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DON RAMON D E L V A L L E I N C L A N . 
Irta: Kállay Miklós. 

RAMON D E L VALLE INCLAN a nemrég elhúnyt nagy spanyol író az úgy-
nevezett 98-as nemzedék vezéregyéniségei közé tartozott . Ez a 98-as 
nemzedék körülbelül azt a szerepet játszotta a spanyol irodalom-

ban, amit nálunk néhány évvel később a nyugatos mozgalom. Csak a 
földrajzi irány volt éppen ellentétes. Míg a mi mozgalmunk nyugat felé, 
addig a spanyol kelet felé akarta bekapcsolni az elszigetelt szellemiséget az 
európai vérkeringésbe. Ez a mozgalom a mienktől eltérőleg, amely leg-
feljebb csak rokonszenvezett már működő progresszív irányokkal, maga 
akarta megteremteni az egész spanyol progreszivitást. Jellege tehát a leg-
változatosabb volt s a politikától a szépirodalomig minden területre ki-
ter jedt . Ennek a nemzedéknek legtöbb írója egyben szenvedélyes politikai 
út törő is volt. De akadtak köztük olyanok is, akik szigorúan megmaradtak 
a szépirodalom keretei közt. Elsősorban éppen Ramon Maria del Valle Inclan, 
aki soha életében tudatosan egyetlen politikai sort le nem írt és soha nem volt 
más, mint a szó legabszolutabb értelmében ve t t művész. 

Viszont irodalmi téren talán ő volt a legmerészebb és legtöbb maradi 
ellenérzésbe ütköző újító. Valahányszor a század elején egy-egy műve meg-
jelent, kora akademikus kri t ikája valósággal felhördült s Adyt nem fogadta 
nálunk az irodalmi vaskalaposság hevesebb füt tykoncert je , mint az i f jú 
Valle Inclant Spanyolországban. 

Valle Inclan a szimbolizmus előharcosa volt és irodalmi eszméit, mű-
vészi hitvallását először «La lámpara maravillosa» című művében foglalta 
össze s ezzel mintegy megszövegezte a spanyol szimbolizmus egész dogmati-
ká já t . A mű alcíme «Ejercicios espirituales», azaz lelki gyakorlatok, ami 
azonban i t t a misztikus elmélyedők formái közt és jargonjában megszólal, 
tu la j donképen a legmodernebb esztetika, ha alapjában transcendentális és 
misztikus is. Az induló Ramon del Valle Inclan tehát aféle modern misztikus, 
mint Huysmans vagy a lírikusok közt Stefan George, akik kerülő utakon 
a művészet közvetítésével ju to t tak el a hithez vagy ha a hithez magához 
nem is, legalább odáig, hogy a hitben higyjenek. 

Valle Inclan jól ismerte Huysmanst, aki a naturalizmusból nőve ki, 
először robgott fel tornára a naturalizmus ellen. Látni fogjuk, hogy Valle 
Inclan éppen az ellenkező u ta t já r ta meg : a szimbolizmusból tér t át a natu-
ralizmusba, bár naturalizmusában is mindig megőrzött valami félelmes, 
különös, sokszor már a groteszkbe csapó miszticizmust. Ismerte Verlainet és 
a francia és német szimbolistákat. Legfőbb célja a tar talom és a forma teljesen 
egymásba olvadó zeneisége, a milagro musical. És azt ta r to t ta Mallarméval, 
hogy a költő és a szent szavának nincs szüksége pontos nyelvtani értelmezésre, 
hogy megindítsa a lelkeket. 

Ezeket az elveket először tökéletesen nem is annyira verseiben sikerült 
megtestesítenie, mint első nagy prózai művében : A négy szonátában (A ta-
vasz, a nyár, az ősz és a tél szonátája), amely a Bradomin marqués emlék-
iratai alcímet viseli. Ebben a művében már teljesen elmosódik a szigorú ha tár 



102 

próza és vers között. I t t mindent egyformán az a lírai életérzés hat át, amely 
a kifejezés művészi szépségét, a képek magukban is ható zsúfolt változatos-
ságát s az egésznek zenei hangulatát keresi. Az a gazdag és nemes veretű 
misztikus költői próza ez, amelynek legnagyobb mestere a spanyol irodalom-
ban éppen Valle Inclan. A négy szonáta az egykorú nyárspolgári irodalom 
dudva-virágai közt úgy hatott , mint kutyate j és kakastaréj közt egy csokor 
különös szépségű orchidea. Szakasztott azok a vádak hangzottak el, mint 
mikor a Gare de l 'Esten, a Harc a nagyúrral és az Őskaján első nyugtalanító 
varázsú versei a magyar irodalomba berobbantak. Azt mondták a Négy 
szonátára, hogy Casanova, Wilde és d'Annunzio zagyva keveréke. Botrányt 
és forradalmat kiáltottak és felborzolt sovinizmusuk szilaj harci sikoltással 
zúdult neki a szerző hazafiatlan kozmopolitizmusának, nem is sejtve, Valle 
Inclan «a spanyol léleknek dicsőséges fel támadását készíti elő». 

Valle Inclan első művein csakugyan érezhető idegen hatás. Ő maga sem 
tagadta. Maga mondotta, hogy a Négy szonáta hősében Bradomin marqués-
ban Casanova és marquis de Sade úgy megértik egymást, mint két vásári 
tolvaj . De ő Tirso de Molina Don Juan ja u tán meg akarta teremteni a század-
forduló spanyol byroni hősét s ezt az esztetikai kultúrának ebben a klasszikus 
korában, amikor d'Annunzio hősnői haldokló éjjeli pillangókat tűztek a 
hajukba, másformára nem is teremthette. Bradomin marques, Valle Inclan 
Don Juanja , a nagy csábító, rút , katolikus és szentimentális. Szentimenta-
lizmusa kettős vonzó erőt ad rútságának s az, hogy hívő, a bűn fűszerével 
komplikálja érzékiségét. Van ebben valami a La Bás szatanizmusából. A bűnös 
parfőmök bódító légkörébe különös ellentétképen tömjén keveredik s harang-
zúgás tép bele a korbácsolt lélek mámorába. Ez a tömjénillat s ez a harang-
zúgás különben ú jabb naturalizmusának démoni látomásaiból sem marad el. 
A négy szonátában éppen ezek a végletes ellentétekből szőtt hangulatok a 
fontosak. A regény tar ta lmát vagy csak gondolatmenetét is bajos volna el-
mondani. A történés i t t egészen jelentéktelen, úgyszólván semmi. Egy rend-
kívüli lélek ideges csapongása ez, multak szerelme és szertelen vágyak mámoros 
lobogása közt. Kivételes, teljesen exkluziv műremek, amelyet, ha az 
újszerűség a rendkívüliség ingere vagy a kikiabált botrány szimata révén 
ezrek és ezrek olvasnak is, csak a kiválasztott igen kevesek fognak megérteni. 

Kisérletet t e t t Valle Inclan arra is, hogy modern Don J u a n j á t pozití-
vabb tá j i és történelmi környezetbe állítsa be. Igy született meg regény-
trilogiája a Guerra Carlista, amelyben a mult század monumentális kor-
regényét akarta megteremteni, természetesen még mindig romantikus szim-
bolizmusának felfokozott művészi formái közt, az abszolut ancien régime-
nek fogva pár t já t . 

Művészetének ez a formája el is j u t i t t teljesítő képességének végső 
határához. Egyik-másik darabjában még felbukkan a gallego falusi hidalgó 
sátáni alakja, aki alárendeltjeit a rémület, a nőket pedig a gyönyör igájába 
görnyesztve t a r t j a s vele szemben ott áll a vértanu feleség angyali szelidségű 
jelenése, tele t i tkolt és megadó szomorúsággal, szüntelen meggyötörve és 
mindig szerelmesen a könyörülő irgalomban keres vigasztalást. S ha az este 
leszáll, az álmatag kertben bolyong sápadt holdfényben, ahol halálfehér 
prerafaelita liliomok hajolnak rejtelmes források fölé. 

Lassan-lassan azonban teljesen búcsút mond ezeknek a romantikus 
elképzeléseknek. Mindjobban és jobban belemerül a sokat szenvedett spanyol 
lélek ti tkaiba. Feltárul előtte az a csiráiban ma is élő groteszk világ s annak 
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a rendkívüli fa jnak ősi hívása, amely a pikareszk regényt kitermelte. Úgy 
érzi, hogy az ő ereiben is Francisco Quevedo vére csörgedez. Igy ju t el azok-
hoz az előadhatatlan tragikomédiákhoz, amelyek igazában nem is darabok, 
hanem párbeszédes regények a híres Celestina legtisztább tradiciói szerint. 
A romantikus szimbolizmus legfeljebb a színterek megfestésében tér vissza 
i t t-ott . Ezekben a tragikomédiákban is van romantika, de egészen más, mint 
a regényekben. Ez félelmes, torz és bomlott. Verlainei holdfény és virágárnyak 
helyett boszorkányok szilaj körtánca lejt benne elhagyott, fehér templom-
tornyok körül, a sátáni bak száguld a levegőben csikorgó szélkakasok fölött, 
koldusok riasztó hada processziózik, pokoli és züllött árnyak kavarognak, 
amelyek mintha Goya Chapricos-ai közül vagy Zuloaga vásznairól szöktek 
volna meg. Döbbenetes nyomorékok, iszákosak, torz csavargók nyüzsögnek 
ezeken a makabreszk képeken. A babonás néphit szorongó balladaisága 
borzong ki belőlük s a mohó gyönyör ízét vér és halál keseríti. Az őspogány-
ság maradványai szövik át a kereszténység misztikumát. Szélsőséges ellen-
tétek keverednek i t t úgy, hogy szinte szükségszerűen csúcsosodik ki az egész 
valami félelmes és groteszk humorba, ami mint mellékíz kétségtelen ott van 
a Chapricos-ban is és Valle Inclan írói munkásságának utóbbi alkotásaira 
szinte egyetemesen jellemző. Ilyen ellenállhatatlan groteszk típusok sokasod-
nak egyik legjellegzetesebb tragikomédiájába, a Divinas parablasban. Ennek 
a tragikomédiának középpontjában a züllöttségében is igézetes és fűszeres 
spanyol asszonytípus, az Oterok paraszt testvére, Mari Gaila áll, Mari-Gaila 
örökli sekrestyés férje útszélen kidőlt koldusasszony-testvérének nyomorék 
fiát, egy hülye vízfejű törpét. Ezzel jár most búcsúról-búcsúra, vásárról-
vásárra s ebben a csavargó életben bőségesen ju t alkalma rá, hogy a tarka 
koldushadban három szenvedélyének : a táncnak, az ivásnak és a szerelem-
nek hódoljon. Belebotlik egy vásári csepűrágóba s a kedvese lesz. A csepű-
rágó eljön utána a falujába, amiből szörnyű botrány kerekedik. Az egész falu 
felzúdul, szilaj lázadás lobog a megszégyenített asszony körül s ki t ud ja 
meddig csapnának a megzajdult tűznek féktelen hullámai, ha a sekrestyés 
férj a miseszöveg latin szavaival nem lépne közéjük. Az isteni szavak ért-
hetetlen zenéjének igézete csodát művel, mint csitító olaj ömlik el a szenve-
délyek harsogó tengerén s a megbocsátás és megbékülés engesztelő szépségé-
ben viszi be maga a férj az üldözött bűnös feleséget a templom középkori 
menedékébe. 

Ime Ramon del Valle Inclan megújhodott művészete. Talán ez a meg-
újhodás a magyarázata, hogy nem vesztette el hitelét az i f jabb írónemzedékek 
előtt sem. Azt mondják, ú j művészi formákkal gazdagította a spanyol irodal-
mat. Ilyen ez az ősi hagyományú, modern tragikomédia is. Folytonos meg-
újhodásának és változatlan fiatalságának az volt a t i tka, hogy a spanyol 
őstalaj kifogyhatatlan és örök erőiből merített . Halála Spanyolországot 
egyik legnemzetibb jellegű, rendkívüli egyéniségű, sőt ma csaknem teljesen 
egyedül álló tehetségétől fosztotta meg. 


