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A SPANYOL TOTA 
ÊS A BANK BÁN MELINDÁJA 

Bánk feleségének neve a dráma első kidolgozásában Adelájd, a máso-
dikban Melinda; az első kidolgozásban nincs köze a királyné elleni 
összeesküvésben részt vevő spanyol testvérekhez, Mikhálhoz és Simon-
hoz, a másodikban a húguk. A változtatás okát a második kidolgozás 
Jegyzésében így adja Katona: 

,,A' másik volt Bánk' felesége. Ezt Adelajdnak neveztem. Csery W 
Ottója még akkor nem jött kezembe. Azután akadtt egyj Iromány is 
előmbe, mellyben az van, hogy Michael és Simeon Miczbán Spanyol 
Testvéreknek volt egy világszerte híres szépségű Húgok, kit Benedictus-
(Bánk-)bán, Konrád Grófnak a' fia vett el; el esmértem tehát Melindát 
spanyolabbnak, és hiszem, hogy Müller Úr szerencséssebb volt nevének 
feltalálásában. Nem győzök a véletlenségen eléggé csodálkozni, midőn 
Mikhált és Simont ide kevertem, a' nélkül hogy akkor a' vérséget 
gyaníthattam volna is." 

„Csery Úr' Ottója": Otto vagy a' zabolátlan Indulatok áldozatja; egy 
szomorú történet Jerusálemi András Király' idejéből Pesten jelent meg 
1812-ben, fordítás (a címlapon: „Magyarul kiadta Cseri Péter"), eredeti-
jét nem nevezi meg, Katona - mint láttuk - egy bizonyos Müller nevű 
szerzőnek tulajdonítja.1 Katona különben Cseri művét már az első 
kidolgozáshoz fűzött egyik utólagos lábjegyzetében is említette, egyet-
értéssel a tekintetben, hogy Cserinél is Ottó a csábító, elutasítva azon-
ban az őt dinnyeindára, ugorkaindára vagy éppen tökindára emlékez-
tető Melinda nevet. Itt jegyzem meg, hogy a korábbi kutatók Cseri 
művének csak a második, 1822-i kiadásáról tudtak, s nem értették, 
„hogy idézhette Katona 1821-ben eme regényt"2 György Lajos és 

1 Cseri novellájának eredetijéről, ill. ennek a Bánk bán-történet ko-
rábbi feldolgozásaival való összefüggéséről 1.: György Lajos:/! magyar 
regény előzményei Bp. 1941. 398-399. és Benkő László: A Bánk bán 
egyik mellékforrása. Itk 1943. 224-229. 

'Heinrich Gusztáv: Bánk bán a német költészetben. Bp. 1879. 85. 
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Benkő László is egyedi példánynak tartotta azt az 1812-i kötetet, amely 
a soproni ev. líceum könyvtárában került elő, holott nem az: én a 
szegedi József Attila Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti In-
tézetének könyvtárában találkoztam vele. 

Mi volt most már az az „iromány", amely Katona kezébe került az 
első és a második kidolgozás közti időben? Kettő jöhet szóba: az egyik 
Kézai Krónikájának De nobilibus advenis c. függeléke, pontosabban 
annak Simon és Mihály spanyol grófokról szóló 16. §-a, a másik 
II. András 1221-i oklevele, amelyben Korláth fia Benedek herceg felesé-
gének, a spanyol származású Tota asszonynak elkobzott birtokait adja 
vissza. A kérdés kutatói közül Harmos Sándor3 és Tolnai Vilmos4 

Kézait, Pór Antal5 és Badics Ferenc' az oklevelet tekinti Katona 
forrásának, Waldapfel József is az oklevelet, felhíva azonban a figyelmet 
arra, hogy feltétlenül olvasnia kellett Katonának Kézai szövegét is. 

Nézzük először az oklevelet! Eredetijét Katona nem láthatta, az a 
bécsi császári levéltárban volt, olvashatta azonban a róla készített máso-
latot, ez megvolt a Nemzeti Múzeumban, s feltételezhető, hogy a 
múzeum őre, Horvát István, akit személyesen ismert, kezébe adta, sőt 
esetleg felhívta rá a figyelmét.8 

Az oklevél Imre király 1202-i oklevelét újítja meg. Visszaadja Kor-
láth fia Benedek herceg feleségének, Totának, aki Constantia királyné-
val jött Magyarországra, azokat a birtokait, Martonfalvát és Bojótot, 
amelyeket neki annak idején a férje ajándékozott jegyajándékul Imre 
király jóváhagyásával és megerősítésével. Időközben András ezt a Bene-
deket - mivel korábban ugyan nagy szolgálatokat tett a királynak, 
később azonban lázadást szított ellene — száműzte és minden birtokától 
megfosztotta, („licet et majora jam dictus Benedictus Dux nobis ex-
hibuerit obsequia, rerum tamen variatis eventibus, sicut frequencius 
Magnatum animos ad diversitates sensuum contingit alterari ei graves 
existentes ipsum exilio destinavimus, et eundem universis possessioni-
bus spoliavimus.") A legfontosabb ok, amiért Tota birtokrészét feloldja 

3Hármos Sándor, ItK 1910. 258. 
4 Tolnai Vilmos, ItK 1918. 7. 
3Pór Antal: Bánk bán Melindája. Az Erd. Múz. Egyl. kiadványai. 

1890.491-507. 
'Badics Ferenc, ItK 1925. 11 -13 . 
'Waldapfel József, ItK 1931. 393. 
'Az oklevélmásolat az OSzK Quart.Lat. 1280. jelzetű kéziratának 

első kötetében a 112—114. fóliókon található. 
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az elkobzás alól, az a rendíthetetlen hűség, állandó vigasz, mindig nemes 
és becsületes szolgálat, amelyet Tota Constantia távozása után András 
feleségének is nyújtott. („Uxori nostre tam consilio quam continuo sue 
societatis et indecidue fidelitatis solatio nobilem semper et bonestum 
exhibuit famulatum.") Kitér végül az oklevél arra is, hogy az esetleg 
ellene felmerülő gyalázkodásokkal szemben („contra quaslibet emer-
gentis calumpnie versucias") biztosítja az asszonynak a birtokra való 
háborít hatatlan jogait. 

Szükségtelen itt arra kitérnünk, hogy az oklevélben szereplő Bene-
dek herceg nem azonosítható Bánk bánnal. A Jegyzés idézett részéből 
kiderül, hogy Katona a Benedictus-Bánk névazonosságot elfogadta. A 
király ellen vétő férj, a királyné közvetlen környezetéhez tartozó, neki 
nagy szolgálatokat tevő asszony meg az ellene felmerülő gyalázkodások 
sok tekintetben illenek a Bánkkal és Melindával történtekre. Mint 
Badics írja: „Első tekintetre megkapja figyelmünket a sejtelem, hogy 
Endre király ezen átíró oklevelében a Bánk és Melinda tragédiája lap-
pang."9 

Az oklevél azonban épp ezért sokkal többet tartalmaz, ill. sejtet, 
mint amennyinek igazolásául Katona az „iromány"-ra hivatkozott. Más-
részt viszont kevesebb is van benne. Nem esik itt szó arról, hogy Tota 
Mikhál és Simon testvére. Áthidalható ez a nehézség azzal, hogy Mikhál 
és Simon spanyol eredetét már korábban, az első kidolgozáskor is tudta 
Katona,10 csak össze kellett kapcsolnia a két adatot. További nehézség: 
Benedictus (Bánk) Katonánál Konrád fia, az oklevélben Korláthé. (Mint 
látni fogjuk, Kézainál: „Conradi filius".) Végül: az oklevél világosan 
megjelöli az asszony nevét: Tota, miért nem ezt vette át Katona a 
második kidolgozásba, miért ismerte el a Melindát, spanyolabbnak az 
általa korábban használt Adeldjd névnél? 

A Tota név Kézainál is szerepel. Kézai szövegének Horányi Elek által 
közzétett első (Bécs, 1781.) és második (Buda, 1782.) kiadásában 
azonban kis kezdőbetűvel. Katona csak ezeknek a kiadásoknak vala-
melyikét olvashatta, a harmadik kiadás ui. csak 1833-ban jelent meg. A 
kérdéses mondat, amelyben a név előfordul, az 1782-i kiadásban így 
található: „Adduxerat etiam Regina Constantia cum ea sororem Comitis 
Simonis et Bertrami nomine totam tam formosam et pulcerrimam, 
quod eo tempore vix in mundo sibi similis haberetur."11 A harmadik 
kiadást sajtó alá rendező Podhraczky József a nála már nagy kezdőbetű-

' I . m. 12. 
I °Ld. az első kidolgozás egyik lábjegyzetét, ItK 1913. 305. 
I I Id. kiad. 139. 

7 Irodalomtörténet 
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vei és kurzívan szedett Totam szóhoz a következő lábjegyzetet fűzte: 
,Jior: videtur nomen Tota adiective sumsisse, quum illud in vrtiaque 
editione non modo païuis litteris scripserit: sed nec cursiuis, sicut cetera 
sólet, distinxerit.'" 3 Vagyis: „Horányi, úgy látszik, melléknévnek vette 
a Tota nevet, minthogy mindkét kiadásában nemcsak kisbetűvel írta, 
hanem kurziválással sem jelölte, mint a többi nevet." Katona tehát a 
kérdéses mondatot minden bizonnyal így értelmezte: „Elhozta magával 
Constantia királyné Simon és Bertram gróf húgát is, aki híre szerint 
(„nomine") teljes egészében („totam") olyan deli és szép volt, 
hogy abban az időben alig tartottak valakit hozzá hasonlónak." Mint 
már Waldapfel13 is felfigyelt rá, itt van szó a spanyol lány világ-
hírű szépségéről is, amelyet Katona szintén említett a Jegyzésben. 
Igaz, itt nem Simon és Mikhál, hanem Simon és Bertram a spanyol 
jövevények, a nemzetséget azonban Simon és Michael nemzetségeként 
említi Kézai is. 

A következő mondatban van szó arról, hogy ez a leány Benedek 
herceggel, Konrád fiával kelt egybe, Martinsdorf faluval együtt jegyaján-
dékokat kapván Imre királytól és Constantia királynétól. („Cui quidem 
virgini Benedictus Dux Conradi filius cum villa Meretinsdorf pro 
dotibus ex parte Emirici Regis et Reginae Constantiae est coniunctus.") 

A fentiek figyelembevételével el kell ejtenünk azt a lehetőséget, 
hogy Katona András király 1221-i oklevelét olvasta. A Jegyzésben 
említett iromány Kézai, mégpedig az a kiadása, amelyben a Tota név kis 
kezdőbetűvel szerepel, melléknévként értelmezhető. 

OROSZ LÁSZLÓ 

SZABÓ DEZSŐ LEVELEI VEJJA MÉRNÖKHÖZ 

Szabó Dezső húsz levele (1908 május 11. és 1909 december 26. közt 
kelt kilenc képeslap és tizenegy levél) az író első párizsi útja és székes-
fehérvári tartózkodása utáni időkből: nagyváradi életéről és második 
párizsi útjáról ad hírt, és két székelyudvarhelyi lappal zárul. 

12Magistri Simonis de Keza de originibus et gestis Hungarorum . 
Buda, 1833. 85. 

1 3 I . m. 393. 


