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Immáron közhellyé vált 
megállapítás, 
hogy a ,,könnyű műfaj” 
legalább is a művelői számára 
nem is olyan ,,könnyű” műfaj; 
az igényes szórakoztatás, 
a jóízű nevettetés 
igen komoly munkát igénylő 
feladat: 
azt érezzük mi is 
mindannyian, 
akik ,,A szabin nők elrablása” 
színrevitelében részt veszünk. 
Ráadásul a mi színházi munkánk 
annál felelősségteljesebb 
és persze annál hálásabb 
és élvezetesebb is 
minél nemesebb 
írói nyers anyaggal, 
minél jobb színdarabbal 
dolgozunk.

Márpedig 
,,A szabin nők elrablása” 
jó anyag: 
frappáns ötletből született 
szellemes színpadi figurákban 
és helyzetekben gazdag, 
mulatságos vígjáték. 
Ezt bizonyítja, 
hogy első sikersorozata után 
húsz évvel, 
mind több színház tűzi 
ismét műsorára a darabot 
annak reményében, 
hogy ötletes-játékos meséje 

és ellenállhatatlan humora 
a mai nézőnek is 
örömére szolgál.

A mi jelen előadásunk 
célja sem lehet más, 
mint megtalálni 
és korszerűen-kellemesen 
közvetíteni 
a ,,Szabin nők” 
népszerű színpadi értékeit, 
biztosítva 
a zenés játék sikerét, 
és a közönség jó szórakozását.

Hogy ez sikerül-e, 
az az előadások során 
derül majd ki.

Angyal Mária

2



Jánoky Sándor
Érdemes művész

Ribár Éva
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Mojzes Mária
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Sárosi Gábor

Bende Ildikó

Mezey Lajos



5

Baranyi László

Balogh Rózs<

Kendeffy Gyula



Mások vittek rossz utakra...

Mások vittek rossz utakra engem
A mások bűne az én hibám
Nem volt semmi nagyravágyás bennem
Nem is lett volna soha tán.
Tudom, hogy most intőt érdemelnék
Ha osztályoznák az életet
Hisz mindig kettőn áll a vásár
És az útelágazásnál szívem megtévedett.

Megértem, hogyha akárki más egy ilyen nagy hibát csinál
De kérdem, hogy egy komoly tanár, hogy lehet ilyen szamár 
Mások vittek rossz utakra engem 
De most az élet kijózanít
A hamisgyöngy színes varázsa,
Csak az üveg csillogása s ez még nem boldogít.

Legboldogabb nyugalomban éltem 
És messze elkerült a méla bú
E színtársulat úgy hiányzott nékem 
Mint Trójának a háború.
Szép Borbálámnak éltem én szerényen 
Ki mindig halk és kedves volt velem 
De megjelent egy ripacsban a sátán 
És feldúlta az életem.



Koma túsz volt a római vezér

Romulusz volt a római vezér 
Volt sok gondja néki éppen ezér’ 
Nem volt nő még Rómában 
Csupa férfi állt ott tógában 
S krokodilkönnyeket sírt a szerelemért. 
Jupiterhez fordultak a papok 
És a vének gondoltak egy nagyot 
Rendeztek egy lakomát 
Hová családostól meghívták 
A szabin törzset 
Mely a szomszédságban lakott.

Éjféltájt nagyban folyt a dáridó 
S megtörtént a pokoli szenzáció 
míg a szabin sereg vígan dalolt 
minden római egy nőt elrabolt 
Diszkréten elbújt a hold 
S mire világos lett az égbolt 
Minden szabin lány már boldog asszonyka volt.

Reggel hogy felébredt a jó szabin király 
A leányát kereste de nem találja már 
A harsonát megfújják a háborút megindítják 
Róma terád véres bosszú vár.

Refr.

Romulusznak tunikája remeg 
Mivel nagyon nagy a szabin sereg 
Pajzsokkal és kardokkal 
Csupa messzehordó dárdával 
Menetelnek már a rómaiak felé. 
Romulusz nem veszti el a fejét 
Pajzsként maga elé tartja nejét. 
Látták ezt a szabin nők 
És egy perc alatt döntöttek ők 
Odaugrottak a küzdő felek közé 
Megtörtént már a nagy kibékülés 
Rómában a közös letelepülés. 
Romulusz a rómaiak feje 
így lett ő a szabin főnök veje 
Mindebből a tanulság 
Hogy a szerelem nem bolondság 
És a béke legfőbb záloga lett a nő.
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BÚCSÚ HORVÁTH JENŐTŐL

Kerny Kálmán 
karmester

Az Ö muzsikája szólal meg 
most, de sajnos Horváth Jenő 
nincs többé. Eltávozott közü
lünk egy kedves, halk szavú, 
csupa szív muzsikus. Ö volt 
a magyar könnyű muzsika 
kedves, meleghangú lírikusa, 
a melódia és a harmónia 
együttesének színes mestere.
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Nem csoda, hiszen Gershwin 
volt a példaképe. Szerette a 
Kecskeméti Katona József 
Színházat. Mindig mondogat
ta, hogy legkedvesebb bemu
tatói ehhez a színházhoz fű
ződnek. Kedvvel és szívesen 
komponált nekünk. 1954-től 

négy ősbemutatója volt Kecs
keméten. Eltávozott közü
lünk, de muzsikája itt maradt 
velünk és még úgy vélem, 
sokáig fogja a szíveket gyö
nyörködtetni.

KERNY KÁLMÁN
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HÁZUNK TÁJA
Nagysikerű gálaestet rendezett a 

színház szeptember 20-án az üzemi, vál
lalati és hivatali közönségszervezők tisz
teletére. A műsorban a színház újonnan 
szerződtetett művészei léptek fel ; egy- 
egy régi tagunk mutatta be őket.

*

Megnyílik Kecskemét új kamara
színháza a megyei tanács volt épületé
ben. Az első bemutató Jovan Hristic 
Savonarola és barátai című darabja lesz 
melyet a főiskolán most végzett Szőke 
István rendezett.

*

Novemberben a színház a gyerekek
nek is örömet szerez. 11-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor kerül sor Charpentier 
Varázshegedű című mesejátékának be
mutatására a nagyszínházban. A darabot 
Balogh Géza, a Békés megyei Jókai Szín
ház rendezője, mint vendég állítja szín
padra. Ezt a mesejátékot az elmúlt év
adban Békéscsabán is nagy sikerrel ját
szották az ő rendezésében.

Vendégek nemcsak hozzánk jönnek, 
hiszen mai bemutatónk rendezője, 
Angyal Mária Szegeden rendez vendég
ként. Gounod Faust című operáját készí
ti elő; a bemutatóra január 4-én kerül 
sor.

*

Pécsi Ildikó, színházunk új kitűnő 
művésznője, aki e sorok írásakor még 
Spanyolországban tartózkodik a San 
Sebastian-i filmfesztiválon, legközelebb 
Móricz Virág Gúnyos mosoly című kis
regényéből készülő tévéfilmban forgat. 
A filmet Nemere László rendezi.

*

Karinthy Ferenc Ősbemutató című 
kisregényéből film készül. A filmhez a 
kecskeméti színházban is készültek fel
vételek. A főszerepet Gábor Miklós 
játssza. Színházunk művészei közül 
Szalma Sándor is szerepel a filmben.
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KÖVETKEZŐ BEMUTATÓNK:
Kertész Ákos: NÉVNAP

Komédia! részben

MŰSORNAPTÁR 

november 23. péntek este 7 óra 
november 24. szombat este 7 óra 
november 25. vasárnap de. 10 óra 

november 25. vasárnap du. 3 óra 
november 25. vasárnap este 7 óra 
november 26. hétfő
november 27. kedd este 7 óra 
november 28. szerda este 7 óra 
november 29. csütörtök este 7 óra 
november 30. péntek este 7 óra 
december I. szombat este 7 óra 
december 2. vasárnap de. 10 óra 

december 2. vasárnap du. 3 óra 
december 3. hétfő i 
december 4. kedd este 7 óra 
december 5. szerda este 7 óra 
december 6. csütörtök 7 óra 
december 7. péntek du. 3 óra 
december 8. szombat este 7 óra 
december 9. vasárnap du. 10 óra 

december 9. vasárnap du. 3 óra 
december 10. hétfő 
december I I. kedd este 7 óra 
december 12. szerda du. 3 óra 
december I 3. csütörtök du. 3 óra 
december 14. péntek este 7 óra

Katona bérlet 
Csortos bérlet 
VARÁZSHEGEDŰ

Mesejáték 
Tsz és nyugdíjas bérlet 
Madách bérlet 
Szünnap 
Somlay bérlet 
Bajor bérlet 
Déryné bérlet 
Blaha bérlet 
Jászai bérlet 
VARÁZSHEGEDŰ

Mesejáték 
Móra bérlet 
Szünnap 
CSÉB bérlet 
Kelemen bérlet 
Arany bérlet 
Ifjúsági C-bérlet 
Berki bérlet 
VARÁZSHEGEDŰ

Mesejáték 
Gózon bérlet 
Szünnap 
Főiskolás bérlet 
Ifjúsági A-bérlet 
Ifjúsági B-bérlet 
MÁRIA FŐHADNAGY

Katona bérlet

A november 25, és december 9. vasárnap délutáni előadásokon 
óvónői felügyelettel gyermek-megőrzésről gondoskodunk.
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A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF 
SZÍNHÁZ KAMARASZÍNHÁZA

Jovan Hristic

smmoLa és a barátai
Dráma 2 részben

Malatesta.................................................... Úri István
Alberti........................................................ Hetényi Pál
Domenico .................................................. Varsa Mátyás
Savonarola.................................................. Tolnai Miklós
Valori.......................................................... Trokán Péter
Isotta ..........................................................Biluska Annamária
Hírnök........................................................ Torma István
Hóhér ........................................................ Székhelyi József
Bélpoklos .................................................. Kölgyesi György

Kosztümtervező: Poós Éva

Rendező: Szőke István

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 
GYERMEKSZÍNHÁZA

A. Charpentier

VARÁZSHEGEDŰ
Játék 2 részben

Martin apó ..............................................
Julién a fia................................................
Pierre, Julién barátja...............................
Balerina....................................................
Tündér 
Cigánylány ..............................................

Gyulai Antal 
Farády István 
Szilárdy István 
* * *
& *
Turcsoky Gabriella

Díszlettervező: Langmár András Jelmeztervező: Poós Éva 
Zeneszerző: Hevesi András

Rendező: Balogh Géza
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A SZABIN NŐK ELRABLÁSA műsornaptára

október 26. péntek 7 óra
október 27. szombat este 7 óra
október 28. vasárnap %3 óra

október 28. vasárnap este 7 óra
október 29. hétfő
október 30. kedd este 7 óra
október 31. szerda este 7 óra
november 1. csütörtök este 7 óra
november 2. péntek este 7 óra
november 3. szombat este 7 óra
november 
november 
november

4. vasárnap du. 3 óra
4. vasárnap este 7 óra
5. hétfő

november 6. kedd este 7 óra
november 7. szerda este 7 óra
november 8. csütörtök este 7 óra
november 9. péntek este 7 óra
november 10. szombat este 7 óra
november 11. vasárnap de. 10 óra 
november 11. vasárnap du. 3 óra 
november 11. vasárnap este 7 óra 
november 12. hétfő
november 13. kedd este 7 óra 
november 14. szerda este 7 óra 
november 15. csütörtök du. és este 
november 16. péntek este 7 óra 
november 17. szombat este 7 óra 
november 18. vasárnap de. 10 óra 
november 18. vasárnap du. 3 óra 
november 18. vasárnap este 7 óra 
november 19. hétfő
november 20. kedd este 7 óra 
november 21. szerda
november 22. csütörtök
november 23. péntek este 7 óra

Katona bérlet 
Csortos bérlet 
Trojlus és Cressida

Gózon bérlet 
Madách bérlet 
Szünnap 
Somlay bérlet 
Kelemen bérlet 
Déryné bérlet 
Blaha bérlet 
Jászai bérlet 
Tsz és nyugdíjas bérlet 
Bérletszünet 
Szünnap 
CSÉB bérlet 
Bajor bérlet 
Arany bérlet 
Bérletszünet 
Berky bérlet 
Varázshegedű. Mesejáték 
Móra bérlet 
Bérletszünet 
Szünnap 
Főiskolás bérlet 
Bérletszünet 
Gácsérfej 
Bérletszünet 
Bérletszünet 
Varázshegedű. Mesejáték 
Gózon bérlet 
Bérletszünet 
Szünnap 
Bérletszünet 
Nincs előadás 
Nincs előadás 
Névnap Katona bérlet

MINDEN vasárnap délutáni előadásokon óvónői felügyelettel gyermek
megőrzést biztosítunk.




