
Az ábrázolatok megválasztása a festőiség, a színpadi látvány szempontjával történt. 
Ez hozta színre a klasszicista Pierre-Narcisse Guerin (1774—1833) képét éppúgy, mint Cristo-
fano Allori (1577—1621) biblikus témájú alkotását/amelynek keleties koloritja, Judit gesztusa 
valóban színpadias. Az ismeretlen Lescot-festmény, amely olasz népi táncot ábrázolt, ugyan
erre a törekvésre utal. 

Egzotikum a mohamedán férfi és az európai nő eleve reménytelen szerelmében a két alak 
kontrasztja — a hatáskeltés minden eszköze együtt van a Sophie Cottin Mathilde című regé
nye (1805) alapján készült tablóban.8 Az 1829 óta Thaisz András fordításában magyar nyelven 
is rendkívül sikeres Ivanhoe című Scott-regényből minden bizonnyal a zárójelenet került 
színpadra, Rebecca hálaadó, térdeplő mozdulata, (A két nőalak első találkozása több szereplőt 
igényelne kettőnél.) Ugyancsak a romantika eszköztárából meríthettek a görög szabadság
harcra utaló allegorikus élőképpel — ennek irodalmi szövegtől független megalkotása és az 
ábrázolatok hatásos, artisztikus egymásutánja nagy műkedvelői gyakorlatról tanúskodik. 

A színlapok jelentőségét egyrészt az általuk közölt tényekben látjuk. Batthyány Lajos 
személyéről ez az első színjátszó-adatunk — adalék az ellenzéki politikus megíratlan életraj
zához. Teleki László esetében folytonosságot kapunk a Regélőben is említett gyermekkori 
játszás és az 1846/47-es műkedvelés között9 — abban az időpontban, amikor szépíróként 
is a színpadon jelentkezik. Üj adataink azonban távolabbi kutatási feladatokra is felhívják a 
figyelmet. Az 1841-ben Pest-Budán egyidőben működött, irodalmi szempontból is fontos 
ellenzéki csoportosulások mindegyike szoros kapcsolatban van a színházzal; közülük azonban 
csak a Bajza és Vörösmarty vezette Athenaeum-kör tevékenysége közismert. Telekiek egyéb 
játékai és; későbbi, már a Nemzeti, majd az Ellenzéki Körrel vitt műkedvelésük részletei 
feltáratlanok, mint ahogy lappang a Kazinczy Gábor köré csoportosult fiatal radikálisok 
átfogó műsorterve is. Az ezekre irányuló forráskutatásoknak és közléseknek kell majd választ 
adniok a reformkori színház és színjátszás sokat hangoztatottan fontos, de részleteiben és 
arányaiban még alig vizsgált jelentőségére, társadalmi kapcsolataira, hatásaira. 

Kerényi Ferenc 

Bethlen Kata-szövegrészlet Babits kései versében 

Babits kései — s talán legutolsó1 — verse a "Világon való bujdosásaimnak..." kezdetű 
költemény, mely először a Magyar Csillagban jelent meg, kötetében pedig a Hátrahagyott 
versek közé sorolták.2 

Az archaikus verskezdés arra indít, hogy ihletőjét régi magyar szerző művében keressük. 
Meg is találjuk Bethlen Kata önéletírásában. A Babits-vers kezdősoraiból az első három 

csaknem szó szerinti mása Bethlen Kata önéletírása CLXXX 
mely a fejezet élén áll: 

Az én e világon való bujdosásomnak esztendejét 
szaporítani tetszvén az én jó Istenemnek, [által
juttatott őfelsége az 1746-dik esztendőre.].3 

* A regényre 1. Gábriellé CASTEL-CAGARRIGA: Le román de Sophie Cottin. Revue des deux mondes 
1960. mai 1 3 2 - 4 . 

• Erre HORVÁTH Zoltán: i. m. I. 93. 
XA kézirat az OSzK Babits-hagyatékában található (Analekta, Fond. I I I . 1610/22—23) gépírásban, 

keltezés nélkül. Belia György jegyzete szerint a verset Babits „1940 októberében í r ta" . (Babits Mihály válo
gatot t müvei. I.Bp. 1959. 319.) 

2 Magyar Csillag, 1941. nov. 1. 
3 Bethlen Kata önéletírása (Magyar Századok, szerk.: TOLNAI Gábor, Bp. 1963. 142.) 

Világon való bujdosásaimnak 
esztendeit szaporítani tetszvén 
az én bölcs istenemnek, 
engedé bár, hogy élvén élni bírjak 
s ne legyen fáradt törzsem ága fösvény, 
sőt holtomig teremjek. 

fejezete következő mondatának, 
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A meglepő párhuzam két kérdést vet föl: 1. hogyan emiékezett Babits ilyen pontosan 
Bethlen Kata szövegére; 2. s miért éppen a protestáns szerző kifejezése ragadta meg a katolikus 
Babitsot, aki idegenkedett a „kálvinizmus ridegségei"-től?* 

Ez utóbbi ellentét azonban csak látszólagos5 és bátran tekinthetjük semmisnek, ha a 
halálos beteg költő egyre mélyülő szenvedés-élményébe hatolunk. Bethlen Katának korhoz 
és időhöz kötött katolikus-ellenességét beborítja életének páratlan gyötrelme, mely mély 
nyomot hagyhatott Babitsban. 

Babits bizonyosan olvasta, ismerte az önéletrajzot (bár elég valószínűtlennek látszik, 
hogy csak életének utolsó éveiben), megmaradt benne e nyelvi fordulat, s továbbélt, addig, 
mígnem versbe hajlította. 

E kis részlet megjelenését tehát mással nem magyarázhatjuk — és ezzel felelünk az 
első kérdésre —, mint kivételes emlékezőképességével, melyről kortársai meglepő tanúságot 
tettek.6 

Reisinger János 

«Babits Mihály: Ágoston (i. m. II. 284.). s Ágoston predesztinációs tana, a janzenisták kegyelembe vetett hite nem idegen a kálvinizmus fölfogásától. 
Babits többrétübb viszonyulását a kérdéshez lásd.: FODOR Ilona: Babits Mihály és a Jónás Könyve (Kortárs, 
1967. 297—304.), MELCZER Tibor: Egy költői magatartás kettőssége Babits Jónás Könyvében (ItK 1972. 
307-331.) 6 BÓKA László: Babits és Camoes; Babits távirata (Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 887-889); ILLÉS 
Endre: Előhegyi pillanatok (Krétarajzok. Bp. 1970. 221-228). 


