
KOLTAY KASTNER JENŐ 

„A NÉMA LEVENTE" MESÉJE 

Mikor Heltai Jenő „Néma leventé"-jét 1936-ban a Magyar Színház bemutatta Bajor 
Gizivel és Törzs Jenővel a címszerepekben, Schöpflin Aladárnak a Nyugatban (XXIX. I. 
320—321.) írt bírálata úgy vélte, hogy „Boccaccio, Bandello és a többi régi olasz novellisták 
élveteg világába" visz a darab meséje. De sem ő, sem a „vígjáték" más ismertetője nem vette 
észre, hogy nemcsak Bandello világából, hanem egyenest 200-nál több elbeszélést tartalmazó 
novellagyűjteményéből került Heltaihoz Zilia Dúca meg Moncalieri neve, valamint az alap
történet, melyen meséje nyugszik. Shakespeare' a Romeo és Júliát merítette Bandelloból 
(II. 9.), Schiller „A kesztyű" c. balladájának történetét (III. 39.); Bornemisza egyik legvére
sebb ördöghistóriája (Eckhardt-kiad. 163 ; az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi osztályá
nak közleményei IX. 224—229.) tart egy elbeszélésével (III. 21.) rokonságot; Mikes Kelemen, 
Bolyai Farkas és Kisfaludy Károly az Iréne-tragédiát merítették akár közvetlenül, akár 
közvetve belőle (I. 10.). Miért ne talált volna mesekincsében egy modern magyar író is ihletet, 
újraálmodva és a maga egyénisége szerint alakítva át egy régi reneszánsz-történetet? Heltai 
Jenőnek „A lovagias ember" című novellájában egy „fiatal asszonyka" említi, hogy „épp 
most olvasott egy históriát valami fiatalemberről, aki az ideáljának megfogadta, hogy há
rom esztendeig néma lessz és nem beszél senkivel. És meg is tartotta a fogadalmát, bár 
utóbb az asszony maga könyörgött, hogy hagyja abba." S azt is megmondja, hogy az 
eset, 1560-ban történt Itáliában. (Szines Kövek. Budapest 1957.1. köt. 129—130. 1.) Annak 
bizonyságául, hogy a sötét világnézetű, pesszimista XVI. századi novellaíró nőtmegvető 
törtenetéből Heltai Jenő milyen igaz humanizmussal, ragyogó derűvel és optimizmussal 
alkotott olyan mesejátékot, mely — Schöpflin kifejezése szerint — „fölötte lebeg a realitás 
vaskos világának", hadd mondjuk el röviden a Bandello-novella (III. rész 17. elbeszélés) 
rövid tartalmát. 

Filiberto úr beleszeret madonna Ziliába, aki egy csók miatt hosszú időre némaságra kár
hoztatja, de 6 kemény bosszút vesz rajta. Ez a novella címe. — Moncalieriben, egy Torinótól 
nem messze fekvő városkában élt egy Zilia Dúca nevű gyönyörű fiatal özvegy, akinek a férje 
nemrégiben halt meg. Ez elhatározta, hogy nem megy többé férjhez és egyedüli gondja az 
volt, hogy vagyont gyűjtsön egyetlen kisfiának. Bár nemesi származású volt, mint valami 
szegény asszony, úgy végezte maga a közönséges^ házi munkákat, hogy takarékoskodjék, 
és csak a legszükségesebb cselédséget tartotta. Ünnepnapokon egy házához közel fekvő 
templomocskába korán ment az első misére, és sietve tért ismét haza. A vidék asszonyai közt 
általános volt a szokás, hogy megcsókolnak minden idegent, aki látogatásukra jön házukba, 
és közvetlenül elbeszélgetnek velük, de ő kerülte az ilyen alkalmat és teljesen magában élt. 
Ekkor Moncalieribe érkezett messer Filiberto de Virle, egy a vidékre való nemes úr, és abba 
a templomba ment el misére, melybe madonna Zilia járt. Mikor meglátta, olyan szépnek és 
kedvesnek találta, hogy nagy szerelemre gyulladt iránta. De legföljebb ünnepnapokon pillant
hatta meg. Más asszonyok útján próbált üzenni, azután írt neki, de minden közeledési kísérlete 
hiábavalónak bizonyult. A szjarencsétlen szerelmes belebetegedett szenvedélyébe, de meg
látogatta őt egy spoletoi katona-bajtársa, akinek elmesélte szerencsétlenségét. Az ügyes és 
találékony spoletoi megígérte, hogy segít rajta s nem is feledkezik meg ígéretéről. Véletlenül 
találkozik egy vándor kereskedővel, aki kosárral nyakában szalagot, gyűszűt és más hasonló 
asszonyoknak való dolgot árul. Megegyezik vele, busás jutalom ellenében elkéri ruháját meg 
kosarát s az árus kepében Zilia háza elé megy, hangos kiáltással ajánlva portékáját. Zilia-
asszony behívja, és kiválaszt kosarából egy fátylat, melyet az álkereskedő ajándékul ajánl 
fel imádója nevében, és kedves rábeszélő készséggel találkát eszközöl ki részére. Az üzenet 
értelmében Filiberto el is megy Zilia házába, kérleli, hogy hallgassa meg és könyörüljön rajta. 
De bármennyit beszélt is, nem tud belőle mást kihúzni, mint azt, hogy egyedül csak fia 
nevelésének akarja magát szentelni. Mikor hosszú beszéd után a szegény szerelmes látja, 
hogy hiába fáradozik és hogy semmiképp sem talál meghallgatásra, könyörgő hangon búcsú
ként arra kéri, jutalmazza meg örök szerelmét azzal az egyedüli csókkal, mit beléptekor hazai 
szokás szerint akart venni tőle, de amit ő megtagadott. Az özvegy erre csak azzal a feltétellel 
hajlandó, ha megesküszik, hogy megteszi, amit kérni fog tőle, és esküje betartásával biztossá 
teszi, hogy valóban annyira szereti, ahogyan állítja. A szerelmes megesküdött. Ekkor ő szájon 
csókolta, és a csók után így szólt : „Monsignor Filiberto, esküd értelmében azt akarom, 
hogy ez órától kezdve teljes három év elmúltáig ne beszélj soha senkivel a világon, sem férfi
val, sem nővel; három évig egyfolytában néma maradj". Filiberto egy kis ideig döbbenten 
állt, de azután kézintéssel jelezte, hogy parancsának meg fog felelni. Meghajolt és visszatért 
szállására. Elhatározta, hogy — ha már könnyelműen az eskü szentségével lekötötte magát —, 
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azt erős akarattal meg fogja tartani. Tehát úgy mutatta, mintha valami eset folytán elvesz
tette volna beszélőképességét, eltávozott Moncalieriből, és beállt a francia seregbe katonának. 

Abban az időben,VII. Károly francia király kemény küzdelmet vívott az angolokkal. 
Kikergette őket Gascogne-ból és egyéb vidékekről, s azon volt, hogy Normandiát is elvegye 
tőlük. Rouen-nak, Normandia fővárosának ostromában messer Filiberto kiváló vitézséget 
tanúsított. A város meghódítása után a király magához hívatta őt. Mikor értesült, hogy rövid
del azelőtt megnémult, udvarában tartotta. Egy bizonyos hídon való átkelésnél nagy csetepaté 
alkalmával Filiberto az angolok közé ugratott. Az ellenség kénytelen volt feladni a hidat 
és hanyatt-homlok menekült. A háború bevégeztével a fejedelem Rouen-ban ünnepi torna
játékot rendezett, melyen messer Filiberto újabb dicsőséget aratott. A király igen megked
velte. Kihirdette minden tartományában, ha valaki meg tudná gyógyítani Filibertót, azonnal 
kap tízezer frankot. A hírt közzétették egész Franciaországban, és az eljutott Itáliába is. 
Erre sokan, pénzsóvárságtól indíttatva, próbát tettek, de a legkisebb eredmény nélkül. 
A király haragra gerjedt, hogy nem akad orvos, aki meg tudná gyógyítani, s látva, hogy. 
naponta rengetegen jönnek a vállalkozók, kihirdettette, hogy aki meg akarja gyógyítani 
monsignore Filibertót, ám határozza meg azt az időközt, amire szükség van a gyógykezelés
hez. Ha kigyógyítja, megkapja a tízezer frankot, de ha kudarcot vall, fejét veszti, hacsak 
nincsen módjában tízezer frankot fizetni. Moncalieribe is elérkezett annak híre, hogy Filiberto 
de Virle nagy kedveltségnek örvend a francia király udvarában, és óriási gazdagságra tett 
szert. Madonna Zilia, meghallva a hírt, abból, hogy már két esztendeje tart imádója némasága, 
arra következtetett, hogy nem is annyira a tett ünnepélyes eskü tiszteletbentartása, hanem 
inkább az iránta való szerelem és a neki tett ígérethez való ragaszkodás akadályozza meg 
abban, hogy megszólaljon. Azt gondolva, hogy szenvedélye még ugyanúgy lobog, mint akkor, 
mikor elhagyta Moncalierit, elhatározta, hogy Párizsba utazik, szólásra bírja messer Filibertót, 
>és elnyeri a tízezer frankot. Érkezése után ajánlkozott, hogy két hét alatt visszadaja Filiberto-
nak beszélőképességét. Mikor Filiberto Ziliát megpillantotta, rögtön ráismert. Meg volt 
győződve, hogy nem iránta való szeretetből, hanem a tízezer frank után való sóvárgás miatt 
•vállalta az utazás fáradalmait. Egykori szerelme bosszúvágynak adott helyet. Elhatározta, 
hogy megszerzi tőle a gyönyört, mit a szerencse vet elébe, és az asszonyt azzal a pénzzel fizeti 
vissza, amit megérdemel. Mikor a hölgy felmentette az eskü és a rettenetes ígéret alól, folyton 
csak vonogatta a vállát. Két héten keresztül együtt éltek, de nyelve mégsem akart soha 
megoldódni — mert nem feledhette, hogy egy Moncalicziban kapott csók ilyen hosszú és 
súlyos peniteciával járt. Mikor azután elérkezett a határidő, felszólították az asszonyt, 
hogy fizessen tízezer frankot vagy gyónjon meg, mert másnap lefejezik. Hozományából nem 
futotta, hogy kifizesse a bánatdíjat, ezért készült a halálra. Mikor ezt monsignor Filiberto 
megtudta, úgy gondolta, hogy jól megkínozta és eléggé bosszút állt rajta. A királyhoz sietett 
és mindenkinek örömére beszélni kezdett, elmesélve hosszú hallgatásának történetét. Azután 
arra kérte a királyt, hogy valamennyi bebörtönzöttnek, s köztük Zilia Dúcának is adjon 
kegyelmet, amit a király azonnal teljesített is. A kegyetlen kedvesnek bőségesen megfizette 
utazása költségeit és elbocsátotta. A király sürgette, hogy nősüljön meg, és egy gazdag fiatal 
leányt adott neki feleségül, akivel több kastélyt kapott örökségbe. Azután Filiberto elküldött 
spoletói barátjáért, akit magánál tartott, és kényelmes megélhetést biztosított neki. Mindig 
megőrizte királya kegyét, és miután VII. Károly meghalt, XI. Lajos király szeretetét is élvezte. 

Eddig a mese, melynek részletekbe menő egyezését Heltai darabjával könnyű fel
fedezni. Bandello novellája voltaképp ama elbeszélések csoportjába tartozik, melyekben egy 
férfi bosszút áll egy őt ért szerelmi sérelem miatt. Boccaccio Decameronjának VIII. 7. törté
nete adja meg az alaptípust. Benne egy diák, akit imádottja egy egész téli éjszakán havas 
udvarba zárva tartott, azzal adja vissza a kölcsönt, hogy őt egy torony tetejére csalja mez
telenül és a júliusi forróságban ott sütteti egész nap. Bandello I. 3. novellája is tisztán mutatja 
e bosszú-motívumot. Bár ő minden elbeszélése elé iktatott dedikáló levelében valami akkor 
élő személyiséggel, társaságban mondatja el történetét, nagy részüknek ki lehetett mutatni 
irodalmi forrását. (L. di Francia, Álla scoperta del verő Bandello. Giornale Storico della lettera-
tura italiana LXXVIII. 290—324, LXXX. 1—75, XCIII. 106—117.11) A Zilia Dúca novellája 
azonban Francesco Flora kitűnő kritikai kiadásában (Milano, 1934) is Bandello eredeti meséje
ként szerepel. 

Heltai Jenő a bosszú-motívumot csak korlátozottan vette át Bandellotól, mert Zilia 
Dúca nála nem szerény vagyoni körülmények közt élő kapzsi anya, hanem gazdag gyermek
telen özvegy, akit vallásossága és gőgje tárt vissza attól, hogy új szerelem igájába hajtsa a 
fejét, és akinek némaság-parancsa is meg van pszichológiailag azzal okolva, hogy vele a kérő 
ama dicsekvését akarja büntetni, hogy tud ő, ha kell, nemcsak ékesen beszélni, de hallgatva 
szenvedni is. Zilia fel sem tételezi, hogy parancsát imádója komolyan veszi. A mesejáték 
azt is finoman megmutatja, hogy a visszautasítás ellenére Zilia szerelemre ébredt, és e 
titkolt érzése állandóan erősödik, míg végül is vallomásban robban ki. AIII. felvonás szerelmi 
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boldogságban feloldódó megbocsátása és Setét Lajos hóhér közvetítő szerepe a boldogság 
akkordjával, cseréli fel Bandello megvetően büntető kegyetlenségét, melynél egyebet az ő 
kapzsi, szívtelen Ziliája nem is érdemel. 

Az özvegy jellemének, s vele kapcsolatban a történet kimenetelének ily gyökeres 
megváltoztatása mellett, mi számtalan részlet újraköltését vonja maga után, a némaságra 
kárhoztatott imádónak nem jelleme, de hovatartozása változik meg Heltai vígjátékában. 
A Filiberto helyébe lépő Agárdi Péter : magyar vitéz, akit a szerző csak némi erőltetéssel 
tud Moncalieribe eljuttatni. Ferrante nápolyi király hadában szolgált, a szentföldre zarán-
dokoltában vetődött Moncalieribe, mondja róla a szerző, s a sorsszerű csók után Mátyás 
feketeseregében futja be ugyanazt a fényes pályát, amit Filiberto Franciaországban. Mátyás 
reneszánsz-udvarában a királynak és az olasz Beatricenek azután Heltai közvetlen befolyást 
is juttat a történet tovább-bonyolításában. A mesének színpadi hatás és lírai dikció szempont
jából yaló pompás kiaknázása azután már teljesen a Heltaié. 

Az övé a félig magyarrá lett Torino környéki parasztfiú, Beppo vidám leleményessége 
is, mellyel megélénkítette és pszichológiailag kitűnően átszínezte a spoletoi ötletét, lim-lom 
helyett drága ékszereket rakva a vándorárus kosarába, s azután másfél év múltán újra vissza
vezetve Őt lantos énekmondó alakjában, hogy a meglepett Ziliának hírt adjon Néma Péter 
szótartásáról és a magyar király által elrendelt gyógyítási próbáról. Egy kiáltvány híre Magyar
országról ugyanis nem juthatott volna el oly könnyen Piemontba, mint a szomszédos francia 
területről, mellyel Torino különben is szoros kapcsolatban állt VII. Károly ( 1461) ural
kodása alatt. 

Monna Mea és Gianetta, valamint a komorna szerepeltetésével — Bandello épp csak 
céloz a takarékos Zilia kevés cselédségére és kísérőire párizsi útján — azután Heltai Jenő 
sok újabb színt, humort lop bele Bandellonak komor történetébe, s a fény és árnyék olyan 
játékát valósítja meg szépen csengő, jól mondható verseivel, hogy az ujjáálmodott rene
szánsz-mesejátékra ma is változatlanul áll Schöpflin Aladár dicsérete : „kitűnően felépített, 
minden részletében színpadra termett, minden hatást értékesítő dráma". . 

A VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 1958. 1. számának tartalma u 

Szenczi Miklós: A szovjet irodalomelmélet néhány időszerű kérdése 
Országh László: A nemzeti szempont uralomra jutása az amerikai irodalomtörténetírásban 

és kritikában. 
Vajda György Mihály: Egyszerűség vagy kétértelműség? 
Rába György: Baudelaire esztétikája újabb megvilágításban. 
Jan Slaski: Jókai lengyelül. 

KÖNYVSZEMLE 

A Pléiade Enciklopédiája. Az irodalmak története, 1—2. kötet. (Hopp Lajos) 
B. O. Unbegaun : Az orosz verselés (Gáldi László) 
Gustave Cohen: Tanulmányok a francia középkori és renaissance-kori színház történetéről 

• (Lakits Pál) 
J. W. Lever: Az Erzsébet-kori szerelmes szonett (Róna Éva) 
M. Cesnaková-Michalcová: Pavel Kyrmezer színdarabjai (Sziklay László) 
R. F. Brown: A spanyol regény 1700— 1850-ig (Király Rudolf) 
Angol parasztköltészet (Vámosi Pál) 
/. D. Levin: A paraszti téma az angol költészetben a XVIII. században és a XIX. század 

kezdetén és George Crabbe falusi költeményei 
R. Unwin: A falusi múzsa. Tanulmányok az angol parasztköltészetről 
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