy akár Magyarország. A spanyol koronák, elsősorban Kasztília történelmi 
szerepének ilyen mértékű és váratlan növekedése átalakította a kialakuló és 
formálódó spanyol nemzettudatot és a XVI. a század első évtizedei óta Spanyol- 
országban egyre inkább missziós szerepről, küldetéstudatról kezdenek beszélni. 
Ez a gondolat már nem tekinthető azonosnak a szűkebb értelembe vett reconquista 
évszázados és Aragóniái Ferdinánddal kiteljesülő eszméjével.

A burgund lovagi hagyomány -  szemben a kezdeti spanyol berzengéssel egy 
nem hispán központú európai birodalomtól -  könnyedén tudott alkalmazkodni 
az új birodalmi méretekhez, hiszen alapgondolata pont a kereszténység egyesí
tése volt. Következésképpen szerepe a hispán nemzettudat formálásában abban 
rejlett, hogy felerősítette és univerzálisabbá tette a reconquista alatt Spanyolor
szágban már kialakulóban lévő expanzív missziós tudatot. ■*

'' A császáreszmére, illetve a császáreszme és a spanyol reconquista ideológiájának kapcsolatára lásd: 
Ramón Menéndez. Hidal: formáción dei fundameritaJ pensamiento polídcode Carlos V. In: K/trl. V 
dérKrímrundSetne Zeit, Kölné rlMUnfuium 26-29. November, 195H. S/.erk.: I'etcr Kassowés frit/Schalk. 
Köln-Graz, I9W). 144-1 fiit. Mamiét Kernández Alvarez: t'olílim mumliulde Crirtos VyFeiipe. II. Madrid, 
Hlfifi. Kari Hrandí: Cnrlm V. Vittel y jöríum ite mm persmudúUul v de un imperúi. Kondo de Cultura 
Kconómica, México, [1944], 1994. 101-128. Habsburg Ottó: V. Károly. Kurópa Könyvkiadó, Kp., 
1994. 17-7fi, 249-209. A küldetéstudatról lásd: Halaidon, Marcel: Eraxmo y Espanei. I'ondo de 
Cultura Kconómica, México, 19(56. 227. A császáreszme korabeli legpontosabb megfogalmazását a 
császár latintitkára, Allonso tie Valdés munkáiban találhatjuk meg: DieUngo de Memtria y Carán. 
Madrid, 1929; Diáltigo dé lmemnx oatrnilns ni Hornt. Madrid, 1969.
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V. Károlyt követően a kialakult küldetéstudat megmaradt, de míg uralkodása 
alatt elsősorban a keresztény univerzalizmushoz kötődött, addig II. Fülöp és 
majd Lope de Vega korában -  a spanyol birodalom hatalmi súlyának megválto
zása és csökkenése következtében -  a hispán érdekeknek rendelődött alá és nem 
valami elvontabb értelmű egyetemes tudathoz kapcsolódott: A változás hátteré
ben a nemzeti fejlődésen, a spanyol nagyhaialmiság csökkenésén kívül a nyugati 
Habsburg dinasztia „hispanizálódása” is megtalálható, azaz: V. Károly 
nemzetekfölötti személye és az őt követő utódok tisztán spanyol mivolta közötti 
különbségek.

Mi késztette az Aranyszázad spanyoljait magyarokkal foglalkozó művek meg
írására? A spanyol társadalom a XVI. században sokkal közelebb érezte Közép- 
Kelet-Európát, így Magyarországot is, mint ma.10 Közismert Szakály Ferenc 
munkáján, és Scholz László fordításán keresztül a spanyol regimentek (terciók) 
katonáinak Fráter György halálában betöltött magyarországi szerepe.11 Éppoly 
ismertek Alfonso CarnUo jezsuita szerzetes levelei Báthory Zsigmond erdélyi 
fejedelem udvaráról.12 De érdekes adalékokat nyújtanak még számunkra dón 
Diego de Estrada visszaemlékezései Bethlen Gábor udvarára.IS Külön módsze
res elemzést érdemelne a spanyol Gortes és az Államtanács anyaga, hiszen egy
két adatból már kitűnik, hogy a török kelet-európai sikerei és kudarcai politikai 
lépéseket, társadalmi reagálásokat, adományok gyűjtését váltotta ki a félszige
ten.14

A spanyol társadalomban a magyar-török küzdelmek iránt meglévő érdeklő
dés természetesen nem hagyta hidegen a félsziget kiemelkedő irodalmi szemé
lyiségeit sem. A „kíváncsiságot" külön fokozhatta az eddig felsorolt okokon 
kívül a török terjeszkedés a spanyol érdekszférák irányába, illetve a magyarság 
valamilyen egzotikus, különleges népként való felfogása. Ahogy majd lejjebb 
látjuk, a Hunyadiak törökellenes sikerei, uralmuk jó híre hasonlóan tiszteletet 
váltott ki a Magyar Királyság irányába úgy a spanyoloknál, mint Európa más 
keresztény államaiban. A kora újkorban kialakuló új politikai, diplomáciai 
rendszer következtében létrejött információéhség is jelentősen megnövelte az 
érdeklődést a magyarországi események iránt. Az informálódás szükségessége 
önmagában nem jelentette azt Spanyolország esetében, hogy bizonyos igények

111A lengyel-spanyol viszonyra lásd: Tazbir, janii*/.: Ia  opinión polaca sobre Fspana en los ss.16-18. 
Hispánia H, 119. (1968) 2.559-587, Anbonio Fontán,Jerzy Axer: EsparudesypolárosenlacotietleCartos 
V. Cartos dél embajador juan Danidat, Madrid, 1994.

11 Viltela de Áldana: Expedíción dél maeslre de campo Jtemardo de Áldana m  Hungiia. Egy spanyol zsoldos 
magyarországi lálognhinának leírása, Hemardo de Aldcma magyarmszági hadjámla .Szert.: Szatáíy Ferenc. 
Bp., 1986.

is Veress bődre. Carrillo Allbnz jezsuita atya levelezései és iratai (1591-1618). Monumenla Hungáriáé 
Histnrica, Diplomáimra, 4 1. kötet. Bp., 1943.

“ In: Makkai I .ászló. Hetiden Gábor emlékezete. Magyar Helikon, 1980, 235-258.
M Korpás Zoltán: Ui resmiancia de la balttJJa de Mohács en la Espova de ('.átlós V. FJőadás, kézirat: 1998. 

márt. 5-7. Spanyol Nyelvtanárok Országos Nyelvi és Civilizációs Továbbképzése. (Bp., Károlyi 
Mihály Spanyol-Magyar Kéttannyelvű Gimnázium)
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és ideológiák megfogalmazásán túl (legyen egység a keresztén) égen belül, hogy minél 
hamarabb kiűzhessék a törököket Magyarországról; szervezzenek keresztes háborút Magyar- 
ország felszabadítására; szedjenek adományokat Magyarország megsegítésére) a minden
napi reálpolitika szintjére felemelkedett volna. Ezt lehetetlenné tették a korabe
li Európa konfliktusai, infrastruktúrája, gazdasági, társadalmi, politikai körül
ményei.

A spanyol drámaírás legkiemelkedőbb személyisége -  a Főnix ahogy a spa
nyolok hívják, utalva zsenialitására -, Félix Lope de Vega y Carpio (1562- 
1635)>15 alunek teljesítménye egyenesen lenyűgöző. Élete során több mint 1600 
színpadi művet írt, amiből mára csak pár száz maradt fenn. Nemcsak iskolát 
hozott létre híres drámáival,16 hanem többek között -  ami talán minket jobban 
érint -  a XVII. században külön hagyományt teremtett a magyarokkal foglalko
zó, vagy róluk szóló színpadi műveknek,17 Megközelítőleg huszonöt úgyneve
zett tragikomédiát írt, amelyekben valamilyen szempontból előfordul Magyar- 
ország. 18 Ezeket két csoportra oszthatjuk. Történelmiek, amelyek Magyarország 
valamelyik korszakával foglalkoznak, pl.: A nápolyi Johanna királyné (Reina Juana 
de AJápoles), Nagy Lajos nápolyi hadjáratairól; Királyság nélküli király (El rey sin 
reino), az 1439 és 1457 közötti időszakról; A csodálatos erdélyi fejedelem (Elprodigioso 
príncipe transilvano), Carrillo levelei alapján Báthory Zsigmondról. A másik típust 
azok a munkák alkotják, ahol a drámai hatás kedvéért helyezi az eseményt Magyaror- 
srÁgm. van magvar szereplőket használ, de az eseménynek semmi valós köze sincs a 
magyarokhoz. (Pl.: Elanimal de Hungría c. dráma, vagy olyan fantom szereplők, 
mint pl. Magyarországi Roland, Erdélyi Olivér.) Roland de Hungría neve önmagában 
magyarázatot ad az arányaiban gyakori magyar, vagy magyaros hangzású sze
replők használatának okára. A XVII. században a spanyol olvasó számára az 
olyan név, mint Roland egyértelműen a régi Roland-ének arabverő hősére utalt, 
míg a de Hungría vezetéknév -  a magyar-török harcok európai visszhangjából 
fakadóan - a származásával aktualizálta a cselekményt. Az efféle társítások 
nyilvánvaló propagandisztikus célja, hogy felhívja az olvasó figyelmét a hostis 
naturális, a török elleni összefogás szükségességére, és a hitharc megindítására. 
Lope de Vega Királyság nélküli király című művének elején található ajánlás 
szintén hasonló célokat sejtet. A szerző a magyar történelem törökellenes küz
delmeinek egyik legsikeresebb időszakát bemutató színművét egy johannita

15 Zamora, Vicente, Alonsn; hipe de. Vega sít vida y su olmt. Madrid, I9fi I ,
Vega y Carpio, Félix i />pe de: FI nrle nuevmte kncer comeditis. Madrid, 197:!.

17 El Animál de Hungría c. művében írja I j>pe:
„ Yo pú prímem invejilor „én voltam az első aki kitnü'dla
de la t urnédul en Hungría « komédiái Magyarországon
tpie ük que primera luibia Meri amik addig létezlek
m m  sin graöa y primőr" szellemesség és szabályok nélküliek voltak. ”
(A cikkben előforduló nyersfordítások saját munkáim -  K. Z.)
In: t'.milio Cotarelo y Móri: Obnude Ijtpe de Végit. 1917. 5., 425.; Bocsi.Joseph Peter: Hungría en 

el teáim de lope  de Vega. In: Remsbide üt liteitma 51. (I9fi7) I . kötet. 95-105.
“  Kari (191 fi) 32-JS7; Bocsi ( 19fi7) 95.
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lovagnak, Alonso de Contreras kapitánynak ajánlja. Az ajánló sorokban hosszan 
és fennkölten dicséri a lovag törökellenes tengeri sikereit, hajófoglalásait, fo. 
golyejtéseit, rabszabadításait, ezzel is halhatatlanná téve nevét a pogányverű 
hősök között. Sugallt üzenete a dedikációnak és a tragikomédiának egyértelmű 
Hunyadi János XVII. századi eszmei „utódai” lankadatlan hévvel küzdjenek , 
hit ellenségeivel, legyen a helyszín a Kárpát-medence, vagy akár a Földközi 
tenger.

A török, a muszlint, a mór, mint irodalmi szereplő, már csak a történelmi év 
földrajzi körülményekből fakadóan a spanyol művek rendszeres alakja, úgy az 
Aranyszázad előtt, mint alatta és utána.19 E munkának nem is az a célja, hogy ezt 
a tényt elemezze, hanem az, hogy a török-magyar relációban bemutassa a 
spanyol felfogást külön a törökökről és a magyarokról, illetve elemezze a 
különbséget (már amennyiben létezik) Lope de Vega török és mór ábrázolásai
ban.

A spanyolok a XV-XVII. század folyamán első kézből értesültek az európai, 
köztük elsősorban portugál, francia, spanyol, itáliai utazókon keresztül az Osz
mán Birodalom kialakulásáról, terjeszkedéséről, belső viszonyairól, vallásáról.20 
Külön kiemelném, hogy a XVI-XVII, században a spanyolok törökképe -  hason
lóan a többi európai keresztény államhoz -  nem volt egységes. Míg az expanzív 
török birodalom közvedenül fenyegeti a dél-spanyolországi partokat, a spanyo
lok észak-afrikai birtokait és az itáliai tartományaikat (Nápolyi és Szicíliát), 
addig elsősorban -  a Kelet-Európábán is ismert -  negatív képet rajzolják elénk 
az írók és költők. A török véreskezű, kegyetlen, despota, aki leigázza a kereszté
nyeket, felkoncolja a nőket és a csecsemőket. Bár elismerik katonai értékét, 
bátorságát, fegyelmezettségét, sőt katonai szempontból pozitívnak találják igény
telenségét is.21 Természetesen a törökképhez hozzátartozik az egzotikum, az 
érzéki vágyak megjelenítése, a bujaság is.

Kétarcú a török szolgálatban lévő „hittagadók”, a renegátokhoz való viszonyu
lás. Míg Francisco López de Gómara a Barbarossa22 fivérekről írt krónikájában 
egyenesen dicsekszik azzal, hogy az észak-afrikai török seregekben a legütőké
pesebb haderő a dezertált, lőfegyverrel rendelkező spanyol katonákból kerül ki,

ACíd énektől kezdve, a l-azarillode Termesen, a dón Quijotén és az Arany.század drámáin keresztül 
a klasszicista Cadalso Mari ikkói levelein át, több ezerre tehető az iszlátn világi >t érintő spanyol nyelvű 
művek száma, Albert Mas: lj>s tűrés dans In liltémture expufftwlt du Siéde d'Or. I'aris, 1367. Ma a 
legkiválóbb és időtálló összefoglalása 200 év török témájú spanyol irodalmának. A történelmi 
háttérről lásd: Jaime Salvá: La miien de MnUaylas aeámies vavales espafuitas cmUm fos turtosy berltemcos 
m  fos ss, XVI-XVII,, Madrid. Korpás Zoltán: Spanyol védelmi rendszer Észak Afrikában V. Károly 
uralkodása alatt. In: AJncam Hungarira, (1998) 1. 53-74.; türó-Szász András: Kgy sikeres és egy 
sikertelen észak-afrikai hadjárat története -  Az 1535. évi tuniszi és az 1541. évi algíri hadjárat. In: 
Afrunnu 11ungnnca. (1938)2. 185-207. számában.

211A korszak utazóiról kitűnő elemzést és táblázatokat találunk; Stepliane Yerasiinos; 7>.v myagrutsdmis 
l’Empm (Mamin dans XIV-XVI sieti*. Ankara, 1991.

21 lásd: Az Amtuiís de Gaufo című lovagregényt, (iumlasa de fo Vr<(a egyes szonettjeit, vagy CnsioM de 
Vili/dón: Viaje de Turquía, stb.

22 Cróvim de fos Cmsarius Ilurbarrojn. Kdiciones de PoHétun, Madrid, 1989.
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,,j- j^onso de Ercilla y Zuniga az Araucana című, a chilei indiánokról szóló 
3 'véljen szinte restelkedve írja, hogy milyen nemzetiségű, hitüket megtagadó 
^m élyeiről hallott.*’

A moriszkók, azaz a Spanyolországban maradt mórok, külön problémát jelen
tenek. Egyrészt jelentős a mezőgazdasági szerepük Valencia, Granada területén, 
ezért a földesurak a védelmükben érdekeltek, másrészt vallásuk, kultúrájuk és az 
észak-afrikai hittársaikkal fenntartott kapcsolataik miatt, egytől egyig potenciá
lis kémeknek és hitellenségeknek tartották őket. Kikeresztelkedésüket a titok
ban gyakorolt iszlám hitük miatt nem vélték hitelesnek. Ez az ellentmondás az 
irodalomban is visszatükröződött a moriszkóbarát és a moriszkóellenes művek
ben.24 A korszak levelezésében és szépirodalmában folyamatosan visszatérő -  a 
politikai realitást kevésbé figyelembevevő -  sztereotípia a spanyol társadalom
ban a rettegés az oszmán-moriszkó összefogástól, a külső és belső együttes 
támadástól a spanyol állam ellen.25 A törökkép Spanyolországban a XVI. század 
végére átalakult, árnyaltabbá vált. A változás közvetlen oka az 1571-es lepantói 
győzelem, majd 1609-ben a moriszkók végleges kiűzése volt. E két időponttal 
csökkent a pszichés félelem az oszmán világtól, megszűnt a moriszkók belső 
fenyegetése. Az 1578-ban kezdődő török-spanyol fegyverszüneti egyezmények, 
a Léváidéi Társaság 1580. évi megalapítása már újfajta kapcsolatokra utalnak. 
Ettől fogva a két nagyhatalom az észak-afrikai térséget leértékeli, mint konfron- 
tációs lehetőséget és erejüket más frontokra koncentrálják. Ezen időpontok 
közötti események alakítják át a vad, expanzív törökképet és ezek következtében 
az oszmán-muszlim fenyegetés spanyol társadalomra kifejtett katonai, politikai 
és pszichológiai nyomása is csökken. Az ekkoriban megjelenő művek már 
újfajta, reálisabb véleményt tükröznek. Előtérbe kerül a szokások, az életmód, az 
öltözködés, a kulturális ismeretek iránti érdeklődés.

A bemutatandó Lope de Vega müvekben -  mivel pontosan ezen átmenet 
idején íródtak -, úgy a kezdeti ellenséges, mint a későbbi „kíváncsi”, reális 
ismereteket igénylő magatartás nyomon követhető.

A művek forrásai és keletkezése

A spanyol közvélemény képét a magyar-török küzdelmekről három kiválasz
tott Lope de Vega mű alapján elemzem. Nyilvánvaló, hogy Lope de Vega -  
műveinek hitelessége, értelmezhetősége érdekében -  a különböző „egzotikus”

-'A felsorolás megemlíti jóformán az összes európai állam lakosát az erdélyitől a spanyolig. Ez a típusú 
felsorolás megtalálható jóformán az összes, elsősorban Észak-Afrikával foglalkozó műben. Legis
mertebb és sokat idézett forrása: Haedo, Diego de: Topográfia e História de Argel [1577-1580], 
Madrid, 1927.

21 Luce López-Uaralt: Huellas dél- Islam m  la literatura espanola de Juan Ruíz a Jtutn Goytisob- Libros 
Hiperión, Madrid, 1985, 149-180.

85 Andrew C. Hess: The Moriscos: An Ottoman fifch column in Sixteenth-Gentury Spain. In: American 
Hálómul lleview, vol. I-XXIV,/! 1968 oct. l-25.
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népek ábrázolásának tekintetében nem térhetett el a spanyol közvéleményben 
élő sztereotípiáktól. Ebből logikusan következik, hogy a drámákban tükröződő 
magyarság- vagy törökkép, ha nem is teyes mértékben, de hűen tükrözi e két 
népről a korban létező hispán felfogást. A kiválasztás elve az volt, hogy elemez
hető legyen külön-külön a török és a magyar kép, illetve szükség volt egy olyan 
műre is, amelyben keveredik a török és a mór elem, így bemutathatjuk a spanyol 
rálátást a török és mór eltérésekre. Ezért esett a választás a következő három 
színpadi műre:

1. El Rey sin reino -  A királyság nélküli király24*
2. El cerco de Viena por Carlos V -  Bécs ostroma V. Károly által27
3. La mayor desgracia de Carlos V y hechkerias de Argel -  V. Károly legnagyobb 

szerencsétlensége és az algíri boszorkányság28
A Hunyadiak korában játszódó A királyság nélküli király című tragikomédia 

Lope de Vega egy kevésbé ismert, de rendkívül komoly magyar történelmi 
tudásról árulkodó munkája. Keletkezése idejéről egy biztos adattal rendelke
zünk: 1625 előtti, hiszen szerepel a Lope de Vega kiadások 20. részében, amit 
1625-ben publikáltak először. Egyes kritikusok szerint 1597 és 1608, míg mások 
1599 és 1612 közé datálják.29 Forrása Menéndez Pelayo szerint Pero Mexía 
História Imperial y Cesárea című műve. A kritikus még idézi is a Mexía krónika 
idevágó részeit. Majd azt követően kijelenti, hogy ez az unalmas olvasmány nem 
nyújt elég alapot bármilyen további elemezéshez.30 Nyilvánvaló, hogy egy, a 
magyar történelmet nem ismerő kritikus könnyedén állapítja meg, minden alap 
nélkül, hogy egy történelmi tragikomédia forrása az a Német-Római Birodalom 
történetét leíró krónika, amely csak úgy „mellékesen" meséli el az 1439 és 1457 
közötti magyar eseményeket. Menéndez Pelayo a szükséges ismeretek hiányá
ban nehezen érthette meg a mű eseményeit, utalásait, logikai rendszerét, szá
mára kevés irodalmi értékkel bírhatott és unalmasnak tűnhetett. Kizárólag a 
magyar történelem e korszakában jártas veszi észre, hogy Lope de Vega kiváló
an ismerte a XV. századi Magyarország történéseit, sőt a magyar jogszokásokat, 
hagyományokat is beemelte e művébe, hogy hitelességét ezáltal növelje. Ez 
alapján kizártnak tarthatjuk, hogy A királyság nélküli király című Lope de Vega 
munka közvetlen forrása Pero Mexía lehetett.

Feltételezem, hogy a szerző vagy olvasta Antonio Bonfini: Magyar történelem 
tizedei,*1 vagy Thuróczy János: A magyarok krónikája c. munkáját,32 vagy olyan

M In: BildUtlem de AiUttres EspaAates (továbbiakban: BAE), Obas tle Lnpe de. Vega. Madrid, 1966, t. XIV. 
281-342.

97 BAE, Olrras de Ijtpe de Vega. Madrid, 1963, t. XV. 301-344.
-f* BAE, Olnus de l/tpede Vega. Madrid, 1969, t. XXVI. t —49.
80 Marcelino Menéndez Pelayo: Esludios sobre el Italra de ÍJtpede Vega. Madrid, 1949, t. 2, 332-333.; Mas 

(1967)386-388.; Morley, S. Gr i sw< >1 d : CrmutUtgút de tus cűmedim de Lope de Vega. G redős, Madrid, 1968, 
389.

30 Menéndez y Pelayo (1949) 333. „lista conuxtia de íastidiosa lettura, no ofrece matéria a n irigy na 
observación particular."

31 Magyar fordítása: Balassi Kiadó, Bp., 1995. 
la legújabb kiadása: Európa, llp., 1980.
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forrást használt, amely részletesen és pontosan idézi szóról-szóra az említett 
krónikád e korszakra vonatkozó részeit- E megállapítás bőségesen alátámasztha
tó ha összehasonlítjuk a tragikomédia cselekményét a két mű eseményeivel. Az 
Összehasonlításban a Lope de Vega mű sorrendiségében haladok, felhívom a 
figyelmet, azokra a kronologikus különbségekre, amelyeknél a szerző, a szín
padra vihetőség érdekében, eltért a valóságtól.

1. Erzsébet királyné elszökik Frigyes császárhoz és elmeséli László születésének körülmé
nyeit,:33 Miután a magyarok megtudták, hogy fiú utódot szült, aggodalommal és 
nagy várakozással járultak elé. A királyné sírva kérte, hogy hagyják az újszülöttet 
pihenni. A magyarok miután megnézték Lászlót, áldották az Urat, és sírtak 
örömükben. Tartalmilag ugyanígy meséli el Bonfini, illetve kivonatolva idézi 
Thuróczy is.34

2. László megkoronázása: Lope de Vega -  Erzsébet Frigyeshez intézett szavain 
keresztül -  mutatja be a négyhónapos László 1440. május 15-i megválasztását 
Fehérváron, Szent István templomában. [Széchy] Dénes érsek kente fel király
nak a SZENT koronával,3'’ majd a magyarok felesküdtek királyukra és a megko
ronázott újszülött helyett Conde de Cilia, azaz Ciliéi Ulrik mondta el a királyi 
esküt. A koronázás ezen menete megtalálható úgy Bonfininál, mintThuróczynái, 
azzal az eltéréssel, hogy a két krónikás közül csak Bonfini említi meg a székesfe
hérvári koronázó templom nevét. Ezt Lope de Vega is felhasználja művében: 
„Lglesta dél rey San Esteban santo". Tehát Bonfini lehetett a primer forrás, szemben 
Thuróczyval, de ne zárjuk ki annak a lehetőségét se, hogy Lope de Vega 
mindkettőt ismerte.30

3. A koiona ellopása: Lope de Vega a cselekmény leírásakor tévedett: az ese
ményt színhelyét Belgrádba helyezte. Magát a történetet mégis hitelesen adja 
vissza. Továbbra is Erzsébet meséli Frigyesnek, hogy a koronázás után az 
ünneplő tömeg Belgrádba ment, mert „abban az erődben őrzik a Szent Koronát’'.3'1 
Itt Erzsébet mindenki jelenlétében megjátszotta, hogy a koronát visszahelyezi az 
aranyládába, majd elrejtette, mivel félt, hogy a magyar urak más uralkodót 
választanak maguknak, és így ő és gyermekének az életét veszélyeztetik. Thuróczy 
és Bonfini ezeket az eseményeket hitelesen a korona őrhelyéhez, Visegrádhoz 
kapcsolják.38 Lope de Vega e tévedésben talán szerepet játszhatott a spanyol 
nyelvre jellemző fonetikai sajátosság, a V és B hang azonossága és a két vár szláv 
nevének látszólagos hasonlósága is, (ViseGRADO - BelGRADO) kiegészülve 
Nándorfehérvár -  Belgrado -  városának nemzetközi hírével (1456, 1521). 55

55 Lzipe (1900) 293.
** Thuróczy (1980) 842. lton tini (1995) 8.4.115-125, 574. illetve: Juhász. liijosi / ’Awmzv és tUmfmi 

krónikájának, iisszetutsavlücísa Xsigmoutíát Mátyásig. Szeged, 1988.88.
55 Uipe(ÍíMiH) 298__ la airóna SACKA (kiemelés lóiéin -  KZ)... el cárderml nionisiu.se la puso
“ ‘lliuróoy (1980) 844-45., Hon tini (1995) 8.4.105, 577. |uhás/ (1988) 84.
13 l/»pe (líltiti) 298.
’* Thuróczy (1980) 845., Itotiiliú (1995) 3.4.105, 577., |uliász (1988) 84.
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4. Ulászló koronázása, 1440. júniusa. Talán az egyik legmeglepőbb része a 
tragikomédiának. Ulászló koronázásnak furcsaságait Lope de Vega pontosan 
értelmezi. Bemutatja olvasóinak, a spanyol közönségnek a Szent Korona eszme 
lényegét. Ulászló király a székesfehérvári koronázó templomban Hunyadi János 
és Podjebrád György mellett állva a Szent Korona hiányában, amely Szent 
István óta legitimé teszi a királyválasztást, akár lemondana a koronázásról, 
amikor is Ulászló észreveszi Szent István szobrának a fején a Szent Korona 
másolatát, és azt tetteti a fejére, Lope de Vega hitelesen felsorolja a koronázási 
jelvényeket: arany jogar és bíbor palást. Thuróczynál, Bonfininál is megtaláljuk 
ugyanezt a történetet.39

5. A koronázás után közvetlenül -  a tragikomédiában -  Ulászló azonnal 
kinevezi Hunyadit „Erdély Kormányzójának1’, azaz vajdának, ami 1441 február
jában történt.40 A valóságos kronológiától való eltérést a színpadra vihetőség 
igényelte.

6. Murád (Amurates) szultán Erdélyt támadja. A valóságban e hadjáratot nem 
Murád, hanem Mezit bég vezette 1442-ben. Bár Lope de Vega később ugyanen
nek a hadjáratnak a vezetőjeként helyesen Meceto, azaz Mezit bég nevét említi.41 
Ez a tévedés sem a szerző rosszul informáltságából fakad, hanem hasonlóan az 
5. ponthoz a színházi művek szerkesztési lehetőségei szabtak keretet a valóság
hoz való abszolút ragaszkodásnak.

7. E felsorolt epizódok mellett Lope de Vega beleszövi a cselekménybe Erzsébet 
és Ulászló közötti fiktív találkozást, amit a szerző e két ellenfél, a történelem 
könyvekből oly közismert tárgyalásainak és Ulászló házassági ajánlatának be
mutatására használ fel.42 Beilleszti az 1442-es győri egyezményt, ami biztosítaná 
a kiskorú László trónigényét és elismeri a gyermekkirály nagykorúságáig I. 
Ulászló uralkodását. A kor szokásai szerint a szerződés megerősítéseképpen 
Ulászló elvenné feleségül Erzsébet lányát, Annát. Az aláírás után négy nappal, 
december 17-én Erzsébet meghal. A műben Lope de Vega érezteti a gyanút, 
hogy a halálhoz Ulászlónak is köze lehetett, akit halála előtt a királyné megátko
zott. Majd a holtest előtt zokogó Ulászló láttán Hunyadi László kategorikusan 
kijelenti, hogy aki ilyen őszintén gyászol, azt nem lehet a mérgezés gyanújával 
vádolni. A gyilkosságot se Bonfini, se Thuróczy nem tartja igaznak, bár Bonfini 
utal rá, hogy „a mérgezés gyanúja is felmerült.”

8. 1444. augusztus 15d váradé egyezmény: Lope de Vega mesterien fűzi be a 
cselekménybe a békekötés körülményeit, Cesarini bíboros beavatkozását és a

“ Thuróczy (1980) 348., Bonfini (1995) 3.4.280-285, 586.
*  Lope (1966) 297.
41 Lope (1966) 300, 309., Thuróczy (1980) 356-358. Bonfini (1995) 3.4.340-405, 584-593. Murád 

1539-es hadjárata Mysia -  (Szerbia?) ellen; Bonfini (1995) 3.530-80,597-600. 1442-es (gyulafehér
vári győzelem Meziddel szemben. Elképzelhető az a verzió is, hogy !z>pe összevonta e két eseményt 
a művében.

41 U»pe (1966) 301-303. Bonfini (1995) 3.5.155,605. [uhás/. (1938) 39.
45 Bonfini (1995) 3.5.160-185, 608.
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szerződés megszegését, bár a azt tévesen 1412-re teszi. Ulászló király a Bibliára, 
míg Murád a Koránra tett esküvel erősíti meg a 10 évre szóló békét. Hunyadi 
László az aláírás pillanatában felhívja még egyszer Ulászló figyelmét, hogy a 
Bibliára tett esküvel Isten és ember előtt hitszegővé válik, amennyiben nem 
tartja be a szerződést. Az eseményben Hunyadi László szerepe inkább a drámai 
feszültség, mintsem a történelmi hűség következtében szükségeltetett. E drama
turgiai fogást külön felértékeli, hogy László annak a Hunyadi Jánosnak a fia, 
akit a XVII. század európai közvéleménye „az igazság bajnokaként”, „Keresz
ténység megmentőjeként” tisztelt”.44

9. A várnai vereség. Lope de Vega a vereség elsődleges okát, hasonlóan sok más
európai kortárshoz, a hitszegésben látja, Isten büntetését fedezi fel a Bibliára 
tett eskü megszegése miatt. Hunyadi János erkölcsi tisztaságát és annak szembe
állítását a bűnös Ulászlóval az oly sokszor használt színpadi fogással, valóság 
megváltoztatásával érte el: Hunyadi és fiai próbálják rávenni a királyt, hogy 
seregeit ne indítsa a török ellen. Miután kudarcot vallottak, a törökverő hős 
nem hajlandó királyával menni, vállalva a kegyvesztettséget. Közismert Bonfini 
és Thuróczy alapján, hogy Hunyadi ellenkezése nem volt ennyire szilárd, sőt 
Hunyadi szintén ott volt a szerencsétlenül végződő várnai csatában.45 Bonfini 
feleleveníti Murád szavait a csata előtt, amit verses formában, rövidítve Lope de 
Vega is közöl. Ez a részlet újra alátámaszthatja azt az állítást, hogy az elsődleges 
forrás Bonfini lehetett.46 '

10. Ciliéi intrikát. Hunyadi kormányzóságának időszakára (1446-1453) Lope 
de Vega csak utalást tesz és az eseményeket a kormányzó „öregkori” visszavonu
lásával (1453) -  a valóságban kormányzói hatalmának megszűnésével -  folytatja. 
Az agg és meghalni vágyó Hunyadi ellen Ciliéi a sok éves sérelmeit megbosszul
ni vágyó Podjebráddal intrikál. Az összeesküvők célja Hunyadira végzetes csa
pást mérni a fiai megölésével. A cél érdekébe Podjebrád lányát akarják csalétek
nek felhasználni, hogy Mátyást elcsábítva elválasszák a két testvért és külön-

44 Lope (1966) 311-312. Thuróczy (1980) 366., Bonfini (1995) 3.6.120-170, 631-635. Bonfini 
Hunyadiról: „megpuhította az öröm, hogy verekedhet"

45 Lope (1966) 317-320. Thuróczy (1980) 367-370. Bonfini (1995) 3.6.210-300, 638-644.
46 jesuerislo, aquesl&s són 

Ük  pac.es que lm  cristianos 
firmarm lener conmigo
y que por tu leyjuraron 
tus Evangeltos, tu nombre, 
tu Madre, que antes dél pario 
m é ly  despuésJue virgen: 
todo eved vés lo kan firmado 
Pues Jt eres Diós, como dicen 
y nosotros ignommos,
venga tu injuria y la irúa... ” Lope (1966) 320.

Jézus Krisztus, íme a szövetség melyet a te keresztényeid velem kötöttek. A te telkedre esküdtek, és a te nevedben 
fidotl hitet szegték meg, a saját istenüket tagadták meg hitetlenül. Krisztus, lta Isten vagy, mint mondják és mesélik 
nekünk, kérlek torold meg most a téged és engem ért gyalázatot Bonfini (l 995) 640., 3.6.250.
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külön számoljanak le velük. Rosimunda belemegy a tervbe, de szerelemre 
gyullad Mátyás iránt. Lászlót figyelmezteti egy korábban Cilleiek szolgálatába 
átállt volt szolgálója, Roán, aki egy levelet mutat neki. A levél tartalmilag azonos 
a krónikákból ismert Brankovics szerb despotához írt Ciliéi levéllel. Úgy a 
valóságban Brankovicsnak, mint a műben Podjebrádnak, két fejet (Mátyásét és 
Lászlóét) ígért a Hunyadiak ellenfele. Lope de Vega néhány pontban eltér a 
valóságtól. A XVII. századi drámákat általánosan jellemző szerelmi intrikák 
hálójába helyezi a létező történelmi személyeket. Podjebrád leányát Katalinnak 
hívták, aki Mátyás második felesége volt. A műben a lány, illetve az inas neve 
fiktív, tipikusan lopei.47 Az említett levelet nem Podjebrádhoz, hanem Brankovics 
György szerb despotához küldte. Az üzenetet tényleg László inasai fogták el, de 
nem a Hunyadiak volt inasa tért vissza a hírrel a testvérekhez 48

11. Ciliéi halála és a király bosszúja. Tartalmilag Lope de Vega hitelesen idézi fel 
Hunyadi László és Ciliéi konfliktusát, megegyezően a Bonfini és Thuróczy által 
leírtakkal. V. László magatartásának ábrázolása is azonos az eddigi ismerteinkkel, 
bár Lope de Vega cselekménye szerint Podjebrád javasolja a bosszúvágy leplezé
sét. Szilágyi Erzsébet közbenjárása tartalmaz valós és valótlan részleteket is. 
A korabeli színművek és maga a cselekmény felépítése követelte meg azt a 
valóságtól eltérő logikát, hogy Hunyadi halálról és a nándorfehérvári csatáról 
egy külső személy tudósítson: a gyászruhában megjelent feleség. Az özvegy 
kegyelmet kért a fiai számára amit V. László megrendülésében esküt alatt meg is 
ígér. Az esküről Bonfini nem tesz említést. Az ezt követő letartóztatás és Hunya
di László kivégzése szintén hiteles. Lope de Vega értelmezésében a király 
halálát, mint Ulászló esetében is, az esküszegés által kiváltott isteni büntetés 
okozta. Az uralkodó előtt -  megmutatván neki Hunyadi László levágott fejét -  
látomásában megjelent Hunyadi János, aki számonkérte tőle a királyi esküt. A 
király ezt követően bűnével szembesülve rettegésében szörnyethalt.49

12. Mátyás fogsága és szabadulása. Lope de Vega részletesen és pontosan idézi fel 
Mátyás félelmeit, a királyválasztó levél érkezését, az ebédnél történt ismert és 
nevezetes eseményeket, Podjebrád György lányának, Katalinnak -  Rosimundának 
eljegyzését, a váltságdíjat, a lehetséges trónkövetelők nevét. Viszont egy pontban 
Lope de Vega eltér Bonfinitől, Thuróczy javára. Bonfini nem tud arról, hogy 
Mátyásért Podjebrád 100.000 aranyat kért volna. Ezzel szemben Thuróczy beszél 
a váltságdíjról. Ez az eset amellett szólhat, hogy Lope de Vega esetleg Bonfini 
mellett felhasználta Thuróczyt, vagy annak valamilyen interpretációját.50

Megállapítható, hogy Lope de Vega művének megírásakonegészen bizonyos, 
hogy használta Bonfini művét, illetve feltételezhető, hogy ismerhette Thuróczy

47 Lope szigorú rendszert állított fel a nevekre. Bizonyos neveket csak alacsony társadalmi súlyú 
szereplők viselhettek, míg más neveket csak kiváló személyiségek lehettek, lásd: Morley, S.G.: Lót 
nambns de los pmonajes en kis comedias de Lope de Vega, Los Angeles, 1961.

w LiOpe (1966) 322-324. Thuróczy (1980) 389. Bonfini (1995) 3.8.170-195, 682-683.
VJ tj>pe (1966) 325-334. Thuróczy (1980) 398-404. Bonfini (1995) 3.8..200-3.9.80, 684-697.
s" lo p e  (1966) 337-341. Thuróczy (1980) 413-418. Bontini (1995) 3.9.90, 702.
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krónikáját. Egyes részleteket minden komolyabb lényegi változtatás nélkül adap
tált a színházi műfajhoz, míg más eseményeket az izgalom, az intrika, a szerelmi 
bonyodalmak, az irodalmi élvezhetőség érdekében átértelmezett. Ettől függet
lenül a műben megjelenített mintegy húsz év magyar bel- és külpolitikát a XVII. 
századi publikumnak hitelesen és élvezhetőén mutatta be.

Rendkívül nehéz feladat megállapítani, hogy milyen forrásokból dolgozott 
Lope de Vega, amikor megírta a Becs ostroma V Károly állal című művét. A 
történelmileg súlyos tévedést tartalmazó cím is mutatja, hogy e munka teljesen 
elrugaszkodik a valóságtól. Lope de Vega egy kitalált történetet helyez az 1532-es 
szulejmáni hadjárat idejébe. Egy-két utalás kivételével, gyakorlatilag egyetlen 
hiteles eseménye sincs a színműnek. A szereplők jelentős része valós történelmi 
személyiség, akik részt vettek a hadjáratban: V. Károly, német-római császár és spanyol 
király; öccse I. Ferdinánd cseh és magyar király; Antonio de Leyva; dél Vasto márki, 
Giovanni Baptista Castaldo, mind V. Károly hadvezérei Bécsnéf Ibrahim, nagyvezír; 
SztUejmán császár. Azonban történelmi forrásokat fölösleges keresni e mű kapcsán.

Külön kérdést vet fel a mű szerzőjének kiléte. Ezt a tragikomédiát máig Lope 
de Vega összes művei között találhatjuk, mégis komoly vitákat vált ki a szerző 
személyének kérdése. Általánosan elfogadott az a nézet, hogyha Lope de Vega 
műve is, akkor ezt később valaki átírta és rontott nyta. Amennyiben ő írta, akkor 
valószínűleg 1598 és 1603 között keletkezett.51

A harmadik bemutatandó mű, V. Karoly legnagyobb szerencsétlensége és az algíri 
boszorkányság. Forrásai a spanyol történészek legforgatottabb művei közé tartoz
nak. Különösebb kutatás nélkül felfedezhetjük Prudencio de Sandoval, Diego de 
Haedo, és Mexikó meghódítójának, Hemán Cortés, káplánjának, Francisco Lápez 
de Górnara műveinek adaptációját, felhasználását.52 A tragikomédia forráskriti
káját Menéndez Pelayo végezte el, aminek ismertetésétől most eltekintenénk.53

Hasonlóan a-Hunyadiak koráról szóló műhöz, ez a tragikomédia is hitele
sen adja vissza a történéseket. Az eltéréseket a korabeli publikum elvárásai és 
a színmű szerkesztési elvei követelték meg. Nem lehetett úgy művet írni az 
iszlám—keresztény konfliktusról, hogy a keresztények vereségével és az iszlám 
diadalával végződjön. Ez az elvárás lehet a hátterében annak a kronológiai 
cserének, aminek következtében Lope de Vega munkájának végső jelenete az 
1535-ös sikeres tuniszi ostrom, ezzel kompenzálva a keresztény erők sikertelen
ségét Algír I541-es ostrománál. Születésének körülményeiről annyit tudunk, 
hogy feltételezhetően egy késői munkája (1625 után keletkezett), mivel a szerző 
utalást tesz a velillai harang 1625-ös misztikus kongására is.54

51 Mas (1967) 388-90. Menéndez Pelayo (1949) 18-22. Morley (1968) 432., Warren T, McCready; Ten 
plays attributed to Lope de Vega. In: Hisptmic Romeo 1960,319-345.

“  Prudencio de Sandoval: Historvt de l<t vidtt y hedm dél Empemdor Cárion V. BAE, Madrid, [ 1615] 1955, 
l. 3, 103-112., Gómara (1989); Haedo (Í927).

M Menéndez Pelayo (1949). t. IX. 32-52.
M Menéndez Pelayo (1949)32., Morley ( 1968), 505. bár Morley 1627-re datálja. A harang csodatételeit 

l/ipe a művében külön felsorolja, az 1541-1625 közöttieket, mint jövendölést. Lope (1969) 18-22,



A magyarság megjelenítése

A királyság nélküli király című műben megjelenő magyarságképet két tényez,■, 
alkotja: a Bonfmi által sugallt Hunyadi-párti vélemény és Lope de Vega ábrázc, 
lásmődja. Bonfmi interpretációját az egyes személyek megjelenítésében tudjuk 
nyomon követni. A spanyol szerző gyakorlatilag átvette e korszak megítélésének 
itáliai szemléletét (pl. Ciliéi álnoksága, Podjebrád ellenszenve Hunyadi iránt 
V. László és I. Ulászló pozitív jellemzői, illetve a rájuk nagyon rossz fényt vető 
hitszegések, a Hunyadiak és Szilágyi Erzsébet erkölcsi magaslata, stb.). Ugyan
akkor a spanyol társadalom -  így Lope de Vega -  véleményét az egész magyar, 
ságról megfogalmazott, személytelen kijelentéseknél érjük utol (bátor nemzet, 
harcolnak a pogány ellen, zokognak a gyermek László bölcsőjénél). Ezen általá
nosabb megfogalmazások gyakran egybeesnek Bonfmi véleményével is, hiszen 
ezek a toposzok, sztereotípiák Európa-szerte ismertek voltak.

Csoportosítva Lope de Vega magyarságról alkotott jellemzőit először a pozi
tív képet kialakító tulajdonságokat gyűjtjük össze:

A/ POZITÍV JELLEMZŐK

Vitézség, hit védelme
A szerző külön hangsúlyt fektet arra, hogy bemutassa Hunyadi János és 

fiainak vitézségét, török ellenes küzdelmeit. Nemzeti hősünk mint a keresztény
ség és Magyarország bajnoka jelenik meg/1'’ O a megalkuvás nélküli, tiszta hős, 
aki bár nem a főszereplő, mégis kulcsfigura a műben. Fiait, apjuk nevelése 
következtében, szintén vitéz és derekas emberekként ismerjük meg. Lope de 
Vega a vitézséget minden földi tulajdonság fölöttinek tartja. Ezért fordulhat az 
elő, hogy Kázmér lengyel király és Ulászló herceg a mű elején átölelik, majd 
maguk mellé ültetik Hunyadit és nem vazallusként fogadják.5 56 Murád császár 
vereségtől való félelme a várnai csata előtt eltűnik, amikor hírül veszi, hogy 
Hunyadi nem kísérte el urát a hitszegő hadjáratba, hiszen ,/i többieket (Keresz
tény szövetséges haderő vezetőit -  K. Z.) nem sokra becsüli”.57 A vitézség értékét 
külön emeli az a hagyományos írói fogás, hogy az ellenfelet, a pogány törököt 
nem valamilyen alantas ösztönű népként ábrázolja, hanem harcias, kiváló kato
naként, aki ráadásul tart egy nála kiemelkedőbb személytől. Nyilvánvaló, hogy 
egy ilyen pogány ellenfelet legyőzni nagyobb dicsőség a kereszténység és Hu
nyadi számára.58 A spanyol barokkban a törökverő hős nagyságát külön emel
ték az ókor nagyjaival való összehasonlítások. így Hunyadit a pogány ke
let legyőzőjeként új Nagy Sándornak, új Trajanusnak, Caesarnak, Belizárnak, 
stb. nevezi a szerző.69 Viszont a spanyol olvasó számára, hogy közelebb hozza e

S5 Lope (1966) 331.
wu.o. 289-292.
SIu.o. 320.
w u.o. 298,309,318-21. 
w u.o. 291,331.
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'l ik földrajzilag és időben is távol élt személyiséget, kitalálta, hogy e nagy 
1° esz tény  hős édesanyja származását tekintve félig spanyol volt!00 A magyarok, 
niint nép, megjelenítése is a korban általánosan elfogadott toposzoknak felel

me® Harcias nép és nemes „Náción belkosa y noble
a hit legkeresztényibb cristianísima defensa
v é d e l m e . d e  la

lojalitás, vazallusi hűség
A műben a vazallusi hűség az összes szereplőt jellemzi. Nyilvánvalóan abban a 

korban nem volt elfogadott semmilyen irodalmi műben az Isten kegyelméből 
megkoronázott uralkodó elleni felkelés ábrázolása.62 A szerző Hunyadi János 
vazallusi hűségét tökéletesebben, tágabban értelmezi. Lope de Vega szerint már 
nemcsak lojalitásról van szó, hanem vazallusi kötelesség, hogy figyelmeztesse a 
rossz és helytelen lépésekre fejedelmét, még ha az ára az is, hogy kegyvesztett 
lesz, tükröt állítva ezáltal a megtévelyedett uralkodó elé. (Ez az erkölcsi elvárás 
beleilleszthető Erazmus, vagy a spanyol Guevara, Grácián által is fémjelzett 
király tükrökben megtalálható ideák közé.63) Hunyadi ezt az erkölcsi feladatot 
látja el, amikor a váradi béke megszegésekor figyelmezteti Ulászlót. Ez a maga
tartás élesen szemben áll a két uralkodó hitszegésével, vagy Ciliéi összesküvésé- 
vel, amely mindkét esetben maga után vonta az isteni büntetést.64 Értelmezhető 
a vazallusi hűség szerves részeként az uralkodóért a halál azonnali, feltétel 
nélküli vállalása is. Erre a legszebb példát az ifjú Mátyás mutatja, aki a király 
parancsára történő letartóztatásuk pillanatában a következőket mondja bátyjá
nak, Lászlónak:

„Engedelmeskedni a királynak, ez igaz dolog” „ Obedecer al rey esjusto. "6S

Gyengék védelme
A középkori lovagvilág egyik legjellemzőbb gondolata volt a gyengék, nők, 

gyerekek, szegények védelme és az irántuk érzett szánalom. Ez az idea a barokk 
köntösben is továbbélt. (Talán leghíresebb példája a „búsképű lovag”, Don 
Quijote élete.) Lope de Vega művében a magyarok esetében figyelhetjük meg 
ezt a viselkedésformát, amikor 1440-ben az újszülött Lászlót bemutatják a 
magyar nemességnek, a trónjelölt csecsemő volta és elesettsége, kiváltotta az ott 
lévők segítőkézségét, támogatását, sőt még meghatódottságát és sírását is.66

ii.o. 300. „este tmnsüvmio
medw nptmal 
parin műire"

111 ii.o. 293.
|V- A kérdésről lásd: Zionek, Henry k: Uw monarcas en el teatro de lope de Vega. In:: Zttgndnimvi 

ml&kijów iiienukith, 19HI5/29 (2), 31 -41.
“  Krazmus: A keirszléityJéjtMrm neveltetése, Guevara: El rrlaj ilr lm prtnapes, Grácián: El disneio 

„No cjuifio kis nmcedn que lm nyes „Nem akarom n királyoktól a kegyeket
decir quirrn a kis nyes tus verrhules..." turném mtnulam nekik az igazságot..." 317 p.

05 l/rpe (líMHi) 335.
“ u.ji. 292-293. 39



Szerénység
Hunyadi János megjelenítésének egy érdékes és megmosolyogtató pillanata 

az, amellyel a szerző Felvezeti az olvasónak a művet, amikor Hunyadi János a 
lengyel királyi udvarba kerül. Az első pillanattól kezdve váratlanul éri az a hév és 
tisztelet, ahogy a két lengyel fejedelem köszönti őt. Ezt a „megilletődöttségét” 
külön fokozza a lengyel király felszólítása, hogy foglaljon helyet mellettük és 
meséljen a török elleni csatáiról. Hunyadi eleinte nem mer leülni, hiszen fél, 
hogy ezzel felségsértést követ el, Podjebrád megjelenésével és szavaival Lope de 
Vega megerősíti bennünk Hunyadi szerény voltát, utóbbinak önteltségével 
szemben.67

Uralkodói machiavellizmus
Ez a tulajdonság lehet pozitív és negatív is. Lope de Vega mindkét oldalról 

megvizsgálja. A pozitív értelemben vett uralkodói ravaszságot V. László furcsá
nak tűnő latin tanulása mutatja be. A szerző a királyság -  Regnutn -  szó ragozását 
használja fel ahhoz, hogy bemutassa a gyermek László helyzetét a fogságban, 
amikor Frigyessel szemben lepleznie kellett trónigényét élete megmentése ér
dekében.68

A pozitív jellemzőket összevetve megállapíthatjuk, hogy Lope de Vega az 
ideális univerzális hős típusát jeleníti meg. Hunyadi és a magyar környezet 
elsősorban a spanyol erkölcsi értékek bemutatását segítik elő, a hispán publi
kum számára egzotikus, kulturálisan mégsem távoli színhelyen és az Európa- 
szerte híres, ideális „Kereszténység Bajnokán” -  számukra is könnyen interpre
tálható személyiségen -  keresztül. Ezeknek az elvárásoknak az összességét a 
spanyol barokkban becsület -  honor a tisztelet nehezen megfogható fogalma 
jelentette. Hunyadi bemutatása teljesen megfelelt ezeknek az elvárásoknak, 
megteremtve így a magyar hős „hispanizált” megfelelőjét.

B/ NEGATÍV JELLEMZŐK

Pártoskodás, széthúzás
A magyar társadalomra nézve legkomolyabb negatív kritikát Severo, Frigyes 

császár tanácsadójának és Erzsébet királyné szájából halljuk; a pártoskodó ma
gyarok két királyt választottak és az ellentétek, illetve az egyéni ambíciók fon
tossága kedvező alkalmat adhat Frigyesnek a trón megszerzéséhez.** A saját 
javaikat előtérbe helyező, pártoskodó magyarok „prototípusa” a műben Ciliéi 
Ulrik. Míg Hunyadi János a barokk folt nélküli hőse, addig Ciliéi a tipikus 
antihős szerepében jelenik meg. Féltékenységében folyamatosan intrikál a Hu
nyadiak ellen, sőt összeesküvésre vetemedik, gyilkosságot tervez. Bukása a 
korabeli színjátszási elvek szerint törvényszerű. (A valóság e dramaturgiai elvá-

m II.<i. 289-291.
™ 11.0. 303-307.
*  ii.o. 292-294.
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rás teljesítését csak megkönnyíti ebben az esetben.) Kiemelném, hogy a kor 
szokásainak megfelelően e negatív hős jellemábrázolásába sem fért bele, a 
vazallust eskü megszegése. Lope de Vega művében Ciliéi végig hű marad V. 
Lászlóhoz, úgy 1444-es trónrálépése előtt, mint utána.

Irigység, féltékenység
Ciliéi és Hunyadi között egy érdekes átmeneti figura Podjebrád személyisége, 

akit saját túlfűtött ambíciói késztetik féltékenységre és irigységre Hunyadi iránt 
Ezek az érzések párosulnak a mellőzöttség keserű tudatával, amikor is Ulászló, 
miközben megjutalmazza Hunyadit, nem ad címeket, se birtokot Podjebrádnak. 

„Végtelen sok sebem van „Tengő mfinitas heridas
de nincs jutalmam" no tengő galardón ’7I>

A magyarokról általánosságban jegyzi meg Erzsébet, hogy mindegyikük csak 
önmagával és vagyonának gyarapításával foglalkozik.

T aktikázás, k iv á rá s
A negatív értelemben vett taktikázást Frigyesnél tudjuk nyomon követni. 

Frigyes császár Severo tanácsai alapján „aranykalitkába” zátja Lászlót, akit fel 
akar használni saját trónigényének megerősítésére, sőt a megfelelő pillanatban 
el is tenné a gyermek uralkodót láb alól. Kivárásra helyezkedve nem avatkozik 
bele a magyar ügyekbe, mert ahogy mondja...

„hagyjad, hogy legyengítse a magyarokat „deja que enflacezca a HungrSa
fegyverben és emberben de armas y gente no más
a török, majd meglátod el Turco, que tú̂ rjerás
hogy ezáltal lesz az enyém” por dónde viene a ser mía 'n 1

Lope de Vega Frigyes cselekedetein keresztül éreztette a kelet-európai viszo
nyokban nem jártas olvasóval a hagyományos német-magyar ellentétet. Az 
idézet tükrözi a korabeli németellenes és magyarbarát személyek szubjektív 
vádját, hogy a németek saját érdekeik oltárán közömbösen feláldozták Magyar- 
országot a töröknek.

Egy másfajta érdekorientáltságú taktikázást és kivárást képvisel Podjebrád 
cselekedete, aki Mátyás csehországi fogságából minél nagyobb anyagi és politi
kai hasznot akart hűzni: váltságdíjat fizettetett érte, illetve megházasíttatta 
lányát a megválasztott új királlyal. E cél érdekében udvariasan bánik volt 
ellenfele fiával és egy asztalnál eszik vele.70 71 72

70 u.o. 297, 307. magyarokról, lásd 293.
71 u.o. 309.
72 u.o. 333-739.
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* esküszegés („negatív machtaveüizmus”)
$?' Á* kulcskérdése a műnek. Lope de Vega értelmezésében az uralkodói 

^üék leplezésének negatív, Isten büntetését elkerülhetetlenül magáravonó 
far Lj , veizmusa az adott szó, vagy eskü megszegése. Ezt a korra jellemző, 

ásta, mélyen a keresztény erkölcsre épülő gondolatot találjuk meg Ulászló 
jegesében és várnai halálában, illetve László hitszegésében és halálfélel- 

en- Az elsőnél a török az isteni igazságtétel eszköze, míg a második esetben 
: ij^ d i János szelleme lesz az.73 A várnai csata esetében az esküszegés ilyen 
ho ^Sítélését külön alátámasztja Murád császár fohásza Jézus Krisztus- 

1 ^  Ulászló szavai közvetlenül halála előtt:
„Mert amikor az Evangéliumokat „Porque cuando el Sacramento
egy katolikus uralkodó un Rey católico debe
dicsőíti és megszegni ensalmr tanto y se atreve
‘merészeli esküjét a quebrar sujuramento
bizony jól van az, hogy meghaljon, Uram!” bien es que muera, Senor”75

. í' ̂ rclés jelentőségére mutat az 1444-es béke aláírása után beszélgető parasz
ti 'padosok™} dialógusának tárgya: a toll, mint a hazugság eszköze. Ezzel 

ifiak a béke aláírásának körülményeire, illetve a tollat fogó kéz erkölcsi 
ín ig e ire .77 Az esküszegések, a Cillei-Hunyadi ellentétes jellemábrázolás 
vj1 ett’ egy újabb összehasonlítási síkot nyújtanak a két király és Hunyadi 
^anyában. Ennek legszembetűnőbb példája Hunyadi magatartása a már sok- 

n említett váradi béke és a várnai csata alatt.

JHKMt 1.357.
I ..^Jártról: 4fi-os lábjegyzet.
U,í*̂ .ló halála e lő tt: 

l‘equé Senor
- t,vr»so que vueslro agrnvio

el lurco, a quién lomáis 
y . k,rT tn\ítumenlo m  mi diriül" 

halála előtt:
- Ynyutilra justiria frruebo 
m 'W ,  moslráis en min

ni rey mi atüecesor 
f** nti he gmrdndo, Senor,
”• que a Isabel príméit”

V *" 337.
d J W iijii dramaturgiai szerepéről lásd: l/»pe (1973) 

0 ,Pe(i9Bfi)313.

„vétkeztem Uram 
és gondolom, a Te sérelmedet 
bosszulja meg a török, 
akit károm étim felhasználsz.. ”

„Az igazságodat tapasztalam, 
megmutatod rajtam Uram, 
ahogy az elődömön, 
hogy nem tartottam be. Uram, 
azt, amit Erzsébetnek ígértem. "



A török megjelenítése 

t i  M ÓROK  ÉS TÖ RÖ K Ö K

A három elemzett tragikomédia közös jellemzője a török megjelenítése, akár 
epizód-, akár főszereplőként. E népcsoport ábrázolása a Bécs ostromában eltér az 
általános topéi törökképtől. Inkább a korábban, a XVI. században kialakult, 
embertelen és vad török európai ábrázolásmódjához igazodik, mint a spanyol 
társadalomban a XVII. század elejétől meglévő toleránsabb, pozitívabb képet 
festő rendszerhez.

Az algíri eseményekről szóló mű külön előnye, hogy Hamete személyén keresz
tül benyomást szerezhetünk a mórokról formált spanyol véleményről. A mórok 
1609-es végleges kiűzése után a spanyol társadalom felszabadult a mór kérdés 
pszichés nyomása alól, ami érződik is a majdnem húsz évvel később íródott 
művön is. Hametet, a mór kémet egy ügyefogyott, életéért könyörgő gyáva 
alakként ismerjük meg. Spanyolul beszél, de nyelvi helytelenségei, szókincsbeli 
tévedései, kiejtése nevetségessé teszik ót, így a mórokat is. Dragut és Barbarossa 
korának rettegett belső ellenségei egyszerre egy sajnálatra méltó, lekezelt néppé 
válnak.78

A mór- és a törökkép alapvető eltérése, hogy a „szomszédos”, észak-afrikai 
mór szerepe kidolgozottabb, részletesebb, sót tipikusan spanyol gondolkodást 
tükröz, míg a „távoli” török az általános európai sztereotípiák közé tartozik: 
hitetlen, kegyetlen, de kiváló katona;, szenvedélyes, szerelemre éhes. A jellem
zés közötti különbséget fokozza a török központ, Isztambul jellegtelen, csupán a 
szerelem virágoskertjeként való egzotikus megjelenítése,79 szemben Algír váro
sának részletes -  feltehetően Haedotól átvett -  leírásával.80. A kortársak szemé
ben a mórábrázolás hitelét külön növelhette Algír társadalmának bemutatása. 
Míg a tisztán török szereplőket felvonultató lopei művekben a török arctalan 
tömegként jelenik meg, addig a V. Károly legnagyobb szerencsétlensége c. tragikomé
diában a szerző különbséget tesz a török, a mór és a „hivatásból török” (turco de 
profesión), azaz a renegát között is.81 A hitelességet növeli még az algíri janicsá
rok vezetőinek és azok ranglétrájának a felsorolása is.82

A törökkép általános jellemzésének teljességéhez elengedhetetlen a hadsereg 
bemutatása: a zászlók, a villogó kardok, a lándzsák, a lovak, a puskák, a 
muskéták, a turbánok és a bátor janicsárok sokasága teszik még félelmetesebbé 
az európaiak által egyébként is rettegett török hadsereget.83

w Lope{1969)4, 12.
79 Lope(l9tí6) 320-2.
*' I/>pe (1969) ft-9.
91 u.o. 10. felsorolja a renegátok különböző születési helyét, az onnan távoli oroszoktól, magyaroktól 

a spanyolokig.
1,1 u.o. 10. kádik, agák, szubasik, ucfebasik, beglerbég, stb.
Ki Ixjpe (iHföl} S17. U>pe (19fifiy 298.
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A kétfajta ábrázolásmód közötti eltérés abból fakad, hogy a mórokkal a 
kulturális, történelmi, földrajzi közelség mélyen, a gyökerekig áthatotta a spa
nyol történelem évszázadait. Ezzel szemben a törökkel a birodalomépítés fázisá
ban létrejövő, elsősorban katonai, gazdasági, diplomáciai és nem kulturális 
kapcsolat valósult meg. Tehát a mór hiteles ábrázolásának részletesebbnek, 
személyesebbnek kellett lennie, szemben a törökkel, akit elég volt felületesen, 
általános európai sztereotípiákon keresztül bemutatni.

B/ POZITÍV JELLEMZŐK

Katonai erények
A török ábrázolásának legbevettebb európai formája a katonai erejének dicsé

rete, akár „túldicsérése” is. Mindhárom műben külön hangsúlyt kap a török 
katonák nagy tömege (Becs ostroma c. mű legelején Fuerte Braquio az akkori 
Európában hihetetlenül hatalmas és irreális 500.000 fős török seregről beszél!), 
jó fegyverzete, lőfegyvereinek sokasága, az elitsereg, azaz a janicsárság hírneve. 
A katonák bátorságát, fegyelmezettségét is külön méltatja Lope de Vega, úgy az ■ 
algíri összecsapás, mint Murád várnai ütközetének leírásában.84 Ez a pozitív kép 
csak a Bécs ostroma esetében áll szemben Szulejmán gyávaságával és magatehetet
lenségével.

Hatalmi nagyság
A császár végtelen hatalmát megerősítendő, Lope de Vega kihangsúlyozza az 

Oszmán Birodalom területi és katonai nagyságát. Algírtól Egyiptomon át egé
szen Szerbiáig és az Indiai óceánig juthatunk el pár soros összefoglalásban.85

Szerelem és egzotikum
A török megjelenítésének másik fontos komponense a hadi erények mellett az 

szerelem és az egzotikum. A szultán a béke időszakában az érzelmeinek, a 
szerelemnek él. Az idilli hangulatot emeli a környezet virágokkal teli ábrázolása. 
Ez az állapot viszont nem jelenti szükségszerűen a császár bátorságának, katonai 
erényeinek csökkenését. Amikor ezt váratlanul megzavaiják (váradi béke meg
szegésének híre) készen áll a harcra, igazának azonnali megvédésre. Ezzel 
ellentétben Bécs ostroma szultánképe pont az ellenkezőt mutatja, a császárt 
szenvedélye megbénítja és a harcok elől gyáván elmenekül.88

Az idealizált renegát és a kereszténység
A Bécs ostroma Ibrahim nagyvezíre a renegátok bemutatásának egy speciális 

irodalmi interpretációja. Inkább egy elvárást, mint a valóságot fejezi ki. A 
krisztusi hit feltétlen győzelmének részeként mutatja be Lope de Vega a nagyve-

M L )pe(l966) 318. Ixipe (1969) 15. 17,32.
Lipe (1963) 312. Lupe (1966) 311.

*  L>pe {1966) 318-319.; i/ipe (1963)311-15.
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zírt, akinek megrendül Szulejmánba vetett végtelen bizalma, mivel a császár 
szerelmi vakságában odáig vetemedik, hogy letérdel egy keresztény rabnő előtt. 
E szenvedélye már alkalmatlanná teszi a szultánt a sereg vezetésére, és agresszi
vitását az ártatlan keresztény gyermekeken éli ki. A keresztény lány és a gyerme
kek hitereje a szenvedésben Ibrahimot visszavezeti ősi vallásához, és a kereszté
nyek táborába juttatja, ahol kegyelmet kér és kap V. Károly tói.*7 Ibrahim 
történelmi személyének bemutatása kódolt üzeneteként értelmezhető: Krisztus 
vallásának ereje és a győzelmébe vetett hit még az olyan „megátalkodottakat” is 
képes maga mellé állítani, mint a szultán utáni legfőbb személyt az Oszmán 
Birodalomban.*8

C sászárkép , a  j ó  és  a  rossz d esp o ta
A pozitív császárkép megtestesítője Murád császár A királyság nélküli király bán. 

Harcos, jó katona, aki betartja esküjét, és a rajta esett sérelem orvoslásáért nem 
Allahhoz, hanem Jézushoz imádkozik.*•’ A szerelem nem vakítja el, megmarad 
józan embernek és harci szóra képes a szenvedély helyett a katona és hadvezér 
kötelességeinek eleget tenni. Hatalma, függetlenül emberi és katonai kvalitásá
tól, despotikus. (Lope de Vega a mű folyamán gyakran csak „vad -fiero", vagy 
„barbár- bárbaro” jelzővel illeti.) Ennek ellentéte lesz majd Szulejmán kegyetlen
sége és gőgős elvakultsága.

C/ NEGATÍV JELLEMZŐK

Z sarn ok és d esp o ta , keg y etlen  és  b a r b á r
A Bécs ostromának császárképe a tipikus példája a lopei zsarnokábrázolásnak. 

Mint már feljebb utaltam rá, Szulejmánt e műben szenvedélye és kegyetlensége 
irányítja.90 E kettő vezeti arra, hogy megerőszakolja Juliannát; hogy levágassa 
Isidoro kezét, majd keresztre feszítéssé őt, illetve börtönbe zárassa a gyermeke
ket.91 Murád árnyaltabb megfestésének hátterében szerepet játszhatott egyrészt 
a mű (A királyság nélküli király) témája, ahol az erkölcsi normák megszegője V. 
László, és Ulászló volt, míg a török fél csak „a szenvedő” és isteni bosszút váró 
alany. Másrészt, ahogy már utaltam rá92 a törökkép egyoldalú ábrázolásmódja 
árnyaltabbá vált a XVII. század elejére, amikor már az Oszmán Birodalom nem 
jelentett akkora fenyegetést Spanyolország számára.

10 lópe (I9ft3) 311, 331-334, 341. Ibrahimról tudjuk, hogy Albánia mai területéről származott.
** A valóság kevésbé volt „idealista”: a renegátok számára a hatalmas oszmán birodalom a XVl-XVtt. 

század folyamán mindig is nagyobb karrier lehetőséget kínált, mint bármelyik keresztény állam, 
legyen akár a spanyol, vagy a német birodalom a/.. Köböl fakadóan, összehasonlítva a hittagadókkal, 
minimális volt a számuk azoknak az ex-keresztény személyeknek, akik visszatértek ősi hitükhöz.

“  lásd: 4fi-os jegyzet.
”  A török császár ilyen módon való ábrázolása lopénél valószínűleg egyedülálló, hiszen más 

műveiben, így például El indurtle Malin c. művében inkább egy józan, lovagias despota képe tárul 
elénk.
lope (lí*>3) 307, 309, 310-312, 32H, 331,342. 
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Gyávaság
A török gyávaságára a Bécs ostromában bőségesen találunk példát. Szulejmán 

gyávasága a mű felfogása szerint szoros kapcsolatban áll zsarnokságával, kegyet
lenkedéseivel és szenvedélyével.93 Ezen keresztül tudja ót Lope de Vega kiemel
ni és szembeállítani az igazi hős, V. Károly bátor, mélyen keresztény erkölcsö
kön alapuló, megbocsátani képes személyével.94 Ez a tulajdonsága átragad a 
seregre is, ezáltal semmissé téve a mű elején leírt hatalmas méretű és kiváló 
fegyverzetű török had harci értékét.95

Szenvedély, mint gyengítő tényező
Lope de Vega értelmezésében a már sokat említett szenvedély az, ami Szulejmán 

vesztét okozza. A korra jellemző spanyol erkölcsfelfogás szerint a normák súlyos 
megsértése önmagában hordozza a büntetés elkerülhetetlenségét. A Juliannát 
ért gyalázatot nem az áldozat, hanem az isteni támogatást élvező V. Károly 
bosszulja meg, a török sereg vértelen szétverésével. Az egyéni szégyent (Julianna) 
a katonai és egyben erkölcsi vereség törleszti (V. Károly kardcsapás nélkül kergeti el 
Szulejmán mérhetetlen seregét), ami a török erkölcsi megsemmisülését jelenti.96 A 
szenvedély, illetve a hatása alatt elkövetett bűnök lesznek azok, amelyek képte
lenné teszik Szulejmánt a védekezésre.

Dicsekvő, gőgös
Szulejmán megítélésének teljességét a gőg és a dicsekvés adja. A császár, hogy 

Juliannát megnyerje, hosszas sorokban ecseteli birodalmának kiterjedését, a 
legyőzött országok gyáva behódolását, majd célját, hogy Bécset elfoglalja, ahol 
egy „királyocska”, V. Károly várja őt és 500.000 fős hatalmas seregét.

„Ez vagyok én. És te ki vagy? „Este soyyo, tú, iquién eres?
Nem más mint egy nyomorult rabszolga ” sino una misera esclava ”c'7

Ördöggel cimboráids, varázslat, boszorkányság
V. Károly 1541-es algíri kudarcára már rögtön a csata után próbáltak Európa 

szerte magyarázatot adni, túlzott hangsúlyt fektetve a rossz időjárás szerepére.98 
Lope de Vega indoklásában első helyre teszi az ördögi erők beavatkozását, a 
boszorkányságot. Nyilvánvaló oka ennek, hogy a publikum számára valamilyen 
érthető magyarázatot kell adni arra, hogy miért maradt alul a keresztény sereg a 
hitedenekkel szemben. Ez csakis a természetfölötti erők akaratából történhetett, 
akik vihart támasztottak. Ez az interpretáció ilyen formában egy ismert és 
állandó dramaturgiai eszköz volt a korban. A török boszorkány tevékenységét a 
műben ebben a kontextusban kell szemlélni.99

10 Lásd: Ibrahim megrendülése Szulejmán félelmei és menekülése láttán. 303, 335-30, 324.
94 V. Károly megítélésére lásd: Menéndez Pidal (1960); Klaus Porti: La imágen de Carlos V en las 

canciones populares históricas de los alemanes, In: Hispánia, 1970,! 15: 397-410.
99 lásd: 83. jegyzet.
*  Lope (1963) 339-343.
97 Lope (1963) 308, 325.
98 Giró-Szász András (1998) 202-204.
99 Lope (1969) 22-25.



Összegzés

Összegzésképpen megállapítható, hogy Lope de Vega magyarokról és törö
kökről alkotott képe nem tér el túlságosan az általános európai véleménytől. 
Természetesen vannak történelmi helyzetből fakadó eltérések, mint például a 
mór és a török érzékelhető megkülönböztetése. A legfőbb üzenete a műveknek, 
akár Szulejmán zsarnoki őijöngését, akár Algír és Tunisz eseményeinek tudatos 
kronológia felcserélését, és az így elért dicsőséget nézzük az, hogy a török 
legyőzhető, a keresztény hit még nagyobb dicsőségére.

Nem csak a törököket érheti utol Isten büntetése, hanem vallásától függetle
nül bármelyik személyt. Ulászló, Ciliéi és V. László álnoksága, esküszegése 
példa lehet arra, hogy a lopei felfogásban a cél nem szentesíti az eszközt. Az 
eskütétel a Bibliára, mégha pogány is a másik fél, ugyanúgy szent és sérthetetlen 
a keresztény számára, mint ha keresztények között kötődön volna. Ahogy 
feljebb utaltam már rá, ez a felfogás beleilleszthető az európai királytükrökben 
megjelenő ideák sorába.

A magyarokról alkotott kép legfőbb tanulsága, hogy követi a Bonfinin és más 
személyiségeken keresztül Európában elteijedt jellemzőket. Pozitívan közelíti 
meg őseinket és előtérbe azokat a sztereotípiákat teszi, amelyek Spanyolország 
geostratégiai helyzetéből és a törökellenes közös érdekekből fakadóan fontos
nak tűnnek hazája számára is. Az erkölcsi hőst, Hunyadi Jánost bizonyos érte
lemben hispanizálja, hiszen nemcsak fiktív spanyol származására utal, hanem 
morális megítélésében, /iondíjában teljesen megfelelteti az Aranyszázad Spa
nyolországában kialakult keresztény nemes eszméjével. Lope de Vega magyar
ságképét és Hunyadiak iránti tiszteletét befolyásolja az is, hogy a fonása, 
Bonfini „Hunyadi-párti” történetet írt le. Ettől függetlenül a lopei művekben 
megjelenő magyarságkép kulcsa nem a fonásokban tükröződő vélemények, 
hanem a két nép, a magyar és a spanyol, közös törökellenességében és hasonló 
történelmi tudatában keresendő. A magyarság szerepe Lope de Vega műveiben 
elsősorban buzdításra és az aktualizálásra épült: ébren tartani a spanyol társada
lomban a védőbástya tudatot és nem lankadni a természetes ellenség -  a hostis 
naturális a török elleni küzdelemben. Hangsúlyoznám, hogy ez az ideológiai 
hasonlósság sohasem befolyásolta, vagy befolyásolhatta meghatározó mérték
ben a mindennapi politikát, maximum ideológiai érvként volt felhasználható 
bármilyen döntés és vita megtárgyalásakor.100

100 Például egy évvel Mohács utón V. Károly a Cortéstől a magyar tragédiára és az odaszervezendő 
keresztes háborúra hivatkozva kért a kasztfliai rendeket, hogy szavazzanak meg egy újfajta adót, a 
Sisaí, amit végül is a rendek elvetnek, félve attól, hogy az uralkodó nem a törökök ellen, hanem az 
itáliai ügyek rendezésére használná fel a pénzösszeget. De lapozgassuk végig az összes békét I. 
Ferenc ésV. Károly között. Azokban is visszatérő pont Magyarország megsegítése és a török kiűzése. 
Ahogy a 150 éves török hódoltság idejében minden fontosabb európai iratban. De az elvárások 
mindig is a realitásoknak rendelődtek alá.
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Melléklet -  A bemutatott művek rövid, tartalma

1. A királyság nélküli király (El rey sin reino)

E színpadi mű mutatja meg teljességében, milyen hatalmas ismeretekkel 
rendelkezett Lope de Vega nemcsak korának Európájáról, hanem az az előtti 
századok történéseiről.101 A tragikomédia tárgya a Hunyadiak kora, Habsburg 
Albert halála (1439 októbere) és Mátyás megkoronázása (1458 januáija) közötti 
időszak. Ezt a korszakot a magyar történelmet és jogfelfogást ismerő olvasó 
számára megdöbbentő hitelességgel és mélységgel mutatja be a szerző. Bár a 
drámai hatás kedvéért egyes esetekben felcseréli a kronológiai sorrendet, vagy 
megelőlegez bizonyos későbbi ismereteket, tulajdonságokat.

A mű első jelenete Lengyelországba visz minket, ahol Kázmér lengyel király 
Ulászló herceg, későbbi magyar király társaságában fogadja uralkodói tisztelet
tel Hunyadi Jánost,102 * * a törökverő vitézt. Lope de Vega itt már elárulja jártassá
gát a korabeli, meglehetősen bonyolult magyar politikában, felvázolva az özvegy 
Erzsébet és Ulászló házassági kísérleteit és konfrontációját. Megérkezik a len
gyel udvarba Podjebrád György is, aki leplezetlenül kimutatja ellenszenvét és 
féltékenységét Hunyadi iránt. Ő számol be V. László születéséről és Erzsébet 
anyakirálynő távozásáról a német-római császárhoz, III. Frigyeshez. Erzsébet 
Frigyessel tárgyalva beszéli el László király születését, székesfehérvári megkoro
názását (1440) és a magyarok esküjét, Ciliéi Ultikkal az élen. Lope de Vega 
pontosan tudta, hogy akkor az esztergomi érsek Széchy Dénes volt, sót Ulászló 
székesfehérvári koronázását bemutatva ismerteti a magyar szokásjogban járat
lan olvasóval a Szent Korona eszme lényegét.10S A szerző mesteri módon mutat
ja be Frigyes császár magyar trónigényét és annak kivárásra építő politikáját. 
(Lope de Vega szerint Frigyes arra várt, hogy a belharcok és a török támadások 
következtében Magyarország legyengülve, kivérezve, érett almaként esik majd 
az ölébe.) Ulászló koronázása után kinevezi Hunyadit erdélyi vajdának, illetve 
főkapitánynak; fiait, Lászlót kamarásnak, Mátyást apródnak, viszont Podjebrád 
mellőzését kiemelve növeli a drámai feszültséget.

A három trónjelölt, Ulászló, a gyermek V. László és Frigyes bemutatása után 
érzékeljük a polgárháborús feszültséget is, hiszen nemcsak Podjebrád és Hunya

101 Lope de Vega élete során, több mint 1600 színművet írt. Témaválasztása nem szűkült le hazájának
területére, hanem több százra tehető azon műveknek a száma, amelyeket az ókori, középkori, vagy
kora újkori Európa történéseiből választott.

I0® Meglepően pontosan írja át Lope de Vega a szereplők nevét: Hunyadi -  Huniades, Podjebrád -  
Pogebracio, Ciliéi -  Cilio, Murád -  Amurates

105 Akorona-ahogy Lope is írja-Erzsébetnél volt, Ulászlót viszonta Fehérvárt koronázó templomban 
a Szent István szobráról leszedett koronával koronázták meg, így teljesítve a Szent Korona 
eszméjének elvárását. Ulászló Szent István szobrához. Lope (1966) 297.
„Divirut Esteban, a lussacraspiros „Isteni István, at f S2£.nl máglyádhoz
humilde llego, y pata ser jurado alázattal lépek és hogy engem felkenjenek
por Rey de Hungría esa corona pido" magyarok királyának, ezt a koronát elkérem tőled"
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di ellentétét mutatja be a szerző, a hanem Ciliéi Ulrik és a Hunyadiak közöttit is. 
Eközben távolból érkező hírként értesülünk -  valamelyik szereplő szájából -  
Hunyadi sorozatos sikereiről a török ellen.

A második színben Frigyes fogságában lévő ifjú László tanításának vagyunk 
szemtanúi: Egy zseniális szójátékot játszik el velünk a szerző, melynek tartalmi 
lényege, hogy a fogolynak tekinthető László tanuljon meg leplezni, hogy ravasz
sággal és kitartással megszerezhesse a trónt az igazi ellenfelével, Frigyessel 
szemben. A szójáték tárgya a latin királyság -  regnum szó, és annak ragozott 
alakjaival képzett mondatok. Frigyesnek tanácsadója utalásokat tesz arra, hogy 
Ulászlót tartsa magánál, és ha a magyar korona megszerezhető, ölje meg őt.

A császári udvarban megjelenik Podjebrád, felajánlva szolgálatát. Lope de 
Vega ezzel egy egyensúlyt hoz létre, hiszen Hunyadiék Ulászló mellé állnak, az 
anyakirálynő és László támogatója Ciliéi lesz, míg a harmadik trónjelölté, 
Frigyesé a harmadik nagyúr, Podjebrád. Podjebrád behívja Magyarországra 
Frigyest. Frigyes először Itáliába megy, ahová elviszi magával László herceget is. 
Természetesen e történelmi színpadi műben elkerülhetetlen egy -  a magyar 
történetírást is foglalkoztató -  nagy horderejű kérdés, az 1444-es nagyváradi 
béke (közismertebb nevén: szegedi béke) és annak körülményei. Lope de Vega 
részletesen mutatja be a békét, és az azt követő eseményeket. Sőt mellette 
magyarázatot ad nekünk e kritikus időszakra. Felmenti Hunyadit a felelősség 
alól, és Ulászlót tartja bűnösnek a béke megszegésében. A királyi udvarból az 
egzotikus Konstantinápolyba kerülünk, ahol Murád és Szolimana szerelmét 
megzavaija a békeszegés és a háború híre. A várnai csatát Lope de Vega -  mint 
addig sok más személyiség -  Isten büntetésének tartja. A szerző szerint Hunyadi 
nem vett részt a csatában. E „tévedésnek” oka abban rejlik, hogy Hunyadi, aki 
ellenezte a hitszegést, nem bukott el, őt nem érte el Isten büntetése. Következés
képpen erkölcsileg tiszta maradt, és továbbra is a török elleni küzdelmek 
prominens harcosa lehetett. Ezt a gondolatot Lope de Vega -  Podjebrád szájába 
adva meg -  is erősíti a harmadik szín elején.104 Az 1444 és 1452 közötti 
küzdelmeket, Hunyadi kormányzóságának rövid bemutatása után a szerző Lász
ló király trónra lépésével folytatja. A lopei drámák jellemző logikáját követve 
főszerepet kap az intrika, az összeesküvés, amely ebben az esetben a Ciliéi és 
Podjebrád intrikái a Hunyadi család ellen. A konfliktus motiváló tényezője az 
összeesküvők oldaláról a Hunyadi család meggyengítése és a gyermek László 
király fölötti hatalom megszerzése. A csapást a két gyermekre, Mátyásra és 
Lászlóra akarják mérni. (Itt Lope de Vega megcseréli a sorrendet, hiszen 
Hunyadi János halála tette lehetővé Ciliéi tervét. A színpadra vihetőség általá
nos logikája követelte meg az ok-okozat megfordítását.) A korabeli spanyol

"Ml.ope( 1966) 321.
„Hubiera el feracisimn Amumles 
UmuuUt a Httngrín sí esfos ocho ti mis 
no bubiéra Juan Huniádes ven át la 
sm bárbarox ejénilm y evganos "

„Elfoglalta volna a vad Murát!
Magya rországot, ha ebben a nyolc évben 
Hunytuk János nem győzte te volna 
barbár seregeit és mvttszságál''
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színművekben az intrika elengedhetetlen része a szerelem, a női csábítás. Ezért 
Ciliéi arra kéri Podjebrádot, hogy a mindig együtt lévő testvéreket és őrségüket 
úgy válasszák szét, hogy Podjebrád lánya, Rosimunda játssza meg a szerelmest 
és ezalatt öljék meg Lászlót. De a titkukat Ciliéi egy megbántott futára -  
szolgálója kiadja, átnyújtván a levelet, amelyet Ciliéi írt Podjebrádnak. Rosimunda 
szerelembe esve Mátyás előtt felfedi az őt fenyegető veszélyt. A két Hunyadi 
testvér kísérete, hogy megelőzzék a Ciliéi párt lépését, megöli Ulrikot, Az 
intrika folytatása László király magatartásában érhető utol, amikor is Podjebrád 
sugallatára a felháborodott uralkodó leplezi a túl erős Hunyadi párt előtt 
tényleges érzelmeit. Közben megérkezik Szilágyi Erzsébet gyászruhában, aki 
értesíti az uralkodót Hunyadi János nándorfehérvári győzelméről és haláláról, 
majd büntetlenséget kér fiai számára V. Lászlótól. Az uralkodó ezt eskü alatt 
meg is adja, végül letartóztatja és halálra ítéli őket. Lászlón azonnal végre is 
hajtják az ítéletet, Mátyást a következő napra hagyják. De eközben V. Lászlónak 
látomása van, hű katonájának, a verhetetlen és erkölcsileg fedhetetlen Hunyadi 
Jánosnak szelleme megjelenik előtte. Rémületében szörnyethal, felismerve es- 
küszegésének súlyát. Mátyás -  aki eközben Podjebrád udvarába kerül -  a halál
tól és jövőtől fél, miközben együtt ebédel a cseh királlyal és Rosimundával. Egy 
levél érkezik. Mátyás e levélben a halálos ítéletét látja, ezt kihasználva Podjebrád 
ráveszi Mátyást, hogy vegye el lányát feleségül, és végül elárulja neki, hogy a 
levélben a magyar rendek kijelentik, hogy távollétében ót Budán királynak 
választották.

2. B écs ostrom a V. K ároly által (El cerco de Viena por Carlos V)

A mű központjában egy tipikusan az Aranykor spanyol djrámáit jellemző 
kérdéskör található: a becsület és tisztesség (honor y honra) problematikája.105

Az első színben Fuerte Braquio (Erős Kéz, latinosított formában), a híres és a 
törökök által rettegett német vitéz és testvére, Isidoro apjukat, dón Hugót 
akarják kiszabadítani a török fogságból. Don Hugó a lányát, Juliannát kereste a 
törököknél, aki időközben állítólag renegáttá vált. A dáma elveszített férjét 
indult el megkeresni, akivel meghatalmazottakon keresztül házasodott meg és 
életében nem látta még, csak egy gyűrűt küldött el neki. Útközben török 
fogságba esett és iszlám hitre térítették. Szulejmán szerelemre gyulladt Julianna 
iránt, és az apát börtönbe vetette. {A korabeli spanyol mentalitás szerint ez már 
d. Hugó komájának a megsértése, tehát az öreg teljes joggal várja a bosszút, 
hiszen fogságának elsődleges oka nem a török, hanem a lányának szenvedélye 
és hitehagyása!) isidoro közben kenyeret akar adni apjának, amit súlyos bünte
tés terhe mellett a török megtiltott mindenki számára. A fiú a becsület és 
tisztesség által vezetve ennek ellenére megszegi a parancsot. Ezalatt megérkezik 
Julianna és Szulejmán. Fuerte Braquio nem engedi be a szemében áruló Julian

105 A spanyol dráma jellemzéséhez lásd 5. lábjegyzet.
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nát az apjához, és Szulejmánt pedig vakmerőén párbajra akaija kihívni. A török 
rájön, hogy d. Hugó enni kapott és Isidorónak barbár módon levágatja bünte
tésképpen az egyik kaiját. Ezek után Julianna és a török császár egyedül marad. 
Egy egzotikus világba kerülünk, ahol az uralkodó szerelmet vall Juliannának, 
sót szenvedélyében elfeledkezve magáról és rangjáról, letérdel Julianna előtt. 
Ezt a jelenetet meglátja Ibrahim nagyvezír, aki megrémül és attól tart, hogy 
fejedelme a lánytól megszédülve hanyagolni fogja katonáit és meggyengül a 
birodalom, miközben már háborúra készülnek V. Károly ellen. Isidoro -  mint 
Isten bosszújának hírnöke -  megjelenik Szulejmán előtt és megjósolja a török 
vereségét, V. Károly bosszúját az ő barbárul levágott keze miatt. Mint Deus ex 
Machina, megjelenik Szent Adorjánmfi és a bátor és nemes Isidorónak átadja a 
saját kezét, majd elviszi őt V. Károly táborába.

A második szín elején Fuerte Braquio megszökteti apját, mialatt Isidoro és 
Szent Hadrianus az égből nézi és összehasonlítja a két ellenséges tábort. Tanúi 
lehetünk annak, ahogy Ibrahim kihívja a keresztény tábor legnagyobb emberét. 
Sorra lép elő Fuerte Braquio, Castaldo, Leyva, d. Hugó, dél Vasto márki, 
Ferdinánd király, de Ibrahim mindet visszautasítja. Végül is V. Károly megjele
nését várja, hogy értesítse őt a kihívójának valós személyéről, aki nem más mint 
Szulejmán. Károly elfogadja, bár a főparancsnokok, akik a császár birodalmá
nak különböző királyságait képviselik nem javasolják a párbaj elfogadását. ,')7 
Ezt követően újra a török táborba kerülünk, ahol Szulejmánnak egy látomásá
ban megjelenik V. Károly és megsebzi a török császárt. Itt e jelenetnél találunk 
utalást egy valós eseményre: megérkezik Mahomad (Mohamed) aki 15.000 fós 
lovasságával végigdúlta Németországot és 30.000 foglyot ejtett. (Ezen történet 
valóságmagja a visszavonuló török seregek utócsatározásai lehettek Graz kör
nyékén.) A vezér hat keresztény fogoly gyereket is küldött a császárának, akiket 
-  mivel nem hajlandóak iszlám hitre térni -  Szulejmán ki akar végeztetni. 
Közben a szultán találkozik újra a meggyógyult Isidoróval, aki elmeséli a 
császárnak az isteni csodát. A gőgős és elvetemültként bemutatott császár, 
szembeszállva az isteni döntéssel, le akarja fejeztetni Isidorót, de, hogy Julian
nát jobb belátásra búja maga iránt, odarendeli, hogy testvérének élete fejében 
legyen a kedvese. Julianna megvallva igaz hitét, illetve, hogy őt erőszakkal

lnli Szent Adorján: keresztény mártír, 305 körül, az utolsó nagy keresztényüldözések idején szenvedett 
mártíromságc it. A római hadsereg tisztjeként még M axi miaui is és Galerim császárt >k idején üldözte 
a keresztényeket, majd megtért. Kgyes vélemények szerint 303 március 4-én N komédiában 24 
társával együtt kegyetlen kínhalált szenvedett. Általában levágott lábbal és kézzel ábrázolták ót a 
középkor Folyamán, utalva ezáltal inártítomságának körülményeire. (In: Fnádopedm Uniwmd 
Hmtnula. Furopett - Amerifuwí. Kspasa-Galpe, Madrid, Barcelona, 1958. 2. köt. IOIft-17.)

,"T Kz a jelenetet valószínűleg az 1.527-es Sacco di Komát kővető események ihlették, V. Károly ekkor 
kihívást kapott I. Ferenc Francia, és VIII. Henrikangol királyoktól. Akihívástvégülisaz Államtanács 
vitatta meg, és helye/.kedettarra az álláspontra, hogy V. Károly nem Ingadhatja d  a kihívást: Martin 
1‘érnández. Navarrete, Migiiel Salvá, IVdrnSainz.de Baranda; Golección de l Intőmén tus Inéditos 
pata la História de Kspafia. Madrid, IH42 t. I. 4IÍ-53.
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kényszeríttették muszlim hitre, amikor is Szulejmán meggyalázta őt, inkább 
saját maga vágná le testvére fejét, minthogy’engedelmeskedjen a török akaratá
nak. Szulejmán e nagy akarat és tartás előtt kénytelen meghajolni és elengedi 
Isidorót.

A harmadik szín elején a hat gyerek dicséri d. Hugó gyermekeit, akik saját 
hitükkel és akaratukkal legyőzték a barbárt és győzelemre vitték a keresztény 
hitet. Ibrahim, miután személyesen látta Julianna és ísidoro hitének mélységét 
és megtapasztalva a hat kisgyerek meggyőződését, megrendül, és előbújik belő
le az eredeti, keresztény származása. Eközben szerelemre lobban Julianna iránt 
is. Elmeséli életét, miszerint meghatalmazottakon keresztül megházasodott egy 
német dámával és mikor hozzá hajózott, elrabolták a kalózok, akik Szulejmánhoz 
vitték. A Portán nagy karriert futott be, de lelke mélyén ő keresztény maradt. 
Kapott egy gyűrűt addig még nem látott feleségétől, akit azóta halottnak vél és 
siratja. Kiderül -  „meglepő módon” -  hogy Julianna Ibrahim sohasem látott 
felesége. De ahhoz, hogy szerelmük teljesé váljon, Ibrahimnak vissza kell térnie 
a keresztény hitre. Közben megérkezik V. Károly serege, és egy kardcsapás 
nélkül elkergetik a török sereget. Szulejmán elmenekülve magával viszi Isidorót, 
aki mártírként kereszthalált szenved. V. Károly megbocsát Ibrahimnak, miután 
a volt nagyvezír a császár előtt hitet tesz kereszténységéről. A mű végén a 
hadvezérek külön dicsőítik V. Károly győzelmét, mivel vér nélkül sikerült dia
dalmaskodnia.

3. V. K ároly legnagyobb szerencsétlensége és az algíri boszorkányság (La 
mayor desgracia de Carlos Vy hechicerias de Argel)

Lope de Vega ezen komédiája V. Károly egyik leghíresebb és sokat vitatott 
hadjáratát dolgozza fel. Tartalma a Sandoval és Haedo művein alapuló történet 
adaptálása színpadi környezetben. Ebből fakadóan az eredeti eseményekhez 
viszonyítva, úgy mint a Királyság nélküli király c. műve esetében, a szerző nem tér 
el lényegesen a valóságtól. A szereplők nagy része történelmi személyiségek: V. 
Károly; Álba hercege; Hernán Cortés, Mexikó meghódítója két fiával; Antonio 
Doria, Andrea Doria, V. Károly flottaparancsnokának unokaöccse (maga And
rea Doria is ott volt a sikertelen hadjáratban); Dragut (törökösen: Turgut), a 
hírhedt kalózvezér; Hasszán aga, Algír védője. Itt is megtalálhatjuk a történelmi 
korok keveredését, hiszen a drámai hangulat fokozásának érdekében Lope de 
Vega e művében szerepelted azt a Martin Alonso Tamayo zsoldos katonát, aki a 
valóságban évekkel később, 1546-ban tette meg azt a kihívását a schmalkaldeni 
háborúban egy ellenséges zsoldos felé, amire a szerző utalást tesz V. Károly 
szavain keresztül a színműben.10” Mint a mű címének második fele is mutatja, 
kiemelkedő szerepe van a természetfölötti tényezőknek a történet alakításában.

!lw Menéndez l'elayo (1949) t. VI, 4(>.
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A korabeli mentalitás nem fogadhatta el azt a tényt, hogy emberi okokra lett 
volna visszavezethető V. Károly hatalmas katonai apparátusának veresége Algír
nál. Ezért szőtte bele Lope de Vega a keresztény és a muzulmán természetfolötti 
erőket e színművébe.

A spanyolországi Velilla de Ebro harangjához egy néphit kapcsolódott. A 
hiedelem szerint az évszázadok során többször is magától kongott, így jövendöl
ve meg a bekövetkező tragédiákat, haláleseteket, vereségeket. Lope de Vega e 
hiedelmet kiegészíti az 1541-es fiktív, általa kitalált harangozással is, megjósolva 
V. Károly vereségét.109 Az iszlám oldalról a katasztrófára magyarázatot ad Axá 
cselekedete, aki Algír temetőjében egy varázslatot felhasználva választ kér egy 
halottól az ostrom sorsáról.110

Az első szín a hadsereg mallorcai készülődésével kezdődik. A haditanácsban a 
fővezérek tárgyalják a hadjárat tervét. Itt egy kitalált konfliktuson keresztül 
ismerhetjük meg az ostromot megelőző vitákat, problémákat, Algír városának 
és lakosainak részletes leírását. E vita alanyai Cortés, és Álba herceg. A vita 
hevében Cortés kihívja párbajra Álba herceget, amivel magára vonja V. Károly 
neheztelését. Ez önmagában is lehetetlen, hiszen a híres conquistador köztudot
tan nem vett részt a tanácskozáson, mégis egy ügyes költői technika szembeállí
tani a korszak két nagy hadvezérét, „kalandorát”. A hadjárat megindításának 
egyik okát Lope de Vega az európai köztudatban még az ő idején (XVII. század 
eleje) is meglévő, ma már elfeledett érvben látja: Magyarország, konkrétan 
Buda 1541-es bukása olyan közhangulatot teremtett a keresztény világban, hogy 
a Habsburgok ezt nem hagyhatták válasz nélkül. Ezt az igényt összekapcsolva a 
spanyol királyság érdekeivel Algírt választották ki az ellencsapás célpontjának, 
majd 1542-ben egy birodalmi sereg próbálta helyrehozni I. Ferdinánd és V. 
Károly becsületén előző évben esett két nagy csorbát.111

A tanácskozással párhuzamosan megismerünk egy furcsa, ügyetlennek tűnő 
moriszkót, Hametét, akiről a későbbiekben kiderül, hogy kiváló kém. Később

A hiedelem szerint megszólalt 71 I -ben, az utolsó vizigőt király, Rndrigo halálának, az arabok 
győzelmének idején, az 1435-ős ponzai vereségnél, 1527 Sat u di Románál. 1539 Izabella császárné 
halálakor, 1558 V. Károly császár halálakor, 1(>25 az. angolok cádizi vereségnél. Menédez IVlayo 
(1949) 45-46.

"" lz>pe (I9f»9)23.
„Axá:

liuiif équéjiv leadni Itt gnerm ?
Halott:

Vnsiitros, (fit* innisteis
a impedir mi repnsn en norhe frítt
un lemáis ni estéin tristes
(far el gmn Próféta a deríti m r r/te envítt

„Mond hogyan végződik a háborít?

Ti, akik jöttetek megzavtirni
pihenésemet n hideg éjszakában
ne féljetek, se szonwrkodjtUok
mert n Próféta engem küldött, Iwgy elmondjam

(fite no lomé Argel Ctnias de (lanté" hogy nem veszi he Algírt ti gttnlei Károly’'
" ‘Az 1541-es budai, algíri események és az 1542-es Hilda alá vezetett sikertelen birodalmi hadjárat 

közötti összefüggésekre lásd: Girő-Szász. ( í 998) 204.
.... dejo a Stdimán rím la géműiéin „hagyta Szulejmán hatalmas
destt htí thttro ejénito ajtresUtdo, barbár seregét felkészülni, hogx
pánt rutint fair Haitgrírt..." Mtigymitszágknhelörjiin... "7. 53



Algírban Hasszán aga fogadja a Konstantinápolyból érkező és erősítést hozó 
Dragutot, aki értesíti a város vezetőjét a keresztény készülődésekről. Majd a 
szerző a spanyolországi Velilla falvát mutatja be, ahol a helyi lakosok kommen
tálják a harang csodálatos és rossz előjelet sugározó megkondulását.

A második szín az algíri partraszállással kezdődik. A nehézségek miatt (vihar 
puskapor elázik, hajók összetörnek, élelemhiány, stb.) kiújul a vita Álba herceg 
és Cortés között. A herceg a nehézségeket hangsúlyozza és kiemeli a törökök 
vitézségét, míg Cortés a mexikói sikerekre építve a gyors és meglepetésszerö 
támadást sürgeti, hiszen Mexikóban hasonló, ha nem rosszabb körülményekkel 
kellett szembenéznie. Álba felhívja figyelmét a bár nagyszámú, de kőfegyverek
kel védekező indiánok és lőfegyverrel rendelkező törökök közötti nagy katonai 
eltérésre. A csata leírásában Lope de Vega követi a valóságot, kiemelve azt az 
epizódot, amikor az itáliai regimentek -  terciók -  lokális küzdelme a kitörő 
törökök ellen végül is az egész keresztény tábor hadba vetésével zárult le, 
amelyben még V. Károly is személyesen részt vett. Ezt követi a hatalmas vihar 
leírása, ami elpusztítja a keresztény flottát.

A harmadik rész a vízre szállás, a visszavonulás fejezete. A fővezérek, hogy 
minél több helyet teremtsenek, és hogy minél több katonát tudjanak megmente
ni, saját lovaikat vízbe dobták, ezzel is példát mutatva a katonáknak. A sereg 
rendezetten visszavonult. Viszont a kor ízlésvilágának megfelelően Lope de 
Vega nem fejezhetett be úgy egy művet, hogy a keresztények teljes kudarcot 
vallanak a hitedennel szemben, még ha a vereség oka a természetfölötd erők 
akarata is. .Átírva” a történelmet, V. Károly flottája nem hazatér, hanem egy 
gyors oldalvágással visszafoglalja Tunisz városát, átadja hű vazallusának, a 
korábban elűzött Muley Haszánnak. A történet ezen része teljesen igaz, azzal a 
nem elhanyagolható aprósággal, hogy Tunisz bevétele és Muley Hasszán hatal
mának restaurálására hat évvel korábban, 1535-ben került sor.
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