
FILOLÓGIA 

A NÉMA LEVENTE MESÉJE 

Asztalos Miklós az Irodalomtörténet múl t évi i . számában hosszabb 
tanulmányt közölt Heltai Jenő három felvonásos, hat képből álló 
,,vígjáték"-ának forrásáról.1 Ezt Raupach Ernst Salamon Benjamin, 
Kotzebue-t követő igen termékeny német színműíró (1784 — 1852) 
Lovagszó című vígjátékában látja, melyet abból a magyar nyelvű 
súgópéldányból ismer, mit a budai Nemzeti Színházban 1843. 
július i -én bemutatott darab egyedüli előadására készült a bécsi 
Burgtheater rendezőjenek, Löwe Lajosnak vendégfelléptével a néma 
lovag szerepében. De n e m derül ki, mi benne Raupach hiteles mun-
kája és mi tulajdonítható Löwe esetleges átdolgozásának. Mint Asz-
talos idézet-mutatványokkal tarkított b ő tartalomkivonatából és a 
hozzá fűzött kritikai állásfoglalásából is kitűnik, „silány színdarab"-ról 
van itt szó, „érdek nélküli fércelmény"-ről, minek a magyar színház-
történeti irodalomban semmi nyoma sem maradt. Asztalos össze-
foglaló ítéletét a két darab tárgyi összefüggéseit illetően azonban 
bizonytalanná teszi az, hogy a Heltaiéval való párhuzamok csak az 
első felvonás két képére korlátozódnak. Raupachnál ott sem dramati-
zált formában jelennek meg, hanem a női főszereplő Párizsban vilá-
gosítja fel szobalányát Itáliából való hirtelen odautazásuk okairól. 
Másrészt bizonyos értesülések, melyekre visszatérünk, azt a kételyt 
ébresztik benne, nem egy közös forrásra, esetleg egy olasz novellára 
kell-e visszavezetnünk az egyezéseket. Ezt a gyanút mindenesetre 
Heltai szövege sokkal inkább igazolja, mint a Raupaché, mert abban 
jobban érezzük az olasz élet ábrázolásának zamatát. 

Mivel a Néma levente meséje a Quattrocentóban játszódik mindkét 
darabban, e korban kell keresnünk a közös forrást. Ezt mintegy húsz 
évvel ezelőtt meg is találtam, mégpedig Matteo Bandello (1485 — 
1561) négy könyvbe osztott 214 novellájának egyikében.2 Most Asztalos 
Miklós cikke kötelez arra, hogy felfedjem az általa bizonytalanul 
sejtett valóságot és Heltai vígjátékát szembesítsem vele. 

1 í t , 1974/1. sz. 171-97-
1 BANDELLO, ageni püspök (1550 —1555) a piemonti Castelnuovo Scrivaniaban szüle-

tett, de mindig lombardiainak vallotta magát. 
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Elöljáróban csak annyit, hogy Bandello novelláskötete fontos 
szerepet játszott a világirodalomban. Lope de Vega és Shakespeare 
merítettek belőle mesét. U tóbb i például a R o m e o és Júliáét.3 Nálunk 
Mikes Kelemen 1725. szeptember 7-én kelt levele nénjéhez árulja el 
először ismeretét II. Mohamed szultánnak egy szép görög rablány 
szeretője ellen elkövetett embertelen gyilkosságának az I. k ö n y v 10. 
novellájának alapján való rövid elbeszélésével. A téma világirodalmi 
vándorút já t Heinrich Gusztáv vizsgálta Bolyai Farkas II. Mohamed 
vagy a Dicsőség győzelme a Szerelmen c. szomorújáték kiadásának 
bevezetésében. Benne Gombocz Zoltán fordításában közölte a jelzett 
novellát.4 

De lássuk Bandello ama elbeszélését, melynek meséje Heltai Jenőt 
ihlette a Néma levente megírásában. 

Filiberto úr beleszeretett madonna Ziliába, aki egy csókért három évi 
némaságra kárhoztatja és a kemény bosszú, mit vett rajta.5 

Moncalieriben, egy Torinótól nem messze fekvő helységben, volt egy özvegy, akit 
Zilia Dúcának hívtak. N e m r é g halt meg a férje, ő pedig igen szép huszonöt éves fiatal-
asszony volt, de érdes modorú, inkább falusi, semmint művel t foglalkozású. Mivel elha-
tározta, hogy nem megy többé férjhez, kézimunkának és három-négy éves kislányának 
szentelte minden idejét. N e m magához illő nemesi házban, hanem szegényesen lakott és 
minden házi munkát maga végzett, hogy lehető legkevesebb szolgáló lányt kelljen alkal-
maznia. Ri tkán mutatkozott az utcán. Ünnepnapokon korán reggel, az első misére 
ment egy házához közel eső tempiomocskába, honnan azonnal hazatért szobájába. 
A vidék asszonyai közt általános szokás, hogy megcsókolnak minden idegent, aki há-
zukba jön vagy meglátogatja őket és családiasan elbeszélgetnek mindegyikükkel, de ő 
elkerülte az efféléket és magában élt. 

Nos, történt, hogy Moncalieribe jött messer Filiberto da Virle, ama vidékre való em-
ber, aki nagy személyes bátorsággal rendelkező vitéz katona volt és Virlebe visszatérté-
ben abba a templomba ment misére, ahova madonna Zilia járt. Megpillantva o t t őt , 
nagyon szépnek és vonzónak találta. Érdeklődött, kicsoda. Megtudakolta, hogyan él, 
s bár az nem volt nagyon kedvére, nem tudott vonzalmának ellenállni. Aznap elment 
Virlebe, elintézett egyet s mást és elhatározta, hogy visszatér a nem túl távoli Moncalie-
ribe, ott a lehető legtovább tartózkodik és mindent elkövet, hogy megszerezze az illető 
hölgy szerelmét. Ezért módját ejtette, hogy házat vezessen Moncalieriben, o t t lakott és 
azon szorgoskodott, hogy minél gyakrabban láthassa szerelmét. De alig pillanthatta meg 
őt ünnepeken és. mikor megszólítással hosszabb társalgásba akart vele elegyedni, ké t szó 
után elbúcsúzott tőle és haza sietett, miértis nagyon elégedetlenül élt, nem tudva elfojtani 
érzelmeit. Küldött üzenetet más hölgyek útján, írt neki és minden lehetőt megkísérelt , 
de hiába, mert ő szilárdabbnak mutatkozot t , mint szirt a tengerben és soha nem méltat ta 
őt válaszára. N e m nyervén e szerelmében semmi viszonzást, képtelenül a vállalkozásról 
való lemondásra, elvesztette álmát és étvágyát, úgy hogy súlyosan megbetegedett. Mivel 
pedig nem ismerték betegségét, az orvosok nem tudtak rá orvosságot találni. í gy a 
fiatalember nem lelt segítséget és nagy lépésekkel közeledett a halál felé. 

3 П. könyv 9. novella, „La sfortunata morte di dui infelicissitni amanti che l'uno di veleno e 
Valtro di dolore morirono, con vari accidenti. 

* HEINRICH GUSZTÁV, Régi magyar könyvtár, 14. sz. B u d a p e s t , 1899. 
6 III. könyv. 17. sz. novella. II signor Filiberto s'inamora di madonna Zilia che per un 

bacio lo fa star lungo tempo mutolo, e la vendetta ch'egli altamente ne prese. 
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Mikor ágyba kényszerült, meglátogatta őt egy katona bajtársa, akivel jó barátságban 
állt és Spoletóból származott. Neki messer Filiberto elmondta egész szerelmét és kemény, 
kegyetlen imádottjának büszke hozzáférhetetlenségét. Azzal végezte, hogy — nem talál-
ván orvosságra — belehal fájdalmába és kibírhatatlan kínlódásába. Mikor a spolétói 
megtudta messer Filiberto betegségének okát, akit annyira szeretett, így szólt: — Fili-
berto, bízd rám a dolgot, majd én megtalálom a módját, hogy kedvedre beszélhess vele. 
Mást sem akarok — felelte a beteg —, mert, ha ezt elérem, bízom benne, hogy könyö-
rületre indíthatom. De hogyan akarod ezt csinálni? Nekem minden fáradságom csütör-
tököt mondott. Küldtem hozzá követeket, gazdag ajándékokat, nagy ígéreteket, de 
teljesen hiába. — Te csak igyekezz meggyógyulni - tette hozzá a spolétói —, a többit 
bízd rám. — Ez az ígéret annyira megnyugtatta Filibertót, hogy rövid idő után sokkal 
jobban érezte magát és pár nap múlva felkelt az ágyból. — Hiszen tudjátok, milyen jó 
svádájú emberek a spolétóiak, akik szinte rendszeresen járják egész Itáliát, messer Szent 
Antal alamizsnáját gyűjtve. Jó beszélőkéjük van, vakmerőek és találékonyak; mindig 
akad valami tárgyalni valójuk, csodálatosan tudnak rábeszélni mindenre, amiről eszükbe 
ötlik valakit meggyőzni. Azoknak nagy része, akik körüljárnak, hogy rászedjék a sze-
gény, együgyű embereket, Szent Pál kegyét árusítva, siklót, kígyócskákat, szelíd áspist 
mutogatva, vagy más hasonló mesterkedést űzve és énekelve a tereken: spolétói. Ehhez a 
nemzetséghez tartozott messer Filiberto barátja, s azokban a napokban talán épp vagy 
három tucat helyen babport árult rüh elleni orvosságul. - Mikor látta, hogy messer 
Filiberto meggyógyult, emlékezett ígéretére, mi t neki tett. Felkereste ama vándorkeres-
kedők egyikét, akik nyakukban bal karjuk alá lógó kosárral járják a falvakat s kiabálva 
hirdetik árujukat: szalagok, gyűrűk, fésűk, zsinórok, szelencék, rózsafüzér és más női 
holmi! Jó pénz ellenében megszerezte tőle ruháját, kosarát és így, vándor árusnak öltöz-
ve, elment a városkába, ahol Ziíia madonna háza állt s ott, ahogyan szokás, kiáltozva járt 
föl-alá. — Zilia madonna, akinek szüksége volt valami fátylakra, meghallotta és behívat-
ta a házba. Ő, látva hogy sikerült a szándéka, szép szavakkal köszöntötte a hölgyet, 
mintha rég óta ismerné. Amaz beleturkált kosarába, kezdte ezt-amazt kihúzni, s ő min-
denben kedvezve neki, kibontott hol szalagokat, hol fátylakat. Az asszony bizonyos neki 
tetsző és szükséges fátylakat szemlélve, így szólt: — Jó ember, mennyiért adod ezeknek a 
fátylaknak rőfjét. Ha olcsón megszámítod, veszek belőle 35 rőfnyit. - Madonna -
válaszolta a spolétói —, ha Neked e fátylak tetszenek, vedd őket és ne törődj árukkal, 
mert az már ki van egyenlítve; de nemcsak a fátylak, hanem minden, ami itt van a Tiéd, 
csak annyi fizetés ellenében, hogy kegyeskedsz azt elfogadni. — Ah, ezt nem akarom — 
mondta a hölgy —, mert nem lenne becsületes dolog. Ajánlatodat köszönöm. Mondd 
meg, mennyire tartod a fátylakat és én megfizetem, mert nem lenne helyes, hogy Te, aki 
fáradozással keresed kenyeredet, ilyen veszteséget szenvedj. Ajánlj nekem becsületes 
üzletet és én megadom a pénzedet. — Engem nem ér veszteség, sőt sokat is nyerek azzal, 
ha van itt valami, ami Neked tetszik — felelte a spolétói — s ha olyan kedves a lelked, ami-
lyennek külsőd mutatja, elfogadod nemcsak ezeknek a fátylaknak az ajándékát, hanem 
más Neked tetsző dolgokat is, mert olyasvalaki adja azokat, aki hogy Neked tessék, 
nemcsak ilyen holmit, de életét áldozná. — Mikor a hölgy ezeket hallotta, arca olyan lett, 
mint a májusi piros rózsa, mikor napkeltekor kibontja friss szirmait, és mereven a spolétói 
szemébe nézve, így szólt: — Nagyon csodálkozom beszédeden. Szeretném tudni, ki vagy 
és milyen célzattal mondtad ezeket a szavakat, mert úgy gondolom, tévedésben vagy, 
nem az vagyok, akinek engem talán képzelsz. — Ő erre minden megszeppenés nélkül, 
illő szavakkal — mert hiszen mondtam, hogy spolétói volt - elmondta, milyen kínban él 
messer Filiberto az iránta érzett szerelem miatt , milyen hűséges szolgálója. Nincs a vilá-
gon senki, akivel és akinek minden vagyonával biztosabban rendelkezhetnék, mint ő, 
aki gazdag, a nemes Virle család tagja és gáláns élettárs. Egyszóval, olyan ügyesen tudott 
szólni és rábeszélni, hogy Zilia beleegyezett, hogy szerelmesét titkon fogadja. Megjelölte 
az időpontot és helyet is. 

Mikor messer Filiberto megkapta ezt a j ó hírt, nagyon meg volt elégedve a spolétói-
val. A kapott rendelkezés értelmében elment beszélni madonna Ziliával házának egy 
földszinti szobájába. Odaérkezve ott találta a hölgyet, aki várta komornájának jelenlété-
ben. A szoba azonban olyan nagy volt, hogy ez nem hallhatta beszélgetésüket. Messer 
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Filiberto azzal kezdte, hogy a tőle telhető legillőbb szavakkal megvallotta szenvedélyes 
szerelmét és azt, mennyi kínt szenvedett miatta. Nagy szeretettel kérte, hallgassa meg és 
könyörüljön rajta, biztosítva őt, hogy örökre szolgája marad. De mondhatott ő bármit, 
nem tudott belőle mást kivenni, mint hogy ő özvegy, nem illik hozzá, hogy ilyen dolgok 
után járjon, hogy kislánya nevelésére akarja fordítani minden gondját," ő viszont találhat 
magánál szebb feleséget is. 

Mikor a szegény szerelmes hosszú rábeszélés után meggyőződött, hogy hiábavaló 
minden fáradozása, nem hajlandó semmi áron kérését teljesíteni, könnyes szemekkel így 
szólt: — .Mivel, Ürnőm, minden reményt megtagadsz tőlem, hogy szolgáddá fogadj és 
nagy fájdalmamra, úgy kell távoznom, hogy talán soha többé nem lesz alkalmam Veled 
beszélni, legalább ez utolsó elválásunkkor jutalmazd meg azt a sok szeretetet, amit irán-
tad éreztem, érzek és érezni fogok, míg csak élek, azzal az egyedüli csókkal, melyet 
Tőled érkezésemkor hazánk dicső szokása szerint vártam, de amit megtagadtál. Pedig 
jól tudod, hogy közúton sem szégyen a csók nő és férfi közt. — A hölgy kissé gondolko-
dott, majd így felelt: — Azt akarnám látni, monsignor Filiberto, szerelmed valóban olyan 
izzó-e, ahogyan prédikálod. Megadom Neked azt a csókot, amit kérsz, ha megesküszöl, 
hogy teljesíted, amit kívánni fogok és esküd biztosítani fog, hogy úgy szeretsz, ahogyan 
vallottad. — A vigyázatlan szerelmes megesküdött, hogy megtesz mindent, amire csak ké-
pes. Kérte, parancsoljon, amit akar, és várta a hölgy parancsát. Erre az nyakát átkulcsolva 
szájon csókolta, majd ezt mondta: — Monsignor Filiberto, abban a reményben adtam meg 
az óhajtott csókot, hogy megteszed, amit rendelek. Azt akarom esküd ellenében, hogy 
ettől az órától fogva teljes három éven keresztül ne beszélj senkivel, se férfival, se nővel, 
bárki legyen is az. Három évig egyfolytában maradj néma. 

Messer Filiberto egy kis ideig csodálkozva hallgatott s — bár a parancsot tapintatlan-
nak, értelmetlennek és szoros betartása esetében rendkívül súlyosnak tartotta — mégis 
kezével jelezte, hogy teljesíteni fogja a kapott parancsot. Meghajolt előtte, távozott, laká-
sára ment. Ot t gondolkodva helyzetén és elméjében forgatva végzetes esküjét, elhatá-
rozta, ha már szent esküvel könnyelműen elkötelezte magát, annak szilárd elhatározás-
sal és teljes engedelmességgel megfelel. Ezért úgy színlelte, hogy hirtelen elvesztette be-
szélőképességét, s odahagy ta Moncalierit, Virlebe vonult vissza és némaként élve, kézmoz-
dulatokkal és írásban érttette meg magát. Mindenki rendkívül sajnálta őt és csodálatos 
dolognak vélték, mint veszthette el minden betegség szerencsétlensége nélkül beszélő-
képességét. Messer Filiberto rendbe szedte vagyoni ügyeit, megbízottjául hagyta első 
unokatestvérét, jó lovasfelszerelésről gondoskodott és rendelkezést hagyva, milyen idő-
közökben mennyi összeget küldjenek utána, útnak indult Piemontból és a franciaországi 
Lyonba nyargalt. Gyönyörű termetű ember volt, erő s egyben gyöngédség sugárzott 
külsejéből, úgy hogy mindenütt, ahol járt és ahol megismerték szerencsétlen állapotát, 
szánalmat éreztek iránta. 

Annak idején VII. Károly francia király kegyetlen háborúban állt az angolokkal. 
Folyton hadakozott velük, fegyver erejével hódítva vissza, amit ők sok évvel azelőtt más 
francia királyoktól elfoglaltak. Gascogne-ból és egyéb tartományokból való kiűzetésük 
után végezni akart velük Normandiában. Mikor erről Messer Filiberto tudomást szer-
zett, eltökélte, hogy Károly király udvarába megy, aki akkoriban Normandiában tar-
tózkodott. Oda érkezvén, néhány báró-barátjára talált, akik melegen fogadták. Értesül-
vén, hogy ismeretlen szerencsétlen eset következtében elvesztette beszélőképességét, 
igen megsajnálták. Ő jelekkel közölte velük, azért jött, hogy fegyverrel szolgálja a 
királyt. Ennek nagyon örültek, mert a korábbiakból nagy bátorságú és egyéni vitézségű 
embernek ismerték. Lovascsapat élére állt épp, mikor a franciák Rouennak, Normandia 
fővárosának ostromára készültek. Ebben a támadásban messere Filiberto mindenkinél 
hősiesebben viselkedett. Károly király ismételten látta bátor és okos haditetteit, melyek 
következtében egy megújított támadással Rouent bevették. A győzelem után a király 
magához hívatta messer Filibertót. Tudni kívánta, ki ő, hogy méltóképpen megjutal-
mazhassa hősiségét. Mikor megtudta, hogy a piemonti Virle család sarja s hogy nem-
régiben — mitsem lehet tudni, hogyan — megnémult, nemes-kamarásai közé fogadta a 

" A kislányról nem esik többé szó sem Bandellónál, sem Heltainál. 
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szokásos járandósággal, azonnal külön kétezer frankot fizettetett ki neki, biztatta, hogy 
szolgálatában folytassa e szép kezdetet s ígérte, hogy mindent megtesz gyógyítása érde-
kében. ő a királynak jelekkel mindenért legalázatosabb köszönetet mondott és kezét fel-
emelve fejezte ki, hogy híven fogja szolgálni. — Történt aztán egy nap, hogy bizonyos 
hídon áthaladva nagy csetepaté támadt franciák és ellenségeik közt. Megfújták a trom-
bitákat — riadó! riadó! — s mikor a zsivaj a katonák között egyre nőtt, a király odament, 
hogy bátorságot öntsön híveibe. Talabotto, az angolok kapitánya vezecte az övéit, maga 
is személyesen ott volt a hídon és azt már szinte egészében elfoglalta. A király buzdította 
katonáit s hol ezt, hol azt küldte segítségükre, de akkor odaérkezett a bátor és hős messer 
Filiberto fegyverben büszke paripáján. Azonnal előrefeszített lándzsával Talabottóra 
támadt és lovastul földre terítette. Azután kezébe ragadott egy erős, súlyos dorongot és 
szétütött az angolok közt, hol az egyiket, hol a másikat sújtva. Csapása soha nem tévesz-
tett célt: egyiket földre döntötte, a másikat megölte, úgy hogy az ellenség kénytelen 
volt kiüríteni a hidat és menekülni. Talabottót az övéi lóra segítették, s elhagyta a csata-
teret. Ennek a győzelemnek volt a következménye, hogy csaknem az egész Normandia 
Károly király hatalmába került. Ezért, látván a jó király, milyen hasznára volt messer 
Filiberto, nagy megbecsüléssel udvarának összes bárói jelenlétében dicsérettel illette, több 
határfaluval megajándékozta, egy század fegyverest rendelt alája, hatalmasan felemelte 
javadalmát és nap mint nap kitüntette szeretetének jeleivel. A háború végeztével a 
roueni király ünnepélyes tornajátékot rendelt, melyen részt vettek Franciaország összes 
vitézei meg első emberei, és mellyel megtisztelte messer Filibertót. 

A király nagyon megszerette. Melegen kívánta, hogy meggyógyuljon és vele társa-
loghasson. Minden tartományában kihirdettette, hogy van egy nemesembere, aki egy 
éjjel megnémult, ha volna valaki, aki meg tudná őt gyógyítani, azonnal kapna 10 ooo 
frankot. A Felhívást kihirdették egész Franciaországban és az eljutott Itáliába is. Ezért 
a franciákon kívül pénzsóvárságból sok Alpeseken túli ember is megpróbálkozott, de 
senki sem járt eredménnyel. Persze hiú volt az orvosok minden próbálkozása, hiszen az 
álnéma nem akart beszélni. — A király felháborodott, hogy nem akad orvos, aki meg 
tudná gyógyítani, s látva a jelentkezők — orvosok és mások — tömegét, akik tapaszta-
lataik alapján akarták meggyógyítani, de azt is, hogy legtöbbjüket a nyereségre való 
éhség s nem a tudás vagy a gyógyíthatóságban való reménykedés vonzza, újabb hirdet-
ményt tett közzé: — Aki monsignor Filiberto gyógyítására vállalkozik, köteles megha-
tározni azt az időközt, amit gyógykezelésére szükségesnek tart. Ha annak leteltével ki-
gyógyította, megkapja a 10 ooo frankot még egyéb ajándékaival együtt, de ha nem jár 
sikerrel, ő fizessen ugyanannyit, vagy ha képtelen rá, fejének elvesztésével fizessen. Ennek 
a Kiáltványnak kihirdetése után megszűnt az orvosok tülekedése. Mindenek ellenére 
mégis akadtak elvétve olyanok, akik hiú reménytől vezet etve nem haboztak ily kocká-
zattal szembenézni s mikor gyógyításuk csődöt mondott, arra ítéltettek, hogy fizessenek 
10 ooo frankot vagy kerüljenek hóhérkézre; némelyek azonban csak örök rabsággal 
fizettek. 

A dolog híre már azzal együtt jutott el Moncaleribe, hogy monsignore Filiberto da 
Virle nagy becsületbe került a francia királynál és igen gazdag ember lett belőle. Hallván 
ezt madonna Ziliaésjól ismerve, miért nem beszél messer Filiberto, megfontolta, hogy 
azóta már két év telt el, és úgy vélte, nem annyira a szigorú eskü iránti tiszteletből hall-
gat, hanem az iránta érzett szerelemből, hogy ne váljék hűtlenné ígéretéhez. Azt vél-
ve, hogy szerelme épp oly heves, mint akkor volt, mikor eltávozott Moncalieriből, 
eltökélte, hogy Párizsba megy, ahol akkor a király tartózkodott, beszédre bírja messer 
Filibertót és elnyeri a 10 ooo frankot. Fel sem tételezte, hogy ő, akinek kívánságára lett 
néma, ne szólaljon meg, mikor őt meglátja és megkéri, hogy beszéljen. Elrendezve dol-
gait a maga módja szerint és bizonyos meséket terjesztve távozásáról, elindult tehát 
Franciaországba és Párizsba érkezett. Rög tön jelentkezett a megbízottaknál, akikre 
monsignor Filiberto gyógyításának intézése volt bízva, és így szólt: — Uraim, azért 
jöttem, hogy meggyógyítsam monsignor Filibertót; kitűnő titkokat ismerek e művészet-
ben, melyeknek segítségével, Istentől remélem, két hét múlva kitűnően fog beszélni. Ha 
pedig a vállalt időközben nem gyógyítom meg tökéletesen, ám vágják le fejemet. Csak 
azt kötöm ki, hogy az általam alkalmazott kúra időszakában rajtam kívül senki se lépjen 
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be monsignore Filiberto szobájába, mert attól tartanék, hogy más eltanulja a gyógy-
módot, mit alkalmazni szándékozom. Éjjel-nappal egyedül kell vele maradnom, mert 
szükségem lesz az éjszaka bizonyos óráiban is orvosságaimat nyújtani. — Hallván a 
komisszárius urak e nemesasszony ily lelkes beszédét hasonló veszélyes ügyben, melyben a 
legtudósabb franciák és mások kudarcot vallottak, közölték monsignor Filibertóval, hogy 
érkezett Piemontból egy hölgy, aki vállalkozik meggyógyítására. Az lakására kísértette 
őt, és amint megpillantotta, azonnal ráismert. Ügy ítélte meg az esetet, hogy nem iránta 
érzett szerelemből, hanem a 10 000 frankra való mohó éhségből vállalkozott az utazás 
fáradalmaira. Visszagondolva keménységére, iránta mutatott kegyetlenségére és a szen-
vedésekre, miket miatta eltűrt, érezte, hogy a már szinte kihűlt egykori forró szerelme 
igazságos bosszúra vágyássá változik szívében. Ezért elhatározta, hogy megszerzi tőle azt 
a gyönyört, mit a szerencse kínál fel neki, és azzal a pénzzel fizeti ki, amit megérdemel. 
Mikor tehát egyedül maradtak a szobában, Zilia ajtaját belülről retesszel elzárta és így 
szólt hozzá: — Monsignore, nem ismersz meg engem Te, aki régen azt mondottad, hogy 
annyira szeretsz? — ő intett, hogy nagyon is jól felismerte, de ujjával nyelvéi érintve 
mutatta, hogy nem tud beszélni és vállát vonta. Mikor pedig a nő biztosította, hogy fel-
menti a vészes ígéret alól és azért jött Párizsba, hogy teljesítse minden parancsát, tovább is 
csak vonta a vállát és nyelvére mutatott ujjával. — Látva monsignor Filiberto ily viselke-
dését, madonna Zilia nagyon megszeppent, s tapasztalva, mennyire hiábavaló minden 
kérlelése, elkezdte őt szerelmesen csókolni és megkísérelt minden általa ismert mesterke-
dés i, úgy hogy ő, aki fiatal volt és mégiscsak egykor izzón szerette azt, aki valóban nagyon 
szép volt, ébredni s megmozdulni érezte a kéjvágyat, mi addig talán szunnyadt benne. 
Ezért némán elvette tőle azt a szerelmi gyönyört, mely után annyira vágyott. így a két 
hét alatt gyakran szórakozott vele szerelmesen, miben testének minden tagja feloldódott, 
csak épp a nyelve nem akart megoldódni, mert úgy érezte, nincs az a hosszú és súlyos 
penitencia, mit meg ne érne a Moncalieriben nyert csók. Ha valaki el akarná mesélni, 
mennyi kérést pazarolt, mennyi könnyet ontott Zilia, hogy őt beszédre bírja, egész nap 
nem lenne elég. Mikor elérkezett a vállalt határidő vége és monsignore Filiberto mégsem 
akart beszélni, rádöbbent, milyen ostoba, önhitt volt, milyen kegyetlenséget követett 
el egykor szerelmese ellen, s várta halálát. — Ahogyan ideje lejárt, felszólították, fizesse ki 
a 10 000 frankot, vagy gyónjon meg, mert másnap fejét veszik. Érte jöttek messer 
Filiberto szobájába és börtönbe kísérték. Nem volt annyi hozománya, hogy kifizethette 
volna a büntetést, tehát készült a halálra. Mikor erről monsignore Filiberto értesült, úgy 
gondolta, hogy immár eléggé megkínozta és éreztette vele bosszúját. Jelentkezett a király-
nál és illő tisztelgés után, az ő és mindenkinek nagy csodálatára, beszélni kezdett és el-
mondta oly hosszú hallgatásának egész történetét. Azután alázatosan kérte a királyt, 
bocsásson meg mindenkinek, aki börtönbe van zárva, így a hölgynek is, mit a király 
azonnal végre is hajtatott. A börtönből szabadult asszony nagy szégyennel rögtön vissza 
akart indulni Piemontba, de monsignor Filiberto azt akarta, hogy ő és kísérői házában 
kapjanak szállást. Azután a hölgyet ott külön magához hívatta és így szólt hozzá: — 
Madonna, emlékezel, hogy Moncalieriben sok hónapon keresztül szolgádként viselked-
tem s valóban forrón szerettelek. Tudod, hogy azután egy csókért három évi némaságot 
parancsoltál rám. Esküszöm, ha Virlebe való távozásom után felmentettél volna esküm 
alól, örökre szolgád maradtam volna. De kegyetlenséged közel három évi bolyongásra 
kárhoztatott. Ez idő alatt — Istennek, de nem Neked tartozom érte hálával — az a sze-
rencse ért, hogy gazdaggá lettem és királyom kegyét élvezem. Miután, úgy vélem, igaz-
ságos bosszút álltam, veled szemben azt az udvariasságot akarom gyakorolni, hogy — bár 
fejedet engedhettem volna venni - megfizetem bőségesen ideutad költségeit, sőt a vissza-
utat is. Tanulj meg okosan viselkedni és tartózkodni nemesember marcangolásától, mert, 
— ahogyan a közmondás tartja — „az emberek találkoznak, a hegyek nem". Gazdagon 
ellátta pénzzel és útjára bocsátotta. — A király azt akarta, hogy Filiberto házasodjék meg 
és egy gazdag ifjú lányt adott hozzá, akr több birtokot örökölt. Azután ő spolétoi barát-
jáért küldött és magánál marasztalta, kényelmes életet biztosítva részére. A király kegyét 
mindig megőrizte és azt VII. Károly halála után, XI. Lajos alatt is tovább élvezte. • ^ ^ 
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Mindjárt az első sorok meggyőznek, hogy Heltai Jenő a mesét 
közvetlenül Bandellótól vette. Az 1843-as súgókönyvben Zilia 
Duca neve Cilia Ducca-ra változik és a fiatal özvegy nem is a Tor ino 
közvetlen közelében, a Po jobb partjának dombos vidékén fekvő 
Moncalieriben, hanem a távolabb, nyugaton Savoia felé vezető Susa-
völgyben, már az Alpok nyúlványain épült azonos nevű városkában 
él. N e m lehetetlen, hogy Raupach járt ott az Asztalos által említett 
olaszországi útján. 1823-ban kiadott emlékeit nem ismerem.7 R o m á n 
stílusú és gótikus emlékek mindkét helységben gyakoriak, de M o n -
calieriben két 14. századi templom — a S. Maria della Scala és a ferenc-
rendieké — meg egy középkori várkastély különösen őrizte a feu-
dalizmus korának szellemét, melybe ott a Quattrocentóban nem hatol-
tak még be a reneszánsz élet új formái. Bandello időpontmegjelölése 
nélkül egykorú meseként adja elő Zilia és Filiberto történetét, R a u -
pach 1451-et, Heltai 1481-et jelöli meg kiinduláspontként. Ez talán 
az egyedüli némileg jelentős közös eltérés a két darabban Bandellóval 
szemben s nem zárja ki, bár nem is igazolja Asztalosnak ama felte-
vését, hogy Raupach darabjának ismerete nélkül Heltai a magáét 
nem írhatta volna meg. 

Moncalieri ily elzártságát a Quattrocento új művelődési fejlődé-
sétől, Zilia lelkiállapotára való hatása szempontjából, Heltai forrásánál 
jobban is aláhúzza lakószobájának berendezésére vonatkozó színpadi 
utasításában: ,,Az Úr 1481-ik évében vagyunk, de a berendezés régibb, 
a század közepéről való, egy kicsit rideg, sőt komor. A falon 
némely szentképek között Orlandónak, Zilia elhunyt férjének kép-
mása." A városkának, bár az már jelentős kereskedelmi központ, 
a reneszánsz stílustól elmaradt középkori épületeivel van összhangban 
Ziliának nemcsak bútorzata, de lelki élete is. Tovább részletezi vele a 
Bandellónál nagyjában felvázolt pszichológiai beállítottságot, mi az 
özvegynek viselkedését egy új szerelemmel szemben némileg meg-
magyarázza. De ezt Heltai a következőkben még külön is kiemeli, 
mikor Zilia mellé két barátnőt ad — Gianettát és monna Meát — 
meg egy vidám komornát, a Colombina módjára kotnyeles Carlottát, 
közvetlen környezetül, akik a reneszánsz életöröm megtestesítői és 
Pietro szolgájával együtt minden ravaszságra készek, hogy őt vallásos 
és konok magábavonulásából kicsalogassák. 

A jelentkező új szerelmes Heltainál azonban nem — mint Ban-
dellónál — a Moncalierihez közeli Virle földesura, hanem egy vitéz 
magyar katona, Agárdi Péter. Vele magyar fordulatot vesz a pie-
monti anekdota, míg Raupach megmarad Filiberto da Virle francia-

1 Hirsemenzels Briefe aus und Uber Italien, Leipzig, 1923. — Moncalierirôl. 1. Encyclo-
pedia Italiana XXIII. köt . Ó23 —24. Korunkban összeépült Torinóval. — Virle is Tor inó-
hoz közel fekszik. Spoleto viszont Umbriában van. 
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országi sorsának kibontakoztatása mellett, de a novella meseszövesét 
tőle idegen intrikák szövevényébe bonyolítja. 

Agárdi Péter Ferrante nápolyi király seregében szolgált s onnan — 
elképzelhetőleg az Anjou-házzal való ellenségeskedések csillapultával 
bekövetkezett békésebb állapotok miatt — a Szentföldre készült, 
hogy nemes kalandvágyát ott elégítse ki. Heltai e gyökeres változ-
tatása Bandello meseszövésén újabb pszichológiai mentségül szolgál-
hat Ziliának, hiszen egy keletre átutazó vitéz szerelmi fellobbanása 
bizonyára más elbírálás alá esik, mint egy közeli földesúr házassági 
ajánlata. A novella kedves epizódját, Filiberto jó svádájú spoletói 
barátjának cselét, Heltai Agárdi Péter Nápolyból magával hozott 
hű csatlósával, Beppóval játszatja meg, hasonló olasz ravaszsággal és 
a házi környezet játékos kedvének segítésével. Jellemző, hogy ez a 
vonzóan szellemes intermezzo teljesen hiányzik Raupachnál Cilia 
visszatekintő elbeszélésében a csók előtörténetéről. 

Agárdi a szeretet e jeléhez való igényét alátámasztja a francia föld-
ről Piemontba átszivárgott és egykorú olasz í rók által gyakran, 
Itáliában különlegesként említett, női üdvözlő vagy búcsúzó csók 
szokásával, de Heltai Bandellónál még világosabban fejezi ki, hogy 
Zilia a döntő pillanatban szerelmesként viselkedik: ösztönösen 
„nyakába borul, kétszer forrón szájon csókolja" (avvinghiategli al collo 
le braccia in bocca lo bacio). 

Csapdába kerítette s a további meseszövés szempontjából mi sem 
természetesebb, mint hogy Agárdi hazájába akar menekülni fájdalmá-
val, küzdeni a török és Frigyes császár ellen Mátyás Fekete seregében. 
Á m Hegedűs Gézának, valószínűleg magától a szerzőtől származó 
értesülése szerint, melyet Asztalos is idéz, volt Heltainak a század-
fordulón „a reneszánsz anekdotáról egy korai kidolgozása", melyben 
— mint Raupach — Filiberto személyéhez és francia királyhoz való 
menekülésének bandellói elképzeléséhez ragaszkodott. Csak a 30-as 
években, mikor újból elővette a témát, lett Filibertóból Agárdi Péter 
és VII. Károlyból Mátyás király.8 De kereshetnők más okát is az ő 
udvarába vágyásának. Ha már Heltai megtette őt Ferrante nápolyi 
király katonájának, tudnia kellett, hogy Beatrix, aki Bécs ostromára 
készülő férje mellett a már elfoglalt (1482 szept.) Hainburg várában 
tartózkodott, annak leánya, a trónörökös Alfonz calabriai herceg pedig 
fivére. Hol érezhette volna tehát magát biztosabban, mint a királyi 
pár védelme alatt? Odasiet Beppo-csatlósával s Szendrőnél, ahol Beppo 
súlyosan megsebesül, épp úgy magára vonja Mátyás figyelmét és 
szerzi meg kegyét, mint Filiberto a VII. Károlyét Rouennál . 

Heltai korképet vázol fel a királyi udvar hainburgi életéről. Mátyás 
és Beatrix viszonyának dramatizált elemeit sorra megtaláljuk valószínű 

"HBGBDÜS G.: Heltai JenS. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1971, 1 5 9 - 6 0 . 
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forrásában, Berzeviczy Albert monográfiájában.9 Ot t látjuk az udvar-
ban Nardellát, Beatrice volt dajkáját, aki vele jöt t a budai nászkor, 
és nála maradt; Galeottót, aki leánya kibázasítására kér segítséget, 
Pietro Ransano lucerai püspököt, aki Beatrix támogatására érkezett 
a Mátyás és Frigyes császár közti béke helyreállítása ügyében. 

Raupach két és fél évre teszi az időt, míg VII. Károly Filiberto 
gyógyításának ügyében kiadott Kiáltványai „Ci l ia" füléhez jutnak Susá-
ban s ő elhatározza Párizsba utazását. Heltai megelégszik egy év m e g -
próbáltatással. Előbb azonban megjeleníti (II. felv. 3. kép) Zilia m e g -
változott hangulatát az elmúlt év folyamán. Ideges, semmiben n e m 
leli kedvét. Barátnői ugratják miatta. — Ekkor egy lantos éneke szólal 
meg háza előtt. A rongyos, sápadt Beppo, aki Ransanus püspököt 
kíséri vissza mint magyar tolmácsa, így jut újra Zilia elé, hogy beszá-
moljon N é m a Péterről, ahogyan Mátyás udvarában Agárdit nevezik. 
Beppo elbeszélése és szemrehányásai, de felébredt kalandvágy és a 
10 000 arany kecsegtetése is hozzájárulnak a szótartás hősiességén 
való csodálatból derengő vonzalmához és általa keltett öntelt biza-
kodáshoz. Elhatározza, hogy kísérőivel — Giulietta, Mea barátnőivel 
és Carlotta komornájával útra kel Mátyás hainburgi udvarába, hogy 
megszólaltassa a néma leventét. Heltai Zilia vakmerő vállalkozását 
realisztikus pszichológiával, egy őszinte szerelem derengésének 
Bandellótól idegen motívumával, valószerűsíti s így szerencsésen 
alakítja át Bandello novellájának a gyógyítást illető keretet. Mátyás 
„olasz álnok eszközök"-et sejt az ügy mögö t t , de a balul sikerült 
első találkozás után beleegyezik, hogy éjjeli magányos együttlétben 
próbálkozzék gyógyító módszerével. Ám kiderül reggelre, hogy a 
lovagot az ölelés mámorában sem volt képes megszólalásra bírni. 
A Bandellónál szereplő két heti bosszú tehát emberibben egy éjsza-
kára korlátozódik. Zilia makacsságában azonban most sem vallotta 
be egy év óta lappangó és erősödő szerelmét s így nem oldotta fel 
kedvese bosszúját. Mivel a maga szabta határidőre nem ért el sikert és 
a megállapított dupla bánatpénzt nem tudja kifizetni, bör tönben 
várja halálát. De Beatrixnek onnan levélben Nardella útján őszinte 
vallomást küld a másfél év előtt kivett esküről s a királynő férjét 
kegyelem gyakorlására hangolja honfitársnője iránt. A fejedelem 
igazságérzetét azonban Agárdi bosszúja nem elégíti ki, s mikor végre 
megszólal előtte, egy valóban Mátyás-adomába beillő játékkal akarja 
befejeztetni „a szép kalandot", melyet Galeottónak feljegyzésre 
ajánl. Péter ugyanis azt ígérte, hogy a halálra ítéltet még meglátogat-

' BBRZEVICZY ' EUT : Beatrix királyné. Budapest, 1908. Különösen 1. a 179, 205, 250— 
51, 262, 267, 340. oldalakat. Töle vette HELTAI a Beatrix ál tal az udvarnak Hamburgba 
költözésekor Pozsonyból áthozatott orgonát is, melynek nász indu lójával záródik a Néma 
levente : „a Pozsonyból hozott orgona, mely már előbb megszólalt /, a színfalak m ö g ö t t , 
erűsödik". (ISI.). 
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ja börtönében, de helyette a hóhér, Setét Lajos érkezik. Zilia kérleli őt, 
várja meg szerelmesének jöttét s közben e lmondja azt, amit éjszaka 
elfelejtett vagy nem akart bevallani. Erre Péter elveti a hóhér-álruhát 
és a Bandello által idézett közmondás szerint két ember, aki hegyként 
állt egymással szemben, egymásra talál. 

Mint látható, a Néma leventében nem hiányoznak olyan n y o m o k , 
melyek Bandellóval szemben Zilia lelki életében változás, Agárdi 
irányában szerelem kibontakozására céloznak. A heppiend tehát nem 
teljesen indokolatlan. Mégis szerepet kell benne tulajdoní tanunk 
annak a drámairodalmi irányzatnak, mely az Ausztriával való kiegye-
zés utáni évtizedekben színpadjainkon uralkodott , mer t Heltai 
vígjátéka ennek az „újraniantikának hangulatát és stílusát hozza vissza"10 

Gyulai Pál annak idején állást foglalt ellene a Budapesti Szemle 
1875-ös évfolyamában, akkor megindult „Színházi Szemlé"-jében, 
főleg Rákosi Jenő és mesejátékai, valamint Dóczi Lajos Csókja ellen 
irányítva nyilait. N e m egyebek szerinte i lyen írók és az őket dicsérő 
ifjú kritikusok, újságírók, mint „a közönség zajosb, de kevésbé mívelt 
szószólói", Shakespeare mesedrámáinak (Szentivánéji álom) egyol-
dalúan hibás, pszichológiai nézőpontot t agadó utánzói. „ A cselek-
ményt annál köl tőibbnek hiszik, minél inkább hiányzik benne a 
józan ész", műveik alapeszméje „egy kissé erkölcstelen, egy kissé 
nem igaz". Valószerűségről, jellemrajzról „szó sincs", stílusuk „lírai 
verseny, élcek és ötletek pattogása". Hol van ez a drámai i rány — 
kérdi Gyulai — a régi magyar romantikától, a Csongor és Tündétől'?11 

Szerb Antal egy emberöl tő távlatából mélyebbre hat vizsgálatával.12 

Az újromant ika jelenségének társadalmi gyökere i t keresve, tisztázza, 
hogy a „kiegyezés évtizedeiben, a születő, er jedő, fiatalos lendülettel 
fejlődő merkantilizmus lekötötte a nemzet energiáit és elvonta annak 
legértékesebb részét az i rodalomtól" . Érti alatta az esztétikailag művel t 
írókat és színházi közönséget egyaránt. Ugyan i s „ez a nemzedék 
nem tudot t elég energiát összegyűjteni arra a feladatra, hogy m e g -
ragadja és a művészi fo rma határai közé igézze az új realitást. . .Ezér t 
kellett a meséhez menekülnie" . Szerb Antal számba veszi azokat az 
alapvető vonásokat, mik e társadalmi változáson alapuló dramaturgiai 
divatot jellemzik: a dikció emelkedettsége, páthosza . . . a drámai 
vers következetes használata . . . bizonyos irreális, fantázia alkotta 
színtér : Görögország Rákosi Jenő újságíró és szerkesztő Ezópuszábm, 
a műfa j tulajdonképpeni elindítójában (1866), Navarra és Castilia 

"A magyar irodalom története. VI. köt. Budipest, 1966. 827. 
1 1 Budapesti Szemle, 1975. IX. köt . 18. sz. 4 0 8 - 2 7 . és GYULAI PÁL Kritikai dolgozatok 

újabb gyűitemfnye. Budapest, 1927. 2 6 3 - 8 9 . 
1 1 SZERB A. : A magyar újromantikus dráma. ItK. 1927. 11 — 39. 
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Dóczi Lajos külügyminisztériumi osztályfőnök CsiSfejában (1871), 
egy nem létező Sylvdnia, Rákosi utána következő Szerelem iskoldjában. 

Századunk harmincas éveiben azután egy még elhatározóbb poli-
tikai, gazdasági és társadalmi fordulat vajúdása a kiegyezés koraiéhoz 
hasonló helyzetet teremt . Heltai Néma leventéje közvetlenül kapcso-
lódik annak „ú j romant iká"- jához. Jellemvonásait — melyekhez a 
k i tűnő színpadi technika is tartozik — részben megőrzi , de részben 
meg is változtatja, vagy magasabb esztétikai síkra emeli. E szempont-
ból a magyar d r á m a újromant ikájának csúcspontját jelöli. A mese 
Bandello novelláját követve Itáliában indul. De sok tekintetben a 
reneszánsz történeti valóságát, az olasz jellem sajátosságait tükrözi 
és az akkori p iemont i szokásokra épít (csók). Kibontakozásában, Péter 
hamburgi sorsának ábrázolásában azután számol Mátyás ottani ud-
varának históriai valóságával és abba keretezi bele Zilia vállalkozását, 
mégpedig úgy, h o g y a hozzá f ű z ő d ő fejlemények, megőr izve mese-
szerűségüket, n e m ellenkeznek az ismert valósággal, sőt eszmeileg 
(Beatrix, Mátyás jelleme, Galeotto és Nardella segítőkészsége) bele-
illeszkednek. E g y b e n Heltai meseszövése nem rontja le, min t Raupach 
átdolgozása, h a n e m inkább és j obban tudatosítja a Bandel lo elbeszé-
lésében rejlő, de o t t elsikkadó lélektani fogódzókat. Köl tő i dikciójával 
is túllép neoromant ikus elődjeinek gyakran „üresen csengő" szava-
lásán. Nemcsak ké t főszereplőjének, Bajor Gizinek és Törzs Jenőnek, 
hanem minden u tódnak könnyű és élvezetes szövegmondást biztosít 
vele. Ha a Néma leventét összevetjük Dóczi Lajos Csókjával és Rákosi 
Jenő Szerelem íifeoWjával, melyekkel leginkább tart rokonságot, azt 
is tapasztaljuk, h o g y szerkezete, mesevezetése sokkal egyszerűbb és 
logikusabb amazokénál . A Heltaival megújult ú j romant ikus mese-
játék, mint ál talunk kiemelt elődei, a szerelem diadalát hirdeti, ami 
már eleve megkövetel i a mese szerencsés végződését, de túllépéseivel 
a Néma levente joggal aratott a náluknál is nagyobb sikereket korá-
ban. Ebben csak egy vele rokon külföldi szerző, a firenzei Sem Be-
nelli vetekedhetett színpadjainkon. Giínyvacsordji, me ly ugyancsak 
egy olasz reneszánsz novellistának, Lascának elbeszélését vallja forrá-
sának, nemzeti színházi bemuta tó ja (1912) után népszerűségre tett 
szert s úgy korábbi , mint későbbi darabjait (A hdrom király szerelme, 
1913) a magyar sajtó élénk f igyelemmel kísérte.13 

Amit Heltai m é g a Néma levente után alkotott, í g y a Lumpacius 
Vagabundus (1943), mely csak 1947-ben került előadásra, már hanyat-
lást jelentett egy megváltozott légkörben. Maga is tudatára ébredt, 
hogy azoknak az életművével összehasonlítva, akik — mint Ady, 

13 L. Nyugat , 1912. 469 — 70. Fekete M i k l ó s ismertetését a „Gúnyvacsorá-"ról és 
Emerico Várady, La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria. R o m a , 1933. II. köt . 
los , 270—71, I I . — „Lasca" írói neve a firenzei Grazzini Anton Francesc ónak (1503 — 
1584). Cene c. novelláskötete 22 elbeszélést tartalmaz. 



t-itológia 191 

Móricz Zsigmond, József Attila — az új légkör kialakulásáért küz -
döttek, az ő munkásságának mozgatói — szerelem, népszerűség, 
olcsó sikerekkel biztosított gondtalan élet — csak „jövedelmező 
heppiendeket", sivár közhelyeket és gyakran „szemetet" termettek, 
így vallja ezt István költő személyében Egy fillér című álomjátékában, 
melyet 1940-ben adtak elő először.14 Ami a régi társadalmi alap b ó -
dultságában aranytallérnak tetszett előtte, most filléres ócskaság a 
szemében. A Néma levente azonban a magyar dráma történetének egy 
zárt korszakában, a maga nemében legkiemelkedőbb műve marad, 
attól függetlenül, hogy meséjét a nagy reneszánsz novellista, Bandello 
ihlette. 

KOLTAY-KASTNER J E N Ő 

J Ó Z S E F ATTILA MUNKÁSOK C. V E R S É N E K M E G N Y I T Ó 
KÉPE ÉS LESSING EGYIK E P I G R A M M Á J A 

Forgolódnak a tőkés birodalmak, 
csattog világot szaggató foguk. 
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak, 
s min t fészket ütik le a kis falut. 

Vannak költői képek, amelyek örökös rabságba ejtenek: egyszeri, 
megismételhetetlen csodáknak érezzük őket. Vörösmarty, Ady egy-
egy képe vérünkben lüktet — ugyanígy József Attila egy-egy képe is. 
„ Ú j borzongásokat" hozó újszerűségével (Victor H u g o szavai R i m -
baud-ról) hat az idézett négy sor is: az imperializmus korának zseniális 
megjelenítése ez. 

N e m elemezzük József Attila képét, amely végső soron, történelmi 
tartalmától elvonatkoztatva abban a népi szólásban gyökerezik, amely 
különböző változatokban valószínűleg minden nép szóláskincsében 
megtalálható s amelyet népünk így fogalmaz m e g : „ A nagy hal 
megeszi a kis halat ." 

Ezúttal két, egymástól igen távol eső korszakban élt költő lényegé-
ben azonos mondanivalójának meglepően hasonló képi megfogalma-
zására kívánjuk felhívni a figyelmet. 

" HELTAI J. : A néma levente. Egy fillér. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1972. 
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Lessing a német klasszicizmus kimagasló kö l tő je és művészet-
teoretikusa, akinek epigrammái között találjuk az alábbi, 1771-ben 
írt verset: 

Hinz und Kunz 

Hinz. Was doch die Großen alles essen 1 
Gar Vogelnester, eins, zehn Taler wer t . 

Kunz. Was? Nester? H a b ' ich doch gehört, 
Daß manche Land und Leute fressen. 

Hinz. Kann sein! kann sein, Gevattersmann! 
Bei Nestern f ingen die denn an.1 

Szatirikus a vers hangvétele: Lessing egyér te lműen ítélkezik a 
hódí tók, a népeknek szenvedést hozó hatalmasok felett. N e m lep 
meg ez, ha i smer jük a német felvilágosodás nagyszerű alakjának élet-
művét . 

Annál meglepőbb József Attila és Lessing képének rokonsága. A 
„fészek" nyilvánvalóan a sokat emlegetett drága kínai ínyencfalatra 
utal Lessingnél — József Attilánál a gyengék, kiszolgáltatottak tehe-
tetlenségére az erőszakkal szemben. De a két kép lényeges tartalma 
azonos: a hatalmasok mohósága nem ismer határ t . 

Lágy Ázsiát, borzol t Afrikát falnak, . . . 
(József Attila) 

„ . . . országot és embereket falnak. 
(Lessing) 

József Atti la igen sokat olvasott, német í rókat , filozófusokat is; 
sőt, nemcsak francia, hanem hasonló rögtönzésképpen német nyelven 
is tett kísérletet versírásra.2 

Mégis teljesen valószínűtlennek tartjuk, hogy József Attila ismerte 
Lessing versét. Véleményünk szerint egy lényegében azonos gondolat 
képi megfogalmazásának véletlenszerű találkozásáról van szó. 

LENGYEL BÉLA 

lLessings Werke. Goldene Klassiker-Bibliothek. Erster Teil . Berlin —Leipzig—Wien — 
Stuttgart (év n.) Deutsches Verlagshaus Bong & Co. 16. 

* Lásd Wolke c. versét a Rögtönzések, tréfák, személyes érdekű apróságok között . L. : 
összes Müvei, II. Bp., 1952. Akadémiai Kiadó 331. 
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ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEI. X. 

ÜJSAGCIKKEK, TANULMÁNYOK 

193 

1955-ben indul t meg Ady publicisztikájának teljes, kritikai kiadása 
az első két kötettel , s tizennyolc év után, 1973-ban kaptuk kézhez a 
tizediket. (Sajtó alá rendezte Láng József és Vezér Erzsébet.) Az ütem 
nem mondha tó éppen gyorsnak, de biztatóbb, mint a versek kritikai 
kiadásáé. Mindenesetre közeledik a befejezéshez, s ez alkalom, hogy 
értékelő és összehasonlító visszapillantást tegyünk a sorozat eddigi 
köteteire, összegezve néhány tanulságot és javaslatot a folytatásra 
nézve. 

A balsikerű, „kritikátlan" indulást ért jogos bírálatok után Király 
István főszerkesztő irányításával, a kritikai hitelt biztosító új szerkesz-
tési elvek alapján, megfelelő munkatársak bevonásával folytatódott 
a sorozat. (Vezér Erzsébet vállalta a munka jelentős részét.) A két 
lényeges változás: 1. a jelzetlen írások szigorú szövegkritikai vizsgá-
lata és a kétes hitelűeknek Függelékbe való különítése; 2. a minden 
kérdést megvilágító részletes tárgyi és stiláris jegyzetapparátus. Nyil-
ván ez a nagy elmélyedést és szerteágazó kutatást k ívánó munka volt 
egyik oka a köte tek lassú sorjázásának, de a várakozásnak megvan a 
haszna és ellenértéke. 

Lényegesen megváltoztak így a kötetek szerkezeti arányai. Az első 
kötet 497 lapnyi Ady-írást (vagy annak vélt szöveget) közöl, mind-
össze 29 lapnyi jegyzettel. A második kötetben az arány valamivel 
jobb, 414 : 42. A továbbiakban viszont így alakul: III. 266 : 170, 
IV. 274 : 193, V. 282 : 193, VI. 325 : 127, VII. 284 : 208, VIII. 
383 : 200, IX. 368 : 239, X. 206 : 356. Szemléletesebb a jegyzeteknek 
a szövegrészhez mér t százalékaránya: I. 6%, II. 10%, III. 65 %(!), 
IV. 7 0 % , V. 6 8 % , VI. 3 9 % , VII. 74%, V i n . 5 2 % , IX. 6 6 % , X . 
178 %(!)• Ingadozás mutatkozik, de a III. kötet korszakváltása nyilván-
való. (A X. köte t feltűnő kiugrásáról még lesz megjegyzésünk.) 

Ady a Budapesti Naplótól való kényszerű megválása után ( 1 9 0 8 . 
okt.) nem köt i le magát egy újsághoz sem, de kapcsolatot teremt 
ezután is olyan lapokkal, amelyek közel állnak elveihez, s teret adnak 
egyéni hangú megnyilatkozásainak (Újság, Népszava, Független 
Magyarország, Huszadik Század, Szocializmus, Vasárnapi Újság, 
Pesti Napló stb.). „Újságírás-szerelmemmel véglegesen szakítani nem 
tud tam" — írja második Önéletrajzi ban ( 1 9 1 3 ) . 

A X. kötet Adynak 1910. jan. i . és 1912. dec. 31. közt írt cikkeit 
tartalmazza. Legnagyobb részük a Nyuga tban (37) és a Világban (32) 
jelent meg, u tánuk a Pesti Napló áll 15 cikkel. Jelentős az ebből az 
időszakból származó kéziratok száma (26), főként a Petőfi Irodalmi 

13 Irodalomtörténet 
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M ú z e u m b a került Fenyő-hagyaték révén. N é g y n e k a szövege most 
jelenik m e g először nyomtatásban. 

A kötet anyagának ilyen összetétele egyrészt bizonyos mértékben 
megkönnyí t i a szerkesztést az előzőkhöz képest, másrészt m u n k a -
többlettel is jár. Ady n e m belső munkatársa ugyan már valamelyik 
napilapnak, de a Nyuga t mellett, ahová nemcsak szerződött verseit 
adja, hanem egyéb, prózai írásait is, igen szorgalmas, kötetlen újságíró-
munká t végez továbbra is, hol egyik, hol másik lapnál. Cikkeit a 
már országos hírű költő mind ig teljes nevével jegyzi, nincs tehát szük-
ség Függelékre, kétes hitelű, névtelen vagy álneves szövegek hiteles-
ségének elemző vizsgálatára. Az aránylag sok kézirat azonban m e g -
kívánja a részletes, pontos egybevetést a nyomta to t t közléssel, s ez a 
feladat gyakran kétszeres, mert Ady köte tben is kiadta több írását, 
kisebb-nagyobb módosításokkal, s ezeket is számba kell venni. 

A cikkek kiérleltebb vagy átdolgozott volta, a gondosabb nyomda i 
m u n k a és a korrektúra lehetősége folytán jóval kevesebb volt tehát 
a szerkesztők gondja a kritikai hűségű szövegközléssel. A változatok 
és a kéziratok helyenként bizonytalan olvasata azonban így is gyakran 
kívánt mérlegelést. Ennek eredménye általában helyes és m e g n y u g -
tató. Néhány esetben azonban mégis vi tathatónak érezzük. N é h á n y 
ilyen példát említünk: 

97.: „úri játék, mint a hadászat [!] és a kár tya" . 
A hadászat szót felkiáltójellel „megkérdőjelezik" ugyan, de n e m 

természetesebb a vadászat és a kártya párosítása? 
101.: „ez az okvetlenül [*] derék M a d a y . " 
A megcsillagozott okvetlenül szó a jegyzet szerint a kéziratban és 

a N y u g a t szövegében egyaránt okvetetlenül. A szerkesztők ezt — nyelv-
érzékük és a mai nyelvhasználat szerint — nyilván toll- és szedéshibá-
nak érzik, és kijavítják. Pedig Ady helyesen írta így — a maga nyelv-
érzéke és az akkor még élő használat szerint. A kifejezés eredeti alakja: 
ok-vetetlen (ülj, azaz: oko t nem vetve, ellenvetés nélkül, tehát : 
kétségtelenül, nyilván, bizonyára. így használták e szót íróink, Páz-
mánytó l Ambrus Zol tánig, de már a XVII . században feltűnik a 
hasonló hangzású szótagok egybeolvadásával az okvetlen(ül) hatá-
rozószó (1. közvet(et)len, eleg(ed)endő). Az okvetetlen(ül) alak 
eredetiségét őrzi ma is az okvetetlenkedik ige. N e m Ady vagy a szedő 
tévedett tehát, hanem a „helyesbítő" szándék, mert egy Adyra jel lem-
ző nyelvi formát vélt korszerűsíteni. (Milyen szükséges volna már 
az Ady-szótár és nyelvtan elkészítése!) Nyelvészeti megfontolás nélkül 
n e m tanácsos tehát a szerkesztői változtatás, még jelentéktelennek 
látszó helyesírási do lgokban sem. 

146.: „számít[a]ni f o g " : ma kétségkívül szokatlan a kö tőhangzó 
nélküli igenév, de Adynál — főként fiatalkori verseiben, cikkeiben — 
a kor nyelvszokása szerint, gyakori. Itt má r elhalványuló, de visszatérő 
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nyelvi sajátságról van szó, a betoldás tehát önkényes, megokolat-
lan. 

148.: „Svájctól még a taní tandókat [*] is csak nagyon óvatosan 
tanuljuk e l " : a csillagos szó az eredetiben: tanítókat. A fenti javítás 
helyett nem volna valószínűbb a (meg)tanulandókat? 

171.: „a lvón és élés nélkül éli le [*] az életet." A jegyzet szerint 
az eredetiben el igekötő áll. Szokatlan, de Adynál egyáltalában n e m 
érzem annak az „eléli az életét" kapcsolatot. Az egyéni igekötőhasz-
nálat nála éppen nem ritka, sőt jel lemző. Hirtelenében csak egy erősítő 
példa, megfontolásra: „Másolja á m el életét a gyönge, Fúrja magát 
elélten a gö röngybe" (Hutin, új legenda). 

Néhány esetben viszont kiegészítés, helyesbítés vagy legalábbis 
felkiáltójel, kérdőjel vagy megjegyzés kívánkoznék egy-egy szó, 
kifejezés, m o n d a t mellé. Pl.: a 129. első mondata után, a gondolatjel 
elé zárójelben ki kellene tenni a hiányzó kérdőjelet; 130.: „meg volt 
a vagyon" ; itt bátran élhetnénk az egybeírással (megvolt), jegyzetben 
közölve az eredeti különírt a lakot ; 145.: „Gyümölcsük. . . beléndek-
szerűek, pompásan érlelődnek"; hiba van az egyeztetéssel; 151.: 
„Európából s Európa többi földrészeiből"; elírásról vagy arról az 
ötletről van szó, hogy a többi földrész voltaképpen Európának tartor 
zéka? ; > 

A Jegyzetek bőségben közölnek a cikkekkel kapcsolatos kiegészít», 
előzményeiket vagy hatásukat megvilágító szövegeket. Mivel lêg-r 
nagyobbrészt n e m Ady-írások, n e m alkalmaznánk rájuk a kritikai 
szövegközlés követelményét, de azért a feltűnő hibákat, zavarokat 
javítani vagy legalábbis jelezni kellene. Pl.: 286.: Lehet, hogy De 
Gérando kéziratát hibásan olvasva Octave Gellértről ír a Mercure, de 
France Oscar Gellért helyett, de ha két sorral alább és a magyar fordí-
tásban Gellért Oszkár áll, akkor a francia szöveg hibájára is lehetne 
utalni, legalább egy felkiáltójellel; 417.: Pap Mariska nevének egy-
azon oldalon ingadozó alakjáról elkelne egy tisztázó megjegyzés 
(meglepő, hogy sem az új Irodalmi Lexikon, sem a hatkötetes iroda-
lomtörténet n e m is említi őt); 498. : N e m ártott volna kiigazítani 
Szenes Béla cikkének zavaros monda tá t („ . . . két más embernek írta 
cikknek egybevetésével . . ."). • :: 

A két tucatnyi sajtóhibának kisebb része esik a szövegrészre, meg-
lepő azonban, h o g y ahol Érmindszent neve előfordul a jegyzetben, 
szinte mindenüt t Érdmindszentnek szedték. (226., 369., 371., 426., 453.). 
Ady Lajos k ö n y v e óta kísért ez a névkeveredés, amely ma már, úgy 
látszik, oly általános, hogy szerző, lektor, szerkesztő, nyomdász, 
szedő, korrektor mind természetesnek veszi. Ne engedjük , hogy Érd 
— csak azért, mer t itt terpeszkedik Pest mellett — kiszorítsa tudatunk-
ból az Ér melléki Mindszentet. л 

Ha a kötet háromévi anyagát (1910 —12), beillesztjük Ady élet-

13* 
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rajziba, meglepő talán, h o g y vibráló lírikus alkat létére cikkei alig 
tükrözik életének éppen ezekben az években feltornyosuló válságát. 
Legfel tűnőbben mutatkozik ez a Léda-szakítás, 1912 májusa utáni 
hetek-hónapok prózai írásaiban, amelyekből egy pszichológus talán 
kiolvashatná Ady erőfeszítésének remegését, h o g y kizárja tudatából 
a történteket, és a múlt fölé kerekedjék. Az újságíró megteheti ezt, 
sőt kötelessége is; a költő kényszere azonban: vallani. A felszabadulás 
megkönnyebbülő fellélegzése után egy-egy versében elárad kiszakadt 
asszonyrészének hiánya, az üresség. De nyoma van e szabadító s mégis 
fájdalmas kiürülésnek egy novellában is (Vitéz urak visszatérőben. 
1912. má j . 19.). Árulkodó jele Ady bénult lelkiállapotának, h o g y a 
szakítás után csak két novellája jelent meg; igaz, az előző évek gazdag 
termése után az egész 1912. évben mindössze ha to t írt. Vívódásainak, 
menekülő vágyának és a mérgezett , gyötrő kapcsolat tűrhetetlenségé-
nek n y o m á t azonban megtalál juk újságcikkeinek néhol szokatlanul 
szubjektív, bölcselkedő, szentenciázó, kiábrándult megjegyzéseiben is. 

A kötet életrajzi és kortörténeti hátterét fölvázolja a Jegyzetek 
előszava. Ebbe az időkeretbe esik Ady ö tödik , hatodik és hetedik, 
utolsó párizsi útja. Az i t thoni viszonyainkból való szabadulás ösztöne 
mellett Léda vonzása viszi őt Párizsba, bár egyre rövidebb együ t t -
léteik mindinkább a „sem vele, sem né lkü le" állapotát muta t ják . 
Már 1909-ben ezt írja Ha tvanynak : „Párizs n e k e m nem B a k o n y o m 
már, de Ördögszigetem." 1910-ben pedig Bölöninek ezt a célzatos 
monda to t : „Jó volna már Párizst kicserélni." Lédával állandó véres 
összecsapásaik vannak. 1910 nyarán a Tátrába menekül a Pestre j ö v ő 
asszony elől, de 1911-ben újra megpróbálják feltámasztani a halálra 
gyötör t szerelmet, s májusban lemennek a Riviérára, majd Olasz-
országba, ősszel pedig Bajorországban töltenek két hetet. E békésebb 
közjá tékok azonban csak lassítják, de nem akadályozzák meg a szakí-
tást. Ady idegállapotát ezek az évek viselték m e g legjobban. Nemcsak 
leveleiben panaszolja narkot ikumokba menekülő tépettségét, energiát-
lanságát; versei mellett újságcikkeibe is beszűrődik az egyre mélyülő 
válság remegése. 

E belső eseményeknek a cikkek életrajzi keretébe való beillesztése 
hiányzik, pedig megvilágít ják a szövegek j ó néhány szubjektív m e g -
jegyzését, akaratlan vallomását. A költő az újságíróban sem tagadja 
meg magát , s e kötet sok nyomá t őrzi annak, hogy Ady a Léda-rabság 
pokolköreiben vergődik; a sorsával való gyötrelmes viaskodásból 
fakadnak föl töprengéses sóhajai, életfilozófiájának röpke vallomásai 
azokról a kérdésekről, amelyek agyát és szívét őrlik: nő, szerelem, 
nemiség, alkohol, az írás bénító terhe, az igazi költő-hivatás értelme, 
a pénz hajszája, betegsége, halál és Isten, „ak i van valahogy". . . 

A művész teremtő energiáinak valóságos csodája, hogy Ady ilyen 
lelki bénultságban is tud dolgozni. Anyagi biztonsága tekintetében is 
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elcggé válságosak ezek az évek. A Budapesti Naplótól való megválása 
(1908) óta többfelé dolgozott a Nyugat mellett . 1909—10. évi párizsi 
útjáról a Pesti Naplónak küld rendszeresen cikkeket, 1910 végétől 
pedig a Világba ír elég sűrűn, bár csalódott abban, hogy a polgári 
radikális lap meghívja belső munkatársának. Ettől várhatott volna 
állandó és biztos teret publicisztikai munkásságának, s ezzel szilárdabb 
anyagi alapot is. A lap opportunista szerkesztése miatt azonban 1912 
őszén Ady szakít a Világgal, és egy leleplező nyilatkozattal a Nép-
szavához szegődik, ahol már régebben is megjelentek írásai. Ady 
újabb kiállásának föltárása a kötet egyik újdonsága és érdeme. A Nép-
szavával való cikkíró-munkatársi kapcsolat azonban hamarosan meg-
szakad, részben Ady egészségi állapota miat t , részben talán anyagi 
kényszerből. 

Adynak ugyanis ekkortáj t a Nyugattal való szerződés volt a lét-
alapja. A szerkesztési elvek, főként Osvát önkényes gyakorlata miatt 
azonban a folyóirat 191 i - b e n súlyos belső válságba jutott: a lap anyagi 
létét biztosító Hatvany megszakította kapcsolatát, a lapot eladták, 
majd fenntartására részvénytársaság alakult. Ady, akinek Osváttól 
szintén sok méltánytalanságot kellett eltűrnie, Hatvany mellé állt, de 
végül — más lehetőség hí ján — kénytelen vol t megalkudni és vállalni 
a további kapcsolatot. A csaknem másfél éveil át dúló válság az egész 
magyar irodalmi közvéleményt állandó hullámzásban tartotta. Ennek 
az „irodalompolit ikai" vitának részletes dokumentációja a kötet 
jegyzetanyagának egyik legjelentősebb része. Az anyag azonban 
kiegészíthető volna Fenyő Miksa ide vágó emlékezéseivel. 

Kevésbé terjedelmes, de jelentős fejezet a fővárosi millenniumi díj 
és a Royal-beli Ady-est (1909) visszhangjának ismertetése, bár a rész-
letek föltárását jórészt elvégezte már Hegedűs Nándor (Ady elnyeri 
a főváros szépirodalmi díját, 1959). Elegendő lett volna tehát rá hivat-
kozva, sűrítve, kivonatosan közölni a sajtószemelvényeket. 

Lényeges új anyagot ad viszont A forradalmár Petőfi c. gyűj temény-
nyel és előszavával (Piros és fekete), valamint a Petőfi nem alkuszik c. 
tanulmánnyal kapcsolatos vita. A Petőfihez és Adyhoz egyaránt mél-
tatlan, üzletes kiadvány és a hevenyészett előszó keltette jogos fel-
zúdulásnak és bírálatoknak köszönhető azonban a Petőfi nem alkuszik 
stílusremeklése: a költő-előd sorselemzésébe rejtett önarckép és 
vallomás. 

Az Elöljáró beszéd, Ady védekező cikke a Nyugatban (A forradal-
már Petőfi) és a Petőfi nem alkuszik nyilván egy tőről sarjad, de a 
kötetben nem egymás után következnek, így jegyzetanyaguk is szét-
tagolódik. N e m értjük azonban, miért nem a kötet előszavához kap-
csolódnak a támadó cikkek, mikor rá vonatkoznak, s a Nyugat-c ikk 
csak védekező válasz, további visszhang nélkül. 

És milyen témák tükröződnek még A d y publicisztikájának a 
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köte tbe foglalt szakaszában? A párizsi tartózkodáson kívül riviérai, 
olasz- és bajorországi útiélmények, egy-ké t vidéki felolvasóút, poli-
tikai és társadalmi viszonyainkon való lázongás (meglepő, hogy az 
1912 tavaszi, m a j d n e m forradalomba torkolló válság — május 23! — 
izgalmai csak versekben csapódnak le), a nemzetiségi kérdés, könyvek-
ről és írókról való vélemények, i roda lmi viták, a „városos Magyar-
ország" és a nyelvünk sorsán való töprengés. Kibontakozik mind-
ebből a kor, amelyben Ady élt, és való életszerűségükben állnak előt-
tünk azok a zaklató kérdések, amelyek Adyt szüntelenül foglalkoz-
tatták, s amelyekből költészete is táplálkozott. 

A Jegyzetek fontos szakasza a c ikkek tárgyával kapcsolatos vagy 
éppen tőlük sugallt versekre, versmot ívumokra való utalás. így bonta-
kozik ki előttünk szerves egységben az Ady-élctmű. Egyébként a 
szerkesztők alapos kutatást végeztek a cikkek hátterének, keletkezésé-
nek, az események, személyek, foga lmak megvilágítására, az érintett 
problémák és elvi kérdések magyarázatára az egykorú sajtó, kortársi 
emlékezések és levelek segítségével. Sok cikknek a ma már ismeretlen 
egykori aktualitásról szóló mondanivalója homályos vagy érthetetlen 
volná a jegyzetek nélkül; a cikk tő lük kap értelmet. Ez a kezünkre 
járó, néhol már -már túlzónak tetsző alaposság azonban még igénye-
sebbé teszi az olvasót: további részletekhez is kíváncsi kérdőjelet 
tenne. Ilyen helyek pl. : 156., 424. : Hevesi Sándor „rossz" színdarabja; 
159 / 4 2 7 . : „a magyar bírók nagy része Werbőczi és Szilágyi Dezső 
nevében goromba , hatalmaskodó és neveletlen"; 484.: a regény: 
Szerdától — szombatig (Bán Ferenc regénye a Nyugat 1910. évfolya-
mában); 182., 514.: érdeklődő levelek Bécsből (Medve Miklóséktól?; 
valószínűleg saját magát említi Ady vagy talán Ignotust); 187., 519.: 
annamiták és a színház (valószínűleg a Párizsban látott kambodzsai 
táncosnőkre utal A d y ; l . Ö P M VIII, 8—9., 44., 92.); Budapesttel kap-
csolatosírások: 195., 543 (gazdagabb utalást érdemelnének) ; 198, 551.: 
két útitárs barátja (valószínűleg K u n f i és Szende Pál) stb. 

Ami a Jegyzetek szerkezeti tagolódását illeti, az előző kötetek rend-
jét találjuk itt is: a cikk megjelenési adatai vagy a kézirat keletkezése; 
a szövegváltozatok eltérései, helyesírási sajátságok; a cikk tárgyi vagy 
eseményháttere, élményforrása; ezzel kapcsolatos egykorú cikkek, 
lervelek, életrajzi munkák stb.; a c ikk visszhangja, utórezgései; kap-
csolat Ady más műveivel, közös mo t ívumok ; tárgyi magyarázatok, 
kiegészítések; további közlések, megjelenések. 

E szakaszok a kritikai kiadásban mind hasznosak és szükségesek. 
Néhol azonban, úgy véljük, a szerkesztők teljességre és pontosságra 
törekvő buzgalma már-már túlzásba lendül át. Ezt elsősorban a vitat-
ható szükségű és értékű többle tmunka s a terjedelem szempontjából 
említ jük. A kéziratok javításainak és törléseinek számba vétele bevilá-
gít ugyan Ady műhelyébe, de a kéziratnak a mai helyesírástól eltérő 
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sajátságait külön rovatban felsorolni nem érdemes. Ez ugyanis jó-
szerint megismétli a kézirat és a nyomtatott közlés eltéréseit. Legfel-
jebb azt érdemes feltüntetni, ami ezeken túl mint többlet mutatkozik, 
de ennek szüksége és értelme is vitatható. Elegendő volna a Jegyzetek 
bevezetőjében összefoglalni Ady helyesírásának jellemzőit, a nyilván-
valóan egyéni vagy egyedi, alkalmi, szabálytalan, szokatlan saját-
ságokat, illetőleg azt, hogy ezek miként tükröződnek a nyomtatott 
szövegekben. A Nyugat és egy-két gondosan szerkesztett lap egységes 
és következetes írásmódján kívül azonban a nyomdák gyakorlata 
meglehetősen eltérő vagy felemás, pontatlan, s egyáltalában nem mérv-
adó az író szempontjából. Igaz ugyan, hogy 20. századi íróink szö-
vegei ötven-száz év múlva már szintén nyelvtörténeti érdekűek és 
értékűek lesznek, de e századi helyesírásunknak lényegi kiforrottsága 
és egysége aligha kíván gyökeres változtatást a jövőben. A kritikai 
kiadások közlési szabályzatának erre vonatkozó elveit egyszerűsíteni 
lehetne. 

Túlméretezettnek érezzük a cikkek tárgyához kapcsolódó egykorú 
sajtószemelvényeket. Nem számukat — sőt: örülünk a gazdag és 
érdekes anyagnak, a szívós, leleményes kutatómunka eredményé-
nek — , hanem terjedelmüket. Teljes cikkek helyett ugyanis sokszor 
elegendő volna a legfontosabb Ady-vonatkozású részleteket közölni, 
így e szemelvények fölösleges tölteléket tartalmaznak. Különösen 
feltűnő ez a fordításban is közölt francia szövegeknél. Bármily értékes 
is a mai magyar olvasó és irodalmár számára az Ady-cikkek forrását, 
hátterét vagy inspirációját megvilágító közlemények kibányászása a 
régi párizsi sajtóból, megelégednénk lényegre sűrített kivonatukkal is. 

E szemelvénytömeg miatt néha igen terjedelmessé duzzad egy-egy 
cikk jegyzetanyaga (pl. Sokallják az éhbért : 12 oldal ; Petőfi nem 
alkuszik: 20 oldal; Irodalompolitika: 64 oldal). Jobb volna ilyenkor 
az egyes részletekhez kapcsolni a magyarázó jegyzeteket, nem a végére 
csoportosítani. Szintén zavaró, hogy a terjedelmes idézetek beolvad-
nak a jegyzetszövegbe. Következetes idézőjelhasználattal vagy más 
betűtípussal kellene őket kiemelni a szövegből. 

Igen hasznosak és alaposak viszont a jegyzetek keresztutalásai, 
részint a kötet megfelelő részleteire, részint a kritikai kiadás más 
helyeire. Ilyen hosszúra nyúló sorozatban fáradságos azonban meg-
keresni a hivatkozott részt, még ha kezünk ügyében van is a kritikai 
kiadás minden kötete. A sajtószemelvényeken megtakarítható terje-
delmet arra lehetne felhasználni, hogy a más kötetre való hivatkozás-
kor utaljunk legalább a dolog lényegére. És még egy apróság: a kötet 
belső utalásai általában egy másik jegyzetre (nem is megfelelő helyére, 
hanem kezdő lapszámára) vonatkoznak, holott rendszerint a cikk 
szövegében van a magyarázat; erre kellene elsősorban hivatkozni, 
a részlet pontos lapszámával. 
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Aránylag gyakran olvassuk a Jegyzetekben, hogy egy-egy adatot 
szorgos utánjárással sem sikerült kideríteni. Néhány hiányt itt póto-
lunk, a kötet jobb használhatósága érdekében (mások is bizonyára 
tudnak hasonló kiegészítéseket tenni): 

Van-e magyar nyelv? (105) és Szavak a patvarban (107): „Trat tner 
és Károlyi egy 1839-es füzete és egy gyönyörű magyar szógyűjte-
mény" , amely Ady cikkeinek témáját adta, nem „valamilyen önállóan 
megjelent nyelvészeti, lexikológiai munka lehetett", hanem a T u d o -
mányos Gyűjtemény 1839-i évfolyama. Ennek XII. kötetében jelent 
meg Horváth Zsigmond terjedelmes munká ja : A Balaton-melléki 
tájszótár kivonata (3 — 61.). Ebben találjuk meg az Ady cikkében sze-
replő tájszavakat. 

Ezzel kapcsolatban érdemes talán a kritikai kiadás következő kötete 
számára is tisztáznunk Adynak egy „ködösítését". Az én kálvinistasá-
gom c. cikkében (Ny 1916. márc. 16.; Vall. tan. 22 — 3) büszkén 
említi, hogy anyai dédapja, Pásztor József, aki 1806-tól 1841-ig, halá-
láig református pap volt Aranyosmedgyesen, „az új M. T. Akadémia 
első folyóiratára hetediknek vagy nyolcadiknak prenumerált. Előtte 
főurak, püspökök. . ." E közlést tovább színezi Ady Lajos, a család 
múltjáról írva bátyja életrajzában: „Bandi ujjongva fedezte fel [déd-
apja nevét] egy 30-as évekből való akadémiai kiadvány függelékében, 
a kevés számú előfizető — csupa püspök és mágnás — névsorában" 
(11—2.). Ady Lajos aligha látta ezt az „akadémiai kiadványt", mert 
Pásztor József nevét a Magyar Tudós Társaság első folyóiratában 
(Tudománytár, 1834 — 44) és kiadványaiban nem találjuk az előfizetők 
jegyzékében. Csak a Tudományos Gyűjteményről lehet tehát szó; 
ennek egy füzete kerülhetett Ady kezébe, s a nyelvünk gazdagságával, 
színeivel őt annyira megörvendeztető tájszógyűjteményen kívül 
véletlenül éppen ebben a számban bukkant rá dédapja nevére. (Ady 
egyébként hitte s vallotta, hogy mindig sorsszerűen találkozott a 
számára fontos olvasmányokkal.) Pásztor József csak 1839-ben és 
40-ben szerepel az előfizetők közt. 1841-ben meghalt, s ugyanaz 
évben megszűnt a Tudományos Gyűjtemény is, amely már csak 
azért sem lehetett az Akadémia „első folyóirata", mert még 1817-ben, 
jóval a Tudós Társaság megalakulása (1830) előtt indult meg. Címe, 
szerkesztői, munkatársai, színvonala és programja alapján azonban 
Ady az Akadémia folyóiratának vélhette. A m i pedig a vidéki kálvi-
nista pap „előkelő helyezését" illeti az előfizetők sorában, a valóság 
a következő: a külön csoportban szereplő 8 erdélyországi — nemcsak 
püspök és mágnás — előfizető közül Pásztor József a negyedik — 
az ábécérendes névsorban. Ady Endre és Lajos szépítő-stilizáló nagyí-
tását érthetővé teszi és menti a magyar nyelvű tudományért áldozó 
ősükkel való családi büszkélkedés. 

A zilahi internátns (160. és 428 — 9.): a Wesselényi Kollégium szelle-
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mérői és Kincs Gyula korszakáról 1. még diákok és tanárok emlékezé-
seit (Emi. I.) és László Jenő dr. A zilahi református Wesselényi Kollégium 
története (1943) c. könyvét. 

Áchim Andrásról, történelmi szerepéről és tragédiájáról (162. és 
430. 1.) részletes képet ad Domokos József könyve: Achim L. András 
( i 9 7 i ) -

Számadás csöndes könyvekről (200. és 555 — 7.): Zsögön Zoltán 
Széphistóriám c. lírai önéletrajzában Ady-kapcsolatáról is szól. — Vido-
vich Ernőről néhány életrajzi adat: Gyulán született, 1887-ben, Deb-
recenben tanult, mint jogász a Főiskolai Irodalmi Önképző Társulat 
elnöke. Debrecenben még diákkorában jelent meg első két kötete. 
Közigazgatási tisztviselő lett, sokfelé hányódott, de még hét kötetét 
jelentette meg. Utoljára Székesfehérvárott volt aljegyző, 1945-ig, 
s ott halt meg 1958. nov. 24-én. Adyval 1912-ben a Városmajor szana-
tóriumban barátkozott össze, s nyüván e kapcsolatnak köszönheti 
Ady kis kritikáját. — A rejtélyes, ismeretlen Fleyner János = Fóthy 
János író-újságíró (szül. 1893). A Fleyner (Fleiner) család szerepéről 
Kaposvár szellemi életében Bernáth Aurél (így éltünk Pannóniában 
333—47.) és Gyergyai Albert ír (Az anyám meg a falum 301—4). 
Gyergyai közli, hogy Ady Kozma Lajosnak, a híres építőművésznek 
és illusztrátornak kérésére ismertette Fleyner János ifjúkori verses-
kötetét (Kozma unokaöccse volt). 

Végül néhány téves, kétes vagy vitás jegyzetrészietet említünk, 
helyesbítve az adatokat vagy más magyarázat lehetőségét fölvetve. 

A Három arisztokrata bukás c. cikket (127.) a jegyzet szerint Ady 
„valószínűleg Párizsból küldte haza" (391.). Nem valószínű; Ady már 
itthon írhatta. 1911. január végétől március végéig időzött akkor 
Párizsban. Lédával ismét marcangoló összecsapásaik voltak, Diósyval 
is összekülönbözött, s dúlt, álmatlan idegállapotának következménye 
egy veronáimérgezés. Ebből kilábalva valósággal megszökött Párizs-
ból, csak Diósynak írt búcsúlevelet. Kelte — Révész nyomán — 
eléggé rejtélyes: Budapest, 1911. márc. 12. Ellentmond ennek Ady 
Lajos és Bölöni adata (144., ill. 248.). Pontosan nem tudjuk mikor, 
de március végén Ady bizonyára hazaérkezett Pestre. Mint fenti 
forrásaink is mutatják, Ady párizsi állapota és hangulata egyáltalában 
nem volt alkalmas arra, hogy dolgozni tudjon. (Mindössze egy cikket 
küld egész idő alatt a Világnak: A nagykövet úr. Ezen — mint más 
kinti cikkein is — ott is a párizsi kelet: febr. 23.) Lehet, hogy az emlí-
tett három darab közül Bernsteinét látta is Párizsban; a másik kettőről 
a francia lapok nyomán írhatott, de már itthon. A párizsi keltezés 
hiánya mellett erre vall ez a mondata: „Bernstein afférját most Buda-
pest ellenőrizheti." A most szó a darab budapesti előadására utal; a 
bemutató április 8-án, tehát Ady hazaérkezése után volt. Másik érvünk: 
szintén a Nyugat 1911. ápr. 16-i számában, de néhány lappal előbb 
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jelent meg A Jókai embere c. cikk, amely Apponyi március végi 
egyetemi ügyéről szól, s erről Ady már it thon értesült. A Nyugat 
április i - i számából hiányoznak Ady versei, s ez is mutatja, milyen 
depresszióban élt utolsó párizsi heteiben. Mivel pedig írásait általában 
lapzárta előtt, szinte a végső órában szokta Ady a Nyugathoz juttatni, 
valószínűnek tartjuk, hogy mindkét cikkét már itthon írta, áprilisban, 
s együtt adta őket a Nyugatnak. 

E lényegében nem jelentős kérdést csak azért említjük, hogy ismét 
utaljunk egy régi, elsikkadt terv megvalósításának fontosságára. 
N a g y o n hiányzik az Ady napjai c. kronológia, amely a források gon-
dos felhasználásával összeállítaná és rögzítené a költő életének esemény-
rendjét és helyszíneit. Ez eligazítás volna hasonló vitás vagy bizony-
talan esetben. (L. Bustya E. kísérletét a Mag a hó alatt c. kötetben.) 

A Vallomások és tanulmányok első kiadásának időpontja körüli 
bizonytalanság (393.) bizonyára tisztázható az 191 i- i Nyugat-számok 
kiadványhirdetéséből. 

Félreértés az Utak és csalódásoknak ehhez a mondatához fűzött 
magyarázat-feltevés: „Ez a Párizs is szép, de szebb volt nála a másik 
h á r o m . . . " A jegyzet szerint „Ady valószínűleg első három párizsi 
útjára gondol" (397.). A kérdéses mondat folytatása azonban világos, 
egyértelmű magyarázatot ad: a vágy, a valóságos élmény és az emlé-
kezés Párizsáról van szó. Ugyanitt téves az adat, hogy Ady 1903 tava-
szán néhány hétre Velencébe ment. Legfeljebb egy hétről lehet szó, 
ez is kétséges (1. Emi. II, 109, 804.). 

Ady római útjáról Elek Artúr emlékezésén kívül 1. még Dutkáét 
(A Holnap városa 232.) és Tolnai Gábor összefoglaló tanulmányát. 

A Károlyiak birodalmában c. cikknek „ez az áldott vidék elvesztette 
régi, hasznos népét" kezdetű mondata n e m annyira Ady „nacionalista 
előítéleteinek" nyoma, mint inkább az Érmindszentet is fájón érintő 
kivándorlásnak — Ady egyik keserűségének — panasza. (Elárulja ezt 
az előző mondat Texas szavának ösztönös képzettársítása is.) — Szintén 
a kivándorlás a témája az 1912. ápr. 21-i Szelíd, új jegyzetek első sza-
kaszának; a Titanic katasztrófája csak szomorú alkalom hozzá: a 
Carpathia nevű magyar kivándorlógőzös vett részt ugyanis a mentés-
ben. 

Az 1911, dec. 3-i Szelíd, új jegyzetek (164) Szendrey Júlia — tele-
fonon c. fejezetét aligha a budapesti telefon-reform újságtémája 
sugallta, mint a jegyzet fölteszi (434.). Ady a telefonhírmondónak 
Szendrey Júliáról szóló előadását hallhatta, véletlenül és akaratlanul, 
vonalzavar folytán — a telefonban. Erről a témáról pedig éppen ő írt 
a Petőfi nem alkuszikban. 

Az 1912. máj. 7-i Szelíd, új jegyzetek (189.) egy utalását is nyilván 
túlmagyarázza a hozzá fűzött jegyzet. Bonnot anarchista vezérről írva 
mondja Ady, hogy a fajta, múlt és a fejlődés szükségszerű egyezéseket 
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hoz létre, „s a korzikai rabló, Rousseau és Bonnot egytejű valakik". 
A jegyzet szerint Ady nyilván a korzikai születésű I. Napóleonra 
gondolt (521.). Valószínűbb azonban, hogy Ady valóságos értelemben 
vette a korzikai rablót, oly ismert volt régen e típus; hagyománya 
ma is élő Szardínia és Korzika szigetén. A felsorolás időrendje és elő-
zőleg a francia Rózsa Sándorokra való utalás is feltevésünket erősíti. 

A Nyugat 1911. szept. 15-i Disputa-rovatában ezt írja Ady: 
„Mióta az első, föltétlen, ódai és nagy dicséretet kaptam, minden 
reggel csodálkozom, hogy még mindig élek" (147). E jelzők aligha 
vonatkozhatnak egyértelműen — mint a jegyzet fölteszi — az Új 
versek valamelyik elismerő bírálatára, hanem friss apropójuk van: 
arra a nyomtatott ajánlásra utalnak, amellyel Földessy 1911 júniu-
sában megjelent Petőfi-tanulmányának élén hitet tesz „a ma leg-
nagyobb magyar költője a leggazdagabb hitű, legprófétább, legiga-
zibb magyarja mellett". (Ezt erősíti meg Földessy emlékezése is: 
Újabb Ady-tan; 74 — 75.) 

Végül: nyilvánvaló elírás az 556. utalása Adynak Nagyváradon(l) 
1899-ben megjelent Versek c. első kötetére, Debrecen helyett. 

E néhány ellenvéleménnyel, kétely-jelzéssel, helyesbítéssel és ki-
egészítéssel is jelezni akartam a kritikai kiadás szerkesztésének nehéz-
ségeit és bonyolultságát, a százfelé tekintő figyelem és tájékozódás 
szükségét, a térben és időben szétágazó hatalmas nyomozómunkát . 
Lehetetlen, hogy ne maradjanak benne hézagok, kisebb hiányok. 
De arra is utalni akarok megjegyzéseimmel, hogy mégis törekednünk 
kell a lehető teljességre és hibátlanságra. A kritikai kiadás Ady cikkei-
nek összegyűjtésével, az egykorú sajtó, a levelezés és emlékezések 
kiegészítő, megvilágító adatainak hasznosításával alapvető módon 
járul hozzá a korviszonyoknak, Ady életének és eszmevilágának 
teljesebb megismeréséhez, témái gyökerének föltárásához és az egész 
életmű szerves egységének fölmutatásához. 
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