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Granada bevételével 1492-ben lezárult a spanyol nép évszázados küz
delme, a Recoriquistának nevezett spanyol szabadságharc az arabs betola
kodók ellen. Ugyanezen évben -Kolurnbus Kristóf elindult felfedező út
jára. Ez a két esemény Spanyolországot világhatalommá tette, miután
Ferdinánd és Izabella házassága már előbb megteremtetteaz egységes
spanyol királyságot Aragonia és Kasztília egyesülése révén.

Az utódok ezt a még ízig-vérig feudális királyságot fokozatosan át
alakították Európa első abszolut monarchiájává, De míg a politikai hata
lom látszólag egyre erősbödött, ugyanakkor megkezdődött II. Fülöp alatt
az ország gazdasági hanyatlása is. A mezögazdaság, ipar és kereskedelem
elsorvadása szerencsére oly lassan haladt előre, hogya stagnáló polgáro
sodás még mindig létrehozhatta ezen idő alatt az .arany század (siglo de
ora) néven ismert irodalmi és rnűvészeti fénykort. Ez a II. Fülöp fellé
pésével kezdődő és IV. Fülöp művészetpártoló uralkodásának első sza
kaszáig terjedő virágkort töltötte ki Lope de Vega Carpio kalandos élete.

Lope de Vcga minden idők legtermékenyebb költői zsenije volt. Hon
fitársa, Cervantes, a természet csodájának nevezte. Öt éves korában lati
nul olvasott, 12 éves korában verselt és l3-ik életévében már komoly
színdarabot írt: Az igaz szerelmes, spanyolul: El verdadero amante cím
mel. Ettől kezdve, mirst kiapadhatatlan forrásból, bugyognak elő tolla alól
a remekművek. Páratlan lángelméje méltóvá teszi, hogy születésének 400
éves jubileuma alkalmából Ielfrissltsűk emlékét.

Lope, a spanyol szabadságharcok forráshelyének, Asturiának szülöt
te és mint a kor minden köznemes ifja, alsóbb tanulmányainak elvégzése
után pártfogót keres. Ezt meg is találja a nemeslelkű Manrique Jeromos
avilai püspök személyében, aiki elküldi az alcalai és salamancai egyete
mekre. Koraérettsége egyedülálló. Már 14 éves korában szerelmi gondok
fűtik, hisz - maga mondja - "a költészet feltaláleja a szerelem".

Nem volt trubadur, még kevésbé plátói imádó. Törvénytelen gyer
mekeinek számát alig tudja jobban számon tartani, mint drámáit, me
Iyekről életében kétszer készített hiányos jegyzéket. Az egyik: El pereg
rino en su patria című útiregényében található, a csatolt jegyzék 230
színművet és 4 auto eimét őrizte meg. A másik: Filomena című epikus
műve, amely költői önvédelmét szolgálta.

Miután egyetemi tanulmányait sikerrel befejezte, a szerelem harc
terén aratott győzelmeit hadiérmekkel igyekszik tetézni s részt vesz 1583
ban egy expedícióban Terceira portugál sziget meghódítására. Visszatérve
a fővárosba matematikát és csillagászatot tanul. Ekkor már ismert költő.

Hírneve megszerzi számára a dúsgazdag Osorio színígazgató leányának,
Elenának szerelmét. Ez az első viharos szerelern öt év után kellemetlen
botrányba fulladt. Elenát, Christobal Calderon színész feleségét, elhódítja
egy másik udvarló és Lope felháborodásában az imádott családjára gyil
kos gúnyverseket zúdít, amelyeket a főváros mohón ád száj ról-száj ra.
Osorio erre perbe fogja a gúnyversek szerzőjét, Az épp ebben az időben

nősülő Lopet egy színházi előadásról elhurcolják a börtönbe és 10 évre
kitiltják Madrid területéről. S ezzel lezárul a viharos ifjúkor első szaka
sze. Meg kell jegyeznünk. hogy Lope életében kétszer házasodott. Az első

házasságot Donna Izabei de U,'binával kötötte. Erről az asszonyról, aki
159B-ban halt meg, tudni kell, hogy Lope az esküvő előtt megszöktette,
mert szülei ellenezték a házasságot.
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Lope 158B-ban Valenciában kezdi meg száműzetését. Ez az évszám a.
spanyol irodalomra nézve két szempontból nevezetes. Ekkor indult el "a
legyőzhetetlen Armádia" Anglia és Hollandia ellen és erről az évről kel
tezi a spanyol irodalomtörténet a nemzeti drámát.

A költöt tárt karokkal fogadják Valenciában, hol jólmenő színházra,
pezsgő irodalmi életre, lelkes borátokra talál. A kalandvágy azonban t0
vább fűti szeetelen természetét. Hirtelen besoroztatta magát a Nagy Ar
mádiába. Az ifjú harcos ekkor - igazi spanyol gesztus - Elene Osorío
leveleit használta puskajába fojtásnak és megírta Angelica szépsége című

elbeszélő költeményét, ezt a II ezer versszakból álló eposzt, amely Ariosto
Orlando Furioso-jánaik folytatása akart lenni. Itt jegyzem meg, hogy
Lope rninden vers-sora, minden költeménye, így la most említett is, élet
rajzi adaléknak tekinthető, amely akár Goethe-nél, egy-egy élmény végső

leszűrődését jelentette. Hevesi Sándor mondja igen találóan: "Szerelmi
viszonyok, katonai kalandok és perek szövík át egész élet.ét,amely száz
szorosan verődik vissza a munkáíban, mintha olyan teremben állana.
amelynek padlója, mennyezete és összes falai tükörből valók."

A balsikerű tengeri hadjárat veszedelmeiből épen k1kerülve Cadixon
keresztül Valenciába, felesége karjaiba siet vissza és ettől fogva ír rend
szeresen színműveket kenyérkeresetből. A dicsőségre nem sokat adott, a
pénzt szerette elsősorban. Maga mondja: "Hallom, egyesek azt állitják,
hogy hírnévért írom darabjaimait. Mondják meg nekik, hogy tévednek,
pénzért írom őket." Ekkor készült el A meghódított Jeruzsálem című

Tasso utánzatának és még két politikai. költeményének kézirata. Az első.

20 énekből álló hősköltemény. Tárgya Oroszlánszívű Richárd jeruzsálemi
veresége. A másik Dragontea című szatirikus eposz, amely Sir Francis
Drake, a híres angol tengerész halálát ecseteli 10 énekben. Maró gúnnyal
rajzolja meg benne a spanyolok és a katolicizmus esküdt ellenségének
alakját. Az eposz hazafias jellege igen népszerűvé tette Lope-t honfitár
sai előtt. Talán sokkal népszerűbbé, minta Macskaháború (Gatomaquía)
című eposz, amelyet a világirodalom legjobb komikus eposzának tarta
nak. A harmadik Stuart Máriáról szóló művét később Corona tragica cím
mel VII. Orbán pápának ajánlotta fel, aki doktori címmel, Szent János
rendjével és az Apostoli Karnara ügyOOzi állásával tűntette ki.

1590...ben új pártfogó után nézett. Valószínűleg a színdarabok már
nem biztosították az egyre szaporodó család mecélhetését, A kiszemelt új
protektor a hirhedt Alba herceg unokája lett. Öt évig él ennek a délceg
rnágnásnek házában titkári mínősézben. Teendőia szerelrni levelezés le
bonyolítása. Erre a feladatra nála alkalmasabb egyént nem lehetett volna
találni az országban. Protektora Antonio de Alba nagvrabecsülte költőn

ket. Tiszteletére írta meg Lope az Arcadia círnű divatos pásztorregénvét.
Egyhamar 15 kiadást ért el. A főszereplő maga Alba herceg Anfriso sze
renében. Lope és védnakének közös gáláns kalandjait csak úgy falta az
akkori olvasótábor. 1595-,ben lejárt a száműzetés ideje, sietve visszatér a
fővárosba, mrkor is felesége gyermekágyhan meghalt. Alig temették el a
hitvest, máris egy újabb csillag tűnik fel a Iáthatáron, Micaela de Lujan
férjes nő személyében, skí hosszú évekig tartó barátság során több gyer
mekkel ajándékozza meg a költőt. Három gyermekének nevét ismerjük
tőle: Marcela (1605-1688), Lope Felix (1607-1634)00 Felíciána (1613
1657). 1598-ban másodszor nősül. Egy gazdag madridi hentes leányát,
Juana de Guardo-t vezeti az oltár elé, azonban népszerűségének ez mit
sem árt, de még családi boldogságának sem; amelyet számtalan verséiben
megénekel.
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Most már felváltva Madridban és Toledóban él. Sokat keres és még
többet költ. Így hát továbbra is pártf'ogókra van szüksége. Ezt hamaro
san meg is találja a nála húsz évvel fiatalabb Sessa herceg személyében.
O is lelkes nőbarát. Lope szerelmcs levelei több sikert biztosítanak a fő

úrnak, mint társadalmi rangja, avagy daliás külseje,

A spanyol dráma megleremlője

De lássuk írói tevékenységét l Azt mondottam, hogy 1588 a spanyol
nemzeti dráma születési dátuma. .Mivel a Lope-féle dráma és a nemzeti
dráma egy és ugyanazt jelenti az irodalomtörténész szemében, erről a
különleges irodalmi termékről és annak előzményeiről is kell szólanom.

A spanyoloknál. mint a többi európai népeknél is, a dráma a temp
lom falain belül fejlődött ki. Az első drámák liturgiai szertartások, misz
tériumole. Az első színészek klerikusok, a nézők pedig a hívek. A míszté
riumok, spanyol műnyelven, autos sacramentales, idővel profán elemek
kel telítődtek. Ezek a profán elemek népi jellegűek voltak és sok komikus
elemet vittek az eddig komoly játékba. Ez óhatatlanul elvilágiasodáshoz
vezetett, úgyannyira, hogya toledói zsinat 1473-ban kénytelen volt a
templomi előadásokat megrendszabályozni. A népszerűtlen rendelkezés
nek azonban csak nagynehezen lehetett érvényt szerezní,

Késöbb a misztériumok egyes részeibe önálló népies jeleneteket szőt

tek s így az elvilágiasodás tovább folytatódott. Az életből merített párbe
szédes jelenetek szaporodtak, miközben a kastélyok és templomok, illetve
zárdák termei egyre jobban megteltek látvárryosságra éhes hallgatókkal.
Már Ferdinánd és Izabella uralkodása alatt felbukkant az első spanyol
színműíró: Juan del Encima, akit 1500 körül pappá ezenteltek. Műveiben

a későbbi spanyol nemzeti dráma legtöbb alapeleme feltalálható. A renais
sance klasszikus műveltsége ugyan megszakította egy időre a fejlődés

menetét; maga Lope is első darabjait a hármas egység szellemében írta,
azonban a színház ekkor már nyilvános helyeken rendezkedik be. Ezek
a helyek a zárt oldalú és tető nélküli udvarok, spanyolul corrales, ahol
néhány deszkából rótták össze a színpadot. A színészek gyakran maguk a
szerzők is és a XVI. század közepén már külön társadalmi kasztot al
kotnak. Helyzetüket a hatósági rendeletek.'lzabályozzák.

Lope fellépésekor a történelmi előzmények, a dráma létrejöttének
feltételei adottak voltak tehát. A spanyol nemzeti dráma egy nagy szin
tézis eredménye, azaz két ellentétes és egymástól független irodalom ered
ményeinek kompromisszumos összeolvadása. Az iskolai dráma és a mísz
térium egybekelt a piaci komédiával és a népies románcköltészettel. A
győzelmet nagyban előmozdította a nyilvános színház diadala a templomi
és udvari színház felett, úgy, hogy a XVI. század végén a spanyol szín
játszás már teljesen a nép ügyévé vált. Ekkor tárult szélesre akapu a
nemzeti dráma részére, amelyet spanyolul comédia-nak neveznek. Itt ter
mészetesen Lope jelentette a beteljesedést, mint ahogy az Erzsébetkori
drámában Shakespeare-t tekintik csúcspontnak. S ez természetes is, hisz
a tőkés fejlődés akkori legmagasabb fokán épp Spanyolország állott.

A népi elem Lope műveiben

A spanyol nép, fiainak hősi tetteit, életének minden búját-baját és
örömeit a spanyol ősi nyolcasnak mondható romanee-ben énekelte meg.
Ezt a formai elemet vezette be Lope szinte ösztönösen a drámai műfaj-
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ba. A románc tehát nem pusztán versforma vagy költői műfaj, hanem
népnyelv, ellentétben az egyházi és udvari költők latinságával ; Lopeezen
újítása korszakalkotó jelenség. Az irodalomtörténet harminc Lope darab
ról kimutatta, hogy azok románc alakban már előbb szájról szájra jártak.
Tehát Lope tudatosan használja fel ezt a formai elemet. Hozzájárul ehhez
még a költő nyelvezetének gördülékeny népi íze. Gongora mesterkélt ba
rokk stílusát, ahol csak lehet, kif'igurázza, bár vallásos színműveiben ő is
ezt a stílust alkalmazza (estilo cnlto) annak bizonyítására. hogy ehhez
Ls ért.

Ami pedig .a versélést illeti, Lope azt tanácsolja, hogy az mindenkor
a darab szelleméhez igazodjék, A panaszt tízsoros tszakaszba (decimas)
önti, a várakozást szonettel festi. Az elbeszélésre .a fent említett románc
formát választja. Komoly tárgyhoz a háromsoros szakaszt, az úgynevezett
tercinát tartja alkalmasnak, szerelmi vallomáshoz pedig ,a redondillát
használia fel. E divatos spanyol versforma hat, illetve nyolc szótagú stró
fából áll.

Mi azalaprétege ennek a formai téren jelentkező néciessécnek ? A
dráma tartalma. Lopenek nincsen eg-yeHen darabja, amelyben valamilven
népi szereplő nem lépne fel. így pl. Belariie, ez a tipikus fizut-a, akiben
a költő önmagát beszélteti, mindig a nép egészséges nézeteit adva elő.

akár valamely társadalmi igazságtalanságra, akár a hatalommal visszaélő

valakire vonatkozzanak.

Ebbe a népi csoportba tartozik Lopénél az úgynevezett intimus 'l

bizalmas jóbarát, akinek minden titkot el lehet mondani és a spanyol
komédiák ősi szereplője, a gmciaso vagy parva, a tök filkó. Eb') szerepol
tetője Gil Vincente. Rueda-nál bobo a neve (Paorika Jancsi).

Lope szeretné marjának tnlaidonttani e színoadi szereolő fr-lfedezését.
€'2 azoniban nem felel meg' a valóságnak, Sztereotin fjguráváa gracioso
csak Calderannál válik. Személye nem egY2b, mint komikus segítőtárs.'l

a hősnek vagy hősnőnek. inas vagy komorna alakjában, aki élceivel. fur
fansros vagy ügyetlen komikumával domborít ia ki a komoly cselekmény
méltóságát, és ha a jelenet líraiságba olvad, akkor meg a józan szemlélő

itéletével színezi a párbeszéd tárgyilagos értékét.

Népies vonás az is, hogy a spanyol komédia tengelyében rendszerint
a szerelern áll. Tétele, hogy .a legegvszerűbb embernek is joga van a bol
dogságra. Ez a tétel a spanyol komédia forradalmi vívmánva. MáI' magá
11Jé& a nőnek színpadra vitele is hal1atlanul merész kezdeményezés volt,
annál inkább az a jog. hogya nő maga döntse ej, kivel és hogyan akar
boldog lenni. A női ravaszság és szerelmi cselszövénvek titkos tekervé
nyeit őszintén leplezi le, ezáltal üde képet nyújt az alsóbb néposztályok
mindennapi életéről - s épp ez tette oly népszerű íróvá. Am Lope mo
dora is hozzájárult a közkedveltséghez a 'kortársak leírása szerint. Férfi
szépség a javából, magas termetű -- nyugati gót örökség - a déli népek
barnás arcszínében tűndőkölve. tekintete megnyerő, haj", és szakálla dús
és koromfekete. Haláláig makkegészséges, társalgása megnyerő, hanglej
tése behízelgő. Később, pap karában a hívek csak úgy tódultak szerit
rniséire, oly elbűvölő hangon énekelte a szerit szövegct, Ha megjelent két
méteres alakja a madridi főutcán, mindenki tisztelettel közelitett feléje:
az utca csak vetülete volta színházban felhangzó tapsviharnak.
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A renaissance hívei persze mindezt ellenszenvvel nézték és a népies
témák feldolgozásától erősen idegenkedtek. Lope ezekről tudomást sem
vett. A dráma az ő számára az élet tükre volt (speculum vitae). Hogyan
is mondja egyik darabjában?

Láthatod tehát Ricardo,
Hogy a színmű olyan tükör,
Melyben balga, bőlcs, aggastyán,
Gyermek, ifjú, dalia,
De király és nagyúr is,
Meg leány és férjes asszemu
Lássa erkölcsét a kornak ...

Ez a színpadi realizmus magával hozta azt is, hogya komikus elemet
sűrűn 'keverje a tragikussal ; hisz maga a nagy természet adja a legszebb
példákat e téren.

A tragikus t vígsággal elegyitsük,
Terentiust Senecaoal, s ne bánjuk,
Ha Minotaurus lesz is az eredmény.

Mindezen tantételeit Lope Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo
círnű költeményében fejti ki. Magyarul; A 'komédia új művészete. E köl
teménynek nem egy verssom szállóigévé vált. Vörösmarty Mihályt való
sággal megigézte ez a tanköltemény és hűségesen alkalmazta megállapí
tásait saját színművészetében.

Lope epés hangon beszél e költeményben az idő és helyegységéről

is. Ez a nézet tudvalevően abban áll, hogy a dráma egységes cselekmé
nye egy helyen és eovfolytában játszodjék le. A francia klasszikus tragé
dia dogmát csinált ebből. Lope viszont arra hivatkozott, hogy a spanyol
ember két óra alatt mindent látni akar, a világ teremtésétől az utolsó
itéletíg, mert "dühe csak í!!,y csillapodik".

Sok támadás érte a klasszikus szabályok áthágásáért költőnket. El
lenfeleihez tartozott Cervantes is. A Don Quijote első kötetében egy kano
nokkal ezeket- mondatja: "Nem lehet nagyobb esztelenség, minrt mikor
valaki, aki az első felvonás első jelenetében még pólyás baba, a második
ban már szakállas férfi." Szörnyűlködik azon is, hogy egy darab "mely
nek első felvonása Euróoában,a második Ázsiában játszik, a harmadik
felvonásban Afrikában végzödjék. Tehát Cervantes a hely és idő egy
ségét kéri számon tőle.

Am Lopének volt igaza, mert a spanyol nép nem elméletet, hanem
életet akar látni a színpadon. A spanyol a színpadon bemutatott cselek
ményt "hic et nunc", azaz itt és ebben az időben mindig valóságnak érez
te. Ha elhangzott például a "Confiteor" a színpadon, a nézőközönség térd
re rogyva mondotta utána a bűnvallomást. Erre még nem volt példa más
nép színművészetében.

A lopei drámairás szabályai

Ezekből a megállapításokból is kiviláglik, hogy a költő a színpadi is
mereteket nem tanulta senkitől, hanem a gyakorlatból önmaga szűrte le
a szabályokat. Raita volt, hogy minden egyes darabjának felépítése az
újdonság ingerével hasson a közönségre. Ezért kívánta, hogy az első fel
vonás .adja az expoziciót, a másodikban kuszálódjék össze a cselekmény,
az utolsó ielenet pedig hozza a megoldást. A hallgatóság várakozását ál
landóan áltatni kell, hadd higsrve, hogy a távolból jön valami, hiszen az
igazsággal űzött szemfényvesztő játék oly t<>tszetős.
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Mi legyen a spanyol komédia Iőtárgya ? Elsősorihan a lovagi becsület
körüli ügyek - ezek minden spanyolt érdekelnek --, továbbá az erényes
cselekmények, mivel ezek még a színész egvémségét is bearanyozzák. Má
sodsorban a szerelem és a házasság; a szerelem pedig mindenkor házasság
gal végzödjék. Ha a főszemélyek már halottak lennének, akkor házased
janak a mellékszereplők. A végén mindenképpen házasodni kell. Néha
házasodnak azok is, akik még nem látták egymást. Csodálatos, mílven
könnyedséggel vesz el a hős egy másik nőt, ha a hősnő, akiért oly kitar
tással harcolt, számára végkép elveszett. És megfordítva, a hősnő is hosz
szabb fontolgatás nélkül szívesen hozzámegy a jelentkező pótjegyeshez.
Anarchikus erők, délvidéki szenvedélvek és ösztönök itt szabadon érvé
nyesülhetnek. A lángoló kitöréseket úgyis fékezik a szigorú politikai és
valláserkölcsi törvények.

Ami magát az előadást illeti, a színoadí király híven tükrözze hiva
talának méltóságát, hisz ő képes egyedül - akár az antik tragédiában
"a deus ex machina" - az ellentéteket feloldani.' Tetteit bírálni nem le
het. Az öreg legyen rajta, hogv gondolatokban gazdag szerénvsézzel be
széljen. A szerelmeseket úgy mutassuk be, hogya hallgatóságot elérzeke
nyítse. A monolóaot úgy kell színezni, hogy a szerenlő színészt mintezv
átalakítsa lélekben, vagyis az ellenkezőjét vallja annak, amit beszédköz
ben mással közölt. Végül a jelenet fejezödjék be egy bölcs axiomával,
vagy egy szép verssel, hogy a távozó színész kellemes érzéseket támasz
szon a közönségben.

Ezért a kb. két óra hosszat tartó cselekményt három arányos részre,
azaz felvonásra (jornada) osztia. Izv legalább a cselekmény menetében a
fokozás és a csattanó megoldás könnyen megoldható. Ha a publikum
megsejti ia darab vézét: ,.egykönnyen arccal az ajtók felé fordul, a szí
nésznek pedig hátat fordít".

íme, rövid magyarázata annak, hogy Lone miért mellőzte oly köny
nyen a régi poétika szabályait. Sőt bocsánatot is kér nézeteiért drámai
tankölteménye végén, hogy oly költői tanácsokat kénytelen adni honfi
társainak, amelyek a művészet ellen szólnak:

Megmondjam-e ki a tlal6di Barbár?
En, mert szabályba merem önteni,
Mit a művészet tilt, s a nagy tömeggel
Sodr6dom, úgyhogy francia s olasz
Tudatlanságot joggal vet szememre.

Összegezve a mondottakat látjuk, hogy Lone minden törekvése arra irá
nyult, hogy érdekes drámai helyzeteket teremtsen. Nem zárta ki a sikam
lós mozzanatokat sem. A publikum tetszése volt az arany szabály; a ha
gyományt becsülte, de csak elméletben. Jellemfestésben minden allezó
riát mellőz, élő alakokat vonultat fel és azokat nemzeti vonásokkal éke
síti. Ez a többlet. A hiány pedig azo hogy a szerenlők cselekedetei nem
annvirá belső lényükbőladódnak, hanem sokkal inkább ",ad hoc" hely
zetből, mínthogv a meseszővés a főszempont valamely komédia szerkesz
tésében. így aztán többnyire a "comedia del arte"-re emlékeztető kész
típusokat szerepeltet, amilyeneket a spanyol közőriség jól ismert és kívánt.

További többletet jelentett még a jelmezhűségről szóló intelem. Esze
rinta török ne jelenjék meg a színpadon keresztény nyakfodorral és a
római katona szűk nadrággal ne feszelegjen mindenki szemeláttára,

Ha az elmondottakhoz hozzáveszem költői előadásának eredeti mód
ját, arnikor hangulatának rejtett árnyalatait sem titkolja, avagy eleven
párbeszédét, mely csak úgy sziporkázik a váratlan fordulatoktól. akkor
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előttünk áll Lope de Vega alakja és drámaművészete a maga teljességé
ben. Shakespeare sokat nyujtotta maga korának, de egyetlen angol sem
látta oly elérhetetlen magasságban költőjét, mint Lope de Vegát a bál
ványozó spanyolok.
A köl!öi lelemény csodája

Soha még egyetlen korszak íróját nem méltányolták jobban kortár
sai, soha még író nem olvadt fel úgy nemzetében, mint Lope de Vega, O
valóban nemcsak író, hanem felér egy irodalommal. Termékenységét soha
költő meg nem közelítette a világirodalomban. Ötven éven keresztül átlag
minden héten színpadi művet alkotni valóban hallatlan termékenység.
Pedig Lope nem végzett g-yári munkát, nem ismételte meg alkotását száz
meg száz változatban, költői ereje sohasem merevedett meró rutínná,
Minden munkájában friss és erős. Termékenysége nem szorgalorn, hanem
bőség, nem kitartás, hanem szenvedély, nem ismétlés, hanem kitalálás;
mintha csak költői termékenysége dérnonná vált volna személyében.

Ennek a csodálatos tünetnek egyik oka egyedülálló leleménykészlete.
Ha egy témát kétszer kényszerül f'eldolgozni, az új feldolgozás ezvre újabb
ötleteket árul el. Menéndez y Pelayo, a kiváló Lope-kutató ezeket mond
ja: "A világ valamennyi drámaírója közül Lope találta fel .a legtöbb me
sét és kornbinációt ..."

Volt azonban LODe ijesztő termékenységének egy állandó külső té
nyezője is, amely folyton ösztökélte: és ez a mindennapi szükséglet, A
spanyol közönség egy darabot. ha még olyan jó volt is, legfeljebb nyolc
napig tűrt meg a színpadon. A spanyol színház ÚP'V kifejlődött a XVI.
század végére, hogy az újságszomj szinte kielégíthetetlenné lett. csak
Madridban 40 társulat játszott már ekkor, a korábbi kettővel szem
ben. Csak amidőn a corrales-eket az állandó színházak kezdették felvál
tani, enyhült a tömeg mohósága.

Ezzel kapcsolatban még egyet! A spanyol színházak nem ismerték a
díszleteket, legfeljebb a háttérben volt egy festett függöny. A felvonások
végét az jelezte, hogy a szerenlök elhagyták a színpadot, v:agy egy a kö
vetkező jelenetben először fellépő színész jelentette be, hogy mi a szín
hely. A spanyol nép fantáziája, amellyel a cselekményt követni tudta,
bámulatos. De a nyelvezet zengzetessége is feleslegessé tett bármilyen ku
lisszát. "A néző nem bánja, ha egy pillanat alatt átugrom Németországból
Guineába, "a gondolat fürge" - mondja egyik darabjában. Sót azokat a
színműveket, melyekben szavajárása szerint a "művesség", mai szóval a
technika pótol eszmét vagy bonyodalmat, élesen pellengérre állítja. S va
lóban a nemzeti dráma hanyatlása azzal kezdődött, hogy Lope halála
után a díszlet kiszorította a költészetet.

IV. Fülöp színház-kedvelő ember volt, maga is írt darabokat, színész
is volt. Gyönyörű színpadot építtetett ,a Buen Retiro nevű kastélyában.
Ennek az udvari színháznak költője azonban már a barokk-nevelésű és
felszentelt Calderon de la Barca, aki úgy viszonylik Lopehez, minta
műgond a természethez. A képzelet szárnyait a pazar díszlet és gépezet
megtépázta. A királyi udvar nem is kedvelte Lepet, udvari méltóságat
nem szívesen adtak neki. O megmaradt ,a nép kegyeltjének.

Volt azonban az udvari ellenzék mellett a spanyol nemzeti drámának
m~ egy féltékeny partnere és ez a spanyol hivatalos egyház volt. :ert
hetö, hisz a középkorí misztériumok elvilágiasodását, hogyan nézhette
volna tétlenül. Ez .a féltékenység, a későbbi időkben is megmaradt, és
nem egyszer akadályok gördítésében nyilatkozott meg. Sőt a színházi éle-

728



tet korlátozó intézkedések nem egy esetben személye ellen irányultak,
pedig Lope sok tanítványához. barátjához, írótársához hasonlóan később

szintén pappá szeriteltette magát. S most sokak előtt felmerül .a kérdés,
miképp lehetett az, hogy egy olyan életvidám ember, mint Lope, papi
pályára lépett életének 52-ik évében?

A pap és vezeklő

Tudni kell míndenekelőtt, hogy Lopet a madridi letelepedés után
sok csapás érte. Második feleségét hamarosan elvesztette. 1612~ben meg
halt kedvenc fia Carlos, Marcella leánya pedig karmelita apáca lesz. Bal
sors érte több barátját és hozzátartozóját is. E nagy veszteségek idegileg
nagyon megviseltélc Lelkifurdalás marcangolja és bűntudat szállja meg.
Igen, ebben nincsen semmi csodálatos, mert a heves vérrnérsékletű költő,

amilyen nagy bűnös, olyan buzgó hívő is volt. Menéndez y Pelave joggal
mondja: "ferviente creyente, aunque gran pecador", azaz az emberi gyar
lóság nem tudta benne a hit szilárdságát és a meggyőződés iránti hűséget

megingatrii. Szerétetének túlméretezett hevét becsületesen megosztotta a
föld és az ég között.

1612_ben belép a ferencesek harmadrendjébe (congregatio de Cabal
lero de Gracia) , amely kórházak szolgálatában tevékenykedett és az ir
galmasság cselekedeteit gyakorolta. Szombatonkint fogadalma szerint órá
kat tölt az átochi Boldogasszony templomában. Ez sem volt elég. A lel
ki válság egyre nagyobb erővel dúl a lelkében. Négy verses magánbeszé
det ír (Soliloquios amorosos de un alma a Dios) egy feszület előtt tér
delve. Majd pénteken ostorozni kezdi magát. Sőt azt is megfogadta egyik
versében, hogy ezentúl "csak az isteni szépségnek szenteli tollát, szavát,
tehetséget és kezét". 1614-ben Toledóban rövid ideig tartó teológiai ta
nulmányok elvégzése után pappá szenteltette magát és a madridi kar
meliták templomában elhangzott az első énekes szentmiséje, Két évvel
később már az inkvizicio titkára (Familiaris de Santo Oficio) és a toledói
érsekség apostoli protonotáríusa, Lakásán fényes kápolnát rendezett be
és itt minden nap celebrált, kivéve a plébániatemplom számára előírt

napokon.
A jámborság egyre fokozódott. 1625-ben belépett egy újabb testvéri

ségbe. Ez a Madridban született papok kongregációja volt. Itt oly ponto
san ellátta kötelmeit, azaz a szegény elhunyt papok eltemetését, hogy
1628~ban a testvériség elöljárójává tette meg.

Lám, amint a spanyol dráma az auto sacramental-ban érte el virág
korának csúcspontját, Lope a papi tevékenység buzgó gyakorlása közben
érezte magát a szellemi élet zenitjén. Irodalmi tevékenysége valósággal
meghatványozódott, színpadi tudása pedig tovább gazdagodott, Egymás
után jelentek meg szebbnél szebb művei, így a Los pastores de Belen
című versekkel tarkított prózai mű, afféle szent Arcadia pásztorregény.
Ezt ajánlotta elhunyt Carlos fiának. Ebben szerepel a világhírű altató
dal. Két évre rá egyházi dalokat jelentet meg (Rimas Sacras), majd ki
adja Szerit (istenes) románcait (Triumfos divinos), amelyeket a madridi
utcák vak koldúsai még ma is énekelnek. Sőt megemlékezett egy nagyobb
verses műben a japán vértanúkról (Triumfos de la Fé en los Reinas de
Japon 1618).

III. Fülöp király Szent Isidornak, Madrid védőszentjének tulajdoní
totta felgyógyulását; Lope tehát sietett a szent földmíves boldoggá ava
tását egy szép eposzban megénekelni. Ez alkalomra felújították az évszá
zados költői versenyeket (Justa poetica). Lope kapta az első díjat. 1622-
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ben a szenttéavatásra újabb versenyt rendeztek. Számtalan költő vett
részt benne, többek között Lepe, Felix nevű 14 éves fia is és a fiatal Caz..
deron de la Barca. Az első díjat újra az elnöklő apa és fia nyerte el. Ez
volt a költő életének legszebb napja. Az utcára szorult nép számára pedig
100t színművet írt, amelyeket mozgó kocsikon adtak elő, mint afféle Úr
napi játékokat. IV. Fülöp maga is onnan élvezte végig a Szent Izidor
gyermek- és ifjúkorát dicsőítő verssorokat.

Kirívó jelenség, hogy a vallásos ihlet órái nem tudták megszűntetní a
költőnek a nők iránt táplált nagy érdeklődését. Korának legnagyobb spa
nyol színésznője, akit verseiben Gerarda és Amarilis néven emleget, csa
ládi néven Marta de Nevares Santoyo, 16 éven keresztül mind haláláig
élvezte a nagy költő rajongását, Az öregség éveiben úgy látszik a költői

tevékenység és a szerelmi érzések egymással versenyezve ívelnek egyre
magasabbra, Erről tanúskodik felvonásokra oszló hosszú önéletrajzi regé
nye: a Dorotea, melynek húsz fejezetét hetven éves korában írta. Mily
külőnös, hogy halála előtt újra honfitársai elé tárja, át- és átelmélkedett
ifjúkori szerelmeit bőséges epizódokkal fűszerezve!

Igy érkezett el az élet alkonya. Betegségek ugyan nem kínozták. de
annál több csapás lepte meg életének utolsó éveiben. Marta de Nevares
elveszti szemevilágát. elméje elborul, azután meghal. Miraelától született
fia, Lope Felix szintén elpusztul az Antilláknál gyöngyhalászat közben.
Ez a fiú örökölte apja nagy tehetséget és kalandvágyat. Antonia Clará-t,
kedvenc leányát megszőkteti a király egyik udvari embere. Bánatát fel
fokozott szellemi munkával igyekezett elfojtani. Most már szígorú napi
rendet tart. Minden reggel szentmisét mond Madrid valamelyik templo
mában vagy saját kápolnájában, látogatja a betegeket a kórházakban,.
a holtakat elkíséri a temetőbe, de legkedvesebb foglalkozása kis kert
jének gondozása marad. Igen, a falut és a nagy természetet egész életén
át hordozta lelkében. Jámborsága az utolsó évben versenyre kel a fele
baráti szeretettel. Sohasem tagadja meg az alamizsna adását, ruhadarab
jait szivesen adja a szegényeknek Egyik alkalommal díszes kalapját adja
oda egy rászoruló koldússzegény papnak, jóllehet a tűző napon nincs kéz
nél más. Minél szelídebb lesz mással szemben, annál szigorúbban Lép fel
önmagával.

1635. augusztus 6-án kijelenti barátainak, hogy már csak kevés napja
van hátra. Testi erői egyre fogynak, de augusztus 22-én mégis felkel,
hogy a szentmisét elmondhassa, megöntözi kertjét, szigorúan böjtöl. Este
résztvesz egy teológiai vitatkozáson, de rosszul lesz és haza kísérik. Szom
baten, 23-án már annyira gyenge, hogy nem tud felkelni. Az érvágás
sem hoz enyhülést. Hirtelen papírost kér és lediktálja utolsó, több száz
soros költeményét Az aranykor címmel. Ebben a hattyúdalában az em
bernek ember által való elnyomátását a történelem szégyenfoltjának bé
lyegzi. Vasárnap, 24-én felveszi áhitattal a betegek szentségét, megáldja
Feliciana lányát, búcsút vesz barátaitól. S ekkor teszi legszebb vallomá
sát tanítványa és kebelbarátja, Montalván előtt: "Legnagyobb dicsőség a
jóság. Minden learatott sikeremet örömmelodaadnám, ha egy jócseleke
dettel többet tudnék felmutatni életemben." Augusztus 25-én, hétfőn a
kora reggeli órákban Jézus és Mária neveit sóhajtozva, lelke elvált tes
tétől. Temetéséről Sessa herceg fejedelmi módon gondoskodott, A spanyol
nemzet gyászba borult. Az üzleteket bezárták, a törvénykezést felfüggesz
tették, a gyászszertartásole 9 napig tartottak. 153 spanyol költő paren
tálta el a Montalvántól kiadott Fama postuma-ban és 104 velencei költő

az Esequie poetiche című műben.
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Anyagi hagyatéka állítólag több mint 100 ezer elpazarolt aranyra,
szellemi hagyatéka pedig körülbelül 1800 színdarabra, 400 auto sacremen
tal-ra éli sok költői, illetve prózai müre rúgott. Volt olyan nap életében,
amikor négy színdarabot írt. Összesen mintegy 20 millíó verssort alkotott.
Csodálatos termékenység!

, Ma Barrera óvatos számítása szerínt 430 színművet és 40 auto-t tar
tanak számon, ami nyomtatásban megjelent. Maga Lope műveinek ki
nyomtatásával nem sokat törődött. Alapjuk nem kézirat, hanem valame
lyik színházi példány volt. Egykorú feljegyzések szerínt az élelmesebb
színházlátogatók nem egy esetben puszta hallás után leírtak egy-egy da
rabot és azután jó pénzért adták tovább valamelyik színtársulatnak. A
színészek pedig, akik ismerték ezeket a kalózokat, ilyenkor szándékosan
elferdítve mondták a verseket. Többnyire ilyen leírások kerültek a
nyomdába.

Grillparzer és a magyar vonatkozások

Méltán fölmerül a kérdés, hogy Lope, ez a csodálatos lángész, miért
nem tudott úgy betörní Európába és az ezvmást felváltó utókorokba.
mínt Shakespeare vagy Moliere? Ugyanakkor például, amikor a német
romantika boldogan fedezte fel a spanyol drámát s Calderont bizonyos
tekintetben Shakespeare fölé helyezte, Lope de Vegá-nak sokáig nem ju
tott hely a színpadon, jóllehet a kritikusok szinte egyhangúlag megegyez
tek abban, hogy Lope közvetlenebb és természetesebb, mint Calderon. A
kirívó mellőzés egyik oka nyilván az lehetett, hogy a történelmi és föld
rajzi tévedésektől hemzsegő, valamint egyoldalú helyi adottságokkal bir
kózó erkölcsi eszmék, az esztelenségig fokozódó királyhűség és a lovagi
becsületkódex merev szabályai, leküzdhetetlen gátlásokat támasztottak ,az
idegen országok hallgatóságában. A német romantikus költők propagan
dája folytán a germán Europa széltében-hosszában Calderont ünnepelte.
A szentszövetség táplálta katolikus öntudat is sokban hozzáj árult ehhez
a sajátságos irodalmi áramlathoz, a szertelen Calderon kultuszhoz, melyet
"hi:szpanizmrumak" neveznek s amely Bécsben is megfészkelt, költői isko
lát teremtett, és így hazánkban is éreztette hatását.

Hosszú időbe került, amig az európai színpadokon is rájöttek arra,
hogy az említett gátló' mozzanatok ellenére kevés költőt ismer a világíro
dalom, aki a realizmus, "természethűség", a. művészi érzék sokfélesége
és ábrázoló készség tekintetében felvehette volna vele a versenyt. Az
osztrák Grillparzeré a legnagyobb érdem, hogy Lepe műveinek behatá
elemzésével kaput nyitott honfitársainak, a szomszédos népeknek és ne
künik, magyaroknak is ahhoz, hogya nagy spanyol költöt megérthessük
és élvezhessük. Pedig a hallgatag bécsi költő Lopc tökéletes ellentéte
volt! Ahol Lope hódított, ott Gríllparzcr félre állt. A "spanyol phönix" a
nagy közönség kedvence, az osztrák menekül az emberektől. Egyben ha
sonlítottak: a képzelet csapongásaiban ésa nyelv szépsége iránt érzett
lelkesedésben. Gríllparzert Calderori fenséges műveí hidegen hagyták.
Mély meggyőződéssel állítja: "Lope csu pa természetesség". A racionalista
osztrák élesen szembefordul Calderon ünnepi mesterkéltségével. Nem tud
ő abiedermayer ízlés józan és száraz szellemétől elfordulni.

A jellemek természetessége, a hétköznapiságból kiemelkedő cselek
mény, a délnek könnyen folyó csevegése, a mesélésí kedv olajszerű sí
masága a két költőnél közös. így például a bibliai Eszter alakját Gríllpar
zer : drámai töredéke Lope szellemében tükrözteti vissza (La hermo,sa
Ester). A toledói zsidóasszony, minden idők legnagyobb szenvedély-tragé-
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diája Lope cselekményét követi német nyelven (La Jiulia de Tolado). Jaj
annak, aki hazudik című bűbájos vígjáték Lope eszmekörének kihajtása
(Los tres diamentes), Ottokár király szerencséje és halála ugyancsak
Lope gondolatvilágából indul ki (La imperial de Oton). A tenger és szere
lem huHámai nemde Lope Despertur a quien duerme című művénekad6

sa ? Ime, így találkozott két nagy költő egymással, akiket századok vá
lasztottak el, holott ellentétes természetűek és különböző nép gyermekei
voltak. De mindkettőben, az egyikben a Marizanares partján, a másikban
a kék Duna hullámai mellett ugyanaz az életöröm tombolt az esemé
nyek tarkasága felett.

Grillparzer volt az, aki Lope eszméit talán öntudatlanul sugároz
tatta a Lajta másik partjára. Bár Dugonics András Kun László című

drámája már Lope egyik suta utánzata, de a hiszpanizmus keretében
meghúzódó Lope-féle dramaturgiai indítások csakis Grillparzer révén ré
tegződtek á t a magyar területre. Vörösmarty dramaturgiája a vetítési fe
lület, benne az arte nuevo tantételei, Viktor Hugo Cromwell-jével párhu
zamosan kerülnek az irodalmi vászonra. Hisz ez utóbbi is a nagy spa
nyol tanítványának vallotta magát. Rákosi Jenő művei a Lope-féle kö
vetelmények jegyében készülnek. A valószínűség hiánya jellemzi a pap
költőnek, Csiky Gergelynek romantikus termékeit (Mágus; Az ellenáll
hatatlan). Ez tipikus spanyol vonás. Dóczy szintén Lope szellemében ke
zeli a komíkumot. És Hevesi Sándor (A császár és komédiás - Lo fingido
verdadero) nemde Lope iskolája ajtaján kopogtat?

Lope több színművét magyar nyelvre is lefordították, így: A Szevilla
csillagá-t Fáncsy Lajos; 1839. január 28-án került színre Pesten. A
Király és por-t Sziklai János; 1889. március 8-án mutatta be a Nemzeti
Színház, A Hős falu-t Gáspár Endre a felszabadulás után; 1947-ben a
Madách színházban került bemutatásra. Ugyancsak Gáspár forditotta a
Kertész kutyájá-t, melyben Bajor Gizi nyújtott feledhetetlen alakítást.
Gáspár ezeken kívül még magyarra fordította A korsós lány és Kár a
nőnek mindent látni című darabokat is, ám ezek még nem szerepeltek
színházaínk műsorában. Végül Gáspár fejezte be a Dacból terem a szere
lem című darabot, melynek első ezer sora József Attila hagyatékából ke
rült elő váratlanul.

Hozzá kell még fűznöm, hogy Lope kifejezetten magyar tárgyú szín
darabokat is írt s ezenkívül jónéhány más témájú drámájában akad ma
gyar szereplő, vagy Magyarországra való utalás. Ismertebb magyar tár
gyú darabjai: A megjutalmazott engedelmesség vagy első Károly király;
Nápolyi Johanna királyné vagy az akasztófára jutott férj: Király ország
nélkül; A magyar korona vagy az igazságtalan bosszú; A törvény parancsa.

Ime tehát mennyire illő, hogy születésének négyszázéves jubileuma
alkalmából mi, magyarok is megemlékezzünk Lope de Vegáról, a zseníálís
papköltőről, felfigyelve arra az irodalmi hatás-sorozatra, amely az ibér
félszigettől hozzánk vezeti a szálakat.
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