
FILOLÓGIA 

A NÉMA LEVENTE F O R R Á S A 

Az 1843. év július hó első napján Fáncsy Lajos, a Nemzeti Színház 
művésze és — talán ez a legjobb jelző rá — „mindenese" egy eddig 
Magyarországon magyar nyelven be nem mutatott darabot nyújtott 
be „királyi cenzúrára", Raupach Lovagszó című négyfelvonásos víg-
játékát. A cenzúra késedelem nélkül hozzájárult a darab előadásához. 
Az eredeti súgókönyv utolsó lapjára Szoboszta János királyi hely-
tartósági tanácsos már július hó 3-án beírta sajátkezűleg a döntést: 
„Az előadás megengedtetik". A darab előadása sem váratott sokáig 
magára. A bemutató, amit több előadás nem követett, augusztus 
i-én, kedden már meg is történt „Löwe Lajos úr" , es. kir. udvari 
színész s a bécsi cs. kir. várszínház (Burgtheater) rendezője vendég-
felléptével. 

A silány színdarabnak egyetlen dráma- és színháztörténeti érdekes-
sége van. A főszereplőnek, Don Filiberto da Virla, piemonti lovagnak 
a darabban egyetlen szava sem hangzik el, annak ellenére, hogy nem 
néma, s ez a hallgatása egy sajátos fogadalom következménye. Ennek 
a fogadalomnak, ennek az önkéntes némaságnak a története a Lovagszó 
című darab tartalma. 

Miért esett erre a darabra a színház vezetőségének választása? 
Két okból: mert Ludwig Löwe „a nemzeti intézet iránti szeretetét 
tanúsítandó, mint vendég, szívességből" hajlandó volt fellépni a 
Nemzeti Színházban, és mert e színház színpadán az alapítóokmány 
statutuma szerint más szó, mint magyar, nem hangozhatott el. A 
pesti német színházban sűrűn vendégszereplő neves német művész 
fellépési hajlandóságát nem lehetett figyelmen kívül hagyni — már 
a színház bevétele szempontjából sem —.viszont a színház statutumát 
sem lehetett áthágni. így választottak tehát egy olyan színpadi művet, 
amelyben a férfi főszereplő, bár minden körülötte forog a darabban, 
és többször is hosszabb időt tölt a színen, nem ejt ki egyetlen szót sem. 

Fáncsy Lajos 1829 és 1844 közötti becses színlapgyűjteménye a 
Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárába került, 
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s ma is ot t őriztetik. így maradt ránk a Lovagszó egyetlen előadásának 
színlapja.1 

A színlap legnagyobb érdekessége, hogy az egyik női főszerep 
alakítója Laborfalvi Róza volt! Donna Cilia Ducca, susai özvegy, 
Piemontból. Ő fogadtatja meg a lovaggal, hogy az bizonyos ideig 
néma lesz. 

A néma levente női főszereplője Zilia Duca, nemes olasz hölgy. És 
szintén ő fogadtatja meg a férfi főhőssel, hogy három éven át néma 
lesz. Ez után nem indokolatlan közelebbről szemügyre venni a két 
színdarabot, a Lovagszót és A néma leventét. De előbb ismerkedjünk 
meg közelebbről a Lovagszó szerzőjével, a vendégszereplő Ludwig 
Löwevel és a darab egyetlen pesti magyar nyelvű előadásának fogad-
tatásával. 

A Lovagszót Raupach írta. Az immár több mint három és fél 
évtizede birtokomban levő eredeti Nemzeti Színházi súgókönyv 
külső címlapja szerint „Vígjáték 4 felvonásban Raupach után Szig-
ligetitől". De már a belső címlapon ezt olvashatjuk: „írta Raupach. 
Fordította Szigligeti". Feltehető, ebben ez a második variáns az iga-
zabb. Szigligeti valószínűen csak fordítója volt a darabnak. De ezt 
a német eredetit nem ismerve, nem állíthatom. Szigligeti műveinek 
lexikális felsorolásaiban ezt a darabot sehol sem találtam meg. Az 

1 A színlap szövegét itt közöljük: „Löwe Lajos úr vendégjátéka. Nemzeti Színház. 
Bérletszünet. Kedden, Augusztus r-jén 1843. L O V A G S Z Ó . Vígjáték 4 felvonás-
ban. írta Raupach , fordította Szigligeti. 

S z e m é l y e k : 

VII. Károly, francia király Udvarhelyi Mik. 
Kanczellár Fáncsy. 
Don Filiberto da Virla, piemonti lovag L Ö W E 

LAJOS Ü R . 
Tourelles Flóra, grófné, dús örökös Normandiából Hubenayné. 
Donna Cilia Ducca, susai özvegy, Piemontból Laborfalvi R . 
Cauchemar, a kancellár írnoka Szentpéteri. 
Márta, neje, Flóra volt dajkája Kovácsné. 
Floretta, Cilia cselédje Erkelné. 
Cil iánál szolga Ifj. Hubenay. 
Filiberto szolgája Udvarhelyi S. 
Udvari nép. Kamarások. Szolga. Örök. — Történik Párisban, 1451. 

LÖWE LAJOS Ú R 

es. kir. udvari színész, s a bécsi es. kir. várszínház rendezője „Don Filiberto" lovag szere-
pében, a nemzeti intézet iránti szeretetét tanúsítandó, mint vendég, szívességből lesz 
szerencsés föllépni. 
Kéretnek a páholy és zártszéket bérlő t. cz. uraságok, hogy bérlett helyeik megtartása 
iránt reggeli 10 óráig rendelkezni méltóztassanak, azontúl másoknak adatnak ki. Szabad 
jegyek nem használhatók. Kezdete 7 órakor, vége 9-kor. Látta Fáncsy Lajos rendező. 
Kiadta Szigligeti titoknok." 
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utókor éppúgy elfelejtette ezt a fordítást vagy átdolgozást, mint 
magát az egyetlen pesti előadást is.2 

Raupach, Ernst Salomon Benjamin 1784. május 21-én született 
a sziléziai Straupitzban, s Berlinben halt meg 1852. március 21-én. 
A pesti magyar nyelvű előadáskor még élt. 1801 —1804 között teoló-
giát tanult Halléban. 1814-től előbb nevelősködött Oroszországban, 
majd 1816 — 1821 között előbb a német irodalom, majd a történelem 
tanára volt a szentpétervári egyetemen. Oroszországot politikai 
okokból kellett elhagynia. Mielőtt hazatért volna, beutazta Olasz-
országot. Berlinben telepedett le, s 1824-től kezdve a berlini színház 
teljhatalmú ura lett. Bár korántsem volt költő, számos színpadi m ű Ve 
aratott sikert. Heinrich Gusztáv már 1897-ben azt írta róla a Pallas 
Lexikonban, hogy „ma csak Der Müller und sein Kind (1835) с. 
népdrámája él a német és magyar színpadon". Ez a megállapítás 
negyedszázaddal utóbb is érvényes volt. Magam még 1920-ban is 
láttam halottak napja táján a ligeti műintézetben A molnár és gyermeke 
című darabot. Raupach drámai művei 16 kötetben jelentek meg 1830 
és 1843 között. Vígjátékai 4 kötetet tesznek ki, s 1829 és 1835 közt 
láttak napvilágot. Olaszhoni útiemlékeit már 1823-ban közreadta. 
Életét özvegye, Pauline Raupach írta meg (megjelent 1853-ban) és 
az egy évvel előbb meghalt férjének 117 darabját sorolja fel. Raupach 
életműve tehát imponálóan terjedelmes. Korának német színpadát 
bőségesen ellátta újabb és újabb darabokkal.3 

Az 1927-ben Benedek Marcell szerkesztésében megjelent Irodalmi 
Lexikon életrajzi adatokban szűkszavúbb, de ad értékelést is, amit 
Heinrich Gusztáv a Pallas Lexikonbin mellőzött. Ezt az értékelést 
idézem most: „Munkái részint a Kotzebue-féle népszerű-érzelgős 
irány termékei, részben verses történeti tragédiák a shakespeare-i és 
a schilleri forma olcsó lejáratásával, de annál nagyobb sikerrel. Ezekkel 
a drámákkal sokáig uralkodott a német színpadon. Legnépszerűbb 
darabja a nálunk is sokat játszott Der Müller und sein Kind (A molnár 
és gyermeke), szintén a megható műfaj terméke. Raupach legna-
gyobb munkája a Hohenstaufen-házról szóló 16 részből álló dráma-
ciklus, amely a patetikus történelmi jambusdráma nagy igyekezetű, 
de roppantul sekélyes mintája. Ezeknél a száraz stílusgyakorlatoknál 
különbek Raupach vígjátékai, így Lasst die Toten ruhn és a Scott-
kultuszt gúnyoló Die Schleichhändler."4 

• STAUD GÉZA a Nemzeti Színház és Műsora 1837—1964 című összeállításában (Gon-
dolat, 1965.) a lös. oldalon ezt írja: „Raupach, Ernst Benjamin Salomon : Lovagszó. Vj. 
4. fv. F. Szigligeti Ede. 1843. VIII. 1. (B.) 1." Ez az „I." az előadások számát jelzi. Vi-
szont nem bérletben adták, hanem bérletszünctben. 

• Pallas Nagy Lexikon XIV. kötet. 420. Clmszóíró HEINRICH GUSZTAV. 
* Irodalmi Lexikon. Szerk. Benedek Marcell. (Győző kiadás. Bp. 1927.) 980. lap. 

(A címszó írójának TÚRÓCZI-TROSTLER JÓZSEFET gyanítom.) 
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Raupach színházi tevékenységére nem találtam adatot a magyal 
lexikon-irodalomban. Bár a Németh Antal-féle Szinészeti Lexikon 
két címszó alatt is foglalkozik a berlini színjátszás történetével : Berlin 
és Német színjátszás története címszavak alatt, Raupach működéséről 
nem emlékezik meg. Mindössze két, majdnem szó szerint egyező 
mondat tesz róla említést. A Berlin címszó alatt Auguste Stich-Crelin-
ger kapcsán esik szó róla, írván, „a legnagyobb skálájú német színész-
nők egyike, aki a naiv Gurlitól Lady Macbethig minden szerepet 
játszott. De tragikai erőig nem tudott felemelkedni, s Raupach ál-
klasszicizmusának volt igazi tolmácsa." Az említett színésznővel 
foglalkozó címszóban pedig ezt olvashatjuk: „Fénykora összeesett 
Raupach álklasszicizmusával, akinek hivatott tolmácsa volt."5 

Ennyit elég is tudnunk Raupachról és működéséről. S most ismer-
kedjünk meg a vendégszereplő Ludwig Löwével is. 

Az előbb is idézett Szinészeti Lexikonban Pukánszkyné Kádár 
Jolán írta a Löwéről szóló cikket, s azt teljes egészében ide iktatom: 
„Löwe, Ludwig, német színész, született 1795-ben Rintelnben, meg-
halt 1871-ben Bécsben. Mint színészdinasztia tagja már gyermek-
korában színpadra lépett s a Nuth-féle gyermektársulat tagja lett, 
amellyel ide-oda vándorolt. 1810-ben Bécsbe került. 1811-ben a 
Burgtheaterben lépett színpadra, ahol testvére, Julie Löwe színésznő 
volt. Nagy sikert aratott, de minthogy kellő foglalkoztatásra kevés 
kilátás volt, Prágába ment, ahol tíz évig működött főképp komikus 
szerepekben, míg egy véletlen folytán a komoly drámára való hiva-
tottsága kiderült. 1821-ben Kasselbe került, innen 1826-ban a Burg-
theaterhez, melynek haláláig tagja maradt. Kezdetben ifjú hősöket 
játszott s nagy sikerei is voltak, noha mint ilyen nem volt sem költői, 
sem ízléses, túlzottan robusztus és hangos volt hozzá s a finom árnya-
latok elmosódtak játékában. Don Caesaráról (Donna Dianna) azt 
mondja Constenoble, hogy olyan volt, mint egy kövér paraszt, akit 
hercegnek öltöztettek, Hamletje sem volt más, mint egy tiszteletre-
méltó polgárember, akit Hamletnek öltöztettek. Nagy sikereit azok-
kal a szerepekkel aratta, ahol több nyers erő, eruptív tűz kell, ahol 
kevesebb a finom nuance : így egyik díszszerepe volt Abballino bandita 
Zschokke rablódrámájában és az Ahnfrau Jaromirja. Később sikerülten 
alakította a nyersebb hősöket, akiknek lényében kedélyes humor is 
van. így jó szerepe volt Percy (IV. Henrik) és utolérhetetlennek mond-
ják Holofernesíént Hebbel _/Wif/ijában. Löwe többször szerepelt a 
pesti német színházban is (1829, 1830, 1832, 1835, 1839, 1843) s a 
többek között eljátszotta Rómeót, Beaumarchast (Clavigo), Don Caesart 
(Donna Dianna), Graf von Merant (Grillparzer: Ein treuer Diener 
seines Herrn), Jaromirt (Die Ahnfrau), Karl Moort, Hamletet, Mortimert 

5 Színészet Lexikon. I —П. kötet . Szerkesztette NÉMETH ANTAL. Kiadta GYŐZŐ ANDOR 
Bp. 1930. 
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(Maria Stuart), Fiescót, Egmontot. Vesd össze: Aus Ludwig Lowes 
Nachlass. Hg. von Aug. Sauer, 1885."6 

Már ebből a lexikálisan tömör ismertetésből is plasztikus képet 
alkothatunk Löwéről. Magunk előtt láthatjuk robusztus alakját, 
elképzelhetjük hangoskodó beszédmódját és a finom részleteket 
elsikkasztó játékmodorát. Az egykori sajtóhangok, amelyek beszámol-
nak az előadásról, legalábbis udvariasoknak mondhatók a nagy német 
vendégszínésszel szemben. Az kétségtelen, hogy a darabnak nem volt 
oly átütő sikere, hogy egyetlen magyar színésznek is kedve lett volna 
a szerepet átvenni és a darabot akár Pesten, akár vidéken előadatni. 
Raupach Lovagszó c ímű vígjátéka Pesten, magyarul mindössze 
egyetlenegyszer került színre, amikor Löwe játszotta a lovagot.7 

A sajtó az előadásokkal kapcsolatban elég szűkszavú volt. A Pesti 
Hírlap és a Társalkodó meg sem emlékezett róla. Előzőleg két lap 
adott róla hírt, a Honderű és a Jelenkor, az előző 1843. július 29-én, 
az utóbbi másnap számolt be a készülő előadásról. A Honderű a Nem-
zeti Színház c. rovatban közli, hogy „Kedden augusztus i - én 1843. 
Először »Lovagszó« vígj . 4 fölv. írta Raupach, fordította Szigligeti. 
Löwe Lajos úr cs. kir. udvari színész, a bécsi cs. k. várszínház rendezője 
Don Filiberto lovag szerepében e nemzeti intézet iránti szeretetét 
tanúsítandó, mint vendég, szívességből lesz szerencsés föllépni." 
A Jelenkor szintén a Nemzeti Színház c. rovatban ad hírt a két nappal 
később esedékes színházi eseményről.8 

Az eseményről magáról is tudunk néhány egykorú sajtómegemlé-
kezést idézni. Ezek felidézése annál inkább szükséges, mert a magyar 
színháztörténeti irodalom erről az előadásról az egy, már idézett 
Staud Géza-féle adaton kívül mitsem tud. Az is csak az egyszeri előadás 
tényét említi. 

A Nemzeti Újság 1843. kisasszony hava (augusztus) 4-én a Társal-
gási terem. Ikervárosi hírnök c. rovatában többek között ezt írta: 
„. . .Miért nevezé e silány művet Raupach vígjátéknak, — hacsak 
a szobalány némely idétlen elménckedéseiért nem, megvalljuk, meg 
nem foghatjuk. Hogy e költészmunka silánysága takarva legyen, 
ajánljuk minden színháznak, melynek e darab előadására kedve kere-
kednék, iparkodjék egy Löwét szerezni, s biztos lehet, hogy színháza 
üres nem leend, s a közönség jeles mimikai s plasztikai előadást 
élvezhetend."9 

" Színészeti Lexikon. I. kötet 468. lap. A rímszó aláírása: PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR J. 
7 Felkérésemre KATONA Z. FERENC szíves volt átnézni az egykorú sajtót, minthogy 

egészségi állapotom nem engedte meg, hogy Budapestre felutazzam, s az б jegyzetei 
alapján, amiket ezúton is melegen köszönök, idézhetem az egykorú sajtóhangokat. 
Ugyanő folytatott nyomozást az eredeti Raupach-darab után is, hogy összevethessük 
a magyarral, de eddig eredménytelenül. 

'Honderű, 1843. július 29. 4. szám 124. lap. - Jelenkor. 1843. július 30.60. szám 313. lap. 
B Nemzeti Újság, 1843. Kisasszony hava 4-én, 89. sz. 496. 
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A Honderű az augusztus 5-i számban a Pesti Szalon heti szemléje c. 
rovatban hosszasabban szól Löwe szívességéről és beszámol a sikerről. 
„ . . .múlt kedden estve a Lovagszó c ímű vígjátékban lépe föl az eskü 
következtében három évig némaságra kárhoztatott don Filiberto 
szerepében."10 

A Jelenkor 1843. augusztus 6-i számában a Budapesti [sic!] napló c. 
rovatban ad hírt az előadás megtörténtéről, és szintén köszöni Löwének 
a fellépésével tett szívességet. A szívességnek következetes emlegetése 
bizonnyal arra utal, hogy ezt a vendégjátékot a súlyos anyagi hely-
zetbe került s abból épp akkor kilábalni kezdő Nemzet i Színház 
megsegítésének tekintették a neves bécsi színművész részéről. A szín-
ház vezetését ebben az időben vette át Bartay Endre, aki aztán két évi 
működés alatt fel is lendítette a műintézetet, s akinek emlékét a magyar 
színpadi szerzőknek már azért is meg kell becsülniök, mer t Bartay 
volt az első magyar színigazgató, aki a darabok szerzőinek tantiémet 
fizetett. Valószínű, hogy a nagyhírű és a pesti Német Színházban már 
annyiszor fellépett Löwe vendégjátékát is a kitűnő üzleti érzékű Bartay 
ötlötte volt ki.1 1 

Az előadás szereposztásáról az egykorú sajtóban csak a Regélő 
Pesti Divatlap ad némi felvilágosítást a lap Nemzeti Színház c. rovatá-
ban. „Az európai hírű jeles művész, min t a színlap is mondá, az intézet 
iránti szeretetét kívánta e föllépte által tanúsítani. . ." „ U g y szinte 
jeles és nemes játéka is, valamint a közönségtőli elbúcsúzása játék 
végén, melyet (magyarul nem tudván) jeles rendezőnk Fáncsy úr 
ajkaira adott. Jelesen játszottak Laborfalvi Róza (Filiberto kedvese) 
Hubenayné asszony (apród) Fáncsy (kancellár) és Szentpétery urak."12 

Érdemes megjegyeznünk, hogy a Fáncsy tolmácsolta köszönő-
szavakról a Honderű már idézett kritikája elítélően nyilatkozott: „Az 
előadás végéni rendezői nyilatkozatot fölöslegesnek tar tot tuk." 

A Honderű augusztus 6-i száma a Thália című rovatban mégegyszer 
visszatért az eseményre, de semmi újat nem mond. Innen tudjuk 
azonban a színlap szövegén kívül, hogy a darab — valószínűen a várt 
nagy érdeklődésre —, bérletszünetben adatott. 

Az előadásról legbehatóbban az Athenaeumban olvashatunk a 
Magyar Játékszíni krónika c. rovatban. ,,. . .Löwe Lajos a német színé-
szet egyik első ragyogású dísze, ki már több jeleit adta színészetünk 
irántai vonzalmának, mai szerepével nyilvánosan akará bebizonyítani 
irántai rokonszenvét, s ez azon szempont, melyből kell tekinteni 
néma szerepbeni föllépését, mit a magyar színházi közönség meg is 
értett és a derék színész szíves vonzalmát méltányolta többszöri zajos 
taps és kihívással tisztelve őt. — E raupachi mű különben meglehető-

10 Honderű, 1843. augusztus s. 8. szám. 153 — 54. 
11 Jelenkor, 1843. augusztus 6. 62. szám 326. 
11 Regélő Pesti Divatlap, 1843. augusztus 6. 341. 
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sen érdek nélküli fércelet, mely nem fog ja magát a magyar reper-
tóriumon fenntartani. A játék tűrhető vala. Löwe néma játékában 
láthatták azok, akik a művészetben a meztelen valóság ügyvédei és 
papjai, hogy a színpadi testmozgás minden valódi művészetnél külön-
bözik a színpadon kívüli mozgásoktól. Ki Löwét soha n e m látta 
játszani, ki színészi híre felől semmit sem tud, kissé fürgébb figyelem-
mel bírván, azonnal észrevehette magából a néma játékból, kéz- és 
lábmozdulataiból, ülés, állásaiból, hogy az ő egész játéka eszmélyített, 
művészet által nemesített valóság, minőnek a színpadinak kell lenni."1 3 

A cikk szignálása három csillag: ***. Ezt a szignálást az Athenaeum 
hasábjain Solt Andor szerint Toldy Ferenc és Bajza József használta.14 

Bármelyikük is írta az Athenaeum idézett kritikáját, kiérezzük Löwe 
néma játékának jellemzéséből, hogy a bécsi művész játékstílusához 
hűen eltúlzott, nagy gesztusokkal ágálhatta végig a szerepét, hogy 
úgy mondjam, hangtalanul is túldeklamálta. 

Az előadás nem hagyhatott hátra nagyobb, mélyebb benyomást. 
A magyar színháztörténeti irodalomban semmi nyoma nem maradt. 
Pukánszkyné, aki Löwe minden pesti német színházi fellépését fel-
sorolta az idézett lexikon-cikkében, Löwe nemzeti színházi fellépésé-
ről nem emlékezett meg. Bayer József, a magyar színháztörténet 
úttörője sem tesz róla sehol említést.15 Ezért a nyomtalan feledésbe 
merültség miatt foglalkozom most ennyire kimerítően a darab 
szerzőjével, a vendégművésszel és a darab egykorú sajtójával. A darab 
szereposztása nem hagyhatott semmi kívánnivalót maga után. Ismer-
jük a szereplők névsorát a színlapról. Donna Ciliát, Bajor Gizi későbbi 
szerepét Laborfalvi Róza alakította. Mellette Hubenayné, Kovácsné 
és Erkelné játszott egy-egy női szerepet. Hubenayné leányneve Magda 
Lujza volt. Ez a szerep úgynevezett nadrágszerep, a darab nagy 
részében apródruhában van a színen. Löwe mellett a vezető férfi 

13Athenaeum, 1843. II. kötet 13S-136. 
14 Vörösmarty kritikai kiadása, 14. kötet. Dramaturgiai lapok. Sajtó alá rendezte SOLT 

ANDOR. Akadémiai Kiadó, Bp. 1969. 342. 
BAYER páratlan értékű könyvtárát és színháztörténeti gyűjteményét ötvenegy évvel 

ezelőtt épp e sorok írója vette volt át az Erzsébet Tudományegyetem épp akkor újra 
megalapított könyvtára részére. A Pozsonyból elmenekült Erzsébet Tudományegyetem 
Könyvtárának újraalapítására dr. LUKINICH IMRE egyetemi tanár kapott volt megbízást. 
Mellette én végeztem a megszerzett magánkönyvtárak átvételét és beszállítását. A néhai 
BAYER JÓZSBF páratlan gazdagságú könyvtára a pesti vármegyeháza levéltárának föld-
szinti raktárába volt leszórva, s azt minden jegyzék nélkül vettem át. A könyvtár anyaga 
lekerült Pécsre, s ott alig valami töredéke maradt az Egyetemi Könyvtár központi épü-
letében. Túlnyomó része a magyar, a francia és a német irodalmi tanszékek szemináriu-
maiba került. Ezzel a páratlan értékű gyűjtemény atomjaira bomlott szét. Én 1930-ban 
felkerültem az Országos Széchényi Könyvtárba, s hogy mi történt a szemináriumi 
könyvtárak anyagával, a bölcsészeti kar megszüntetése után, nem tudom. Vajon még az 
emléke is elenyészett-e ennek a többet össze nem gyűjthető színháztörténeti szakgyűjte-
ménynek, vagy még rekonstruálni lehetne? Érdemes lenne utánajárni. (A. M.) 

12 Irodalomtörténet 
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szerepeket Udvarhelyi Miklós, Fáncsy Lajos és Szentpétery Zsigmond 
alakították. Melletük a két szolga szerepében ifj. Hubenay és Udvar-
helyi S. lépett fel. A darab rendezője Fáncsy Lajos volt. 

A négy felvonásra osztott darab 1451-ben játszódik le Párizsban 
VII. Károly francia király uralkodásának idejében, — a kormegjelölés 
azonban nem több konvenciónál. 

A Lovagszó és A néma levente cselekményének összevetése végett 
röviden összefoglalom Raupach darabjának tartalmát, követve a 
darab jelenetezését. 

Az első felvonás „Párisban. Lak. fogadóban" történik. Az első 
jelenet szereplői Cilia és a szobalánya, Floretta. A szobalány, miután 
megállapítja, hogy a lányok és az uracsok itt az új világban, Párizsban 
is olyanok, mint a hegyeken túl, kérdéssel fordul úrnőjéhez: „De, 
signora, végre megtudhatom-e, Susából mi hozott bennünket ide 
Párisba?" Cilia most már hajlandó a felvilágosításra, minthogy a 
szolgáját, aki idáig kísérte őket, elbocsátotta, s így most már nincs, 
akinek Floretta elfecsegné a „titkot". 

Cilia : Emlékszel Filibertóra? 
Floretta : Ki olly szörnyűségesen imádott? 
Cilia : Őt gondolom. 
Floretta : Ki egész Susa bámulatára néma lőn és elhagyott? 
Cilia : Igen, ugyanazt. De tudod, mi tette őt olly hirtelen némává? 
Floretta : No , a' guta simította meg, mint mondák. 
Cilia : Igen, a guta ajkaimról. 

A szobalány fecsegő bölcsködése után Cilia elmondja, hogyan is 
történt a dolog. Kicsit akadozva, mer t Floretta szüntelen közbe-
fecseg. De mégis eljut a tárgyhoz, miután elmondta, mennyire járt 
utána és mennyire ostromolta a lovag. 

Cilia : . . . Egy napon ismét szólott szélesen és hosszasan szerelmi 
kínjairól, pokoli lángokról és gyötrelmekről, közbe-közbe nagy 
sóhajokat, mint gondolatjegyeket keverve, 's végre még kecsesen 
lábaimhoz is borula, 's epedve egy csókomért esdeklett. 

Floretta : Lábaidhoz? О mi isteni dolog, hogy a jó isten olly rövid 
ésszal áldá 'a férjfiakat, hogy koldulják az ajándékot tőlünk, mellyet 
magunknak adatni mi óhajtunk, mer t érdeme az adásban fekszik, 
's megadtad a csókot? 

Cilia : Lovag, mondám, legyen megadva 'a csók, ha megesküszöl 
azt tenni, mit parancsolni fogok. 'S ő megesküvék becsületére. Midőn 
a csókot megadám, folytatám szavaimat: E csók pecsét legyen, melly 
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ajkadat három évre zárja be; mert addig egy szót sem szabad ejtened 
senkihez, sem valakivel tudatnod, hogy ezt én parancsolám. 

Floretta : Hogyan? egy perczig tartó csókért három év hosszáig 
hallgatni? megfordítva csak rá állanék, hogy három évig tartó csókért 
egy napig kelljen hallgatnom. 

Cilia : Szóm mint tiszta légből pattanó villám sújtá le a lovagot . 
Floretta : Azt meghiszem. Kegyetlenség volt tőled, 'a derék nemest, 

kinek egyetlen hibája a szerelem volt, így rá szedni. 

Most Ciliának következik egy hosszabb elmélkedése a nők uralmi 
vágyáról, amit azzal végez, hogy „minél keményebben uralkodunk, 
annál nagyobb az élvezet". 

Floretta : Azért némult el tehát? 
Cilia : Azért. Elhíresztelé, hogy szélhűdés találta hirtelen nyelvét, 

's eltávozott Susából, úgy hiszem azon okból, nehogy szavának kelljen 
állnia, messze tőlünk. De csalódtam. 

Floretta : Hogyan, megtartá szavát? 
Cilia : Már két év óta. 
Floretta : És hat hónapja. 
Cilia : Jól számítasz. 
Floretta : Ég, már ezer napja, 's egy szó, egyetlen szócska sem ! 

De mind ezt honnan tudod? 
Cilia : Ő itt van. 
Floretta : Itt Párisban? 
Cilia : S mi több, mint a király kegyence, kinek Normandiában 

hősileg többször jó szolgálatot tőn az angolok ellen. 
Floretta : Hős szolgálatot? 's amellett mindég néma maradt? 
Cilia : Mindig néma: azt kell hinnem, mert a király, ki kedveli, 

kihirdetteté, hogy az orvos, ki Filiberto szavát visszaadja, dúsgazdag 
jutalmat nyerend. 

Floretta : S 'e jutalmat te akarod megérdemelni? igazat szóltam? 
Cilia: Félig meddig; mer t vonz 'a nagy öszveg; 's mivel én 

tettem némává, könnyű lesz meggyógyítanom. De azt is meg kell 
vallanom, hogy rendíthetetlen hűségének híre újra felszította szerel-
memet. . . 

Még Cilia mond néhány lelkendező mondatot , amikre Floretta 
teszi meg a maga elmaradhatatlan megjegyzését, és máris belép a 
szolga. Ebben a rövid második jelenetben a szolga bejelenti, hogy a 
kancellár úr őnagysága van itt és „veled kíván szólani, szép h ö l g y " . 
Cilia egy pillanatra meglepődik, de nyomban utasítja a szolgát, h o g y 
bocsássa be a vendéget. A szobalány érdeklődik, hogy ismeri-e Cilia 
a kancellárt, és az mit kívánhat tőle, mire Cilia megadja a felvilágosí-

12* 
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tást: „ N e m ösmerem. De a király Filiberto gyógyítása iránt a fel-
ügyelést rá bízta 's én ma reggel mint orvos jelentetém nála magamat, 
vagy ha inkább tetszik, orvosnő." 

Következik a harmadik jelenet. Megjelenik a kancellár és az lmok a. 
A kancellár a közismert francia udvariassággal indokolja, hogy nem 
otthon várta a hölgyet, hanem ő maga jött el „alázatosan udvarlani". 
Majd rátér a tárgyra. 

Kancellár : Tehát nem csak kecsteljes hölgy 's a mellett medica is 
vagy. 

Cilia : Igen, atyámtól öröklék egy fénysugárt 'a tudományból, 
*s művészete némi titkait. 

Kancellár : S fel-akarod vállalni nemes Filibertónk gyógyítását 
'a némaságból? 

Cilia : Ú g y hiszem, sikerülend. 

A kancellár elmondja, hogy a király igen becsüli don Filibertót 
„azon nagy hadi tettekért, mellyeket Normandiában, 's különösen 
Rouen ostromakor véghez vi t t" . (Rouent VII. Károly 1449-ben, 
tehát darabunk lejátszódásának ideje előtt mintegy két évvel foglalta 
vissza. Ezek szerint a lovag a Susában tett hallgatási fogadalom után 
nyomban francia földre ment és beállt Károly király seregébe. R a u -
pach kronológiája tehát hibátlan!) A király annyira megkedvelte a 
lovagot, hogy jutalmat tűzött ki meggyógyíttatására, s ezt nemcsak 
Frankhonban, de Navarrában és Castiliában is közhírré tétette, minek 
folytán mind ez országokból, sőt csak az isten tudja, hogy még honnan 
más felől is csődültek a gyógyulást ígérő orvosok, s „curáltak, disztil-
láltak, preparáltak, recipéztek, 's végre is néma maradt Filiberto". 

Cilia magabízón jegyzi meg : „ o azok charlatánok voltak." 
A kancellár közli, hogy a király most már tízezer font jutalmat 

tűzött ki a sikeres gyógyítónak, viszont ha a kísérlet nem sikerül, 
a meddő próbálkozónak kell tízezer fontot fizetnie, s ha erre nem 
képes, „éltét veszti". Megkérdi Ciliát: „Rá állsz-e 'e föltételre?" 
Cilia fölényesen válaszol: „Örömmel , van bizonyos arcánumom, 
melly nem csalhat." A kancellár megkérdi, mennyi időt kíván a 
gyógyításra? 

Cilia : Csak három napot. 
Kancellár : Csak hármat? gondold meg nemes hölgy. 
Cilia : N e m , kancellár úr, még három napra sem lesz szükségem. 

D e egyet kikötök magamnak: hogy mindég egyedül lehessek vele. 

A kancellár figyelmezteti, hogy ha varázsláshoz folyamodnék, 
boszorkánynak tekintetnék és elevenen megégetnék. Cilia vissza-
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utasítja a feltételezést. A kancellár beleegyezik, hogy Cilia mindég 
csak négyszemközt legyen a lovaggal. Ezzel lezárja a megbeszélést. 
Feláll, helyét átadja írnokának, akit utasít, hogy írja meg a szerződést 
,,'a hallott értekezés értelmében". S amíg az írnok a szerződést szöve-
gezi, a kancellár közli Ciliával, hogy merő formalitásból „számodra 
őrt rendelek, ki mindenütt kísérend, 'a nélkül, hogy terhedre volna" . 
Cilia meglepetten hallja: „Őr t?" De nyomban megnyugszik: „Ám 
legyen!" 

Az írnok átnyújtja az elkészült iratot a kancellárnak. Az elolvassa. 
„Jól — igen jól van! — mondja — 's olly világosan, hogy még 'a nő is 
felfoghatja az értelmét." Átadja az írást Ciliának, hogy az olvassa el 
s ha helyesnek tartja a tartalmát, írja alá. 

Floretta az iratot olvasó Cilia mellé lép és izgatottan súgja : „Kérlek, 
kényszerítlek, ne tedd! Titkos sejtelem fogott el, signora, nem jó t 
érzek, lelkem azt sugallja." 

De Cilia nem figyel rá. „Hagyj, bohó!" mondja és aláírja a szerző-
dést s utána a kancellár is, majd szóvirágok közepette búcsúzni kezd, 
s távozása előtt még ezt mondja: „Bár sikerülne a gyógy, 's neked 
io ooo fontot jövedelmezne! ha rosszul üt ki, akkor természetesen 
rózsa helyett 'a tövis szurand; de legyen vigasztalód, hogy mi franciák 
(kezével a lefejezést mutatja!) mindent modorral teszünk." Ezzel a 
hatásos pointtel távozik s nyomában az írnoka. 

Az első felvonást bezáró negyedik jelenet két szereplője Cilia és 
Floretta. A szobalány azt kérdi, asszonya nem vette észre, hogy a. 
kancellár „kénykő szagú" volt? Ha jobban szemügyre vették volna, 
bizonnyal felfedezték volna a lólábát is. De Cilia kineveti, hogy n e 
bohóskodjék. Floretta megkérdi, hogy sikertelenség esetén tud-e 
asszonya tízezer fontot fizetni? Még hármat sem, jelenti ki nevetve 
Cilia, nemhogy tizet! 

Floretta : 'S 'a fölött nevethetsz? nem kerülhet-e életedbe? 
Cilia : Hát megbolondultál? lehet-e szó itt gyógyulásról? Beteg-e 

ő? hozzá megyek; az engedelmesség jutalmát nyújtva, feloldom 
fogadása alól, 's betöltve van a szerződés. 

Floretta : Az igaz, de még is mindig vakmerőség marad, úgy elírni 
életünket, 's az ég megbüntetheti 'a vakmerőt, 'a bajt valóvá teheti, 
's a most hallgató nyelvet örökre lekötheti, 's akkor jaj neked, signoral 

Cilia : Bohó, ha kedvet találsz a rettegésben, hát csak rettegtesd 
magadat. 

Floretta : Ha nem igazán szeretnélek, most elválnék tőled ; mert 
veszedelemben forgok, 's bűntársaddá foghatnak el. Lovagodat 
kegyetlenül három évre elnémítottad, 's most rajta ю ooo fonto t 
akarsz elnyerni, 's 'a fölött még önmagát. 
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Cilia : Ej, mit még? hisz az ég ajándékozza nekünk a férjfiakat 
játékszerül. 

Floretta : Ha úgy is, de gondold meg: 'a mi sok csak sok!" 

Ezzel ér véget az első felvonás. 
Részletesebben ismertettük az első felvonást. Ennek az az oka, 

hogy eddig van a legtöbb egyezés Raupach és Heltai darabja közt. 
A további felvonásokban már lényegesen kevesebb az egyezés, mert 
Raupach a darab cselekményét egészen más vonalon építi tovább, új 
szereplőkkel és olyan eseménysorral, amelyeknek a Heltai-féle feldol-
gozásban semmi nyomuk sincs. Eddig azonban a Heltai-féle feldol-
gozás minden alapmotívuma előjött. De erre majd a Raupach-féle 
színdarab ismertetésének befejezése után fogunk részletesen rátérni. 

A második felvonás, amelyben a jelenetek sorszáma ismeretlen 
okból folytatja az első felvonás jeleneteinek számozását — ez a har-
madik felvonásban megszűnik! — ,,lak Filiberto házában". A fel-
vonás első (ötödiknek jelzett) jelenete Flóra és Márta közt játszódik le. 
Mint a színlapról is tudjuk, Jourelles Flóra, grófné, dús örökösnő 
Normandiából; Márta pedig Lauchemarnak, a kancellár írnokának 
a felesege, s egykor Flóra dajkája volt. Flóra apródnak van öltözve, 
s a függöny felgördültekor épp jön Márta. Flóra apródként él Fili-
berto házában, s Márta úgy látogatja mint unokaöccsét. Ezt Filiberto 
megengedte ugyan Mártának, de ennek sem örvend, mer t nem szen-
vedheti a nőket. Ú g y látszik, hogy egy nő nagyon megbánthatta, 
s ezért kerüli a lovag a női nemet. Márta aggódik, hogy Filiberto 
nem fog-e rájönni a turpisságra? Flóra feleleveníti — ki tudja, hányad-
szor? — a nagy élményt, ami őt örökre a lovaghoz kötötte. A király 
csapatai Rouent ostromolták, és az „üldözött nő és szűz sereg" a har-
cosok vadsága elől a székesegyházba menekült. A templom falai sem 
tartották vissza a „véres harcfiakat". Flórát is megtámadták, s már 
eszméletlenül feküdt „gyilkosa" karjaiban, amikor Filiberto megje-
lent, s szó helyett kürtjével tolmácsolta harci szózatát. Flóra meg-
mentésére sietett, de a harcosok nem nézték, hogy Filiberto is a francia 
király szolgálatában áll, rárohantak. Ám ő kiverte a harcosokat a 
szent lakból, — ki holtan maradt ott, ki véresen futot t el, de a nők 
mentve voltak. Filibertóhoz képest Roland, Tristan, Lancelot is 
csak árnyak, lelkendezik Flóra. Ezért szeretett bele a lovagba, de mert 
az a nőnemet kerüli, csak ily alakban tudott feléje közeledni. Flóra 
azt híresztelé el, hogy zarándok útra ment, hogy a rokonság ne 
keresse. A hű, egykori dajka aggodalmaskodik. Lódobogás hallatszik, 
jön Filiberto, s Flóra kitessékeli Márta asszonyt. Márta e szavakkal 
búcsúzik: „Isten veled, kedves kisasszonyom! légy bátor, 's vétesd 
észre vele, hogy nem vagy az, 'a mi vagy." A magára maradt Flóra 
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tiltakozik ez ellen: „ N e m ! sokkal cdesebb 'a szokás láthatni 's vele 
élhetni, mint sem illy vakmerően kockáztatni lehessen — nem, nem 
akarok boldogabb lenni!" 

Filiberto egy szolga kíséretében belép. „Tartása komoly, melly 
ábránddal határos." A hatodik számozott jelenet a szolga rövid jelen-
léte után Flóra és Filiberto közt játszódik le. Flóra nyomban elébe lép : 
,,Isten hozott parancsolóm!" Filiberto kardját lecsatolja és a szolgának 
nyújtja, de Flóra közéjük tolakodik, s ő nyúl a kardért. A szolga le is 
inti, de mégis Flóra veszi át a kardot, s Filiberto csöndes mosollyal 
távozásra inti a szolgát. Filiberto Flórának adja a kalapját, kesztyűjét 
és kardszíját is, s némán kérdi, hogy ez kedvére van-e az apródnak, 
s hogy örömest szolgál-e neki? 

Ez az első olyan szerzői instrukció, amelynek néma megoldását 
nem egykönnyen tudom magam elé képzelni. De ilyen utasításokkal 
még bőven fogunk találkozni. 

Flóra ajánlkozik, hogy ne énekeljen-e, mert látja, hogy a lovag 
ma komorabb a szokottnál. Majd a fejrázásra azt ajánlja, hogy mesél 
Artúr királyról és hőseiről. De Filiberto erre sem kíváncsi, helyette 
azt kéri némán (!), hogy beszéljen gyermekéveiről. Csodák csodája, 
Flóra megérti a néma kérdést. „Gyermekkoromról beszéljek?" 
mondja és elkezdi a mesélést, amit a lovag szemlátomást ö römmel 
hallgat. Elmeséli, miként mentett ki kisgyerek korában egy kutyát 
a tóból, s az miként lett hálás társa, amíg csak ki nem múlt. A lovag 
kezet nyújt Flórának, magához vonja, s helyeslése jeléül a szívére 
mutat. Most idézek pár sort: 

Flóra : Ah, az semmi érdem : mert nem de 'a teremtő úgy alkotá 
szívünket, hogy a legmélyebb gyűlölet sem állhat ellen 'a hű szeretet-
nek? 

Filiberto : (feláll, igaza van, az isten jól alkotá az emberi szívet.) 
Flóra : Ó, hogy ez ájtatos hitemben megerősítesz, az boldogít 

engem. 
Filiberto : (homlokát csókolja, intvén, hogy a hitében maradjon meg 

állhatatosan.) 

Most következik a hetediknek számozott jelenet. Belép a kancellár 
írnoka, s jelenti a lovagnak, hogy ismét találtatott orvos, aki kész 
10 000 fontot fizetni, vagy életét veszejteni, ha három nap alatt nem 
gyógyítja ki a lovagot a bajából. A lovag csodálkozik. Flóra lelken-
dezik, hátha sikerül végre a gyógyítás! Az írnok közli, hogy a doktor 
egy asszony. Filiberto heves haragra gyúl. Flóra is felindulva kérdi: 
„Asszony? hány éves?" 

írnok : Mint egy húsz. — 
Flóra : És szép? 



186 
Filológia 

írnok : Csókolni való ! 
Flóra : (heves indulatban félre) Ég, ha meggyógyítja, és háláját — 

(fenn) Asszony ! Eszelősség ! 

Filiberto nem akar tudomást venni a dologról, de az írnok figyel-
mezteti, hogy ez a király akarata. „Azért határozd el magadat: N ő n k 
már az első szobákban várakozik." Filiberto nem akarja látni, menjen 
el a nő. Most Flóra erőt vesz magán, s ő is kérleli a lovagot, hátha az 
isten a gyógyulást gyenge kezekbe tette. Filiberto ismételten nemet 
int. 

Flóra : Kényszerítlek ! Uram, 'a király iránti tiszteletből tedd meg, 
legalább tedd irántunk szánalomból, kik szolgálunk, szeretünk és 
tisztelünk! Térdeimen kérlek! (Lábaihoz akar borulni.) 

Filiberto : (megakadályozza és megnyugtatja. Aztán int az írnoknak, 
hogy 'a nőt vezesse be.) 

írnok : De kikérte magának, hogy tanú nélkül szólhasson veled. 
(el.) 

Flóra: (magában) Látnom — igen látnom kell őt. (megy a jobb 
felöli oldalajtóig, ott megáll, míg Cilia a középen jő, aztán el.) 

A nyolcadik jelenet Cilia és Filiberto közt játszódik le, s nagyjában 
ez a jelenet a magja Zilia nagyjelenetének, monológjának A néma 
levente ötödik képében. De folytatódik a Raupach-darab III. felvoná-
sának második képében is. E két négyszemközti találkozást együtt 
kell figyelnünk, hogy meglássuk, mennyi invenciót nyújthatott 
Raupach e téren Heltainak. 

Filiberto Cilia felé fordul, s láttára ijedten bámul rá. Cilia örül a 
bámulásnak, mint annak bizonyságának, hogy a lovag nem feledte el. 
Filiberto mutatja, hogy némasága mindég emlékezteti rá. Cilia erre 
azt mondja a lovagnak, hogy ha csak a némaság emlékezteti, akkor 
csupán haraggal gondol rá. Pedig a vétek nagyobb felét a lovag 
hordozza, mert megfutott Susából s ezzel lehetetlenné tette, hogy ő, 
Cilia, azt a parancsot, amit egy rossz órában tett, egy jóban vissza-
vonhassa. Bánattal tele kutatta harminc hónapon át a lovagot egész 
Itáliában, s amikor értesült a francia király hirdetéséről, örömmel sietett 
ide, „hogy azon eszelős fogadás alól" feloldja. „Beszélj ismét! első 
szavad, kérlek, legyen az öröm hangja ." Filiberto int, sajnálja, de ő 
néma. Cilia nagyot néz, hogy a lovag tovább is folytatni kívánja a 
hallgatást. Még hat hónapja van hátra, mutatja Filiberto. Cilia tudja 
ezt, és azt mondja , „de ha én o ldom meg, mit köték, úgy hiszem, 
fogadásod is betelve leend azonnal". Filiberto nemet int, mert becsü-
letére esküvé. (Ezt is nehéz lehetett elgesztikulálni!) 
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Cilia : Igen becsületedre esküvéd; de nekem esküvél, 's nekem 
adád zálogul becsületedet. Most 'e zálogot én visszaadom; ha nem 
fogadod el, önfejűség, melly nem illik lovaghoz hölgy ellenében. 

Filiberto : (Sajnálja, de mást nem tehet.) 

Cilia most azt mondja, ő látja, hogy a lovag őt akarja büntetni, 
amiért azon eszelősséggel oly hosszú hallgatásra és szenvedésre kárhoz-
tatja. Kéri, ne tegye ezt, mert eléggé meg van bosszulva a sokáig 
hordott önváddal. Esztelenségéért nem volt nyugta honában, s az 
Alpesek örök haván keresztül, nem törődve az út veszedelmeivel, 
eljött, hogy a lovagot megmentse. Filiberto gúnyosan tudatja, hogy 
az utat a pénz kedvéért tette. 

Cilia : О milly bántó gyanú! Arany? Kevéssé ösmered a nőket : 
arany semmire sem vehet minket; mindent szerelemért teszünk mi. 
— Igen, 'a szó ki van ejtve: szerelemért; és miért is titkoljam tovább? 
Kételkedtél-e valaha? Mindég drága voltál nekem? Hogy szívemet 
zárva tartám előtted, okozd a szigorú szokást, melly 'a nőtől azt 
kívánja, hogy félni látszassák attól, 'a mit óhajt, 's megvetni, mi egye-
dül boldogíthatja. Igen, már egykor kedves valál nekem, 's most 
'a ritka hűség, mellyet irántam annyi búval tanúsítál, megválasztassa 
szívem dobogását? 

Filiberto ezt hallva bosszankodva feláll. Cilia is feláll s kis szünet 
után, zavarát leküzdve, ismét kérlelni kezdi a lovagot. 

Cilia : Igen barátom, szakaszd végét! engedd 'a szót hallanom, 
melly édes értelemmel annyiszor öröme volt lelkemnek. Igen, tudom, 
te szólni fogsz, 's azt mondod nekem: bocsánat! 

Filiberto jelzi, hogy teljes szívből megbocsát, de nem beszélhet. 
Üdvözli Ciliát, és elmegy jobbra. Az egyedül maradt Cilia meg-
döbbenve kérdi magától, hogy mi volt ez? Lehetséges volna, hogy 
valóban ellentállna? És hogy megbosszulná magát? „Esztelenség!" 
kiált fel. Az idő és az unalom megbénítá Filibertónál a szerelem szár-
nyait, de „mégis azt mondja nekem hív tükröm, csak türelem! Amor 
istenke szárnyai ismét megnőnek egy éjen át!" Ő is kimegy a színről, 
és a függöny legördül. 

A harmadik felvonás — amelyben a jelenetek számozása ismét 
elölről kezdődik „az írnok laká"-ban indul. Az írnok épp belép, s 
felesége, Márta asszony korholva fogadja, megint késett egy órát, 
s ismét hiába párolgott az étel az asztalon. Ő már meg is ebédelt, 
s a férj most falhatja a hideg ételt. Az írnok néhány aranyat dob az 
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asztalra. „Nézz ide és bámulj!" — mondja. Márta megenyhül. Össze-
szedi az aranyakat, s megkérdi, hogyan jutott a férje hozzájuk? Az 
írnok elmeséli hogy a hölgy, aki meg akarja gyógyítani a lovagot, 
magához kérette. Már kétszer volt a lovagnál s mind a kétszer hiába, 
és most a hölgy is, a komornája is borzasztóan meg vannak szeppenve. 
Ő pedig csak még jobban megrémítette őket. Most azt kérték tőle, 
hogy írjon egy esedező levelet a királyhoz arra az esetre, ha a gyógyí-
tás végleg csődöt mondana, s hogy igyekezzék a kancellárt melléje 
állítani. Ezért adta a hölgy az aranyakat. De hogyan lehet többet ér-
demelni? — kérdi Márta asszony. Az írnok elmondja, hogy akomorna 
érdeklődött nála, nem tud-e valami boszorkányról, varázslónőről? 
A komorna ugyan azt mondta, hogy ezt csak úgy tréfából kérdi, 
de az írnok kivette, hogy a hölgy Piemontból érkezett, ahonnan a 
lovag is. Az írnok gyanakszik, hogy a lovag nyelvét nem guta béní-
totta meg, s hogy a hölgynek valami szerepe van a dologban. Itt 
valami bibe van, s ezért a komornát ide utasította, hogy majd Márta 
mint varázslónő kivegye belőle a dolog titkát. Márta megrémül: 
ha a dolog kitudódik, hogy ő bűbáj oskodik, a törvényszék könnyen 
megégeti. Az írnok megnyugtatja: „Ha a kancellár neje volnál, 
lehet, hogy megégetnének; de minthogy írnokához tartozol, biztos 
lehetsz: 'a nagy urak hatástalanok saját, mindenhatók a más ügyé-
ben." Márta kétkedik, hogy értene a bűvöléshez, de a férje megnyug-
tatja, hogy csupán csak ki kell csalni a komomától a titkot, amivel 
használni lehet majd a lovagnak és így Flórának is. Márta megnyug-
szik: „Jó! 'a komorna jöhet: 'ami a szívén fekszik, hadd gyónja meg 
'a boszorkánynak." Máris készítik a színteret: orvosságos üvegeket 
raknak az asztalra, meg egy kis ki tömött krokodilt, amit az írnok a 
szomszéd patikustól kért e célra kölcsön. És az írnok elillan, nehogy 
a komorna meglássa, mert nem tudja, hogy a „boszorkány" az ő 
felesége. A magára maradt Márta felsóhajt: „Női fondorság, te légy 
velem! Kisasszonyomért megteszem." 

Máris bejön Floretta — a második jelenet kettejük közt folyik le — , 
s kevés kertelés után bajitalt kér Mártától. 

Márta : Neked kell a bájital? 
Floretta : Nem, hanem egy hölgynek. 
Márta : Fiatal? 
Floretta : Az és szép. 
Márta : Hajadon vagy özvegy? 
Floretta : Özvegy. 
Márta : S szerelme tárgya? 
Floretta : Nemes lovag. 
Márta : Az is fiatal? 
Floretta : Harminc körül. 
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Márta : Még mindég érzéketlen volt, vagy már szerette hölgye-
det? 

Floretta : És hogyan szerette! 

Márta vallatni kezdi, hogy ilyen szerelem után miért hagyta el? 
Más szerelem miatt? Vagy mert jól lakott vele? Vagy megbántatott? 
Floretta elszólja magát, hogy a hölgy kegyetlen volt a lovaggal. 
Hogyan? — csap rá a kérdéssel Márta. 

Floretta : Hát azt is tudnod kell? 
Márta: Igen, ha az italt kívánod, miért titkolóznál? Ú g y sem ösmer-

lek, 's nem is akarlak ösmerni. Tehát szólj. 
Floretta : Ám legyen, ha másképp nem lehet. Hogy szerelmét 

próbakőre tegye, egykor azt tevé kötelességévé, hogy három évre 
némuljon el. 

Márta: (elfeledkezve) Hála Isten! 
Floretta : Hogy érted ezt? 

Márta valahogyan kimagyarázkodik, s tovább érdeklődik, hogy a 
lovag szót fogadott-e s ha igen, mióta állja a fogadalmat? Floretta 
elárulja, hogy már két éve és hat hónapja! Márta kijelenti, hogy ebben 
az esetben tehetetlen, mert ha a szerelem 13 hónapig, 13 napig és 
13 órát vándorolt, többet semmi bűbáj nem hozza vissza. Floretta 
most kétszeres jutalmat ígér, ha mégis kap bájitalt. De Márta arra 
hivatkozik, hogy ő becsületes nő, nem akarja megcsalni. „Legyen 
eszed — kérleli Floretta. — Az van — Isten veled!" zárja le a vitát 
Márta asszony. Floretta kifakad: „Vén bolond, légy átkozott!" És 
felindulva, magára hagyja Mártát. Az diadalmat érez. Ez a lovag 
csak Filiberto lehet. „Most el! sietnem kell öcsémhez — ha ha ha! — 
'a fölfedezést közlöm véle 's milly gyönyört s kéjt okozandok neki." 
Elsiet. 

Színváltozás. A jelenetek sorszámozása folytatódik, tehát a 3. fel-
vonás harmadik jelenete következik. Ismét Filiberto lakában vagyunk, 
mint a második felvonásban is voltunk. A függöny felgördültekor 
belép Cilia és Floretta egy szolgával. Utóbbi nyomban el is távozik. 
Az úrnő és a k o m o m a rövid, mindössze négy mondatnyi párbeszéde 
után belép Filiberto vidáman és gúnyosan, s ilyen marad az egész 
jelenet alatt. Az említett négy mondatból csak azt tudjuk meg, hogy 
Floretta Cilia tudtával járt bájitalért. 

Cilia ismét kérlelni kezdi a lovagot. Először finomságára és udva-
riasságára hivatkozik. Lehetetlen, hogy ily csekély adományt meg-
tagadjon tőle, a könyörgőtől. A lovag hallgat. Floretta pedig magában 
azt dünnyögi, hogy jól hátba kéne ütni, bízvást köhentene egy szót. 
Cilia tovább kérleli Filibertót. Ez már gyűlölség, s a lovagi becsület 
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csak ürügy, hogy szégyent hozhasson Ciliára. Mikor a lovag erre ii 
néma marad, most már arra figyelmezteti a lovagot, hogy ha nem 
szólal meg, Ciliának bánatpénzt kell fizetnie, s így olyan emberek 
hatalmába esik, akik őt, az idegent gyűlölik, ki lesz szolgáltatva a 
kancellár ármányának és durvaságának, majd a király haragjának. 
Cilia ugyan nem félti az életét, mondja, de a börtöntől fél. A lovag 
mozdulata sajnálatot fejez ki, de azt is, hogy e következményeket 
önmagának kell tulajdonítania. Cilia továbbra is könyörög. A bosszút 
nem ösmerheti a lovag nemes szíve, hangoztatja. Most azokra a napok-
ra emlékezteti, amikor kegyeiért könyörgött . Ezekre a napokra 
emlékezve mentse meg őt egyetlen szavával a vésztől, amely most 
fenyegeti. Filiberto azt jelzi, hogy akkor bolond volt, de most már 
megokosodott. (Ugyan miként gesztikulálta ezt Löwe úr?) Cilia, 
miközben Floretta többször bele „szellemeskedik" a darab szövegébe, 
most támadásba megy át. 

Cilia : Nem, sohsem szerettél, csak rá akartál szedni, panaszod, 
sóhajod, könyed színlelt volt, 's hizelgő édes szavaid, mesterkélt 
hazugságok voltak, készséged, szolgálatod csábítónak gaz csínjai. 

De nyomban ismét könyörög. Mégis szerette a lovag, s azzal akit 
egykor annyira szeretett, nem lehet ilyen kegyetlen. „ N e m ! meg 
fogsz nekem bocsátani, és megszabadítasz." De a lovag nem tágít. 
Jelzi, hogy minden remény hasztalan, nem tud beszélni. Cilia most 
azt mondja, ne bocsásson meg, álljon bosszút, de nem nyilvános 
megszégyeiu'tés útján, „örömest tűrök büntetést, csak tőled 's ne 
mástól származzék". A lovag lábai elé borul, s kérleli, hogy bánjon 
úgy vele, mint rabnőjével. Mindent el fog tűrni. Kívánjon tőle bár-
mit, amit egykor könnyel, vérrel s életével sem vívott ki, most meg-
kaphatja tőle! Filibertót ez a felkínálkozás nem hatja meg. Az aján-
latot, jelzi, igen köszöni, de nem fogadhatja el. Köszön és eltávozik. 

Floretta : Most már végeslen végünk! 
Cilia: (dühvel felugrik, utána mondva) Menj, áruló! De vedd 

eskümet, boszút állok! Igen, látom, vesztve vagyok, de az égre, 
nem nélküled! Adózzál szerencséddel, nyugalmaddal, hogy így hatá-
rozád el sorsomat, melly kezedbe volt adva! Magad is őrültnek fogod 
mondani, mert irtózva tapasztald, 'a dühös nő mit tehet! (Gyorsan el 
középen.) (Floretta követi.) Határozatlanul jön balról Flóra. 

A negyedik „jelenés" Flóra magánjelenete. Megvallja magának, 
hogy nincs bátorsága Filibertóval szólani. Dicséri a lovagot, hogy 
ekkora áldozatot tudott hozni a szerelméért. Pedig Cilia soha nem 
szerethette a lovagot. Csak ő szereti Filibertót, s a szerelem meg fogja 
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őt ölni, ha egyszer Filiberto szavát hallani fogja. S vajon milyen lesz 
:z a szó, ez a hang? Könnyekbe tör ki. Sírni fog, ha a lovag megszólal, 
örvendezve sírni és üdvözülve meghal. 

Belép jobbról Filiberto, s a felvonást záró ötödik jelenés a lovag 
és Flóra közt játszódik le. Flóra előbb zavarban van és határozatlan, 
aztán nagy indulattal a lovaghoz rohan, s keservesen csókolni kezdi 
a kezét. Filiberto csodálkozik, s mutatja, hogy az „apród" könnyei 
a kezére hullottak. A lovag tudni kívánja, hogy ki bántotta meg a 
zokogó apródot? Csak nem ő? Flóra hűségéről lelkendezik. Filiberto 
mutatja, hogy ragaszkodása kedves neki. Flóra könyörög, hogy bár 
egyetlen szót ejtsen. S mikor a lovag jelzi, hogy ez bohó kérés, mert 
ő nem szólhat, akkor az „apród" azt kéri, hogy bár egyetlen hangot 
hallasson. Hiszen tudja, hogy tudna szólni. Ezen a lovag elcsodálkozik. 
Honnan tudhatja ezt az „apród"? Márta azt mondja, hogy megál-
modta: egy fogadás köti le a lovag nyelvét, egy fogadás, amelyet 
„kegyetlen negéd" csikart ki belőle. Ismét csak egy szót, egyetlen 
hangot kér a hű szolgáló. Filiberto Flóra lelkendezése közben rádöb-
ben, hogy az „apród" nő! Ijedten hátrál. Mire Flóra színt vall: „ Ó 
istenem! el vagyok árulva. — Örülés az ég ajándokát semmivé tevé. 
Nemes úr — igen — parancsolóm — igaz — én nő vagyok." Fili-
berto nagyon zavarban kérdi (némán!), hogy ki légyen? 

Flóra : Azon szüzek egyike vagyok, kiket a roueni székesegyház-
ban az embertelen harcosok dühétől, 'a halál- és gyalázattól meg-
szabadítottál: egy vagyok azok közül, Flóra, Torel grófné. . . Ne 
neheztelj 'a hálára. 

Könyörög, hogy a lovag ne haragudjék, de számára a megszaba-
dítója a legbecsesebb a földön. Filiberto előbb közömbösen nézi, 
majd mélyen meghatva, de eltávolító mozdulatot tesz. Flóra a lovag 
lábaihoz veti magát. „Öl j meg inkább lábaidnál, csak ne taszíts el 
magadtól" — könyörgi. Filiberto heves mozdulattal emeli föl. 

Flóra : Megbocsátasz? szabad maradnom? miként köszönjem? Ah! 
jobban már nem szerethetlek, mert szeretlek már mind halálig. 

(Ingadozni kezd.) 
Filiberto (egy székre ültetve tudtára adja, hogy ő is szereti.) 
Flóra: Ég, szeretsz engem! — Nem! — Lehetetlen! Ah, mi még 

a földön vagyunk! 
Filiberto : (tüzesen csókolja kezét.) 
Flóra : Igen — szeretsz — nem hihetem — szólj, szólj — szentem, 

mond; szeretlek! 
Filiberto : (hangot ad, de magához térve, jelenti, hogy beszélni nem 

tud, de : előtte leborul s kezét csókolja.) 
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A függöny legördül. Következik a negyedik felvonás. 
Szín: terem a királyi lakban ; jobbra az előszínben emelt szék. A szín 

üres. Első jelenés. Jobbról jön a kancellár, középen az írnok. Itt van a 
supplicans nő? — kérdi a kancellár. Már régen, a komornájával együtt, 
jelenti az írnok. A kancellár nagyon bosszús, hogy a király magát 
lealázva mindenkit meghallgat. Az írnok bölcselkedik, de a kancellár 
leinti. Hallja, hogy jön a király, elküldi hát kotnyeleskedő írnokát. 

A második jelenés a király s a kancellár párjelenete. A királyt 
kamarások kísérik. S két darabont őrt áll a középső ajtónál, ahol a 
király bejött. Mielőtt a király megkezdené a kihallgatást, a kancellár 
felhívja a király figyelmét arra, hogy a hölgy nem gyógyította meg 
három nap alatt a lovagot, mint ígéré s mint szerződött. Kéri a királyt, 
hogy a szerződés ellen ne tegyen semmit, mert ahol a szerződések 
nem érvényesek, ott veszendőbe megy a státus. A király ezt elismeri, 
de kijelenti, hogy a hölgyeknél szemet kell hunyni, s felveti a kérdést, 
hogy ha úgy találja jónak, mint király, nem kegyelmezhet-e? 

A kancellár azt feleli, hogy éppen megteheti, de mint okos király, 
nem fogja, s fejtegetni kezdi a jogszolgáltatás lényegét. A király hamar 
ráun a valóban elég sületlen, de annál bőbeszédűbb fejtegetés hallga-
tására. „Végezd be valahára" — vág közbe. Mire a kancellár kiböki 
a lényeget: „bár mint mentegetőzzék is 'ama hölgy, bár kérjen, 
fohászkodjék, sírjon vagy kétségbeessék: а ю ooo fontot követelem, 
vagy még örömestebb a fejét." Ettől függetlenül kegyelmezzen a 
király, ha akar. A király utasítja egyik kamarását: „Menj ! jelenjen 
meg 'a hölgy." A kamarás kimegy, a király elfoglalja az emelt széket, 
s belép Cilia Ducca. A harmadik „jelenés" az előbbiek és Cilia közt 
folyik le. A király azzal fogadja Ciliát, hogy hallja, gyógyítása a lovag-
gal balul ütött ki, ami egyaránt szomorú mind a lovag, mind Cilia 
számára. Utóbbi számára azért, mert a kancellár „kemény állásba 
tette magát" ellene. A kancellár megjegyzi, hogy minden ki lenne 
egyenlítve, ha a hölgy megfizeti a 10 ooo fontot. Cilia nyíltan meg-
mondja, hogy ezt soha nem tudná megtenni. A kancellár rácsap: 
„Nem? akkor természetesen kérnem kell egész tisztelettel a fejecs-
kédet." Cilia azt kéri, hogy hallgassa meg a király. Az biztatja, 
beszéljen. 

Cilia : Filiberto gyógyítása nem ütött ki rosszul: mert csak lehet-
séges üthet ki rosszul; ezen gyógyítás lehetetlen, mert 'a lovag nem 
néma." 

A király és a kancellár kételkedik. Cilia erősködik, hogy a lovag 
sohsem volt néma. A király nem hiszi. Lehetetlen, hogy a lovag meg-
csalta volna őt, aki nemcsak ura, de barátja is a lovagnak. „Nem! 
nem hiszem, nem hihetem" — fakad ki. Cilia azt kéri, hívassa a lova-
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got és kérdezze meg tőle, lelkiösmeretére hivatkozva. A király egyik 
kamarását most elküldi Filibertóért, s kijelenti: „Jaj neki, ha igazat 
szólsz, 's jaj neked, ha rágalmazád!" 

Cilia tovább feszíti a húrt, kéri az ígért jutalmat, mer t úgy hiszi: 
e fölfedezés egyenértékű a gyógyítással. Most Cilia és a kancellár 
jogi vitába bonyolódik. Cilia azzal érvel, hogy a kancellárral kötött 
szerződése azért sem lehet érvényes, mert a király lehetetlenre tűzött 
ki jutalmat. A vitába a király is beleszól. Szerencsére megérkezik 
Filiberto, s ez véget vet a meddő szócséplésnek. 

A negyedik jelenés az előbbiek és Filiberto közt folyik le. 
A király megkérdi a lovagot, hogy ismeri-e ezt a hölgyet? Az igent 

int. A király megkérdi, igaz-e a hölgy állítása, hogy a lovag nem 
néma? A lovag int, hogy nem tud válaszolni, mert néma. És nem 
akarná magát írásban védeni, kérdi a király. A lovag ismét nemet int. 
Most közbeszól Cilia: „Sire, hadd esküdjék meg becsületére, hogy 
volt-e valaha néma, igazi néma, 'a beszédtől megfosztva." A király 
megkérdi Filibertót, hogy akar-e esküdni? Az megint nemet int. 
Most már elhagyja a királyt a türelme. Ugyan az emelvényt nem hagy-
ja el, de ingerülten felkel a székéből, s hevesen rátámad Filibertóra. 
Azt követeli, hogy igazolja magát, majd amikor ezt a lovag meg-
tagadja, árulónak mondja, hívatja az őrt, hogy elvitesse Filibertót. 
A bejövő őrnek meghagyja, hogy a lovagot vessék a legmélyebb 
börtönbe, láncolják meg, s így maradjon, amíg meg nem leli szavát, 
és el nem mondja csalása indokát. Filiberto igen elszomorodik, mert 
ezt soha nem teheti meg, s bánattal eltelve követi az őrt. 

Király: (Cilidhoz) E csaló leálarcozása miatt vedd jutalmul az 
ígért öszveget. 

Cilia : Köszönet, sire, 'e kegyért, de engedd meg, hogy még ma 
hazámba utazhassam. 

Király : 'A mint tetszik. 
Kancellár: (félre) Átkozott fordulat! 

Pedig a fordulat most következik, az ötödik jelenésben, mert most 
női ruhában berohan Flóra, és a király lábaihoz borul. Könyörög, 
hogy ne ítélje el a legjobb férfit, a leghívebb alattvalót. A király 
felszólítja, hogy álljon fel és nevezze meg magát. Flóra megmondja 
a nevét, s elmondja, hogy álöltözetben már öt hónapja szolgálja a 
lovagot. Megkérdi, hogy mivel vádolják Filibertót? A király Ciliára 
mutat. „E hölgy vádolja, hogy soha néma nem volt, 's így szemtelenül 
megcsalt engem." 

Flóra kijelenti, hogy a lovag ártatlan, és ez a hölgy a bűnös. Cilia 
bizonyítást követel. Flóra a kancellári írnokot nevezi meg, akit a 
király nyomban hivat, s ugyanakkor visszahozatja Filibertót is. Cilia 
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pártfogást kér a királytól, mert összeesküdtek ellene, az idegen ellen. 
A király azzal inti le, h o g y ,,'a ki igaz, ne féljen". 

Belép az írnok és behozzák Filibertót. A hatodik jelenet első mon-
data Flóráé. Az írnokhoz fordul: „Itt legkegyelmesebb királyunk 
előtt ismételd, mit Filiberto lovagról tudsz, 's 'e hölgyről i t t ." A 
király figyelmezteti az írnokot, hogy csak igazat szóljon. „Igazat 
szólok, sire", kezdi az í rnok, s elmondja, a hölgy komornája miképpen 
kérte el tőle egy boszorkány címét, s ő hogyan küldte el a feleségéhez. 
S ott mesélte el a komorna, hogy az ő asszonya tette a lovag köteles-
ségévé, hogy három évig néma legyen. A király megkérdi Filibertót, 
hogy ő volt ez a lovag? D e Filiberto csak azt jelzi, hogy ő nem beszél-
het. Cilia pedig azt kéri, hallgassák meg a kint levő komornáját , 
mert a vádlói sem a hölgy, sem a lovag nevét nem ismerik, s ki tudja, 
kikről fecsegett a komorna a „boszorkány" előtt. A király behívatja 
Florettát. A kancellár pedig kivezeti Ciliát. így a negyedik felvonás 
hetedik és egyben utolsó jelenésében az egy Mártát s egy ideig Ciliát 
kivéve együtt van a darab egész személyzete. 

A kancellár nyomban rátámad Florettára. Beismerteti vele, hogy 
bájitalt kért, s ha ezt nem asszonya parancsára tette, akkor menthetet-
lenül elveszett: az eretnekek halálával kell kimúlnia, máglyán és 
for ró olajban. Floretta, aki előbb még mentette asszonyát, most 
térdre rogy „megvallom — igen — asszonyom parancsolá". S kinek 
akarta beadni ő a bájitalt. Filibertónak, vallja a komorna, mer t az 
már n e m szereti, és ezért nem akar megszólalni. Mert az asszonya 
parancsolt rá hároméves hallgatást, amiből még hat hónap hátra van. 

„Eleget tudok" — jelenti ki a király, s behozatja Ciliát. Amíg a 
kancellár kimegy Ciliáért, a király megköveti Filibertót, aki tisz-
telettel eléje térdel és megcsókolja ura kezét. 

A kancellár bevezeti Ciliát. „Eletednek vége" — mondja neki a 
király. Cilia térdre rogy és kegyelemért esedezik. A király arra ítéli, 
hogy élete végéig kolostorban bánkódjék. Filiberto még mindig 
némán kegyelmet kér Cilia számára, s ezt kéri Flóra is. A király 
felszólítja Filibertót, hogy most már szólaljon meg, de az azt kéri, 
hogy a még hátralevő hat hónapig hallgathasson. 

Király : A mint akarod ; de míg szólni fogsz, ama hölgy kolostor-
ban bánkódjék, és néma legyen; s ha csak egy szót fog kiszalasztani, 
örökre el leend ítélve. (A kancellárhoz) Legyen rá gondod. 

Cilia szólni akar, de a kancellár betapasztja a száját s figyelmezteti, 
hogy ha most nem némul el hat hónapra, örökre az ő foglya marad. 

Király (Filiberlóhoz) Még hat hónapig akarsz hallgatni? Jó ! de 
azt parancsolja 'a király: ajkad első szava igen legyen 'a pap azon 
kérdésére, ha e kisasszonyt itt (Flórára) nőül akarod-e venni? 
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Filiberto és Flóra (a királyhoz borulnak) 
Király : (midőn kezeiket megfogja, 's egymásba teszi) Kedves tisz-

tet teljesítek! kéz 'a kézben! — Erős lélek, hű szerelem szövik 'a leg-
szebb kötést." 

Vége. 
* 

Elmondtuk a Lovagszó tartalmát olyan terjedelmesen, hogy a darab 
teljes egésze ismert legyen és hogy tisztán lássuk a darab felépítését. 
Hogy már e tartalmi ismertetés elolvasása után mindazok, akik ismerik 
A néma levente felépítését és tartalmát, nyomban felismerjék az egyezé-
seket és a különbségeket is. A néma leventét rengetegen ismerik, sokan 
emlékeznek rá bő részletességgel, és a darab számos kiadást ért meg,16 

könnyen hozzáférhető minden érdeklődő számára, ezért A néma levente 
tartalmi ismertetésétől eltekintünk. D e máris rámutatunk a leglénye-
gesebb eltérésre: Heltai vígjátékából teljesen hiányzik a Flóra-vonal, 
ami lényegesen leegyszerűsítette a cselekményt. És lényegesen más 
indítékok vezetik Ciliát a Lovagszóban és A néma leventében. Raupach 
darabjában Ciliát kizárólag nyerészkedési vágy vezeti. Heltainál a 
kockázat játéka, majd a felébredő szerelem az irányító motívum. 

A néma levente három felvonásra és ezen belül hét képre oszlik. 
Történik pedig „az első felvonás és a második felvonás első képe 
Moncalieriben, Olaszországban, Zilia Duca házában, 1481-ben. 
A többi egy évvel később Hainburg várában, Ausztriában". A Rau-
pach- és a Heltai-féle darab cselekményének ideje közt harminc év 
különbség van: 145Г és 1481. De már a darab indulásának helyszíné-
ben nincs ekkora távolság. Ugyan a Lovagszó Párizsban kezdődik, 
de a csak elmondott előzmény a torinói tartomány Susa nevű városá-
ban. Heltai darabjának két első képe (az első felvonás) és a harmadik 
kép is a torinói tartomány Moncalieri városában játszódik. Susa és 
Moncalieri közt földrajzilag alig van távolság! Tehát a két darab 
cselekményének kiindulási pontja oly földrajzi közelségben van, hogy 
már ez sem lehet véletlen. Heltai alig távolodott el Raupach esemény-
kezdő színhelyétől. Tehát nemcsak a hősnő neve azonos : Cilia Ducca 
és Zilia Duca, hanem majdnem azonos a földrajzi pont, ahol Cilia — 
Zilia a végzetes hallgatási parancsát kiadta a lovagnak, illetve leventé-
nek. Ez is azt igazolja, hogy Heltainak ismernie kellett Raupach 
darabját. 

Heltai darabjának három első képe (az egész első felvonás és a 
második első képe) azt adja elő cselekményben, amit Raupach a 

HELTAI J. : A néma levente ; Egy fillér. Bp. 1972. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
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darabnyitó első jelenetben előzményként elmesél. De még a harmadik 
kép (a második felvonás első képe) is ennek az ott elhangzó elmesélés-
nek dramatizálása. 

A Moncalieri-beli Zilia gyógyításánál éppúgy a meglepetés erejére 
számít, mint a susai Cilia. Utóbbi kiköti azt is, hogy egyedül maradjon 
a lovaggal. Zilia először Mátyás és Beatrix jelenetében találkozik a 
leventével. Szórabírási kísérlete kudarcot vall. Ekkor azt kéri a király-
tól, hogy még egy próbát tehessen, de nem itt, e komor, hűvös falak 
közt, de kint a végtelen nagy ég alatt, jóságos ölén a csöndnek és 
homálynak. Mátyás király Beatrix kérésére engedélyez még egy 
próbát, s egy újabb kísérletbe Agárdi Péter is belemegy. Ez a második 
találkozás történik meg négyszemközt, é jnek idején, Agárdi Péter 
toronylakása előtt. Itt hangzik el Zilia nagymonológja, végső kísér-
lete, hogy a makacs leventét szóra bírja. 

Ebben a monológban fel-felvillannak hasonló motívumok, mint 
aminők Cilia rábeszélő kísérleteiben is elhangzottak. 

A susai Cilia felkínálkozását Filiberto lovag nem fogadta el. Zilia 
felkínálkozását azonban Agárdi Péter n e m utasítja vissza. És most 
már teljesen a raupachi darabtól eltérő cselekmény következik. 
A költőien szép hatodik és hetedik kép, a teljes harmadik felvonás 
merőben Heltai hangulatos és szép leleménye. Mindössze a darab 
legvégén találkozunk Raupach által is használt motívummal. Itt is 
a királyi akarat hozza össze a szerelmespárt. D e ez nem is történhetnék 
másként. . . 

Rámuta t tam azokra a motívum-egyezésekre, amelyek kétség-
telenné teszik, hogy Heltai ismerte Raupach darabját, s az impulzust 
adó Raupach-darab hatása alól munka közben csak lassan és fokoza-
tosan tudott teljesen megszabadulni. A Lovagszó kétségtelenül iro-
dalmi előképéül szolgált Heltai A néma leventédnek. 

Fel kell vetni a kérdést, hol és mikor találkozhatott Heltai a témával 
vagy a raupachi színdarabbal? 

Hegedűs Géza A néma levente keletkezése kapcsán ezt í r ja: „Ez a 
reneszánsz anekdota i f júkora óta izgatta. Van egy korai kidolgozása, 
még a századforduló idejéből, francia környezetben. De n e m fejezte 
be. A harmincas években azonban újra elővette. Most már magyar 
vitéz Mátyás korából az az elszánt férfi, aki némasági fogadalommal 
válaszol az asszonyi szeszélyre, és némaságával nyeri el a szeretett 
nő t . " 1 7 

A Hegedűs Géza által említett, századforduló-táji, első variáns, 
amit, sajnos, nem ismerek, lám, még közelebb állt a Raupach-féle 
darabhoz, mert a környezet, amelyben a darabot játszatta, francia 
volt, akár Raupachnál. 

1! HEGEDŰS G.: Heltai Jenő. Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1971. 159-60. 
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Fel kell tenni a kérdést, hogy vajon valóban mint reneszánsz 
anekdotát lelte-e fel a mesét darabtémául Heltai? Ennek ellentmond 
az a sok részletegyezés, amelyeket a két darab összevetése során meg-
figyelhettünk. Raupach is, Heltai is egy, azonos anekdotát dolgoztak 
volna fel, és az a feltételezett anekdota olyan bőbeszédű lett volna, 
hogy ennyi azonos részlettel szolgált volna mindekét feldolgozónak? 
Aligha hihető. Már A néma levente bemutatása után jelent meg György 
Lajos könyve: a Világjáró anekdoták.18 Ebben a könyvében György 
Lajos kétszáz világjáró anekdotát mond el, s közli a minden egyes 
anekdota eredetéről szóló ismereteket, s a legfontosabb állomásait 
az anekdota vándorlásának. De a csókért némaságot fogadó lovag 
vagy levente meséje nem szerepel a kétszáz anekdota közt. Magam 
a könyv megjelenése után — ekkor már a Lovagszó súgókönyve 
évek óta a birtokomban volt — megkérdeztem György Lajost, 
nem találkozott-e olyan ősi anekdotával, amely a két darab forrása 
lehetett volna, s ő nemmel válaszolt. 

Amikor ezelőtt harminchat-harminchét esztendővel egy, azóta 
régen külföldön élő színházi ember, Kovách Aladár elhozta nekem 
— nem minden mellékgondolat nélkül — a Raupach-féle darab 
eredeti súgópéldányát (egy másik, azóta elhunyt színházi szakember, 
Németh Antal küldeményeként), felhívta a figyelmemet a Lovagszó 
és A néma levente eltagadhatatlan kapcsolatára. Elmondta Kovách 
Aladár, hogy a súgókönyvet tudomása szerint Hevesi Sándor N e m -
zeti Színház-i fiatal rendező korában juttatta volt el Heltaihoz.A 
silány mű drámai magja meg is fogta Heltait: belekezdett feldolgozá-
sába, de aztán félretette, s akkor fogott hozzá még egyszer, amikor 
Hevesi Sándor 1932-ben végleg megvált a Nemzeti Színháztól, 
s kevéssel utóbb a Magyar Színházhoz került. Kétségtelen, hogy 
A néma levente Hevesi Sándor Magyar Színház-i működése alatt 
került ott bemutatásra. A súgókönyv átadásakor Kovách Aladár 
megjegyezte, hogy tekintettel filológusi felkészültségemre, alkalmas 
volnék a kapcsolat irodalmi feldolgozására és közlésére. Ezt félre-
érthetetlen felhívásnak lehetett tekinteni, miként minden bizonnyal 
az is volt, ha burkolt formában is. Kétségtelen, hogy az 1937-es idők 
politikai hangulatában egy ilyen „filológiai" közlés alkalmas lett 
volna arra, sőt kiprovokálta volna, hogy annak alapján a szélsőjobb-
oldalról, ahová Kovách Aladár is tartozott, Heltai és Hevesi ellen 
kellemetlen sajtóhajsza induljon. Ennek kirobbantására azonban nem 
voltam hajlandó. Két okból sem. Egyrészt, mert Heltai Jenőnek 
kora ifjúságom óta nagy tisztelője voltam (és vagyok ma is), másrészt 

11 Világjáró anekdoták. Összeállította GYÖRGY LAJOS. Bp. 1938. A Magyar Könyv-
barátok részére kiadja a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 352. (Ebből 10 oldal a Bevezetés.) 
György Lajos ismert kutatója volt az anekdoták sorsának, s e könyvében is hat idevágó 
— 1929 és 1934 közt megjelent — saját tanulmányára hivatkozik. 
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pedig azért, mer t Hevesi Sándor nevelt fia, Hevesi András rövid 
ideig kollégám volt a Nemzeti Múzeumban, és baráti kapcsolat alakult 
volt ki köztünk. Ezeket a kellemes emberi kapcsolatokat nem voltam 
hajlandó feláldozni azért, hogy a „leleplezéssel" — mert akkor annak 
lehetett volna tekinteni azt, ami ma már csak irodalomtörténeti 
közlés — bárkinek is szolgálatot tegyek. így aztán elfektettem a 
Lovagszó hozzám eljuttatott súgókönyvét, és egészen a legutóbbi 
ideig soha, senkinek egy szó említést n e m tettem róla. Maga Németh 
Antal előttem sem azelőtt, sem azután nem tett egyetlenegy szónyi 
célzást vagy említést a dologról, sőt Kovách sem jelentkezett többet 
ezzel nálam. Ennyit a súgókönyv hozzám kerülésének körülményeiről. 
Kovách különben máskor is hozott Némethtől számomra felkérést, 
így pl. amikor egy ízben Hegedűs Lóránt Görgey-drámájáról, egy 
ízben pedig ifj. József főherceg darabjáról kellett (nevem elhallgatása 
mellett) elutasító történészi szakvéleményt írnom, amit mindkét eset-
ben meg is tettem. A Hegedűs-darabról írt véleményem fogalmaz-
ványának egy jelentős töredéke még m a i s megvan irományaim közt. 

Hevesi 1901-ben került rendezőként a Nemzeti Színházhoz, s joggal 
feltehető — ismerve Hevesi páratlan érdeklődését minden színházi 
lehetőség iránt — , hogy ráérő idejében átnézte volt a Nemzet i Színház 
könyvtárát, s ot t rábukkant Raupach kitűnő drámai magot rejtő, 
de különben már-már együgyű színpadi fércelményére, a néma fő-
szereplőjű Lovagszóra. Az éles szemű, kitűnő színházi szakember 
hívhatta fel Heltai figyelmét a darabra, majd bírhatta rá Heltait, 
hogy vegye elő újra, s hozza tető alá a három évtizeddel előbb abba-
hagyott darabot. így születhetett meg a végleges, most már befejezett 
verzió. Most már magyar ízzel, a magyar népmesevilág legkedveltebb 
királyának, Hunyadi Mátyásnak korába és udvarába helyezve a 
cselekmény nagyobbik és költőibb felét. 

Heltai műve magasan felette áll forrásának. Nemcsak mint színpadi 
alkotás, hanem mint költői mű is. Érdekes, hogy a Heltai-írta mű 
igazában akkor kezd költői szárnyalású lenni, amikor cselekménye 
egyre inkább elszakad Raupach darabjától, a negyedik képtől kezdve, 
amikor már a saját leleménye szerint vezeti tovább a raupachi alapon 
elindított cselekményt, teremt egyre drámaibb feszültséget, végsőkig 
élezve a bűnhődő Zilia halálra-szántatásának egyre költőibb vonalát, 
hogy aztán annál harmonikusabb megoldással zárja le a verses víg-
játékot. 

A két színpadi alkotás közötti irodalmi színvonalbeli különbség 
akkora a tárgyat újra feldolgozó Heltai Jenő javára, hogy már-már 
tanítani lehetne példaként, mivé tud válni a valóban költői drámaíró 
kezén ugyanaz a drámai tárgy, amely a csak rutinos színpadi darab-
gyáros műhelyében mindössze néhány jobb szerepet nyúj tó , de végül 
is silány színpadi fércelmény maradt. 
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Gyakorta szokták a téma-átvételeket rosszindulatúlag plágiumnak 
bélyegezni. Állapítsuk meg, hogy nem minden témaújraélés, újra-
feldolgozás tekinthető plágiumnak. Az az eset, amikor a második 
feldolgozás jobb, mint az „eredeti", semmi esetre sem plágium. Heltai 
nem másolt, hanem újat és újrateremtett, alkotott. Heltai költő voltát 
diadalmasan igazolja akkor is, amikor a témát ugyan nem ő találta ki, 
de önmagán, költői lényén átszűrve teljesen a maga képére terem-
tette azt. 

ASZTALOS M I K L Ó S 

J U H Á S Z FERENC K É T Ü T E M Ű NYOLCASAI 

Napjainkban a matematika a humán tudományokban is egyre 
nagyobb szerepet kap. A matematikai módszerek (elsősorban a 
matematikai statisztika, az információelmélet és a valószínűségszámí-
tás) lehetővé teszik, hogy egzakt módon elemezzünk irodalmi m ű -
veket. így könnyebbé és pontosabbá válik az egyes alkotások össze-
hasonlítása, s olyan jelenségekre, törvényszerűségekre is fény derülhet, 
melyeket a „hagyományos" módszerekkel nem tudtak, nem is tud-
hattak felfedezni. De nyereség a matematika alkalmazása akkor is, 
ha „csak" alátámasztja azt, amit eddig csak „sejtettünk, gondoltunk". 
Ezért szeretném bemutatni a matematika — első pillanatban talán 
bonyolultnak tetsző, valójában nagyon is egyszerű, mondhatnám 
mechanikus — alkalmazását a verstan területén. A kétütemű nyolcas 
sorok fejlődésének törvényszerűségei Juhász Ferencnél talán modell-
ként is szolgálhatnak más sorfajták — már ténylegesen végbement 
vagy csak várható — fejlődéséhez. 

Juhász Ferenc nem írt ugyan szám szerint sok kétütemű nyolcas 
sorból felépülő verset, e sorok mennyiségét azonban nagy mértékben 
növeli három ilyen metrumú nagyszabású költeménye, fontosságát 
pedig az, hogy az ilyen metrumú művek közül nem egy Juhász leg-
jelentősebb alkotásai közé tartozik. 

A kétütemű nyolcas metrikus sorfajta, az ütemek kitöltésére nem 
sok lehetőség kínálkozik. Juhász Ferenc ilyen, kötött szótag- és ü tem-
számú, hosszú verseiről írja Kiss Ferenc Alkotás vagy öncsonkítás 
(Kortárs, 1960/7. sz.) című tanulmányában: „A Sánta család tizen-
kettőseinek vég nélküli folyamatában, a páros r ímek ismétlődése 



200 Filológia 

közepette, hiába frissít olykor a metrikus árnyalás, a folyton ismétlődő 
merev képlet nem képes kellő teret adni a gazdag személyesség eleven 
áramlásának. így az Apám nyolcasain is épp a legszemélyesebb mozza-
natoknál érződik a forma gépiessége." 

Juhász maga is érzi ezt a problémát, mely főleg a hosszabb lélegzetű 
művekben jelentkezik, hiszen a rövidebbekben nincs időnk megszokni, 
megunni az ismétlődő képleteket; s a metrum merevségén úgy próbál 
segíteni, hogy a kétütemű nyolcas sorokat más szótagszámú sorfajták-
kal keveri (pl. Beszélgetés, Rezi bordal). Az Apdmmal azonban más 
úton indul meg a költő — vagy talán nem is ő indul meg, hanem a 
több mint 1600 soron át hömpölygő metrum taszítja ebbe az irányba, 
hogy aztán Juhász egyre tudatosabban használva fel ezt a lehetőséget 
jusson el az Anyám ritmusához. 

Az Apám nyolcasai között néha háromütemű sorokra bukkanunk. 
Ezek a sorok azonban nein „kívülről", keveredéssel kerültek a műbe, 
mint az előbb említetteknél, hanem a ké tü temű nyolcasokból fej-
lődtek ki. 

A kétütemű nyolcas sorok általában 4/4, 5/3, 6/2, ritkábban 3/5 és 
még ritkábban 2/6 arányban bomlanak két ütemre. (A 7/1-es és az 
1/7-es tagolódás szélsőséges asszimetriája miatt elhanyagolható.) A hat 
szótagos ütemet azonban — és gyakran az öt szótagost is — ritmus-
érzékünk nagyon hosszúnak találja, s ha valami természetes fogód-
zót — nyomatékot vagy melléknyomatékot — talál, további két 
részre bontja . így jön létre a 6/2-es sorból például a 3/3//2-es, a 2/6-os-
ból a 2//4/2-es stb. Természetesen a sorozatosság pszichikai hatása, 
a ritmusérzék egyénenként más és más, így lehet, hogy az egyik 
olvasó még 6/2-est érez ott, ahol a másik már 3/3//2-est; sőt más-más 
alkalommal ugyanaz a műélvező is másképpen érzékelheti a ri tmust. 
(Az ü tembe tömörülésben nagy szerepet játszhat a Juhász Ferencnél 
oly fontos időmérték és alliteráció is.) 

Az előbb elmondottakat látszanak bizonyítani az Apám első ezer 
során végzett statisztikai vizsgálatok is (1. a táblázatot). A kétütemű 
sorok közül leggyakoribb a 4/4-es osztódású, ezt követi az 5/3-as, a 
6/2-es, majd a 3/5-ös és végül a 2/6-os. A középcezúrával há rom 
üteművé válók közül a 3//X/5 —x tagozódás a leggyakoribb. (Az x 
bármely egész szám lehet, mely a képletben megadott félsor szótag-
számánál kisebb.) Második helyen az x/6 —x//2-es, utána а г//х/6 —x 
következik. 

Látszólag logikus lenne, hogy a két szótagos félsorral kezdődő sor 
— a rövid sorkezdet miatt — gyakrabban osztódjék három ütemre. 
Hogy ez mégsem így van, annak az az egyszerű oka, hogy az ilyen 
sor sokkal ritkább a műben, mint a két szótagosra végződő. Aránylag 
kevés az x/5—x//3-as is. Bizonyára azért, mer t az öt szótagot még 
könnyen vonjuk egy ütembe, különösen akkor, ha ezt az ütemet 
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nem előzi meg egy — rá közvetlenül ható — rövid ütem. A 4/4 
továbbosztódása — érthetően — minimális. 

A 6/2-es és a 2/6-os továbbosztódásának gyakorisága alig haladja 
meg az 5/3-asét és a 3/5-ösét. Ez azonban n e m mond ellent annak, 
hogy a hat szótag sokkal könnyebben válik ketté, mint az ö t : f igye-
lembe kell venni azt is, hogy az előbbiből sokkal kevesebb van, mint 
az utóbbiból. Ha azt nézzük, hogy a középcezúrás sorok hogyan 
aránylanak a belőlük tovább osztódók számához, akkor azt látjuk, 
hogy a 2/6-os sorból 71,79 %-ban vált a hosszú ütem további két 
részre, a 3/5-ből 46,75 %-ban, a 6/2-ből 40,69 %-ban, az 5/3-ból pedig 
csak 8,72 %-ban, a 4/4-ből viszont — akár az első, akár a második 
ütem maradt meg négy szótagosnak — mindössze 0,50%-ban. A hat 
szótagos félsorból összesen 50,40 % osztódott tovább, az öt szótagosak-
ból csak 19,48 %. Mindez azt bizonyítja, hogy minél hosszabb a 
ütem, annál könnyebben válik ketté és az elöl álló rövid ü tem meg-
könnyíti az utána álló osztódását. 

Az Apám ritmusához hasonló A nap és a hold elrablásáé is. 
A Harc a fehér báránnyal kötet kétütemű nyolcasaiban az Apám ban 

megkezdett ütemszaporítás már sokkal jelentősebb, s gyakran von 
maga után szótagszám-változást is (pl. Tenyésztett szomorúság, A sej-
telem harangjai, Üzenet a Varangy-királynak, Levél Rózsavár elhagyott 
ravatalán). Ismét meg kell azonban jegyezni, hogy e versek ri tmusá-
nak alakulásában nagy szerepet játszik az időmértékes — gyakran 
jambusi — lejtés is, e művek jó része bimetrikus. A szarvassá változott 
fiú kétütemű nyolcas részlete viszont — a népballadák szigorúbb 
ritmusát idézve — nem tartalmaz eltérő ü tem- vagy szótagszámú 
sort. Egy részük hajlandó lenne ugyan a továbbosztódásra, de a soro-
zatosság és a népköltészeti „szabályosság" még két-két ütembe tudja 
fogni a sorokat. 

Az Anyám Juhász Ferenc egyik legjelentősebb műve. A vers rit-
musa hasonlít az Apáméhoz, annak mintegy továbbfejlesztett válto-
zata. A táblázat statisztikai adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
az Anyám első ezer sorában is a 4/4-es tagolódású a leggyakoribb, de 
jóval kevesebb, mint az Apámban, második helyen most is az 5/3-as 
áll, de a harmadikra már a 6/2-es helyett a 3/5-ös került. A rangsor-
váltásnak nyilván az az oka, hogy a hat szótagos félsor könnyebben 
válik szét, és az Anyámban a középcezúrás háromütemű sor sokkal 
gyakoribb, mint a másik műben (az előbbiben 48,2%, az Apámban 
pedig csak 11,8 %). A hat szótagos ütemek az Anyámban döntő több-
ségükben kettéváltak, ugyanakkor ez az arány az Apámban sokkal 
kisebb. Azt mondhatjuk: ami a korábbi műben kivétel — igaz, 
hogy aránylag gyakori kivétel — az a másikban már szabályos jelen-
ség. így érthető, hogy minél több a háromütemű sor, annál több 
félsor hajlandó a sorozatosság, az aprózás hatására kettéoszlani. Altalá-
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ban e műben is — legalábbis az első ezer sorban, és én úgy érzem, 
hogy ezer sorból már bátran vonhatunk le általánosabb következteté-
seket — gyakori a három szótagos félsorral kezdődő sor, bár а г//х/б—x 
képlet — minimálisan ugyan — megelőzi а 3//X/5—x képletet. A sok-
háromütemű sor hatására nő az x/5—x//3-as és az x/6—x//2-es jelen-
tősége is, bár az előbbiekét n e m éri el. Rendkívül jelentéktelen szám-
ban — de megjelenik! — az 1//X/7—x sor is. Az Anyámban a 6 szó-
tagos félsort is tartalmazó sorok 97,07 %-a osztódik tovább, az öt 
szótagosak közül is 69,83% (az Apámban: 58,4%, illetve 19,48%). 
Ez azt is eredményezi, hogy a későbbi műben az ütemek általában 
rövidebbek, kisebb az ütemek átlaga is: 

Szótag: Apám : Anyám : 

I 5 17 
2 216 602 
3 377 794 
4 1240 950 
5 220 n i 
6 62 7 

Összesen : 2120 2481 

Átlag: 3,77 3,22 

Az átlag azonban nem mutat ja a kiegyensúlyozottságot, azt, hogy 
sok vagy kevés adat kis- vagy nagymértékben tér el az átlagtól. Ennek 
kimutatására az átlagos eltérést és a szórást (variancia) lehet alkal-
mazni. 

í>.) 
Az átlagos eltérés: ox = — , x, = X x — M x , . . . x n = Xn — M x 

n 
ahol Xx , X 2 . . . Xn jelenti az egyes adatokat (itt az ütemek szótag-
számát), M x ezek átlagait, x t , x 2 . . . xn az adat (szótagszám) és 
az átlag különbségét, | x | a különbség abszolút, előjel nélküli értékét, 
n a vizsgált adatok számát, S pedig az összegezést. Kiszámítása tehát 
úgy történik, hogy az átlagos szótagszámból kivonjuk az egyes 
ütemek szótagszámát, ezeket az előjel elhagyása után összeadjuk, és 
az összeget elosztjuk az ütemek számával. 

A szórás: s * = у • A betűjelek megegyeznek az előző 

képlet jeleivel. Kiszámítása: az átlagos ütemhossz és az egyes ütemek 
különbségeit négyzetre emeljük, a kapott értékeket összeadjuk, el-



Filológia 2 0 3 

osztjuk az ütemek számával, s az eredményből négyzetgyököt vonunk. 
Ezek a számítások táblázatok segítségével könnyen elvégezhetők. 

Minél nagyobb tehát az átlagos eltérés és minél nagyobb a szórás, 
annál több adat tér el az átlagtól, illetve annál nagyobb az eltérés 
mértéke : 

Apám : Anyám : 

Átlagos eltérés: 0,67 0,81 
Szórás: 0,88 0,94 

Meg kell jegyezni, hogy a matematikai statisztika inkább a szórást 
alkalmazza, hiszen itt az átlagtól való eltérés négyzetével számolunk, 
és ez azt jelenti, hogy néhány nagyobb eltérés nagyobb szórást ered-
ményezhet, mint több, de kisebb eltérés. Az átlagos eltérés viszont 
ugyanakkora lesz száz egy egységnyi eltérés esetén, mint egy száz 
egységnyi és 99, az átlaggal megegyező adat esetén. Az átlagos eltérést 
és a szórást érdemes azonban összehasonlítani. A két-két adatból és 
az előbb elmondottakból az következik, hogy — bár a második 
műben mindenképpen nagyobb az eltérés — az Apámban viszonylag 
sok a nagyobb különbség, de az ütemek többsége csak kis mértékben 
tér el az átlagtól; az Anyám ban viszont fordítva: aránylag kevesebb 
a nagyobb eltérés, de viszonylag több tér el kis mértékben. Mindez 
azt jelenti, hogy az utóbbi m ű ütemeinek kitöltése kiegyensúlyozot-
tabb: a kevés jelentősen eltérő ütem legfeljebb nagyritkán zökkenti 
meg a ritmust, a sok kis eltérés ugyanakkor bizonyos élénkséget 
eredményezhet. 

De élénkebb az Anyám ritmusa a sorfajták változatosabb használata 
miatt is. Ezt nem az alkalmazott képletek száma (ez az Apámban 21, 
az Anyámban alig valamivel több: 23), hanem inkább használatuk 
gyakorisága mutatja (1. a táblázatot). 

A gyakoriság (n) az a mennyiség, ahányszor a vizsgált esemény 
(itt: sorfajta) előfordul a mintában (a vizsgált részben, itt az első 
ezer-ezer sorban). A gyakoriságból — elég nagy minta esetén — 
könnyű kiszámítani a valószínűséget, azaz azt, hogy mennyire biztos 
egy esemény (sorfajta) bekövetkezése. Az abszolút biztos esemény 
valószínűsége 1, a lehetetlené о. Ha egy mű csak 4/4-es sorokból áll, 
akkor ennek a sornak a valószínűsége minden esetben 1, annak a 
valószínűsége viszont, hogy egy 3/5-ös sorral találkozzunk: o. A való-
színűség: p, = — - , ahol p( az i esemény (pl. a 4/4-es sor) valószínű-

n 
sége, П[ az i esemény gyakorisága, n az összes kísérlet (itt: a vizsgált 

sorok) száma. S mivel a vizsgálat 1000 sorra terjedt ki: p( = — - — . 
1000 
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(Pl. a 4/4-es gyakorisága az Apámban 599, valószínűsége p4/4 = 

A táblázat következő két oszlopa az egyes sorfajták által hordozot 
információmennyiséget, illetve az azonos sorok összes információ-
mennyiségét tartalmazza. 

Információmennyiségen itt lényegében az esztétikai-stiláris ki-
fejezőerőt ért jük. Általában — de csak általában — minél szokat-
lanabb, váratlanabb egy stiláris eszköz használata, annál nagyobb 
a kifejezőereje, annál több információt tartalmaz. A biztos eseménj 
(valószínűsége 1) semmi információt nem ad. Az i esemény informá-
ciómennyisége I(X|) = — log2 pi bit. Kiszámítása egy logaritmus-
táblázat segítségével rendkívül egyszerű: a valószínűség negatív 
előjelű, kettes alapú logaritmusát vesszük. A bit az információmeny-
nyiség mértékegysége, az angol binary unit összevonása. 

A 4//4-es sor az Apámban 599-szer, az Anyámban 407-szer fordu 
elő, de a sorfajtának — éppen a kisebb valószínűség szerint — a 1 
Anyám ban lesz nagyobb információértéke, annyival nagyobb, hog) 
ellensúlyozni tudja a sorfajta gyakoriságát is: a 407 darab 4//4-es soi 
a második műben 528 bittel rendelkezik, az 599 pedig csak 442-vel 

Végül meg kell ismerkednünk az átlagos információval is, mel> 
az Apám első ezer soránál 2,14 bit, az Anyámban sokkal nagyobb: 
3,16 bit. 

Az átlagos információ kiszámítása a Wiener-Shanon képlet alapjár 
n 

történik: I(X) = — ̂  p, log2 pi bit. Nagyságának megállapítása a: 
1=1 

előzőek alapján már könnyű: a sorfajták információmennyiségé 
( —log2 Pi) megszorozzuk a sorfajta valószínűségével (p,) s a kapót 
értékeket összegezzük, összeadjuk. A S jel alatti és fölötti jelek értel-
mezése: az utána álló műveletet i - től n-ig, tehát az összes sorfajtáva 
el kell végezni. 

Az előzőekből következik, hogy az átlagos információ akkoi 
nagyobb, ha minél többféle eseményt (sorfajtát) tartalmaz, és h; 
ezek a sorok egyforma valószínűséggel jelenhetnek meg. A maximáli 
információ 21 sorfajta esetén 4,37 bit lenne, az Anyám 23-féle soráná 
pedig 4,52 bit. Ezektől a tényleges értékek nagyon elmaradnak. 

Mindezek a mérések azt mutat ják, hogy a sorfajták eloszlása sokká 
egységesebb az Anyám ban. Könnyedebb, változatosabb lesz tehá 
a ritmus, kevesebb az ismétlődés (az Apám első ezer sorában 41; 
alkalommal következik egymás után azonos sorfajta, az Anyámbat 
csak 236-szor). A több háromütemű sor a kétüteműekkel együt 
a nyolc szótag változatosabb és minőségileg is jobb, tökéletesebi 
kitöltését teszi lehetővé: az Anyámból elmaradnak azok a töltelék-
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;zavak, melyek a másik műbe talán csak a nyolc szótag kedvéért 
cerültek. (Lehet, hogy az Anyámban Juhász más eszközökkel — pl. 
ismétlésekkel pótolja a hiányzó szótagokat, de ezek az eszközök 
könnyen kapnak más, a helykitöltésen túli funkciót is.) 

Még valamit meg kell említeni, ami tovább szélesíti a nyolc szó-
tagos sor ritmusvariációinak skáláját. Az Anyámban a hosszabb ütemek 
— de gyakran a rövidebbek is — két, egymástól elég élesen elkülö-
nülő félütemre oszlanak, melyeket — az egyéni ritmusérzéknek, a 
szöveg értelmezésének vagy akár a pillanatnyi hangulatnak meg-
felelően — felfoghatunk további két ütemnek is. így lehet a két vagy 
három ütemből négy, így lehet egy konkrét sornak több, esetenként 
is más és más variációja. Ez a jelenség természetesen nemcsak az 
Anyámban jelentkezik, de fellépése itt az átlagosnál jóval jelentősebb. 
(Mindez azonban nem teszi illuzórikussá a ritmus matematikai vizs-
gálatát, hiszen ezek a félütemek csak a másod-harmadnyomatékokat 
használják ki, az ütemezés alapjaiban, nagy vonalaiban egységes.) 

Végül utalni kell néhány olyan stiláris eszközre, melyek Juhásznál 
mindig jelentős szerepet kaptak, de az Anyámban már-már önálló 
ritmusteremtő funkciójuk van: így egyszerre több, egymástól leg-
alább részben független, a nyelv más-más tulajdonságát felhasználó 
ritmus vonul végig a költeményen: a szűkebb értelemben vett vers-
ritmus (az időmérték által gyakran támogatot t nyomatékos ritmus), 
a sokszoros alliteráció által létrehozott ritmus, az ismétlések és a 
gondolatritmus egymásbafonódó fajtái és nem utolsósorban a sorokat 
egymásbafűző párosrím ritmusa, mely az ismétlések, a felsorolások, 
a ragrímek miatt gyakran ötvöződik bokorr ímmé. Ezek a ritmusok 
néha erősítik egymást, máskor — ha pl. az alliteráció vagy az ismétlés 
nem az ütem kezdetére esik — gyengítik egymást, ellentmondanak 
egymásnak, gyakran befolyásolva az ütemek, a szűkebb értelembe 
vett versritmus alakulását. Rendkívül változatos kompozíciók, „ több-
szólamú" ritmus születik így, melyek gyakran érzékeltetik a kétütemű 
nyolcas szigorú kötöttségeit, annak minden kifejezőerejével, hangu-
latával. Ugyanakkor sokrétűségükkel nem hagyják unalmassá, mono-
tonná válni a verset — hacsak ez éppen n e m esztétikai követelmény, 
új és új elemeket, variációkat hoznak a már megszokottak közé vagy 
a már megszokottak helyett; tökéletesebben, hajlékonyabban tudják 
szolgálni a mondanivalót. 

Természetesen nem állítom — nem is állíthatom — hogy ez a régi 
formák megújításának, korszerűvé tételének egyetlen módja , de 
Juhász Ferenc az Anyám mai ékesen bizonyítja, hogy ez az út jár-
ható út. 
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