
SPANYOLORSZÁG ÉS ERDÉLY 

MIKOR ÍRJA MEG már valaki Erdély és Spanyolország kapcso-
latainak tör ténetét? Marinescu Constantin egyetemi tanár, akit 
Kolozsvárt jól ismernek a megszállás idején ott betöltött ka tedrá já-
val kapcsolatban, épúgy j á r t Spanyolországban, mint Iorga, és az 
Aragóniai Korona Levéltárában érdekes adatokat talált V. „Nagy-
lelkű” Alfonz aragóniai és nápolyi király keleteurópai diplomáciá-
jára, valamint balkáni expediciójára vonatkozóan is. Ez a tünemé-
nyes renaissance-uralkodó román vajdákkal is levelezésben állott. 
Tudtommal erdélyi magyar tudós még nem kuta to t t a spanyol levél-
tárakban, királyhágón inneni magyar is legfeljebb egy vagy kettő. 
Pedig a kapcsolatok kuta tása aránylag szép eredménnyel kecseg-
te t ; súlypontjuk mind Spanyolország, mind pedig Erdély „arany-
korára” esik, és ha az erdélyi protestáns túlsúly a hajdanvaló jó 
transzilván deákokat inkább az északi országokba és egyetemekre 
vezette is, a spanyol befolyás Bécsen keresztül kincses Kolozsvárig 
is eljutott , sőt spanyolok is szerepelnek Erdély történetében. Ami 
azonban a kapcsolatoknak külön zamatot ad, az Erdély felbukka-
nása a spanyol klasszikus irodalomban: a távoli rejtélyes és 
meseszerű „Transilvania” elmaradhatat lan barokk kellék a nagy 
Lope de Vega világot jelentő deszkáin és a példálózó Bal tasar 
Gracián, Schopenhauer kedvenc filozófusa, erdélyi fejedelmet idéz 
a szerencse forgandóságáról szóló elmefut tatásai t illusztrálandó. 
Egy spanyol jezsuita ugyancsak napjainkban muta t ta ki, hogy 
Calderón Az élet álom című híres műveinek – az egyik dráma, a 
másik auto sacramental – ugyancsak köze van Erdélyhez, miután 
a főhős, Segismundo, az emberi nem allegorikus megszemélyesítője, 
minden valószínűség szerint több erdélyi fejedelem Zsigmond-ke-
resztnevének köszönheti spanyol füleknek olyan szépen csengő 
nevét. Calderón, Lope de Vega, Gracián: e három nagy név nem 
elegendő-e már önmagában is annak kimutatására , mennyire nem 
volt közömbös a spanyolok számára Transilvánia. Túl hosszadal-
mas volna azonban e helyen felsorolni azt a sok poeta minor-t, aki-
nek műveiben Erdély latin-spanyol neve ugyancsak felmerül alka-
lomadtán, ha másként nem, legalábbis egy-egy földrajzi jellegű fel-
sorolásban. Magyarország is meseszerű t á j a klasszikus spanyol 
képzelet számára, barok szeszély, irodalmi kellék; de Transzilvánia 
önálló életet él a spanyol lélekben, az érzelmi hangsúly, amely a 
szót kíséri, sa já tos jelleggel bír (aminthogy Erdély is sokkal ne-
hezebb problémája volt az elspanyolosodott osztrák udvarnak Bécs-
ben és Prágában, mint a sokkal hamarabb és simábban behódolt 
nyugati végek). Az irodalomtörténészek elsősorban mint roman-
t ikus kellékeket t a r t j á k számon az „exotizmust”, a teremtő kép-
zelet já tékos expatriálódását és szertelen csapongását távoli t á ja -
kon; a Hispániában született barok szellem csapongott a maga ké-
pére teremtet t „forró Etiópia” és „jeges Norvégia” ellentétei kö-
zött, és ezen a lovagregényes mappamundin Transilvánia előkelő 
szerepet játszott . 
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TÖRTÉNELMI KAPCSOLATAINK 

AMIKOR EGY KÖZÉPKORI ARAGÓN-KATALÁN KIRÁLY „Hun-
gría és Dácia királyairól” szóló könyveket kér párizsi levelezőjétől, 
ki tudja , nem Erdély ködös képe lebeg-e homályosan lelki szemei 
előtt? (Egy kata lán történész szerint ama Dácia nem Erdély, ha-
nem – Dánia volt; ez a verzió nehezen hihető, miután nyilván jó-
val valószínűbb, hogy a Hungría szóhoz mintegy szervesen kap-
csolódott a Magyarországon túl fekvő ti tokzatos – az ibériai fél-
sziget lakói számára ti tokzatos – országrész képe.) Az Erdélyben 
csatázó Szent László legendája egészen feltűnő hasonlatosságot 
mutat a régebbi spanyol Santiago (Szent Jakab)-legendával, és 
könnyen meglehet, hogy – a középkori szokásoknak megfelelően 
– annak csupán szándékolt utánköltése. Károly Róbert (vagy 
ahogy ő maga nevezte magát , Caroberto) erdélyi harcainak híre 
könnyen e l ju thatot t Hispániáig, miután a nápolyi udvar a legélén-
kebb összeköttetésben állott a félszigettel, és tudósí tot ta az aragó-
niai udvart a keleti végekre szakadt rokon ügyeinek állásáról. Ká-
roly Róbert hugát a majorkai Ferrando infáns, ma jd maga II. Ja-
kab aragóniai király is feleségül kérte nagybátyjától , Róbert ná-
polyi királytól. A király azonban megtagadta unokahuga kezét, a r ra 
való hivatkozással, hogy Károly Róbert testvérhuga kezét valame-
lyik ellenszegülő nagyúrnak szánja, behódolása fejében, a magyar 
korona országaiban. A szóbanforgó nagyúr neve azonban nem ma-
radt fenn és Clemencia de Hungría X. La jos f rancia király hitvese 
lett. Ki tudja , azok a homályos házassági tervek nem állottak-e 
összefüggésben a keleti végekkel, és a két aragón-katalán kérőt 
nem valamely erdélyi jelölt érdekében kellett-e kikosarazni? 

Nagy Lajos idején Kerekegyházi Lackfi Miklós siet 1356-ban a 
spanyol Albornoz kardinális, pápai hadvezér megsegítésére; VI. 
Ince pápához intézett szupplikációiból kiderül, hogy Zemplén gróf-
jának Erdélyben voltak birtokai (terra sua in medio Olachorum). 
Abban az időben már élénk a kereskedelmi forgalom a jelentős ka-
talán kereskedő- és kikötőváros: Barcelona és Kelet-Európa kö-
zött, és a barcelonai tanács zenggi konzulátusa révén Erdély híre-
nevéből is el jutot t nyilván valami Herkules oszlopaiig. 

Zsigmond királynak Fernando de Antequera aragóniai király-
lyal, ennek elsőszülött fiával, Alfonso infánssal és Benedek spanyol 
ellenpápával 1415-ban, Perpignanban és Narbonneban lefolyt ta-
nácskozásain nyilván az erdélyi urak és vitézek is résztvettek. Zsig-
mond ezer magyar tes tőr kíséretében utazott és kíséretének egy-
némely tag ja Kasztiliát és a galiciai Santiago de Compostelát is 
megjár ta kegyes zarándoklatban, amely egyúttal politikai hírszol-
gálatot is célzott. Sajnos, e zarándokok neve az egy Garai grófon 
kívül nem marad t fenn, és így nem tudjuk, vaj jon volt-e közöttük 
erdélyi nemesúr is. Alfonso infáns azonban évtizedekkel később Hu-
nyadi Jánossal szövögetett fontos keleteurópai terveket. Az erdélyi 
vajdák legnagyobbika t ragikus sorsú László f i á t kívánta kezesül az 
akkor már nápolyi király udvarába küldeni, ahol is együtt nevel-
kedett volna jegyesével, Aragóniai V. „Nagylelkű” Alfonz Leonor 
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nevű leányával. (Ugyanebbe az időbe esik Alfonz havasal jai diplo-
máciai akciója, amely mögött egy nagy középtengeri és keleteuró-
pai császárság felettébb ambiciózus terve kísértett , nápolyi köz-
ponttal és székhellyel. Ez a császárság Aragóniától a Fekete-
tengerig t e r j ed t volna, s ha megvalósul, egészen más irányt adha-
to t t volna Erdély történelmi és kulturális fejlődésének.) 

A középkori Európa egész aranyszükségletét mindössze két 
ország: Hispánia és kincses Transilvánia bányái elégítik ki; T ra j á -
nus dáciai hódításának hírét féltékenyen őrzi az ibériai félsziget; 
számára a Béticából származott római császár mindmáig „spanyol-
ként” van elkönyvelve. De az óriási távolság, a lassú és veszélyes 
közlekedés, a közvetlen tengeri út hiánya szinte lehetetlenné te-
szik közvetlen kapcsolatok kialakulását. Ha volt is némi kapcsolat, 
az mindvégig szórványos maradt . Mindvégig Buda közvetít, és az 
út szinte kivétel nélkül Dél-Olaszországon, Nápolyon keresztül ve-
zet. A moreai és negropontei kérészéletű kata lán fejedelemségek 
kapcsolatai Erdéllyel és Havasalfölddel mindmáig homályosak és 
feldolgozatlanok; ezekre is Marinescu Constantin hívta fel a figyel-
met. Munkásságára erősen felfigyeltek a kata lán tudományos kö-
rök, akárcsak a román filológia olasz művelője, Carlo Tagliavini, 
volt budapesti egyetemi t aná r is. 

HUNYADI MÁTYÁS ÚJ FEJEZETET NYIT a spanyo l–magya r 
kapcsolatok történetében. Hunyadi János nagyravágyó tervét : az 
aragóniai királyi házzal lépni frigyre, ő vál t ja valóra, amidőn el-
nyeri Nápolyi Beatr ix kezét. Mátyás előszeretettel használta nagy 
címerében felesége – vagyis az aragóniai királyi ház – felettébb 
komplikált címerét is és az aragóniai címer Kassától Kolozsvárig 
számos akkori építkezés fa lá t díszíti. A spanyol-erdélyi kapcsolatok 
azonban még ebben az időben is merő függvényei a magyar-nápolyi 
relációknak. 

Ebben az időben fejezi be Katolikus Ferdinánd és Izabella az 
egész ibér félsziget egyesítését egy jogar alat t . A mohamedán ve-
szély megszűnik Nyugat-Európában a mórok kiűzésével vagy be-
olvasztásával, de Keleten annál fenyegetőbb méreteket ölt. A mo-
hácsi csatavesztés visszhangja nagy és hosszantar tó Spanyolország-
ban is, és csak a napokban akadtam rá Francisco de Rojas XVII. szá-
zadbeli drámaíró apró füzetére, amely még egy évszázaddal később 
is megemlékezik La jos király elestéről. Ebben a drámában, amely 
az El desafío de Carlos Quinto címet viseli, Zápolya János is fellép 
Juan Sepusio név alatt , magas protektora, Szolimán szultán olda-
lán; V. Károly pedig testvéröccse, Ferdinánd király érdekében sze-
mélyesen is ha j landó k a r d j á t összemérni lovagi párviadalban a 
szultánnal. A darab a szultán harcnélküli megfutamodásával vég-
ződik, és Juan Sepusio aláveti magát a császárnak, aki kegyesen 
fogadja az aklába megtér t keresztény bárányt. 

Akkoriban „Transilvania” m á r szinte közhely a spanyol iroda-
lomban; ha mégis kiemeljük e másodrendű drámaíró munkájá t , ez 
főleg azért történik, mer t jelképesen leegyszerűsített jeleneteiben 
jellegzetes módon fejezi ki a spanyol politika vágyálmát : a protes-
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táns Erdély visszahódítását a katolikus egyház számára. Mikor a 
sors kifürkészhetetlen szeszélyéből a németnek nevelt V. Károly 
kerül a spanyol trónra, ahol teljesen megejti a hispániai katoliciz-
mus misztikuma, Katolikus Ferdinánd legkedvesebb unokája, Fer-
dinánd kapja osztályrészéül Ausztriát és Csehországot, valamint a 
II. Ulászlóval kötött családi szerződés alapján a magyar t rónt is, a 
Jagellók magvaszakadása következtében. Ferdinándot teljesen spa-
nyolnak nevelték; vele indul meg a spanyol befolyás Közép- és 
Kelet-Európában; a bécsi udvar teljesen elspanyolosodik és még a 
pénzügyeket is hosszú időn át a „hispán kamara” intézi. A nemzeti 
ellenkirály elsősorban Erdélyre támaszkodik a Habsburgok egyre 
növekvő befolyása és hata lma ellen, és a spanyolok által életre-
hívott ellenreformáció ereje csupán Erdély bástyáin törik meg, 
amelyeket már-már megvívhatni vélt. Spanyol jezsuiták jelennek 
meg Erdélyben is; F rá t e r György megöletésében is spanyol szándé-
kok érvényesülnek. Hamarosan kiadható lesz egy egykorú spanyol« 
magánlevél erről a nagy horderejű eseményről, amely a honi földe-
ken állomásozó és harcoló spanyol tercio táborából vitte meg a 
hír t a félszigeten ot thonmaradt rokonságnak. 

Spanyol a híres – mifelénk inkább hirhedt – Carillo a tya is : 
spanyol és jezsuita. Ugyancsak az Genga a tya is, Báthory Zsig-
mond tanácsadója és lelkiatyja, aki erdélyi működését fontos poli-
tikai levelezésre is felhasználja, csakúgy mint korabeli rendtársai 
mindahányan. (Joaquín de Ent rambasaguas spanyol Lope-specia-
lista szerint Lope de Vega Erdélyre vonatkozó ismerete i t . Genga 
leveleiből merí thet te; véleményem szerint erre a nagy színpadi szer-
zőnek semmi szüksége sem volt, miután azok pusztára közhely-jel-
legűek). Az ellenreformáció számára Erdély a nagy té t ; eszközei a 
spanyol szoldateszka és a jezsuiták. De az erdélyi fejedelmek okos 
politikáján a legügyesebb intrikák, a legerőszakosabb tervek is 
megtörnek: a spanyol befolyás érvényesülhet kulturális téren, az 
udvarias magyar beszédben, az öltözködés terén is bizonyos fokig, 
de a politika mezején Erdély a maga ú t j a i t j á r j a és az északi pro-
testáns országok felé tájékozódik. A bécsi spanyol udvaron kívül 
azonban Hollandia egyetemein is találkoznak a spanyol szellemmel 
az erdélyi teológusok; Flandria földjén közvetlen közelből szemlélik 
a spanyol uralom jó és rossz emlékeit és megemlékeznek Oláh Mik-
lósról is, II. Lajos özvegye, Mária özvegy királyné és f landriai hely-
ta r tó magyar kancellárjáról, a későbbi esztergomi primásról, aki 
erdélyi származású volt. Az erdélyi kancelláriák érdeklődése egé-
szen a távoli Luzitániáig ki ter jed. I t t emlékezetből idézem egy er-
délyi fejedelem – alighanem Rákóczi György – bécsi magyar le-
velezőjének kissé rejtélyes sorai t : „különb-különb jó híreink folynak 
Por tugá l iából . . . ” Vaj jon ki tud ja , milyen erdélyi tervek fo r r t ak 
emögött a lakonikus h í r mögöt t? Vaj jon milyen híreket várhatot t 
Erdély Spanyolországon is túlról, a nemzeti önállóságra törekvő és 
a spanyol befolyás által fenyegetet t luzitán ult ima Thuleból? 

Az ellenreformáció igyekvései Erdély körül époly sikertelen-
ségre voltak kárhoztatva, mint V. Alfonz nagyravágyó tervei ural-
mának egészen a Havasalföldig való kiterjesztése dolgában. A ba-
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rok írók fan táz iá já t azonban élénken foglalkoztatják, nem is any-
nyira Erdély, mint a furcsa, kétkulacsos erdélyi fejedelmek, az er-
délyi udvar, ahol Kelet és Nyugat olyan sa já tos módon találkoznak. 
Azonkívül Lengyelország is foglalkoztat ja a spanyol fantáziát , nem-
különben az erdélyi fejedelmek lengyel t rónra emeltetése. 

SPANYOL-ROMÁN KAPCSOLATOK ÉS A MAGYARSÁG 

A MULTAKRA V E T E T T F U T Ó PILLANTÁS után azonban tér-
jünk vissza a jelenhez, mer t különösen spanyol-magyar-román vonat-
kozásban akad említést érdemlő dolog. A román kulturpropaganda 
hispániai munkásai ugyanis kevésbbé nemes eszközökkel igyekeznek 
meghamisítani Erdély történelmét és a spanyol irodalom erdélyi 
vonatkozásait. Kezük messze elér s befolyást gyakorolnak olyan 
szerzőkre is, akiket a legnagyobb tudományos tekintély övez. Ebből 
érthető, hogy mihelyt ezek a spanyol tudósok erdélyi témához nyúl-
nak, tárgyilagosságuk rögtön csorbát szenved. 

Ilyen szempontból elsősorban a már említett Joaquín de En-
t rambasaguas madridi egyetemi tanár egy t á rcá já ra kell utalnunk, 
amely a madridi Falange-napilap, az „Abriba” hasábjain jelent meg 
pár hónappal ezelőtt. A tudós szerző számos tudományos folyóirat 
szerkesztője, jeles irodalomtörténész és Lope de Vega-specialista, 
akinek minden í rására felfigyelnek tudományos körökben, még ak-
kor is, ha napilapba ír. Cikkének címe: Lope de Vega y Rumania. 

A jeles szerző elhallgatja, hogy Lope számos darabjában fog-
lalkozik Hungriával és Transilvaniával, és csupán az 1600 körül 
íródott El prodigioso príncipe Trasilvano c. d rámát említi fel. 
„Lope de Vega nagyon jól van informálva a román országokról – 
í r j a – valamint ezeknek a hitetlenek ellen folytatot t háboruskodá-
sáról.” A dráma a „román történelem egyik legfontosabb pillanatát 
választ ja tárgyául és nagyon pontos arcképet fes t Vitéz Mihályról, 
akinek szigorú a lakja annakidején az egész keresztény világra mély 
benyomást gyakorolt és azt lelkes lázba hozta, mivel a keresztény 
világ a félhold teljes leveretését áhitozta.” Ent rambasaguas felpana-
szolja azután, hogy Lope Báthory Zsigmondot teszi meg a Tâgoviş-
tenél és Giurgiunál a ra to t t győzelmek hősévé Vitéz Mihály helyett. 
Majd mind já r t az oláh vajda Lope által megrajzolt arcképére tér 
át, amelyhez szerinte Sadeler Egyed holland rézmetsző képéből me-
r í te t te az inspirációt a nagy spanyol színműíró. Véleményem szerint 
a leírás teljesen a korabeli barok kap ta fá ra készült és a megszokott 
keretben mozog. Számos hasonló portré-sablónt idézhetnénk akár 
magától Lopetól is hősei dicséretére: „Tüzes, szélesvállú, fe j je l ma-
gasb mindeneknél, szeme nagy, széles a homloka, a h a j a göndör 
(ez még ma is így felel meg a spanyol férfi-szépségeszménynek), 
o r ra hosszú és élesmetszésű, szemöldöke összenőtt, szakálla borzas, 
arcszíne sápadt és napégette, jó gyalogos, kiváló lovas, a csatában 
mindíg elől t ámad és legmesszebb hatol az ellenség közé.” Vagy 
vajjon nem közhely-jellegű-e a leírás további része is, amelyből meg-
tudjuk, hogy a fejedelem nem használ illatszert, borjúbőrcipőt visel, 
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fegyveresen alszik, ruhá ja gombjai acélból vannak és kemény fek-
helyen alszik? Ehhez a „portré”-hoz bizony semmi szükség nem 
volt semmiféle rézmetszetre és pusztán azt a célt szolgálja, hogy a 
darab hősét mint jeles vitézt mutassa be. A sablon akkor is sablon 
marad, ha Báthory Zsigmondra vonatkoztat juk, vagy pedig Vitéz 
Mihályra, aki Entrambasaguas szerint „első ízben teremtet te meg a 
román nép politikai egységét 1600-ban.” (Igaz, hogy i t t a szerző 
óvatosan és nyilván az erkölcsi felelősség elhárí tására megjegyzi, 
hogy adata i t „el gran poeta Aron Cotrus y el ilustre profesor Ale-
jandro Busuioceanu” – a madridi román követség sa j tó-a t tasé ja – 
adta meg neki.) A nagyromán propaganda hagyományos állítása ez, 
amelyet magyar tudósok és publicisták már elégszer megcáfoltak. 
Román informátorai persze azt sem közölték a jóhiszemű spanyol 
professzorral, hogy Vitéz Mihály mindössze tizenegy hónapig (1599 
októberétől 1600 szeptemberéig) volt Erdély birtokában, hogy hit-
szegően ide-oda ingadozott Bécs, az erdélyi fejedelmek és a török 
között, hogy a Lope drámájában is említett călugăreni ütközetet 
már elvesztette, és hogy csupán Király Albert székely puskásainak 
utolsó percben történt megérkezése mentet te meg a csatát, hogy a 
Lope által megénekelt Báthory Zsigmond jótevője volt: neki kö-
szönhette életét, miután elődje halálra ítélte s Báthory Zsigmond 
sztambuli ajánlása segítette a t rónra . Arról ne is szóljunk, hogy 
megtámadta és megölette Báthory Endrét , akinek pedig hűséget es-
küdött, és hogy „Nagy-Románia” állítólagos első megalapítója nem 
volt képes rövid uralkodása a la t t megállítani a havasalföldi fejede-
lemség rohamos hanyatlását . Azt azonban helyre kell igazítanunk, 
hogy Báthory Zsigmond „mindössze másodrendű szövetségese” lett 
volna Mihálynak, mint azt Ent rambasaguas teljesen tévesen állítja. 

Általában, a tanulmány olvasása u tán azt kellene hinnünk, 
hogy a szóbanforgó darabban szereplő „Transilvania” román terület, 
Entrambasaguas dolgozatában az erdélyi fejedelemség magyar jelle-
géről szó sem esik, és a tá jékozat lan olvasónak azt kell hinnie, hogy 
Mihály erdélyi fejedelem volt. Azt, hogy Lope Magyarországgal jó-
val többet foglalkozott drámáiban, mint Valaquiaval és Moldavia-
val, ugyancsak kegyesen elhallgatja a szerző, és így azt a hi tet 
kelti olvasóiban, mintha Lope érdeklődése az európai Kelet irányá-
ban mindössze – Vitéz Mihályra szorítkozott volna, jóllehet maga 
említi, hogy a spanyol „főnix” éppen magyar fejedelmet, Báthoryt 
tette meg műve hősévé. Felettébb sajnálatos, hogy ilyen kiváló 
spanyol irodalomtörténész válik, akaratlanul is, a nagyromán po-
litikai propaganda nyilván jóhiszemű áldozatává. 

Az idézett cikkből megtudjuk különben azt is, hogy a románok 
milyen szorgosan ápolják a Lope de Vega-kultuszt. Megalapították 
az Asociación Trajano-t , mint spanyol-román kultúregyesületet: 
Entrambasaguas megemlíti, hogy Giuglea, „catedrático de la Uni-
versidad de Cluj” – hol volt már a cikk megírásakor a román 
egyetem! – lefordította a nagy spanyol író Sevilla csillaga című 
drámáját , amelvet a román Nemzeti Színház be is mutatot t , vala-
mint más román hispanológusok, elsősorban Popescu-Telega mun-
kásságát is részletesen ismerteti. 
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UZ BENCE SPANYOLUL 

S A J N Á L A T O S , H O G Y M A G Y A R R É S Z R Ő L n e m h a n g z o t t e l 
semmiféle válasz Ent rambasaguas cikkére. De nemcsak tudomá-
nyos vitába nem bocsátkoztunk, hanem sa j á t propaganda-mun-
kánkat sem végezzük elég körültekintően. Az 1943 júniusában meg-
t a r to t t barcelonai árumintavásáron a magyar „pavillon”-ban egy 
gya t ra spanyolsággal megírt kis „Hungría” című füzetet osztogat-
tak a közönségnek, amelyben mint az „első magyarra fordí tot t spa-
nyol könyv” egy 1570-ben, Kolozsvárt megjelent politikai pamflet 
szerepelt: Heltai Gáspár fordí tot ta latinból és nyomtat ta ki az uni-
tá r ius János Zsigmond felszólítására. Magyar címe: Az hispániai 
vadasságról (és nem „vadászságról”, ahogy odahaza néha tévesen 
idézik!) „avagy Háló, mellyel a Pápa ant ikrisztus Hispániában az 
együgyű keresztyéneket megfogja”. 

Mennyivel helyesebb let t volna azzal dicsekednünk, hogy a 
klasszikus spanyol irodalom, ha nagyobbrészt csak német közvetí-
téssel ju to t t is el hozzánk – Kisfaludy Károly könyvtárában három 
Calderón-kötet eredetiben is megvolt! – a XIX. században nagy-
számú közönséget vonzott a színházba. A spanyol drámairodalom-
nak magyar ra való átültetése terén Erdélyt illeti a dicsőség. Calde-
ron Csupa zürzavar c. da rab já t 1804 október 28-án muta t ták be 
Kolozsvárt; 1823 március 12-én ugyancsak játszották ezt a darabot. 
Az élet álom 1820 november 29-én került színre és az előadást a 
következő esztendőkben is gyakran megismételték ugyanott . Ko-
lozsvár ezen a téren Pes te t is megelőzte, és az ottani Nemzeti 
Színház még számos más esetben muta to t t be klasszikus spanyol 
darabot. És vaj jon a portugálok előtt ismeretes-e, hogy egyik leg-
nagyobb erdélyi írónk, báró Kemény Zsigmond, egész regényt, az 
Met és Ábránd címűt szentelte Camoens, a luzitán nemzeti költő 
életének? A Luziádák magyar ra fordí tásával is elsőízben erdélyi 
magyar író, Aranyosrákosi Székely Sándor te t t kísérletet, A szé-
kelyek Erdélyben jeles szerzője. 

És az erdélyi irodalom spanyol nyelven? Eddig – semmi, vagy 
majdnem semmi! A spanyol polgárháború megakadályozta, hogy a 
félszigeten is el terjedjen az erdélyi írók „divatja”, Tamási Áronnal 
és Nyírő Józseffel az élen. Mint örvendetes eseményt említhetem 
fel azonban, hogy december elején megjelent az Uz Bence spanyolul 
dr. Brachfeld Olivér gondos fordí tásában és előszavával. Az Uz 
Bence spanyol kiadásának nagy sikert jósolnak; ebben az esetben 
egy csapásra megnyilna az út az erdélyi tá rgyú művek előtt a spa-
nyol közvélemény és Spanyolországon át hamarosan egész Dél-Ame-
rika értelmisége felé. 

A klasszikus spanyol dráma egészen különleges atmoszférát 
te remte t t a „Transilvania” szó köré. Ez a kissé t i tokzatos hangulat 
erkölcsi tőkét jelent; a többé-kevésbbé üres Erdély-képet és fogal-
mat élő, lüktető tar ta lommal kell megtöltenünk. 

HUNGARUS VIATOR 
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