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Ötkötetnyi titok fakult vászonban, aranyozott
díszítéssel, a lapokon gondos, majd egyre
szaladóbb gót betűk, ahogy a tollat egy húszéves
leány szívének hevessége hajtotta. A mondatokban
nyoma sincs az önfegyelemnek, a sorok közül
pőrén kitetszik a leány lelkének minden rezdülése,
indulatainak hullámzása, bánatainak keserűsége.
Olvastán le-nyűgöz személyiségének idilli, olykor
szenti-mentális, napjainkban annyira szokatlan
varázsa, és az eltelt közel száznegyven esztendő
feloldja kételyeimet: átadhatom-e a
nyilvánosságnak ezeket a vallomásokat,
amelyekben vajmi kevés az adata pályáról, és arról
a kevésről is előbb le kell hámozni érzelmi burkát.
De ez benne a vonzó. Átnyújtom hát, holott tudom,
olykor lekicsinylő mosoly jelenik majd meg az olvasó
arcán. De előre elnézem neki.

Markovits Ilka neve a laikusnak már nem mond
semmit, holott tizennégy éven át a Nemzeti Szín-
ház jó kvalitású és népszerű operaénekesnője volt.
Úgy látszik, ennyi idő nem elég

ahhoz, hogy az emlékezetbe bevésse a nevét...
1839-ben született Zsenán, jómódú

és jó nevű nemesi úri házban. A szép
hangú édesanya nem mert el-
lenszegülni a hagyományoknak: hiába
áhítozott énekesnői pályára, mű-
kedvelő maradt. A család lassan csú-
szott lefelé. 1849-ben el kellett hagy-
niuk a birtokot, Aradra költöznek, még
két fiú született, s az élet egyre
nehezebbé vált.

Markovitsné leányában látta újra-
születni színpadi ambícióit, hát nem
ismert lehetetlent. A tizenhat éves Ilkát
Pestre vitte, s feltehetően korábbi sűrű
nemzeti színházi vendég-fellépései
idejéből segítőkész pártfogókra talált.
Igy került lika Bécsbe, Luigi Salvi olasz
énekmesterhez. Az édesanya álmának
megvalósulását már nem érhette meg:
llka tanulóévei idején váratlanul
meghalt. El nem múló bánata ez a
leánynak. Sikerei felfelé vivő
lépcsőfokain fel-feljajdul: „Csodálatos,
még sohasem gondoltam oly gyakran
Anyámra, mint e rövid idő alatt,
naponként többször körültem lebegett,
sőt, könnyeztem is. Mindig rosszabbul
esik, hogy meg-halt. (...) Most
nyugodtan élhetne, biztosítva volna
minden nyomor el-len. Oh, Istenem!
Minő végtelen boldog lehettem volna!"
(1862. május)

Három bécsi esztendő után Markovits
lika egyenesen a pesti

Nemzeti Színházhoz kerül. Nyilván a korábbi
pártfogók nem tévesztették szem elől a Bécsből
érkezett bájos úrileányt, akinek tehetsége és első
sikerei igazolták bizalmukat.

1859. október 15-én Meyerbeer Északcsillaga
című operájának Prescovia szerepében mu-
tatkozott be „Hollósy Kornélia mellett. Hollósy
tetőpontján ragyogott akkor művészetével, s a
közönség mégis figyelmet tanusított a félénk
kezdő iránt, s élénk tapsokkal üdvözlötte a nagy
művésznő mellett. Ki merte volna remélni, hogy
a kezdő pár év alatt nemzeti operánk lírai prima-
donnája, s Hollósy Kornélia szerepeinek közked-
vességű személyesítője lesz!" - írja M. E. mélta-
tásában (Vasárnapi Újság, 1866. május 20.).

A napló 1859 áprilisában kezdődik, a Nemze-
tibe való készülődés idején. Ám neveket, akik oda
várják, nem említ. Úgy tűnik, a húszéves leány-

Markovits Ilka mint Angela Auber A fekete
dominó című operájában (1867)

nak egyedül kell helytállnia egy olyan pályán,
amely még nem vívta ki a méltó társadalmi elis-
merést, és helyzetén nem könnyít erősen emo-
cionális lelki habitusa, érzékeny és labilis ideg-
rendszere. Reakcióit kevésbé intellektusa, in-
kább érzelmei irányítják. Szüksége van hát a
naplóírásra. Számára a várakozó üres lapok nem
a biedermeier lelkületű úrilányok divatos kedvte-
lésének közegét jelentik, inkább a magányos
midászi nádast, ahol elrejtheti fájdalmait, kitom-
bolhatja düheit, levezetheti túlcsorduló érzelmeit.
Valóban magányos volt. A naplóban alig találni
eleven szálat, amely egyetlen létteréhez, a szín-
házhoz köti.
A benne lelket tartó egyik „igaz" ember Luigi

Salvi, aki sűrűn megfordul Pesten. A színház
zsebkönyve szerint Salvi Olasz Opera Társasága
1860 júniusában több operát hozott a Nemzeti-
be. A címek azt sugallják, hogy a társulat
színvonalas, tehát Salvi mester nem akárki a
pályán. Ítélete sokat jelent a kezdő Markovits
Ilkának: „Salvinak nem akartam hinni, hogy
nyolc nap alatt egy szerepet be lehet tanulni, s
hányszor tettem én azt már, édes kedves Mes-

terem! Sokat pirongatott, de sokat is
tanultam tőle! Még csak látni, hát még
későbben! Nem tanított, mint egy
szarkát, íme most nincs mesterem, és
mégis haladok. Ezt neki köszönöm. A
múlt tavasszal itt létekor ő is meg volt
elégedve. Ezt a szerencsét nem is
vártam!" (1860. október) Néhány
nappal később: „A tegnapi estét
jobban töltöttem el, mint azt
reméltem. Útnak indultam a szín-
házba, és Salvival találkoztam. To-
vább akartam menni, de nem eresz-
tett. (...) Én boldog voltam, mert
megdicsért. A Vindsori Vígnőkkel (=
Nicolini operája) meg volt elégedve.
Kis magyar dalom is tetszett neki.
Istenem, ki is hitte volna, hogy én
még komponálni is fogok! Azután
vacsoráltunk."

Ilka másik támasza „Andris bátsi".
Hogy ki ő, azt a kedvesen mesélő
kilencvenegy éves unokától, Rozália
néni, Makara Györgynétől sem tudtam
meg. A naplóból annyi derül ki, hogy
a Nemzeti zenekarában működő
Andris bácsi és felesége, Fanny néni
rokonok. Ok adnak Pesten szállást
Ilkának. „Ma délelőtt mondta Andris
bátsi, hogy egyike az orchestrumi
tagokbul egy francia négyest
komponált, és megkérdezé a bátsit,
hogy megengedi-e azt nekem
ajánlani. Holnap engedelmével egy
levélkével fogja a színházba hoz-ni.
Igen örvendek, csak az a kedves



SZÍNHÁZTÖRTÉNET

ember netán ajándékot várjon tőlem,
az bajos lenne!" Andris bácsi is kom-
ponál: ,,...én segítek neki, a kottákat
írom és a szöveget." (1861. január) A
Nemzeti zsebkönyveiben egyetlen
Andrást találtam: Szuk András táro-
gatóművészt. Annál inkább ő lesz az,
mert a családból többen nemcsak a
Nemzetiben, hanem Bécsben is mu-
zsikálnak.

Színháztörténeti körökben az a
pletyka járja, hogy Erkel Ferenc igen-
csak vonzódott a ritka szép leányhoz,
és karrierjét is egyengette. Markovits
lika naplójához ne lett volna őszinte?
Erkel neve először 1861. március 10-
én, az ősbemutató estéjén fordul elő:
„Tegnap nagy napunk volt, Erkel
operáját adták, Bánk bánt. Mit mond-
jak? El voltam ragadtatva, még a lel-
kem is fájt beléje, olyan szép! Midőn
kábultan a sok széptől, Andris bátsit a
színház udvarán vártuk, Erkelt
pillantám meg, és ezen szavakat in-
téztem hozzája, melyeket az elragad-
tatás.. varázsla nyelvemre: Karnagy úr!
n előtt le kellene térdelni! - Csakhamar
felismert bennünket, és örömmel
kérdezé: Hát tetszett? Szép? - Isteni!,
feleltük. - Ah! - mondá nagy örömmel.
- Engedje, hadd csókoljam meg!
Magát is! - fordult Fannyhoz. Most
kérdem, ki tagadhatná meg? Ez egy
perc műve volt csak. Mi hazajöttünk,
hanem nem aludtunk. Legalább én
nem." A rajongás hevületének
lecsillapodtával Erkelt többé nem
említi, de imádott operájában 1863
júniusától pá-
lyája végéig Melindát énekelte. A mű
számára a hazaszeretet zenébe
fogalmazott csodája.

A Bach-kormány bukása utána nemzeti öntu-
dat újra felparázslott. Állítólag Szerdahelyi Kál-
mán, a népszerű drámai színész és bonviván, az
1848-as színész honvéd öltötte fel először a
nemzeti viseletet, amely az 1860-as években a
hazafias érzelem külső jele volt. Ilyen magyaros
öltözékben látjuk Markovits Ilkát 1861-ben ké-
szült fotográfiáján. Naplóírás közben a Bécsben
megszokott németet is anyanyelvére cseréli:
„Szégyen gyalázat, hogy naplómat nem kezdet-
tem magyarul." (1860. július 18.) 1861. március
15-én már hő honleányi sóhajjal írja: „Ma van a
forradalom napja. Ünnepelni akarták, hanem
csendes minden. Jobb is így, mert csak rossz
következményei lettek volna" - az egy évvel ko-
rábbi eseményekre utal.

Az emelkedett gondolatok közé minduntalan
befurakodnak a hétköznapok gondjai. „Az elsőt
és tizenhatodikat szerencsés napnak mondjuk,

mivel pénzt kapunk. Mánia ez nekem. De mit is
beszélek ma? Eddig nem boldogított a pénz,
mert kevés arra. hogy boldogítson. Nekem sok
kell! Ám ha jól meggondolom, avval is beérném,
mennyit sok könnyelmű egy nap alatt elkölt anél-
kül, hogy neki boldogságot szerezhetne. Én azzal
atyámat s testvéreimet láthatnám el!" - írja nem
először 1860. szeptember 16-án, mert feltett
szándéka, hogy apját és fivéreit Pestre hozassa,
és róluk gondoskodjék. Hol van még attól, hogy
ezt meg is tehesse! Alig egy éve rendelkezik
önálló keresettel, s abból mire futja? „Néhány
színpadi rongyot vásároltam, ezüstömet elzálo-
gosítottam, majd lassanként ki fogom váltogatni.
(...) 102 frt. csak pénz, de ezekből majdnem egy
darab annyiba került volna új portékákból. Elég,
ha én tudom, mennyit nyertem, az emberek hadd

beszéljenek! Unatkoznak szegények,
azért gagyognak annyit."

S mindehhez még igazából otthona
sincsen. „Kedd 9dik, October. - Ma
valahogy számomra is volt: egy kis
szerencse. Éjszak csillagát adtuk. Az a
Markovits biz Isten derék lyány, oly
szépen énekelt. Meg voltunk elégedve,
a közönség is. Azt mondták, hogy olyan
jó Prescoviát még nem hallottak a
magyar színházban. (...) Pedig bizony
nem lenne csoda, ha nagyon rosszul
énekelném, mert nem gyakorolhatám.
Andris bátsi azt mondja, hogy nem ér
az semmit. Tehát a béke miatt előtte
nem gyakorolom. De az a baj, hogy
többnyire honn van, s csak akkor
tehetem, ha bizonyos vagyok, hogy
nem gyön haza,' például mint ma. Ma
elmehetek a színházba, a bátsi
megengedte. Na, Néni dúl-fúl, mint
tegnapelőtt, amikor nem adott vacsorát.
Szép módon elhitette, vagyis belém be-
szélte, hogy nem vagyok éhes. Nem is
ettem pedig. (...) Fúj, de csúnya, ha
fösvény az ember! Ma délben is annyi
rántott levest adott zsemlével, hogy sok
csirkét ne együnk." (1860)

1862 májusában végre saját laká-
sába költözhetik. Ám a leánynak ott a
második számú küzdőtér, a színházi
kulisszák világa. „Péntek, 11-kén -
Kinek hihet most az ember? Szem-be
mindenki jó, hanem háta mögöttünk
sokat tesznek ártalmunkra. A hír, a
tetszvágy iriggyé teszi őket. Nyílt
ellenséggel legalább szembe-szállhat
az ember, de földön csúszó
kígyókkal nem. A ravasz előbb bánhatik

velük, a
jó csak reszket tőlük, és ha egy hű

barátra is
akadna, nem hisz neki, mert nem mer!" (1861.

január)
A csalódást Szerdahelyi Kálmán okozza. 1860

novemberében Offenbach Eljegyzés lámpafény-
nél című operettjének próbáin még teljes a biza-
lom: „Hogy is lehet az ember oly vigyázatlan,
mint Szerdahelyi. Oldalnyilamlással csak úgy jár-
ja a próbákat, fel se veszi, mintha bizon ő nem
tartoznék a halandók közé! Pedig hamar nem
kapunk oly művészt, mint ő. Hát a nemzetnek
tartsa meg magát! Rövid az élet." Miféle előjelek,
s miféle megérzések? Szerdahelyit igen fiatalon,
negyvenkét éves korában szívbaja viszi el...

Offenbach nemzetibeli sikerszériája 1860. no-
vember 21-én indul: „Eljegyzésünk nagyon tet-
szett. Csak úgy lestek az ajtónál Szigligetiné,
Ellingerné, s úgy hiszem, még Hubenainé is.
Feleki majd megbolondult. Háromszor is mond-
tunk neki jóéjszakát, és mindig csak futott utá-

Erzsébetként a Tannhéuserben (1871)
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nunk, és azt mondta, hogy a közönség majd
megbolondul utánam! Szigligetiné még azt
mondta, hogy én voltam az operetta fénypontja.
Még Jókainé is várt reám! De nagyon soká idéz-
tünk!" Mekkora boldogság ez Ilkának! Méghogy
elsőként a művezető úr felesége gratulál! Azután
Ellingerné Engst Teréz, a külföldön játszó
énekescsillag, aki olykor egy-egy szerepre haza-
tér! Es Hubenainé Lipcsei Klári, az Ilkánál idő-
sebb, rutinosabb énekes-színésznő! No és Feleki
Miklós, az ünnepelt drámai színész, akinek
egyetlen szava is megtiszteltetés, és aki - kitet-
szik most is, említve máskor is - megállíthatat-
lanul ostromolja a szép kis primadonnát. A leg-
fényesebb név Jókainé Laborfalvi Rózáé, az or-
szágszerte híres drámai művésznőé.

Markovits lika önérzetét növelik a sikerek,
hamarosan egészen otthonosan mozog az intri-
kákkal teli színészvilágban. Sőt! „A színháznál
nagy bajom volt az operetták miatt. Ki az ördög

nem is unná még mindig má-
sodrendű szerepeket énekelni,
mikor a közönség azt mondja:
Markovits a legjobb! Denique
meguntam. Szóltam, és meg is
tudtam, hogy Szerdahelyi - bár
nagy művész-, hanem szemtelen,
ravasz ember, mert minden a
tudtával történt. Huber úr róka,
hanem be is fűtöttek neki: a
szemtelen szegény karmeste-
rünket, Dopplert ki akarta kü-
szöbölni. No hiszen, meg is adta
neki Hollósiné, a helyén volt a
nyelve, az isten meg is áldja érte!
Hát Huber kisasszony, az a
kiállhatatlan pikánt creatura, a
vice primadonna, már most is azt
hiszi, hogy szebben énekel, mint
Hollósi, pedig még a földet sem
nyalhatja fel előtte! (...) Salvi
Luigi pedig ha Huber Ida énekel,
fülig húzza a bundáját, és azt
mondja: »Ich kann Sie nicht
anhören, ich bin nervös!« -
Elhiszem!" (1861. február)
Fejtsük meg, mit is takar ez a

mérges szóáradat! Erkel Ferenc
primátusa alatt két kar-mester
működött: Huber Károly és
Doppler Károly ilyenformán tehát
egymás riválisa. Ekkor Huber
látszott erősebbnek, ám a zaj
elcsitult. Hollósiné, az-az Hollósy
Kornélia, Markovits

lika rajongott
ideálja, a színház első koloratur
énekesnője. Nagyné Huber Ida

mint Ilkával egykorú énekesnő természetes
versenytárs. Ítélete elfogultság? Ki tudja. Talán
nem véletlen Salvi mester reakciója: „Nem bírom
hallgatni, idegesít!" No és Szerdahelyi, a róka?
Nem támogatta Markovits Ilkát, hogy a kezdeti
operett- és vígoperai szerepköréből előbbre
lépjen. Most aztán már meg sem állhat előtte!

Történt, hogy gróf Batthyány Artúrné Apraxin
Júlia A honfoglalók című drámája nemzeti szín-
házi bemutatója után fellelkesül, és a színész-
mesterségbe is bele akar kóstolni. „Szegény
grófnő! Bár volna tehetséges! Azt mondják, ked-
ve van, sőt színdarabban is volna kedve fellépni.
Bátran teheti. Kifütyülni nem fogják, s legalább
Szerdahelyi úr pénzt szerez magának a tanítás-
sal. Ez szereti a művészetet! Azokat elhanyagolja,
kiknek tehetségük van, és ezen bábbal bíbelődik,
mert Batthyány grófnő!" (1861. március)

Mekkora a fordulat Szerdahelyi személye
iránt! ,,...bár nagy művész" -ezt elismeri, és úgy
tűnik, a tehetséget biztos ítélettel más pályatár-
saknál is méltányolja. Például Bignio Lajos éne

szágokban szívesen látott Ellingerné sűrűn fel-
bosszantja. Ízlését kezdi-e ki, avagy elfogult, ki
tud igazságot tenni ma már? „Szombaton
Othellot adtuk. (= Rossini operája),(...) Az egész
előadás nem ért egy félkrajcárt. Én Emiliát ad-
tam. Ami tehetségembe volt, megtettem. A han-
gom csak nekem nagy. A bátsival beszéltek,
mind kérdeztek bennünket, hogy hát nem én
énekelem-e Desdemonát? Én nem énekeltem
volna kitűnően, de jobban, mint Ellingerné. Hogy
elferdítette azt a szerepet! Éneke, játéka rossz
volt, hát mi maradt? Öltözete és szépsége. Azzal
nem érünk célt. Szív, ész, ipar, kedv, az kell egy
művésznőnek, hogyha azzá akar válni! A szépség
is jó, de nem szükséges!" (1860. augusztus) Az
ember mosolyog ezen az álszerénységen. Néz-
zék csak meg a képeit! Nem is hagyta hidegen a
színházbeli férfiszíveket! Van-e nő, akinek nem
hízeleg az ilyesmi: „Ha úgy felfogom ésszel, hogy
mennyi és minő emberek udvarolnak nekem, úgy
majdnem arról győződöm meg, hogy szeretetre
méltó vagyok..."

Akkoriban operaszínpadon is magától értetődő
követelmény a jó színészi alakítás. Lásd az
Ellingernéről írottakat! Ám mintha hétpecsétes
titok volna, e témáról ő sem beszél, mint oly sok
pályatársa sem, legfeljebb a felszínről, a megje-
lenésről. „Már most két szerepem van, amelyben
nem kell kifesteni magamat. (...) Eddig is csak
hajporral törültem le a képemet, pirosító sohase
kell. Az öltöztetőnő ugyan azt mondja mindig,
hogy olyan fehér és piros vagyok, hogy soha, de
soha nem kéne kifesteni magamat. Hát a többiek
mennyit babrálnak! A szemük alatt egy fekete
vonalt csinálnak, a szem azáltal nyer, a szemöl-
döküket kipingálják, a szájszélüket megfestik.
Oh, minő unalmas dolgok! Én azt nem teszem,
és soha nem is fogom tenni. - Tán nem is hijába
mondja Huber úr, hogy engem az Isten minden-
nel megáldott, ami szép és jó. Oh, csak azzal
áldana meg, hogy sok szerepet kaphatnék, és
sokat énekelhetnék mindig! Mert csak akkor va-
gyok boldog." (1860. november)

,,...sokat énekelhetnék mindig..." - olvasom,
és tudom, még tizenkét év, és az imádott pályá-
nak vége szakad. Szembeötlők az előjelek. „Lám,
a héten beteg voltam, és mégis oly örömmel
énekeltem! Olyankor még a szobácskámat is
szebben takarítom fel. Mindent szebbnek találok,
minden oly kedves, szép és herzig." (1860. szep-
tember) Nem csoda, ha sűrűn megfázik: „A kis
operettába Huber Ida és én egyformán voltunk
öltözve. Mennyibe gyön megint, pedig a főkötő-
ket magunk készítettük! (...) A szobám már jó
hideg, de nem merek holnapig fűteni, és akkor is a
takarítás után, mert Néni nagyon durcás képet
vág ám! Osztán én azt nagyon restellem."

„Most megint az a baj, hogy beteg vagyok.
Hideglelésem van. Ma még nem rázott ki, tán
kimarad. Az Isten adja! Hisz nem nekem való,

A Traviata Violettá ja (1866)
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fiatal vagyok, tanulni akarok, alkalmatlan vendég.
Mint gyermeket is harmadfél évig gyötörtél, s most
ismét jössz!" (1860. augusztus) Egészsége tehát
gyermekkora óta érzékeny. Mindehhez járul még
kénytelen könnyelműsége: „Hofbauer ismét
beteg. Én Istenem, ha a szegény Markovitson
történne oly gyakran, mint azon, akkor rég
elűzték volna! De ő mindig egészséges." (1860.
október) Ha pedig nem, eltitkolja,
szerepféltésből. Hofbauer Zsófia megteheti, kül-
földön is ünnepelt énekesnő.

A karriert a jó szerepek viszik előre. Lassan
átveszi a nagy Hollósy Kornélia repertoárját. A
fordulat esztendeje 1863. A Vasárnapi Újság kri-
tikusa úgy véli: „házassága óta művészi haladása
még feltűnőbb." Azon esztendőben vendégsze-
repel két ízben is a bécsi Hofoperben - sikerrel.
Szerződtetni akarják, de hazajön. Tízévi szünet
után, 1873-ban hívják ismét. Nem lehet kihagyni!
Bizonyítani, bizonyítani! Es ekkor következik be
a várható tragédia. Utazás előtt megfázik. Nem
baj! Betegen a kocsiban, némi erősítő a szállo-
dában - és ismét a Hofoper deszkáin! Hangja
fátyolos, a siker elmarad. Pesten az orvosok, a
kúrák - hiába. Többé nem énekelhet. Tizennégy
év a pályán, ekkor harmincnégy éves. Még a
csúcsot sem érte el...

A napló csak a kezdetekről szól, a művésznő
ünnepelt korszakáról más források tudósítanak.
A színlapok hűvös adatai szerint végigénekelte a
játszott operák szoprán szerepeit, például Zerli-
nát Mozart Don Juanjában, nagyszerű Gilda volt
Verdi Rigolettójában, Margit királyné Meyerbeer
Hugenottákjában, és sikerszerepe volt az Ej ki-
rálynője Mozart Varázsfuvolájában. Más szere-
peiről a fotográfiák mutatnak nekünk vala-
mennyit, és sommáznak a kritikák: „Dalmű-
repertoire-unkat Pauliné nélkül most alig képzel-
hetjük. S régi óhajtásunk, hogy nemzeti operánk-
nak oda kell törekednie, hogy első szerepeit (...)
játszhassuk oly derék magyar művésznővel, a
minőt Markovits Ilkában még sokáig bírni óhaj-
tunk." Sokáig... Szívszorítóak ezek az 1860-ban
írott sorok, ismervén e pálya végét: „Én a művé-
szetért élek. Nem panaszkodhatom, haladtam,
mióta itt vagyok. 15kén volt egy éve, hogy meg-
jöttem. Szorgalmatos vagyok, oly kedvvel teszek
mindent! Bánatomat elfeledem, ha megtudom,
hogy ismét felléphetek! A színpadon vagyok va-
lóban boldog. Es ki nem lenne az? Minő szép a
zene, az ének! Bár hallgatni is lehet azt, de száz-
szorta szebb működni!"

Ha másfajta boldogságra, a szerelemre gon-
dol, az is azonnal és szorosan összekapcsolódik a
pályával: „Férfit nekem még nem szabad sze-
retni. Művésznő akarok lenni! (...) Néhány év
múlva, ha czélomat elértem, ha testvéreimről
gondoskodtam, akkor e szív is lángra gyúlhat! -
Kiért fog e szív dobogni? Oh, máris érzem, hogy
szenvedni fogok." (1860. október)

1861 januárjában egy civil fi-
atalember iránti reménytelen
szerelem múló emlékeire visz-
szatekintve írja: „Ami télen el-
halt, az tavasszal újra feléled.
Nem úgy van az én képemmel:
mindig ősz van ott, az is marad
örökké, de csak én tudom azt:
elborítja a köd, néha egy-egy
napsugár lövell be, azt is csak
kíváncsiságból teszi, s vissza-
szökik, nem jól érzi magát ottan.
Ez lesz az én tanyám. Minő
szépnek gondolám, és odavan
minden remény nélkül! (...) Azon
kívül még egy van, azt az Isten
áldása kíséri a Művészet! Neked
szentelem életemet, már ujjaidon
lebegek, oh, bár oly magasra
vinnél, mint én gondolom!!! Isten,
adj erőt, akkor mindent elfeledek,
és első, az leszek! Az egyetlen
kívánságom."

A napló negyedik kötete 1861
júniusában szinte a mondat kö-
zepén abbamarad: „Nem hiába
mondja Doppler: Az emberek azt
beszélik, Markovits Ilkát valami
bántja, arcvonásain venni észre.
Bizonyosan szerelmes! - Az ám,
szerelmes! Volt is időm még arra
gondolni! Hisz a sors mással
múlatott engemet."

Másfél esztendeig egyetlen sort
sem ír. Az utolsó kötet 1862
decemberében kezdődik. De
hogyan! Mint akire a mennybolt rászakadt
összes viharával és szépséges szivárványával. A
szavak perzselnek, szinte kigyullad a papír, vagy
bennszakadnak, és fél oldalakon nincs egyetlen
szó: csupa-csupa gondolatjel. Markovits lika
szerelmes! Es most az érzelmek nem oszlanak
meg a művészet és a szerelem között: az imádott
ideál Pauli Richárd énekes, aki 1862 áprilisában
szerződik a Nemzetihez.

Mi történt decemberig? Már csak a beteljesült
szerelemről, a mátkaság boldogságáról olvasha-
tunk az utolsó kötet első lapjain: „Búcsúvétele
hosszas volt, azért fájdalmas. Mintha nagy időre
váltunk volna meg. Kegyetlen, engem is felizga-
tott. - Az ajtót csak lassan-lassan húzá maga
után. Gyötrő! - Ú g y tett, mintha menne, vissza
nem térve soha. Mélán, nyugodtságot erőltetve
nézék utána --- nem volt már erőm, - elfordulva
székbe sűllyedék, - elhalt minden bennem, -
nem szenvedtem, de boldog se voltam, erőtlen
voltam, nem tudom tisztán, mit érzék - - - Nem
érzé-e úgy magát a beteg, ki szenvedés nélkül

Férje, Pauli Richárd és kislánya, Mariska 1869
körül

szenderegne boldogan, hagyja itt a világot? - Ah,
végtelenül szeretlek! --- (...) Hangom tiszta,
holnap énekelek: Elizondoi leány. (= Offenbach
operettje) Mint fogják lesni, valjon van-e hangja,
nem veszíté-e el? - Sokan azt is fogják mondani:
Csakugyan vége, elromlott, nincsen. - Oh, van-
van-van! Semmi baja! Jól fog énekelni ő, szépen,
érzéssel, mert most megvan az is, mi hiányzott
-- a szerelem!- Arra tanítál engem, mire senki
sem tudott!!! -

- "
Kevéssel a házasság előtt: „Az egész világnak

szeretném hirdetni: »én az övé vagyok örökre!« -
Oh, mily végtelen nyomorultnak érezném ma-
gamat Téged szeretve, ha nem volnék oly tiszta,
mint születtem. Most kétszeresen büszke vagyok
magamra. (...) Alakot nem képzelhettem ma-
gamnak soha, de oly lelket, ily szívet óhajték
imádni, mint a Tied! - a Te kezedbe letéve, sor-
som csak boldog lehet!" (1863 februárja)



SUMMARY
In her leading article Judit Csáki introduces two

of the main subjects of this issue, the problems of
the author's rights and those related to translating
foreign plays, emphasizing some of the more topical
and intersecting aspects of both themes.

However, the first contributions are, somewhat
belatedly, devoted to a great theatre personality
mourned worldwide by theatre people and the
theatre-loving public. Tamara Török visited Milan's
Piccolo Teatro after the death of its founder and
leader, Giorgio Strehler, one of the greatest
directors of our time and talked to some of his
favourite actors as well as to co-director Carlo
Battistoni. The reader can also find some obituary
contributions published by two leading Italian theatre
periodicals, Prima Fila and Sipario, venturing a first
evaluation of the master's legacy and trying to
foresee a future for a theatre welded together with
his name but forced now to find a way of its own.

The problem of translating foreign plays into
Hungarian was raised at first at a discussion
organized by the Dramaturgs' Guild with the
participation of some leading translators and
directors, mostly concerned with the present trend of
having a new text for almost all important
Shakespearean productions. The question is highly
controversial since the texts used until now were
made by some of the finest Hungarian poets of the
XIXth and XXth century - still there are valid ar-
guments for more experimentally minded directors
wanting absolutely up-to-date translations. Two
further articles highlight the problem: András
Forgách, writer, translator and director and László
Kúnos, translator and expert on Scandinavian
theatre add their own experiences and views to the
discussion.

The round table on the topic of authors' rights
was organized by our own review, with the
participation of authors, directors, literary men and
an expert of the Office for Authors' Rights Artisjus.
The discussion revolved around the freedom of
theatres to treat texts according to their own needs
and aims and the right of the author to demand
absolute fidelity to what is written. Although both
parties agreed that some compromises should and
could be reached, they stuck to their original views in
a rather tenacious and passionate manner, both
pointing to some intricate and delicate aspects of
the malter.

Although Tibor Szervét was known for a long
time as a gifted and interesting actor, he obtained
leading status only since he was engaged by Buda-
pest's Radnóti Theatre where his performance of
Astrov in Tchekhov's Uncle Vania earned him last
year the critics' prize for best (male) acting. In a
conversation Adrienne Dömötör tried to find his
„secret".

After a longer interval Mária Bódis continues her
Series on some unknown, anecdotical, yet revealing
aspects of our theatre history, publishing now some
touchingly pathetic and in some ways informative
excerpts from the diary of lika Markovits, a practically
forgotten XIX. century actress and singer.

Playtext of the month is lce Petal by Norwegian
author Terje Nordby, in the translation of László Upor.

Magyaros öltözetben (1861)

A boldog Ilkának nincs szüksége többé titkos
vallomásokra, a naplót sutba dobja. Később még
néhány bejegyzés különböző időpontokból.

„1865. február 2kán. - Ha e lapokat olvasom,
ismét felmerül boldog menyasszonykorom - v a -
rázshatalmú szép idők - tiszta bájos szerelem
ideje! - (...) - Bevallám, egyforma hévvel sze-

retlek, nem változtam ér-
zelmeimben, és nem is fo-
gok változni. Es Te? Nem
változtál, - mégis nem vagy
az, ki voltál. Vagy a nő
szíve forróbb érzelmeket
rejt? Igen, rejt, mert nincs
szavam annyit kimondani,
mint érzek!"

1865-ben kisleánya
született, Mariska, 1869-
ben kisfia, Ernő, aki
néhány hetes korában
meghalt. 1873-ban
elveszítette a hangját.
Ugyanakkor Pauli Richárd
elvált tőle. Ketté-tört pálya,
szétesett házasság.
Hogyan tovább jövedelem
nélkül, egy nyolc-éves
leánykával? 1877-ben újra
féjhez megy Kaszay
Zsigmond királyi táblabíró
úrhoz. Hamar - ekkor már
harmincnyolc-harmincki-
lenc éves - két leányt szül
neki. 1892-ben megözve-
gyül. Ötvenhárom éves. A
két kamasz lány gondjával
ismét magára marad.
Mariska leánya ekkor már
a Népszínház színpadán
énekel.
Utoljára hatvanhárom
éves korában fordul napló-
jához: „Szeretném, ha en-
gem gyászolnának. Na-
gyon vágyom a nyugalom-

ra. Itt már jó dolgom nem lesz
soha. Minden tettem, gondolkozásom, szólásaim,
mind gyűlöletesek, ellenszenvesek. Ki tehet ezért?
- kérdem. A Végzet? Nem! Kiállhatatlan
természetem! - Néha talán mégis igazam van, ám
előttük soha. Hadd menjek! Szeretnék
keservemben bujdosni, elmenni, hogy egyedül
legyek. Igy úgy sem lehet kiállni!" (1902. július 4.)

Markovits Ilkának a földi létből még hátravan
tizenhárom esztendő. 1915-ben, hetvenhat éves
korában halt meg a sziráki Kaszay-birtokon. Sírján
mindig van friss virág.

Koncz Zsuzsa: Szervét Tibor
Koncz Zsuzsa kiváló portréista, képei nem „csak" kompozíciójukban, kivitelükben, tehát
képiségükben remekek. Kivételes empátiájával felfedi portréalanyainak emberi és művészi
lényegét; szemérmes közvetítő és érzékeny lélekismerő. Ezúttal is különlegesen eltalált
fotográfiát készített Szervét Tiborról.


