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Kovács ZsuZsa

„Igen szép komédia egy neve titkolt ártatlan 
római császárnérúl” 

Egy elveszett régi magyar dráma nyomában

1651. szeptember 17-én készült Batthyány (I.) ádám számára „Németújvári vá-
runkban egy fekete almáriumban lévő könyveinknek katalógusa”.1 a felsorolás 
17. kötetébe nyolc magyar nyelvű művet fűztek egybe, többnyire 1630–1650 közt 
megjelent lőcsei kiadványokat. Balassi Szép mag yar komédiája és a Szép Magelóna 
címleírása után egy ismeretlen magyar dráma címe következik: Igen szép Comedia 
eg y neue titkolt ártatlan Romai császárnérul.  

Szentmártoni Szabó Géza az elveszett mű után nyomozva úgy sejtette, hogy a 
történet, amire a cím utal, a levágott kezű lány mondájának a körébe tartozik. 
(Megtudván, hogy ezzel az elbeszélő motívummal foglalkozom, ő hívta fel a fi-
gyelmemet az adatra, a fenti sorokkal.) Intuíciója, úgy tűnik, beigazolódott.  

Számtalan művet ismerünk a kora középkoról kezdve Európa-szerte latinul 
és különböző vulgáris nyelveken, amelyek egy meg nem engedett szerelemmel 
ostromlott, ártatlanul üldözött, ám végül elégtételt nyert nő történetét adják 
elő.2 Folklór változatai is megtalálhatóak szinte minden európai nép népmese-
kincsében.3 Az archaikus motívum ősi szexuális beavatási rítusokra vezethető 
vissza. Két alaptípusa ismeretes: az egyikben a nőt a saját apja üldözi szerelmé-

1 Szövegét közli: A mag yar könyvkultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és adatg yűjtése, Szeged, JATE 
Központi Könyvtár, 1983 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 
11), 268–270.

2 A motívum variánsairól és történetéről: Adolf Mussafia, Über eine italienische metrische Darstellung 
der Crescentiasage, Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften, 
Wien, 41(1865), 589–692; Axel Gabriel Wallensköld, Le conte de la femme chaste convoitée par son 
beaufrère, Acta Societatis Scientiarum Fennicae (Helsingfors), 34(1907), 1;  http://www.archive.
org/details/lecontedelafemm00wallgoog; Uő, L’origine et l’évolution du Conte de la femme chaste 
convoitée par son beau-frère (Légende de Crescentia), Neuphilologische Mitteilungen, 14(1912), 67–78; 
La novella della figlia del re di Dacia, Testo inedito del buon secolo della lingua, pref. Alessandro 
Wesselofsky, Pisa, Nistri, 1866 (új kiadás: Aleksandr Nikolaevic VeseloVskij, Donatieu-
alphonse-François de sade, La fancuilla perseguitata, a cura di d’Arco Silvio avalle, Milano, 
Bompiani, 1977, 35–101); Veronica orazi, Die verfolgte Frau: Per l’analisi semiologica di un motivo 
folclorico e delle sue derivazioni medievali (con speciale attenzione all’ambito catalano), Estudis Romànics 
(Barcelona, Institut d’Estudis Catalans), 22(2000), 101–138; valamint: http://www.racocat.
net/index.php/Estudis/article/view/21211

3 antti amatus aarne, stith Thompson, The Types of Folktales: A Classification and Bibliography, 
Helsinki, Suomi Tiedeakat, 1961, n.o 712, Crescentia.
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vel (idetartozik a levágott kezű lány, avagy a Manekine története), míg a másik-
ban a sógora.  

Az utóbbi típus a következő elbeszélő sémát követi: egy ember eltávozik ha-
zulról, indulása előtt a testvérére bízva a javait és a feleségét; a testvér megpró-
bálja elcsábítani a sógornőjét, de visszautasításra talál; bosszúból megvádolja a 
nőt, akit halálra ítélnek, de megmenekül; egy erdőben bolyong; befogadják egy 
családba, ahol egy kisgyermek gondozását bízzák rá; a gyermek megölésével vá-
dolják, s ismét halálra ítélik, de ismét megmenekül; tengeren utazik; végül kide-
rül az igazság, a nő meggyógyítja betegségtől sújtott üldözőit, s férj és feleség 
újra egyesülnek.

A történetnek a XII. századtól dokumentált egy krisztianizált változata, mely-
ben a főhős egy római császár felesége, aki megmenekülését Szűz Mária segítsé-
gének köszönheti. Ez a történet Mária-csodákat leíró gyűjteményekben hagyo-
mányozódott.4 A Mária-csoda legrégibb latin variánsai névtelenek. Gautier de 
Coinci 1220 körül írta meg francia verses változatát, Vincent de Beauvais pedig 
1250 körül latin prózában dolgozta fel, s beillesztette a Speculum historiale című 
művébe. A történet főleg e két népszerű szerző változatai révén terjedt el szerte 
Európában. Számos népnyelvi fordítása, átdolgozása született versben és prózá-
ban egyaránt. Az ártatlan császárné történetének hősnője a latin variánsokban 
általában név nélkül szerepel (a belőlük származó népnyelvi feldolgozások olykor 
különböző neveket kapcsolnak az alakjához). 

A finn Axel Gabriel Wallensköld, aki több mint kétszáz mű bemutatásával 
tett kísérletet egy nagyszabású tanulmányban a sógora által üldözött nő története 
variánsainak rendszerezésére, a császárné mirákulumának vulgáris nyelvű válto-
zatai között tárgyalta Hans Sachs egy drámáját, melynek címe feltűnő hasonlósá-
gokat mutat a Batthyány-könyvtár katalógusában szereplő magyar komédia cí-
mével: Ein comedi mit vierzehen personen, die unschuldig keyserin von Rom.5 Wallensköld 
még azt is hozzátette, hogy Hans Sachs könyvtárában megvolt egy Kaiserin von 
rom vertreiben című, mára már elveszett mű,6 a mirákulum német változata. a mes-
terdalnok számára valószínűleg ez szolgált alapul 1551-ben ötfelvonásos, 826 
verssort tartalmazó komédiájához, amely kibővítve és némileg módosítva (Mária 

4 Az ártatlan római császárné mirákulumának forrásaihoz a 2. jegyzetben említetteken kívül 
lásd még: Albert ponceleT, Index Miraculorum B. V. Mariae quae saec. VI-XV latine conscripta sunt, 
Annalecta Bollandiana, 21(1902), 241–360, Imperatrix Romana, no. 463; Nancy B. Black, 
Medieval Narratives of Accused Queens, Gainesville, University Press of Florida, 2003, 20–36, 
89–108, 138–166; The Oxford Cantigas de Santa Maria database, http://csm.mml.ox.ac.uk/index.
php?p=poemdata_view&rec=5: The Chaste Empress.

5 Wallensköld, i. m., 58. A mű kiadása: Hans sachs, Werke, hrsg. adelbert von keller, 
Tübingen, H. Laupp, 1874, VIII, 131–160; valamint  http://commons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?title=File%3ABLV_121_Hans_Sachs_Band_8.pdf&page=135.

 6 Karl Goedeke, Die Büchersammlung des Hans Sachs, Archiv für Litteraturgeschichte, 7(1878), 3 
(no. 41).
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helyett a hősnőt angyalok segítik) ugyancsak a római császárné közismert törté-
netét vitte színre.

A motívumnak már korábban is született drámai feldolgozása: a XIV. századi 
Párizsban az aranyművesek konfraternitásában adták elő a mirákulumot franciá-
ul,7 a XV. század végén pedig Firenzében Antonia Pulci verselte meg olaszul sacra 
rappresentazione céljára Szent Vilma magyar királyné történetét, amely szintén a 
mirákulum alapmotívumára épül.8 Hans Sachs német változatát is nyilván előad-
ták Nürnbergben. 

Minden bizonnyal az ártatlan császárné példázata alapján készült – talán ép-
pen Hans Sachs műve fordításaként –, s ebbe a sorba illeszkedik az elveszett 
magyar dráma, az Igen szép komédia eg y neve titkolt ártatlan római császárnérúl.

7 Vö. Black, i. m., 93.
8 Vö. KoVács Zsuzsa, Szent Vilma (Santa Guglielma) mag yar királyné legendája és kultusza Itáliában a 

14–17. században = Humanizmus, religio, identitástudat a kora újkorban, szerk. BiTskey István, 
fazakas Gergely Tamás, Debrecen, 2007 (Studia Litteraria, 45), 51.
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