
között keletkeztek. Balassi verse ily módon teljes évszázaddal régibb adat, és értékes forrása 
lehet az olasz vers- és zentörténtnek is.6 

Szabolcsi fenti véleményét kiegészíthetjük a magyar sziciliánák formájára vonatkozó 
megfigyelések némi átértékelésével is. Amikor ugyanis Szabolcsi idézi7 az Európában divattá 
váló sziciliánák példáit (1722 és 1770 körűiről), ezek már csakugyan négyütemű, strófikus 
dallamot mutatnak. A fentiekből azonban láthattuk, hogy Balassi és Rimay verse még nem 
ezt a fokot képviseli, hanem egy ennél korábbi, egyszerűbb változatot őrzött meg számunkra. 

Mindezek alapján a következőképpen foglalhatjuk össze a magyar sziciliánák jelentőségét. 
A XVI. század végén Magyarországon ismert volt egy olasz eredetű strófikus dallamforma, 
amelynek felépítése háromosztatú hosszú sorokból állt. Nem tudjuk biztosan, már az olasz 
eredetiben is állandó volt-e a belső rímelés, és az egyes sorok első és utolsó részeinek metrika-
ilag két félre tagolása, vagy ebből mennyi Balassi változtatása, Rimaynál tovább fejlődik, 
kristályosodik, szabályosodik a forma. Az olasz (szicíliai) tánczene és majd a hivatásos zene 
is továbbfejleszti a strófát, de más irányban, azt kétségtelenül Hégyüteművé teszi. Ilyen 
formában válik népszerűvé az olasz, majd az egész európai zenében, Bach, Händel és Haydn 
műveiben. 

A sziciliána fejlődési sorozatát ma még hiányosan ismerjük.8 A szicíliai — vagy szicilia-
nista — kutatók feladata lenne az, hogy állást foglaljanak ebben a kérdésben. Ha sikerülne 
felhívni figyelmüket a két korai magyar sziciliána-adatra, e dolgozat elérné célját.9 

Voigt Vilmos 

A főrendi ellenzék műkedvelő színjátékai 1841-ben 

A Regélő 1841. évi 25. számában, március 28-án az alábbi társasági hír jelent meg: „A 
pesti haute vollée mart. 23-án saját mulatságául az angol királyné teremében magyar és 
franczia szini előadással s tableaukkal fűszerzé az estéit. A magyarra Fáy András »közös háza« 
választatott; francziára egy rövid vaudeville." 

Az eseményre két számmal utóbb, április 4-én az újság visszatért, újabb és részletesebb 
híradásából sokat megtudunk a műkedvelő előadásról: „ . . .a színpad s díszítmények ugyan 
azok voltak, mellyeket hajdan n. m. Teleki grófné ő excjnál hasonló czélra használtak volt. 
Ez alkalomra azokat Neefe úr nemzeti színházunk festője kicsinosítá s elrendezé (...) A 
magyar előadás (»közös ház«) személyzetében részt vettek: gr. Károlyi Györgyné szül. Zichy 
gfné, Alrnásy Pálné szül. Batthyány gfné, gr. Teleki László, b. Bánffy Albert, Orczy István 
báró s Eckstein Rudolf urak. A franczia előadásban (»une passión« vaudeville Varin és Duver-
ger szerint) különösen kitűntek a nőszemélyzet közül gr. Chotek Hermine és b. Orczy Erzsébet 
kisasszonyok. •— A 2-dik hasonnemű mulatságra (ápr. 3-kán) egy nagyobb terjedelmű német 
színmű választtatott." 

A két tudósítás azonban együttesen sem ad teljes képet Teleki Lászlóék műkedveléséről. 
Holott tevékenységük, társaséletük kulturális vonatkozásai megérdemlik a figyelmet, a 
szereplők hiányos névsorából az 1839/40-es diétán először jelentkezett főrendi ellenzék baráti 
köre bontakozik elénk. Fellépésükről az országgyűlésen a szemtanú, Pulszky Ferenc ilyen 
képet fest visszaemlékezéseiben: „Az erős akaratú, szenvedélyes s e mellett elég tapintatos 
gróf Batthyány Lajos szervezett itt is egy tekintélyes ellenzéket, mely merészsége által feltűnt, 
köztük (...) Zichy Ödön és Jenő, Eszterházy József és Miklós, négy gróf Szapáry. Mindnyája 
rosszul beszélt magyarul, sem a logika, sem a grammatika szabályaival nem gondolt, de 
fellépésök mégis nagy föltűnést okozott az országban, mert a nemzet alig tudta fölfogni, 
hogy lehessen főúr, ki szembe merjen szállni az udvarral. Ezek közül fényesen vált ki Teleki 
László ügyes szónoklatai által.. ." l (Anevek kiemelése, a színjátszók megjelölésének szándé
kával, tőlem — K. F.) 

«SZABOLCSI: i. m. 9 8 - 9 9 . 
' SZABOLCSI Bence: Európai virradat. Bp. 1948. 36 
8 A forma kialakulását végső soron a következő módon képzelhetjük el. Egy hosszabb (6 — 7 szótagos 

egység megkettőződik, majd az így kialakult hosszú sor közepére egy rövidebb (3 szótagos egység) kerül: 
6 + 3 + 6. Később a két szélső egység közül a sorvégző belső tagolódása állandósul, és létrejön a 6 + 3 + 3 + 3 
forma, vagy az ezzel egyenlő jellegű 6 + 3 + 4 + 4 , avagy 5 + 3 + 3 + 3 forma. 

* Sajnos e kérdésről a magyar tánctörténet , az olasz zenetörténet és metrikatörténet nem ad érdemleges 
felvilágosítást. A legutóbb megélénkült hazai Balassi metrika-kutatások e kérdésre nem terjedtek ki. 

1 PULSZKY Ferenc: Életem és korom. Bp. 1884. I. 123. Ugyanerre 1. még HORVÁTH Mihály: Huszonöt 
év Magyarország történelméből 1823—1848. Bp. 1886. I I . 121—35. 



A politikai csoportot rokoni és magánéleti kapcsolatok fűzik szorosabbra.2 Vezéregyéni
ségük, Batthyány Lajos, Zichy Antóniát vette feleségül, így sógora Károlyi György lett, 
akinek felesége szintén a műkedvelők között található. A feleségekhez ír majd Petőfi verset 
1844 novemberében: Batthyány és Károlyi grófnék (először: Pesti Divatlap, 1844. november 24.). 
Széchenyi naplójának 1841. május 2-i bejegyzése némi iróniával utal a baráti körön belüli 
érzelmi kapcsolatokra, a „párocskáink" között szerepel Orczy Istvánné és Teleki László is, 
akik ez idő tájt ismerkedhettek meg — mindketten szerepelnek a játszók között3. Teleki 
László szempontjából az előadás időpontjának fontosságát növeli az irodalomtörténeti vonat
kozás is. A színházi törvényt is elfogadott országgyűlés ülései után vagyunk, a Kegyencz 
már elkészült, nyomdában van (megjelenését az Athenaeum április 15-én jelzi), de még a 
szeptember 6-i színpadi bemutató előtt. Teleki közéleti—morális problémáira a tragédia 
műfajában vél válaszadó, széles körű érdeklődésre számottartó, nagy körben ható formát 
találni. 

Műkedvelő előadásunk tehát irodalom- és politikatörténeti események metszéspontjában 
zajlott le; művelődéstörténeti vonatkozásaira csak most, a színlapok ismeretében derülhet 
fény. Kézzel írott másolatuk Székesfehérvárott található, Fejér megye Levéltárában, a 
Bajzáth-hagyatékban.4 A Regélő tudósításával egybevetve, azt kiegészíti és hitelesnek tekint
hető. Szövegük a következő (a másoló néhány nyilvánvaló, nyelvtudás és ismeretanyag hiá
nyából származó tollhibáját jegyzetben javítjuk): 

• 

„/. Szakasz 
elő adatik: 

A Közös Ház. 

vígjáték 1 felvonásban (.két szakaszra osztva:) 
írta Fáy András. 

Személyek: 
Réti Gáspár, nyugalmazott hadnagy Eckstein Rudolf 
Erzsi, leánya Almásy Pálné 
Regina, vén hajadon, Gáspár húga g. Károlyi Györgyné 
Réti Károly, Gáspár testvér ötse b. Orczy István 
Toronyai Ferencz, megyei főügyvéd g. Teleki László 
Sándor, rokon ifjú b. Bánffy Albert 
Inas g. Andrásy Emánuel 

A dolog történik Réti Gáspár falusi házánál. 

/ / . Szakasz 

Une Passion. 
-

Vaudeville en un acte par M. M. Varin, á Oevergers.5 

Personnage. 
Duplessy maitre de dessin C. Ladislas Teleki 
Augustine sa femme Mlle la Bnne Elisab. Orczy 
Lili a jeune cousine d'Augustine Mlle la Csse Herrn. Chotek 
Antenor jeune-france B. Louis Kenczinger 
Raphael domestique de Duplessy C. Rudolph Chotek 

Jeunes Personnes, éléves de Duplessy 
La scene se passe a Paris dans Is maison de Duplessy. 

* A közéleti-magánéleti-kulturális kapcsolatok hasonló összeszövöttsége az ellenzék más csoportjait i s 
jellemzi, vö. T. ERDÉLYI Ilona: Az Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor, Bp. 1965. 53. 

'Vö. HORVÁTH Zoltán: Teleki László. Bp. 1964. I. 91. 4 A Bajzátn-család levéltára. XIII —1. 4. doboz. Az eredeti színlap lappang. 5 A Regélő idézett, 1841. április 4-i tudósítása szerint Duverger; a név mindkét változatban ismeretlen a 
magyar színháztörténetben. 
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/ / / . Szakasz. 

Ábrázolatok 

Aeneas Didónál (:Guerin képe után:) 
g. Szápári Ferencné 
g. Károlyi Györgyné 
g. Erdödy János 
g. Szápáry László 

Mathilde, és Malek Adel6 (:Mme Cottin regénye után:) 
b. Orczy Theréz kisasz. 
b. Bánffy Albert 

Judith (:Allori képe után:) 
Csekonics Jánosné 
Boé asszonyság 
g. Zichy Ödön 

A bús palikárt vigasztaló hölgy (.'Jelenet az utóbbi hellén szabadság-háborúból:) 
b. Orczy Istvánné 
g. Roggendorf Philippine kisasz. 
g. Batthiány Lajos 

Lady Rowenna és Rebekca Scot Walter Ivanhoe című regényébül 
b. Podmaniczky Ersébet kisasszony 
b. Orczy Ersébet kisasz. 

II Saltarello (:Haddecourt Lescot képe után:) 
g. Batthiány Maria kisasz. 
g. Roggendorf Kata kisasz. 
g. Szapáry Josefné 
g. Zichy Carolina kisasz. 
g. Andrásy Emánuel 

Heinrich kapitány 
b. Lipthay Béla 
b. Orczy Béla" 

• 

A színlapok megőrzője és valószínű másolója Bajzáth György Fejér megyei földbirtokos 
nemes, a vármegye többszöri vezető tisztségviselője, aki egyike a reformkor tipikus, sokoldalú
an tevékeny alakjainak. Latin nyelvű egyházi művek szerzője, az 1820-as években a Székes
fehérvárott működő magyar színtársulat díszletfestője és hatékony pártolója, aki mohai 
birtokán szabadtéri előadásokat is rendezett.7 Szenvedélyes másoló is, feljegyzései iratkötegeket 
tesznek kí; színlapjaink politikai cikkek és országgyűlési beszédek kópiái közül kerültek 
elő. 

A játszott műsor a Batthyány Lajos és Teleki László nevével fémjelezhető főrendi csoport 
irodalmi és képzőművészeti ízlésállapotát tükrözi. Fáy András egyfelvonásosa a Pesti Magyar 
Színházban csak egy előadást ért meg, a választás mégis szerencsésnek nevezhető. Az ottani 
problémák most, a műkedvelés számára előnyökre változtak. A figurák (nyugalmazott katona
tiszt, vénlány húga, megyei főügyész és a fiatalok) reformkori cselvígjátékok tucatjából 
ismertek — minthogy egy-egy markánsabb vonással jellemezhetők, műkedvelőkkel is jól 
játszhatók. A komikum kettős ötletre épül: a rangrejtve jelentkező udvarló személyére és 
az udvarház emeletére vezető lépcső apai aggodalomból történt eltávolítására. A Pesti Magyar 
Színház tündérbohózatokhoz szokott, látványosságot igénylő átlagközönsége ezt alighanem 
kevesellte — a mai Dorottya utcában állott vendégfogadó nagytermében viszont a darab 
terjedelme és dramaturgiája megfelelt az előadás céljának. A francia vaudeville már bonyolul
tabb műkedvelői feladat, bár arra a színlap sem ad választ, hogy az előadás énekekkel vagy 
prózában történt-e. Maga a darab ismeretlen a magyar színháztörténetben; Varinnek két, 
más szerzőtársakkal írt műve azonban 1843-ban és 1866-ban szerepelt a Nemzeti Színház 
műsorán. A vaudeville játszása korszerű választás, az 1840-es évek új és diadalmas színjáték
típusa jelentkezik itt a műkedvelők műsorán. 

6 Helyesen: Malek-Adel, a Cottin-regény mohamedán férfihősének neve. 
• Színházi kapcsolataira 1. CENNER Mihály: Magyar színészet Székesfehérvárott és Fejér megyében. 

Székesfehérvár, 1972. 2 4 - 9 , 34 -6 . 
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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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