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Lope de Vega. 
(1562—1635.) 

A XVI. század a dráma százada volt, amely két olyan nevet adott a 
világirodalomnak, mint Shakespeare és Lope de Vega. A nagy spanyolnak 
most ülik 300 éves halálozási évfordulóját. Spanyolországban egymást érik a 
Lope-ünnepségek és az egész világon megemlékeznek róla. Időszerű, hogy mi 
is felújítsuk szertelen életét és még szertelenebb írói működését. 

Lope de Vega határtalan termékenységéről és zseniális improvizáló 
képességéről nehéz egységes képet alkotni. Az élete olyan, mint egy spanyol 
lovagregény. Szerelmeskedik, csábít, házasságot tör nem is egyszer, családi 
fészkeket rombol össze, hadakozik a félvilággal — hogy végül, mint a katolikus 
egyház papja mindennel és mindenkivel megbékélve hunyja le a szemét. 
De lázas, rohanó élete közepette is van ideje arra, hogy más egyéb irodalmi 
tevékenysége mellett megírjon közel kétezer színdarabot, amellyel sokáig 
irányt szab és egyeduralkodója lesz a spanyol színpadnak. 

Szülei nem a legjobb házaséletet élték ; «szerelem és a gyűlölet között 
születtem» — írja valahol. 1562 november 27-én látta meg a napvilágot. Apja 
ekkor Madridban ette a kishivatalnokok keserű kenyerét. A fiatal Lope de 
Veganak hamar megnyilatkozott az isteni szikra : játszva tanult nyelveket 
és gyerekkori verseiről csodálattal beszélnek. A jezsuitáknál tanul t ; apja 
korai halála után nagybátyja vette pártfogásba. De hamar kiütközött belőle 
kalandor őseinek vére, viszonyt kezdett egy asszonnyal, akinek a férje Limá-
ban élt. Ezekről az évekről a «Dorothea»-ban tesz vallomást. Később részt 
vett az azorii expedicióban, Terceirában vitézül harcolt a portugálok ellen. 
Párbaj és egy csúnya rágalmazási affér miatt Castiliából két, Madridból négy 
évre száműzik. Egy újabb zsarolás miatt tíz évre hosszabbítják meg a szám-
űzetést. 

Az idegen környezetet nem bírta sokáig, minden törvénynek, rendelet-
nek fittyet hányva, visszamegy Madridba — hogy elcsábítsa Izabel de Aldel-
bertet. Ezt a bűnét aztán azzal tette jóvá, hogy feleségül vette a nőt, de forró, 
sűrű vére nem hagyta nyugton s megint a hadsereghez csatlakozott. Később 
Alba herceg titkárja lett, ekkor írja az «Árkádia» című pásztorregényt. Fele-
sége közben meghal s egy nem alaptalan vád miatt megint csak odébb kellett 
állnia. Malpica őrgrófnak, majd Leus grófnak lesz a titkárja. Ekkor írja (1537) 
nagy történelmi költeményét, a Dragonteát. Ebben a vitriolos ízű pamflet-
ben a győztes angol armada büszkeségét, Drake tengernagyot állítja pellen-
gérre. Közben, ki tudja hányadszor, megint szerelmes lesz; Sevillából Grana-
dába hurcolkodik. Szerelme színésznő : Micaela de Lujan. Ez a szerelem szol-
gáltatta a «Peregrino en su patria» című útiregénye témáját. Megnősül másod-
szor is, majd Sessa hercegnél talál örökös állást: a fiatal herceg szerelmi hódí-
tásaihoz ő írja a verseket. 

Lope öregszik. A belsejében megmozdul valami és Isten felé fordul. Belép 
Szent Ferenc harmadrendjébe, ekkor írja vallásos költeményeit (Pastores 
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de Belén, Conteplativos Discursos, Rimassacras). 1614-ben pappá szentelik, 
s az inkviziciónak is tagja lesz. Hiába múlnak feje felett az évek, a szíve 
fiatal marad. Asszonyhistóriái ezután is gyakran akadnak. Közben tolla sem 
pihen, egymás után írja műveit. A «Corona tragicaért» VIII. Orbán pápától 
megkapta a Szent János rend nagykeresztjét. Irodalmi dicsősége csúcsán 
végzett vele a halál 1635 augusztus 27-én. A nemzet írója volt, igazi népi 
költő, gyászolta is az egész spanyolság. 

Lope de Vega száz ember életét élte, s témáért nem kellett idegenbe 
mennie. Megjárt eget és poklot s élete kimeríthetetlen bőségszarúja volt az 
eseményeknek. Az a nagy életigenlés, amely folyton új kalandok, új szerel-
mek felé hajszolta, maradandó nyomokat hagyott színdarabjaiban is. 

Kalandos élete mellett hihetetlen irodalmi munkásságot fejtett ki. 
Közel kétezer színdarab megírásán kívül még arra is volt ideje, hogy az iro-
dalom más berkeibe is elkalandozzon. Minden műfajban vannak jelentős alko-
tásai. Mint lírikus, mestere a versnek ; ötvös műgonddal cizellált szonettjei 
nagy népszerűségnek örvendenek. Nyelve színdús, a lelke minden hangulatra 
rezonált. Eredeti kifejezése van mindenre. Mikor a szerelmi versekben kitom-
bolta magát, mély vallásos költeményeket írt, amelyek ma is áhítatra gyuj-
tanak. 

De nemcsak a líra, az epika is foglalkoztatta Lope de Vegat. I t t azonban 
nagy termékenysége, gyors munkája kizárta azt, hogy tökéleteset alkothas-
son «Izidro»-ja spanyolosan szellemes. A «La Hermasura de Angelica» című 
époszában a szerelem, a «Jerusalem conquistada»-ban (mely VIII. Alfonz 
kereszteshadjáratáról szól) a hadi dicsőség játsza a vezető szerepet. «Gato-
maquia»-ja a világirodalom egyik legkitűnőbb komikus éposza ; két kandur 
versenyez benne egy macskakisasszony kegyeiért. Van egy-két antik mondája 
is (Circe), helyi vonatkozású dolgokat is felhasznál. (Virgen de la Almudena.) 
A regény és a novella területét se hagyta műveletlenül; az Arcadia mellett 
egy prózai regény és hét-nyolc novella tanuskodik erről. Ezeket az írásait 
a Lope de Vegat annyira jellemző aranyos humor önti el. 

Irodalmi működésének oroszlánrésze mégis a drámára esik. Drámaírói 
működése tette a spanyol nép kedvencévé és halhatatlanává. A spanyol drá-
mának ő a megalapozója Ezen az úton indult el később Calderon. Calderon 
jobb drámaíró, de Lope de Vega spanyolabb. Közel kétezer darabot írt s ma 
csodálkozva állunk meg ekkora termékenység előtt. Egyik-másik darabja 
egy nap alatt készült. Dolgozószobája színdarabgyár volt, ahonnan vég nél-
kül ontotta legkülönbözőbb témájú darabjait. Spanyolországban ekkor szín-
házi láz volt, az emberek a festett világban kerestek kárpótlást életük minden 
nyomorúságáért. Negyvenezer színdarab volt forgalomban. A speciális spa-
nyol színházi viszonyok teszik érthetővé Lope de Vegy nagy termékenységét. 
A közönség mindig mást és mindig újat akart s Lope de Vega győzte a mun-
kát, a közönség igényeit teljesen kielégítette — ez népszerűségének a titka. 
Műveinek legnagyobb része elkallódott, eltemette az idő, de megmaradt alko-
tásai is annyira a spanyol népiélekből erednek, hogy külföldi színpadon meg-
lehetős idegenül hatnak. 

Még gyerek, mikor első színdarabját már játszák, de komolyabban csak 
1590 után jegyezte el magát a színpaddal. És ez a nagy kalandor, aki mindig 
hűtlen volt a nőkhöz, a színpadhoz mindvégig hű maradt. Darabjaiból talán 
csak kilencven maradt ránk, mert a színpad és nem az olvasóközönség szá-
mára dolgozott. Megírásukban eleinte nem irodalmi szempontok, hanem a nép 
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ízlése vezette. Csak pénzkereseti forrást látott a színműírásban; a «Színdarab-
írás új művészete» című röpiratában maga mondja ezt. Nem a megfontolás, 
hanem a zseni ösztöne vezette. Csak később alakult ki sajátságos dramatur-
giája, amelyhez aztán mindvégig ragaszkodott. 

A spanyol dráma formáját másfél évszázadra Lope de Vega szabta meg. 
Darabjai három felvonásra, három jornadara (nap) oszlanak és versben van-
nak írva. Egy statisztikusa szerint huszonegymillióháromszáztizenhatezer 
verssort írt le. Nem drámaírói munkáinak 21 kötete nélkül is óriási teljesít-
mény ez. Ajkáról ömlöttek a rímek s oly könnyen verselt, mint más ember 
lélekzik. A hely és az idő egységét nem vette komolyan ; a díszletek hiányát 
akár csak Shakespearenél, a fantázia pótolta. Színdarabjai hol novellisztiku-
sak, hol epikusa szélesek. A bonyodalmat mindig a darab elejére teszi s az 
összekúszált cselekményfonalat hihetetlen ügyességgel bogozza ki s viszi a 
végső kifejlet felé. 

Színdarabjainak műfaját meghatározni igen nehéz. Nem tragédia — 
hiszen mulattatni akar —, nem is komédia, de nem is a kettő keveréke, hanem 
egy hajlékony műfaj, amelyben a legmélyebb tragikumtól a legtriviálisabb 
komikumig minden belefér. Témájának mindig ura volt, úgy hajlította, for-
gatta, ahogy neki tetszett. A vallás, a mitológia, a történelem és saját élete 
mind bő anyagot szolgáltattak neki. Színdarabjaiban elevenség, igazi élet 
uralkodik ; hősei hús-vér emberek, nem pedig papírfigurák. 

Első darabjai pásztorjátékok voltak. Később a «comedia de capay 
espada»-ra, a «könnyes és kardos» színműre tért át, amelyből többszáz darabot 
és amely speciális műfaja volt. De nagy a száma a «comedia heroica»-inak s a 
«comedia historica»-inak is. 

Lope de Vega jubileumán Spanyolország nagy ünnepélyekre készül. 
Az Akadémia új kiadásban adja ki műveit, életrajzok, tanulmányok jelennek 
meg róla, a színházak az ő darabjait játszák. Ez a nagy ünneplés érthető is. 
Spanyolország még ma is egyik legnagyobb írójának tart ja Lope de Vegal, 
aki megalapozta a spanyol drámát és uta t mutatott hazájában és külföldön 
egyaránt. Ebben a munkában csak nagy kortársa, Shakespeare múlta felül. 

Galambos Gruber Ferenc. 

Bellini. 
(1801—1835.) 

A XVIII. század végétől az egész 
világon uralomra jutott olasz opera-
kultusz alkonyati fénye ragyogja be 
Bellini alkotómunkásságát. Az ola-
szok igazi nemzeti zeneköltőjüket tisz-
telik benne, akinek az idén 100 éves 
halála évfordulóját éppen ezért külö-
nös lelkesedéssel ünneplik. Boldog 
nép, aki csak a XIX. századon belül 
az olasz operának olyan hőseit tudja 
felsorakoztatni, mint Donizetti, Ros-
sini, Bellini, Verdi. Bellini nagy kor-
társával, Donizettivel szemben ere-

detibb és jelentősebb, Donizetti több 
oldalú és termékenyebb. Viszont Ros-
sini és Verdi között Bellini az össze-
kötő kapocs, aki mindjárt elejétől 
kezdve a Rossini-utánzók tömege felé 
emelkedik. Önálló művészi egyéniség 
volt, akinek legfőbb jelentősége az 
abban az időben már teljesen az 
éneksztárok martalékává lett olasz 
opera reformálásában rejlett. A ki-
fejezés őszinteségével, valódi költé-
szettel, igazi eleven emberiességgel 
töltötte meg a színpadi zene meglevő 
formáit. 

1801-ben született Catániában, 
Szicilia szigetén, muzsikus családból. 
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A délolasz nép sajátos melodikus ke-
délye, tehát már bölcsőjébe tet t aján-
dék, ami egész művészetének fő erő-
forrása maradt. A nápolyi konzerva-
tóriumban nyerte zenei kiképzését, 
ahol tehetségével csakhamar túlszár-
nyalja nemcsak növendéktársait, ha-
nem tanárát, Zingarellit is. Pályájára 
döntő jelentőségű Romanival, kora 
híres opera szövegírójával való meg-
ismerkedése, aki megnyitja előtte az 
olasz operaszínházakat. Első elhatá-
rozó sikerét Romani szövegére írt 
«Il pirati» című operájában aratja, 
amit 1827-ben Millanóban mutattak 
be. Többi nevesebb operái: La Stra-
niera, Zaira, I Capuletti ed Mon-
tecchi, Sonnambula, Norma, Beatrice 
di Tenda, A sors, mintha kárpótolni 
akarta volna élete rövidségéért, bő-
ven ontotta számára az erkölcsi és 
anyagi sikereket. Harmincnégyéves 
korában halt meg Puteaux-ban, Páris 
mellett. Bellini operáiban rendesen 
egy szerep az uralkodó, amit vala-
melyik híres énekes számára írt. 
Szembeszállott az elkényeztetett éne-
kesekkel és megkövetelte, hogy alkal-
mazkodjanak az ő óhajaihoz s ne 
csak a sikert biztosító énektudásukat 
ragyogtató bravúroskodás legyen a 
főcéljuk. Kifejező lelkes melodiáival 
azonban olyan ragyogó énekszerepe-
ket is tudott írni, hogy operáit éppen 
azok a híres énekesek és énekesnők 
vitték diadalra, akik maguk is ezek-
nek az operáknak köszönhették tel-
jes érvényesülésüket. Két igazi klasz-
szikus értékű operája a «Sonnambula» 
és a «Norma». Előbbit egy olasz szín-
társulat előadásában volt alkalmunk 
az idén Budapesten is hallani s így 
élménnyé elevenedhetett számunkra. 
Csakis a régi olasz énekművészetnek 
olyan világhírű képviselője, mint ami-
lyen Toti del Monte, tudják ezt a mu-
zsikát eredeti fényében interpretálni. 
Amint a lágy, mély érzéssel telt, sajá-
tos melankolikus színezetű áriái, ahol 
még a koloraturák is melodikus érté-

ket nyernek, szépen hangzó kórusok, 
gyönyörű szerelmi kettősök, hol lá-
gyan fonódnak össze a szólamok, az 
akkori időkben különösen erős vissz-
hangot keltő világfájdalmas, túlnyo-
móan lírai hangulat, az idillikus téma, 
a női hangok különös előszeretete jel-
lemzőek Bellini művészetére. Emel-
lett könnyen elhanyagolja a kísére-
tet, a zenekar sokszor vérszegény, a 
technikai tudás háttérbe szorul. Leg-
érettebb művének általában a «Nor-
ma»-t tartják, amiben a francia nagy-
operák erősebb drámaiságának hatá-
sára Bellini stílusa is erőteljesebb szí-
nezetű, egységesebb, öntudatosabb. 

Végül feljegyezzük azt a kis epizó-
dot, ami munkatársa, Romani elbe-
széléséből maradt fent az utókor 
számára. Egy alkalommal a tükör 
előtt lepte meg Bellinit, amint nagy 
hévvel; deklamálta a megzenésítendő 
szöveget. Kérdésére Bellini azt a fel-
világosítást adta, hogy ezzel a dekla-
málással teljesen bele akarja élni 
magát a szerep karakterébe és érzel-
meibe : Ilyenkor arcjátéka és hangja, 
amikben az érzelem kifejezésre jut, 
a legjobb útmutató számára, hogy 
mikép lehet ezt a kifejezést zenei 
hangzásra átfordítani. 

Ilyen művészi eszmények követé-
séből megérthetjük, hogy Bellini mu-
zsikája méltán tartotta meg mind mai 
napig a zene örök törvényeiből fa-
kadó élvezhetőségét és szépségét. 

* 
Nem hagyhatunk megemlítés nél-

kül egy másik centenáriumot sem, 
amely Wieniawski, a világhírű orosz-
lengyel hegedűművész születésére vo-
natkozik. 1835-ben született Lublin-
ban. Már kora gyermekségében Pá-
risba kerül, ahol Massart fogadja ta-
nítványának. Alig tízéves, mikor már 
a konzervatórium hegedű-osztályá-
nak első díját nyeri el. Csakhamar 
korának egyik legnagyobb hegedűse-
ként ünnepük, aki csodálatos techni-
kájával szinte versenytárs nélkül ál-
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lott. Rubinstein Antallal Amerikában 
is volt hangversenykörúton, ahonnan 
erkölcsi és anyagi sikerekben gazda-
gon jött haza. Korai halála (1880) 
akadályozta meg abban, hogy Vi-
euxtemps örökébe, a brüsszeli konzer-
vatórium hegedűosztályának élére 
lépjen. 

Wieniawski azonban nemcsak he-
gedű virtouz volt, hanem olyan he-

gedű darabok szerzője is, amelyek 
mai nap is jól ismertek és kedveltek a 
hegedűsök előtt. Különösen híres 
«Legenda» című koncertdarabjából 
tudjuk elképzelni művészi egyénisé-
gét : magával ragadó, tüzes tempera-
mentumát, szenvedélyességét, széle-
sen zengő, érzelmes kantilénáját, ra-
gyogó virtuozitását. 

Prahács Margit. 

Az a művészet, melynek egyre a reklám nagydobját verik, nem művé-
szet többé, hanem csak ipar. A reklám a művészetet vadászattá süllyeszti 
le; ha sikert nem lehet elérni, legalább a hírességet hajhásszák így. Engem 
az ilyen dolgok láttán az undor és a megalázás érzése fog el. 

VERDI. 

A nép egyszerre akar klasszicizmust és romanticizmust, céhrend-
szert és ipari szabadságot, földtulajdon-megtartást és szétaprózást. 

GOETHE. 

A természet a zseni által ad szabályt a művészetnek. KANT. 

* * * 

Händel az egyetlen, akit látni szeretnék, mielőtt meghalok és aki 
szeretnék lenni, ha nem volnék Bach. 

BACH JÁNOS SEBESTYÉN. 

Ha mindenki elsőhegedűt akarna játszani, nem volna zenekar. 
SCHUMANN. 

Becsüld a régit nagyon, de fogadd meleg szívvel az újat is. Ismeretlen 
nevekkel szemben ne légy előítélettel. SCHUMANN. 

Ahol az államférfi kétségbeesik, a politikus tehetetlenül leejti kezét, 
a szocialista meddő rendszerekkel kínlódik, a filozófus sem dolgokat meg-
magyarázni, sem irányt hirdetni nem tud, — ott a művész világos szem-
mel látja a vágy megmutatkozó alakjait az egyetlen igaz, az ember felé. 

WAGNER RICHÁRD. 


