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tés közösségünkben, hogy egy újabb mű-
vészeti ágban is képviselve vagyunk. Sző-
ke Mirjam a keleti táncok királynője meg-
tévesztően hasonlít az örmény származá-
sú Cher-re. (Cherilyn Sarkisyan) Amit 
láthattunk, az magas színvonalú, brili-
áns táncművészet. Igen, ilyenek az örmé-
nyek, mindenben kiválóságra törekszünk! 
Ő a Miss Hastánc Hungary verseny győz-
tese, ezért viseli Szőke Mirjam a király-
nő titulust. 

Ezen az estén zsúfolásig megtelt a 
Krisztina-terem mindkét szárnya, so-
kan álltak, még a színpadi szék sem volt 
biztonságban. Örömmel fedeztem fel a 
közönség soraiban Dr. Székely And-
rás Bertalan minisztériumi főtanács-
adó urat, aki pártfogó figyelemmel lá-
togatja rendezvényeinket, nehéz hely-
zetünkben mindig támogat. Idézem a 
műsor utáni észrevételét: „Így születik 
a színház.” S ha ez igaz, akkor a Pre-
mier most volt, mely után jó hangula-
tú vacsora következett. (Rozmaringos-

aszaltszilvás-birsalmás csirkecomb, 
mazsolás-currys rizzsel—örmény 
módra. A diós aranygaluska desszert 
a dióban gazdag Örményországra utal, 
és a bor is.) Meghitt, békés beszélgeté-
sek, új barátságok, tombola, könyvek, 
– tán mindenki jól érezte magát. Kép-
viselőink önzetlen munkája nyomán 
visszatért az örmények boldog múlt-
ja. Böjtös Jenőné Opra Györgyi elnök-

helyettes, Sasvári-
Merza Krisztina, 
Szűcs Enikő képvi-
selők, Várady Mária 
elnök összehangolt 
munkája tette ezt le-
hetővé. 

Dr. Issekutz Sa-
rolta az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kul-
turális Egyesület el-
nök-asszonya az idei 
komoly, tétre menő 
választásokról tá-
jékoztatta közössé-
günket. Jövőnk ala-
kításában tevéke-
nyen részt kell ven-
nünk. Igazán nem 

teher a regisztrálás és majd a szavazás 
napján séta a szavazófülkéig. Mi jó ma-
gyarok és jó örmények vagyunk egy-
aránt. Nincs fontosabb dolog azon a Na-
pon, bizony rajtunk múlik, hogy lesz-e 
még kultúránk, együtt lehetünk-e még?

Most újra fordul a kocka, vigyázunk 
arra, ami négy évig „még megvolt”, azu-
tán se vesszen el. 

Várady Mária 

Nóti Károlyt mindenki ismeri, az is, aki azt 
hiszi, hogy nem ismeri.

Azt a szólásmondást, hogy „Lepsény-
nél még megvolt”, vagy „Én régi mo-
toros vagyok” ma is halljuk, úton-útfé-
len. Ezek Nóti Károly szállóigévé lett 
mondatai, kiszólásai a Lepsénynél még 
megvolt című örökzöld bohózatból. „A 
helyzet a következő”, mondjuk gyakran 
és nem is sejtjük, hogy ez a fordulat is 
Nótiból jön. Mert szavai, szentenciasze-
rű mondatai, kiszólásai a köznyelv, s az 
irodalmi nyelv részévé váltak. Ez is mu-
tatja Nóti Károly nyelvteremtő erejét, s 
töretlen népszerűségét.

Ugyancsak mindenki ismeri a Hippolyt 
a lakáj című híres filmet a harmincas évek-
ből, Kabos Gyulával és Csortos Gyulá-

val a főszerepekben. E film forgatókönyv-
ét, társszerzőként, Zágon Istvánnal együtt 
Nóti Károly írta. A párbeszédek, dialógu-
sok Nóti Károly szerzeményei. Az is, mi-
kor Hippolyt közlésére, miszerint este hat-
kor „szervírozzák a szupét”, Kabos vissza-
kérdez: „Micsinálnak a micsodával?”

Vagy: „hagymát hagymával” eszem, ha 
kedvem tartja, mondja a filmben Kabos.

De ki ez az író, akit ismerünk ugyan, 
mégis keveset tudunk róla?

A magyar kabaré és a magyar bohózat 
egyik megteremtője, és kiváló művelője. 

Nóti Károly a húszas, harmincas, negy-
venes évek szerzője. Író, költő, forgató-
könyvíró, bohózatszerző. Elsősorban egy-
felvonásosaival, rövid jeleneteivel, bohó-
zataival és filmjeivel aratott sikert.

Nóti Károly, a pesti kabaré virtuóza

A mulatságot szervező Várady Mária színmű-
vész, a Budavári Örmény Önkormányzat elnöke dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyöke-

rek Kulturális Egyesület elnöke
A frasangi mulatság zenével, tombolával, fo-
gadással zárult a Márványmenyasszony Étte-
remben

Jelenet Nóti Károly egyik pesti kabaréjából
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Egy nagy nemzedék tagja, amelynek kép-
viselői Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc, 
Szomory Dezső, Heltai Jenő, Szép Ernő, 
majd Nagy Endre, Kellér Dezső, Vadnai 
László, Rejtő Jenő. A Nyugat vígjátékírói 
köre, és az utánuk következő nemzedékek, 
valamennyien polgári írók, kabarészerzők.

Nóti Adynak is kortársa, bár pár nem-
zedékkel később alkotott. 1892-ben szü-
letett, a partiumi Tasnádon. Jogot végzett 
Kolozsvárott, majd újságíró lett. A húszas 
években a Teréz körúti Színpadnak dolgo-
zik. Itt találnak egymás-
ra Salamon Bélával, aki 
megannyi vígjátékának, 
köztük a Lepsénynek a 
főszerepét játszotta. Sa-
lamon a tenyeres-talpas 
(és lúdtalpas), csetlő-
botló, de furfangos pesti 
kispolgár megtestesítője 
Nóti vígjátékaiban. 

Ahogy Nóti Károly is 
az örök pesti polgár és 
kispolgár színpadra fo-
galmazója. Molnár Ferencnél grófok, her-
cegek, vagy gyakran arisztokraták a főhő-
sök. Nótinál mindig kispolgárok. Módos 
pesti ügyvédek, kistisztviselők, ügynökök, 
kedves pesti linkek, lecsúszott egziszten-
ciák. Nóti bohózati témái: könnyű szerel-
mek, házastársi hűtlenkedések, megcsalá-
sok, félrelépések, és örökös félreértések. A 
vígjátéki helyzetek alapja: a félreértés. Úgy 
belegabalyodnak a vígjátéki helyzetekbe a 
szereplők, hogy végül nem tudnak kimász-
ni belőlük. A bohózatok helyszíne legtöbb-
ször a pesti polgár lakása. „Mondd, fiam” 
– kezdődik gyakran a dialógus a házastár-
sak között, akik mindig zsörtölődnek, civa-
kodnak, féltékenykednek.   

Nóti sok száz híres bohózatot írt, nagy 
részük a hajdani Színházi Életben jelent 

meg: a Lepsénynél még megvolt, A csillár, 
Majd a jegenye, az Óvatos ember, A nagy 
költő, és így tovább. 

Salamon Bélán kívül a kor neves komi-
kusai játszották alakjait, Latabár Kálmántól 
Kazal Lászlóig, Kiss Manyitól Feleki Ka-
millig, Greguss Zoltántól Haumann Péterig.

A harmincas évek első éveiben Nóti 
Berlinben él, forgatókönyveket ír. Egyi-
ket a másik után. (Három-négy év alatt kb. 
harminc film forgatókönyvét.) Berlin ak-
kor a filmvilág központja. Sok német, ma-

gyar, és angol film stáb-
listáján szerepel a neve. 
Sokszor négerben kény-
szerül írni.

Hitler 1933-ban ha-
talomra jut, ekkor Nóti 
nem Amerikába megy, 
mint sok pályatársa, ha-
nem, kalandvágyból, 
hazajön Pestre. Folytat-
ja vígjátékszerzői mun-
káját, legtöbbször né-
gerként. A fasizmus, a 

nyilas korszak után pár év múlva vigasz-
díjként végigkacaghatja a Rákosi korsza-
kot. Szocialista kabarébrigádban kény-
szerül építeni a kommunizmust. Hatvan 
éve, 1954-ben hunyt el. Sok száz bohó-
zat, százötvennél több filmforgatókönyv 
és film marad utána. 

A poénjai ma is briliánsak. Mert eleven 
az a pesti humor, aminek utolérhetetlen 
mestere és művésze volt.

Nevetni a legjobb dolgok közé tartozik. 
Nevettetni az egyik legnehezebb színpa-

di feladat. 
Jól nevettetni kevesen tudnak. 
Egyikük Nóti Károly.

Kovács Dezső
színháztörténész, a Criticai lapok,

Színház c. folyóirat színházkritikusa

Kovács Dezső

Kerek évfordulókhoz kapcso-
lódott ez a zenei est. Frèdèric 
Chopin halálának 165-ik, va-
lamint George Sand szüle-
tésének 200-ik évfordulójá-
ra emlékeztünk. F. Chopin, a 
romantikus zenei stílus meg-
határozó alakjának, kora ün-
nepelt zongoraművészének 
és zeneszerzőjének életút-
ját és utolsó műveit hallhat-
tuk Szilvay Ingrid lebilincse-
lő előadásában.

A mai napig a legnépsze-
rűbb, legtöbbet játszott, leg-
könnyebben felismerhető és 
megjegyezhető komponista csaknem kizá-
rólag zongorára írt, mely hangszer az em-
beri hangot hivatott életre kelteni a szerző 
szándékai szerint. A „zongora poétájának” 
zenéje hihetetlen gazdagsággal fejezi ki a 
lélek legbelsőbb, titkos rezdüléseit, és az 
általa létrehívott hangulatok a leggyöngé-
debb érzelmektől a drámai szenvedélyig, 
a himnikus emelkedettségtől a filozofikus 
elmélyülésig millió árnyalatot járnak be.

Megtudtuk, hogy kora, az 1830-40 évek 
a zongora virágkora és a népies romanti-
kus muzsika megjelenésének kora volt. 
Chopin, a lengyel anyától és francia apá-
tól született világjáró lángész ugyanakkor 
lánglelkű lengyel hazafi is volt, aki a len-
gyel népzene számos fordulatát emelte be 
a műzenébe. Klasszikus mestereken isko-
lázott formaérzékével az új műfajokban, 
mint a mazurka és polonéz is utánozhatat-
lanul eredetit alkotott.

Tragikusan rövid (39 évet 
élt) életét a zene mellett az 
akkor halálos kórral, a tuber-
kulózissal vívott harc és egy 
ellentmondásokkal teli, viha-
ros szerelem határozta meg. 
Amandin Aurore Dupin, 
Dudevant báróné, akit az iro-
dalomtörténet George Sand 
férfi írói álnéven tisztel, 
1836-ban lépett Chopin életé-
be. Liszt Ferenc kedvesének, 
Marie d‘Goult grófnő sza-
lonjában találkoztak. Külö-
nös párt alkotott a szinte nő-
iesen érzékeny lelkű, gyenge 

fizikumú férfi és kora erkölcsi szokásaira 
fittyet hányó, féktelen, szenvedélyes, fér-
fias ruhákat hordó, szivarozó, gyermeke-
it írásból eltartó írónő. A kortársak visz-
szaemlékezései szerint kapcsolatuk tizen-
egy éve alatt a hölgy anyai gondoskodás-
sal vette körül szerelmét, és mindent meg-
tett azért, hogy a nagybeteg kínjait eny-
hítse. Együttélésüknek mégis a férfi vetett 
véget halála előtt két évvel. G. Sand Cho-
pint huszonhét évvel élte túl, és az örök 
lázadó írónő az 1848-as forradalom leve-
rése után visszaköltözött Párizsból vidé-
ki birtokaira. Unokáinak bölcs és szere-
tő nagyanyjaként meséket írt. Temetésén 
Victor Hugo levelét olvasták fel, mely így 
kezdődött: „Halottat siratok és halhatat-
lant üdvözlök”.

A koncerten Chopin utolsó művei, a 
noktürnök és mazurkák hangzottak el, me-
lyeket a nagy kortárs és barát, Liszt Fe-

Zongoraavató a februári Zeneagapén
2014. február 2-án az örmény katolikus szentmise után zenei agapéra gyűltünk 
össze, mely összejövetel zongoraavató is volt egyben: a jóöreg bécsi mechanikájú 
hangszer helyett új zongorája lett az Orlay utcai örmény gyűjtemény szalonjának.

Szilvay Ingrid és
Vörösváry Márton


