
A P R Ó C I K K E K 

Nagytakarítás Szini Gyulánál. A Nyu-
gatban Szini Gyula október közepe óta 
irogatja Jókai életének regényét. Ő tü-
relemmel irogatja, én ugyanúgy olvas-
gatom. Az ő türelmét az muta t ja , hogy 
képes a legcsekélyebb hozzáadás nélkül 
újra leírni mindazt, mit hőséről, magán 
Jókain kívül Szabó László, Mikszáth 
Kálmán és mások már mind megírtak, 
az enyémet pedig az, hogy négy hó-
napon át rendületlenül bíztam benne, 
hogy a szerző végül mégis csak meg-
jutalmaz valami újjal és érdekessel, 
ami egyszersmind biográfusi vállalko-
zását is megokolja. Ez a türelem-ter-
met te rózsa végre most, a legutóbbi, 
kilencedik közleményt forgatva várat-
lanul az ölembe hullt. Megvan az ú j 
és érdekes mozzanat, sietek is vele meg-
ismertetni folyóiratunk olvasóit. 

E közlemény címe : Az élet charivari-
jában. Szini mindjár t az elején rátér 
az 1858-as év eseményeire. Hogy a 
dátum felől semmi kétség ne legyen, 
azt is megmondja, hogy hőse harminc-
három éves. Igaz, hogy nyomban utána 
hitvesét negyvenhat évesnek mondja, 
ami egy kis lovagiatlanság Laborfalvy 
Rózával szemben, ki tudvalevően nem 
tizenhárom, hanem csak nyolc évvel 
volt idősebb férjénél. De hagyján. Most 
jön az igazi meglepetés. Az író t . i. 
így fo ly ta t ja : 

«Hírt hoznak, hírt visznek. A Nem-
zeti Színházban ú j csillag tűn t fel. 
Blaha Lujza a neve. Az egész város 
csak róla beszél. Szép, fiatal, barna nő. 
Szeme eleven karbunkulus. Piros, ki-
csattanó orcáján a magyar Alföld min-
den egészsége, szépsége. A Nemzeti 
Színház igazgatója csak őt dédelgeti, 
az írók csak neki í rnak darabokat, még 
Szigligeti Ede is. Minden második napra 
népszínmű van kitűzve. Nem sok ez 
egy kicsit? De azt mondják, hogy olyan 
tüneményes hangja van az i f jú művész-
nőnek, hogy a csalogányok is irigykedve 
elhallgatnak. 

— A nemzet csalogánya — mondta 
Jókai Mór a Nemzeti Színház udvarán 
a színészeknek. És mikor az újdonsült 
primadonna a próbáról kisietett az 
udvarra kissé levegőzni, Jókai hozzá-
sietett, megfogta kezét és szólt : 

— Örömkönnyeket csalt ki belőlem, 
Soldosné . . . Örülök, hogy szegény ha-
zámnak ily fülemileszavú ébresztője, 
vigasztalója akadt. 

És a tűzrőlpat tant magyar me-
nyecske se szó, se beszéd, egyszerre 
csak ot t csüngött a Kárpáthy Zoltán 
írójának a nyakán, megcsókolta előbb 
az egyik, aztán a másik o rcá j á t : — Ez 
a legújabb novellájának szól — te t te 
hozzá. — Tegnap olvastam a Vasárnapi 
Ujságban és már ekkor elhatároztam, 
hogy azt az embert, aki ezt írta, törik-
szakad, megcsókolom. 

Gertrudisz (értsd : Laborfalvy Róza) 
szívében hét tőr t forgattak meg egy-
szerre azok, akik mindezt hírül hozták. 

— Tűrhetetlen, hogy azon a szín-
padon, ahol Shakespearet játsszák, 
parasztrokolyában illegjenek-billegje-
nek és cselédnótákat kornyikáljanak!... 
Micsoda világ ez a mostani! Tótágast 
áll a jóízlés ! 

Az előszobában megszólal a csengő, 
amely húzóra jár. A szobaleány jele-
nik meg : 

— Blaha Lujza asszony a Nemzeti 
Színházból ! — jelenti a ház úrnőjé-
nek. — Kérdezteti, hogy i t thon van-e 
a tekintetes asszony? 

A tragika kiegyenesíti királynői de-
rekát és leírhatatlan gőggel, lenézés-
sel szól : 

— Mondja meg neki, hogy — nem 
vagyok i t thon ! 

A szobaleány kimegy és néhány perc 
mulva szégyentől, haragtól piros arccal 
rohan le a lépcsőn, halálosan megsértve 
egy i f jú nő. A felkelő csillag. Egy ú jabb 
ellenség. 

Másnap a színház udvarán meg-
t ámad ják az Üstökös szerkesztőjét. 

— No hiszen, ha nem is vagyok 
olyan vén, mint a maga felesége, szer-
kesztő uram, tisztességes asszony va-
gyok, aki előtt ne tagadja el magát 
senki emberfia ! . . . 

— Félreértés ! — mentegetődzik 
Kakas Márton. — Utána fogok nézni, 
mi tör tént . . . Elégtételt fog kapni, 
asszonyom . . . Darabot fogok írni a 
kegyed számára . . . 

A színházi udvaron Lendvay Márton 
szobra mögött ott leselkedik egy öltöz-



399 

tetőnő, aki nagy örömmel kapja el az 
utolsó mondatot . Ezért a hírért dupla 
adag kávét fog kapni a Magyar-
utcában. 

És délben, amikor hazamegy Kakas 
Márton, hideg leves és duzzogó asszony 
fogadja. A pecsenye után a salátánál 
tör ki a vihar : 

— Ez a saláta el van sózva — pa-
naszkodik Kakas Márton. 

— A szakácsné is lehet néha szerel-
mes, nemcsak ön . . . — veti vissza 
az asszony. 

— Már megint a vénasszonyai fecseg-
tek valamit? 

— Hallom, darabot ír, amelyben 
lesz «három bokor saláta» és «bokor-
ugró szoknya» is. 

— Én? — csodálkozik Kakas Már-
ton. 

— Képmutató ! . . . Há t nem meg-
ígérte annak a paraszt pesztonkának... 
annak az izé, hogyishívjáknak. . . hogy 
parasztdarabot ír a számára? Talán ön 
is táncolni fog a színpadon, fokossal a 
kezében? 

Kakas Márton elmosolyodik : 
— Csakugyan, már be is nyuj to t -

tam a darabomat a színház igazgatójá-
nak. Dalma a címe. Szomorújáték. A fő-
szerepben : Laborfalvy Róza». 

. . . Eddig ta r t Jókai életének e vi-
haros epizódja Szini Gyula előadásá-
ban. A tragika-feleség kiengesztelésére 
szánt Dalma című szomorújáték — 
mit szerzőnk az epizód végén említ — 
valóban 1858-ban került színre, ez 
tehát csak megerősít bennünket ab-
ban, hogy a dátum körül nem téved-
hetünk. Mi legalább nem. Mert Szini 
bizony tévedett egy parányit . Ponto-
san : kerek tizenhárom esztendőt. 1858-
ban ugyanis, mikor Jókai harminc-
három éves volt s mikor a Dalmá-t 
írta : Blaháné nem volt se több, se 
kevesebb — nyolc esztendősnél. Szí-
nész-szülei ép abban az évben léptették 
fel apró leánykájukat, Reindl Ludovi-
kát , Kölesi Lujza névvel egy gyermek-
szerepben Győrött. Blahánévá is csak 
hét évvel utóbb lett, pedig Szini a fenti 
epizódban Jókaival már épen — Soldos-
nénak t i tu lá l ta t ja ! 

Továbbá : Jókainé 1859-ben végkép 
megvált a színpadtól s ennélfogva a 
«felkelő csillagban», a Pesten 1871-ben 
debütáló Blahánéban aligha gyanítha-
to t t színpadi vetélytársat ! S nyilván 
a Dalma főszerepét sem engesztelésül 
írta neki Jókai, mert a nyolcéves 
Kölesi Lujzácskától aligha kapott csó-
kot akár a jobb, akár a bal orcájára . . . 

Bajos elgondolni, mint előlegezhette 
Szini ezt a kiegyezés utáni epizódot 
az abszolutizmus kellős közepén? S mi 
lesz ma jd a következő folytatásban, 
az ú jabb «charivari»-ban, midőn a 
hetvenes évek eseményeire kerül a sor? 
Akkor ma jd újra feltűnik Blaháné s 
vele a «három bokor saláta» meg a 
«bokorugró szoknya?» 

I t t bizony vagy Homérosz módjára 
elszunyókált derék szerzőnk, vagy pe-
dig valami felsőbb hatalom avatkozott 
bele munkájába. Ehhez a biografiához 
Szininek bizonyára rengeteg adatot 
kellett kicéduláznia. S nem volt-e mos-
tanában esetleg nagytakarítás az író 
háztartásában? Ez alkalommal talán 
a szobalány «rendet csinált» az író-
asztalán s ennek következtében békés 
cédulái «forradalmasíttattak»? Még sze-
rencse, hogy a Blaháné cédulája vala-
hogy bele nem került a szabadságharc 
anyagába, mert akkor Petőfi a Prielle 
Kornéliáé helyett véletlenül az ő kezét 
kérte volna meg . . . 

Ennyi t az ügy tréfás oldaláról. Mert 
van komolyabb oldala is. Mi tagadás, 
a magyar olvasóközönség történeti 
t uda ta és multismerete nem áll valami 
erős lábon. Az írókon áll, hogy ezen 
a bajon tőlük telhetőleg segítsenek. 
De vajon ennek az-e a módja , hogy 
még jobbnevű íróink is felvilágosítás 
helyett felületességükkel és slendrián-
ságukkal homályt és zavart teremte-
nek? A Nyugat írói ú jabban valóság-
gal vetélkednek ezen a téren. E rova-
tunkban alig pár hete valaki szóvá-
te t te egyik szerzőjüknek XIV. Lajos 
korabeli gixereit. Ez a szerző — úgy 
tetszik — máris iskolát cs inál t : most 
Szini is követi, ő már honi mezőkön. 

Mintha egész írói gárdájuk fejébe 
vette volna, hogy vállvetve igazolja 
folyóiratuk főhumoristájának pár évvel 
ezelőtt széltében elterjedt bon mot-ját . 
Akkoriban ugyanis városszerte öles 
plakátokat ragasztottak ki ezzel a 
csábjeligével: «Minden művelt ember 
olvassa a Nyugatot !» 

A humorista megállt egy ilyen pla-
kát előtt és csendesen így szólt : 

— A többiek pedig ír ják. Rodrigo. 

Pendli-színészet és pendli-irodalom. 
Vajjon tudod-e nyájas olvasó, mit je-
lent ez az ősmagyar zamatú szó : 
pendli? Ha nem tudod, tanuld meg, 
hogy a színészi tolvajnyelv azt az esetet 
akar ja vele kifejezni, amikor egyazon 
színész ugyanazon az egy estén több 
színházban lép fel. Elvégezvén a dolgát 
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