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Favartn6, operett 3 felv. Irta: Offenhach Jacquos. Bem. a Népszínházban,
1879. nov. 13-án, Blaha Lujzával.

lat igazgatója volt, úgyszintén munkás
tagja volt az Akadémia játékszíni kül
döttségének, mely feladatai közé sorozta
a drámai irodalom fejlesztését. A nem
Fáy Ágoston, consiliárus, 1794. jú zeti színészetnek egész életében lelkes apos
lius havában »a magyar Jádzó-színnek tola maradt és hanyatló éveiben is fáradmegöiökítcsére szolgáló tőkepénzek kipóto hatlanul buzgólkodott a színházért, mely
nek fontos szolgálatot tett.
lására* 1000 Ehfrtot ajánlott fel.
Színdarabjai: »Eégi pénzek«, vj., 1824.;
F á y András (faji), földbirtokos, író, »A mátrai vadászat«, társ. vj. 3 felv.,
nemzetgazdász, a M. Tud. Akadémia tisz 1860. máj. 30., Pesten, Nemzeti Szín
teletbeli 8 igazgató tanácsának és a Kis ház; »A két Báthory«, hist. színj. 5 felv.
faludy Társaság tagja, a Hazai Első Ta Miskolc, 1833. márc. 16; »A külföldiek*,
karékpénztár örökös tiszteletbeli aligaz vj. 2 felv., Kassán, 1838. máj. 9.; »Az
gatója, a magyar reformkorszak irodalmi időjós«, vj. 1 felv., 1860. júl. 18.,
és társadalmi mozgalmainak egyik leg-- Pesten, Nemzeti Színház; »Asszonyok osmunkásabb tagja, sz. 1786. máj. 30-án, kolája«, vj. 5 felv., írta: Moliére—
Kohúnyon (Zemplén vm.), megh. -1864. Kotzchue. (Ford.) Előadfc'ik: 1811. márc.
júl. 26-án, Pesten. 1793-ban Sárospatakon 10., Pest; »Régi szerelem nem avul el«,
kezd iskolába járni, 1798-ban pedig be vj.; »Prológ a budai magyar színpadon«,
iratkozik a pozsonyi ág. ev. lyceumba, 1834. jan. 1. Szavalta Megyeri Károly.
1803-ban újra visszamegy Patakra, hol Azonkívül számos színházi szakcikket írt,
jogot Jiallgat. 1804-ben Pestre jön és pat- melyek közül legnevezetesebbek: »Miképen
varista lesz, de ügyvédi gyakorlatot nem lehetne a magyar játékszínt Budapesten
folytat; inkább színházba jár, felkeresi az megalapítani ?« (Jutalmazott felelet a M.
írók társaságát. 1810—1812-ig a várme Tud. Akadémia kérdésére, Buda, 1834.
gyénél vállalt állást, 1818-ban visszavonult E műben utal arra, hogy összesen 376.66!)
Gombára gazdálkodni, majd pedig hogy frtra van szükség az állandó színház meg
egészen az irodalomnak élhessen: 1823-ban építéséhez.) »Magj'ar játékszíni jutalma
Pestre költözött saját házába. Itt gyűl zott feleletek a M. Tud. Társaság 1833tek össze az akkori irodalom jelessi: Sze- beli ezen kérdéseire.* (Kállay Ferenc cs
merey, Vörösmarty, Mokry
Benjámin, Jakab István feleleteivel szemben 30 arany
Vitkovics, Kisfaludy Karolj'. Erős gya jutalomban részesült.) »Nyilt szó az or
korlati érzékével, széleskörű ismereteivel és szágos színház ügyében.« (Pesti Hírlap,
nagy fogékonyságával fölismerte kulturális 1811., 19—20. sz.) »Apró figyelmeztetés
elmaradottságunkat
és 1825-ben gróf nemzeti színházunk ügyében.« (Pesti Di
Széchenyinek javaslatot terjesztett elő, vatlap, 1846.) »Magyar színészek múltjá
hogy egy áUandó magyar színház mi ból.* (Nemzeti Színházi Nyugdíjintézeti
hamarabb fölépüljön. 1831-ben tagja volt Naptár, 1858.) »Hogyan kell megítélri
annak az állandó küldöttségnek, amely a a színészt?* — »A nemzeti színészet vi
Nemzeti Színház fölépítése érdekében ala szontagságai.* (Magyar Színházi Lap,
kult. 1834—1835-ben a budai színtársu 1860.)

Fáy Szeréna

Fáy Béla
F á y Béla, színész, sz. ISGO-uan, Szclcszá)-don. SzíiraJra l.'-pett 1882. jún. 22-cn,
Bogyó Alajosnál.
Fáy Béla, színész, sz. 1901. jún. 8-án,
Érsekiíjvárt. Színpadra lépett 1924. júl.
havában.
F á y Flóra,8zínésznő, sz. 1884-ben, Kecs
keméten, mcgli. 1929. dew. 2-án, Budapesten.
Az orsz. sz'nészakaJémiát véj^ezte. Debrece.'ibön Komjáthy János lársjla'áaál kezdts
működését 1897-ben, ahol évekig volt.
Kassán Ujváry Lajossal házasságra lépett.
Azután Krecsányihoz szerződött, ahol különöáen az »ÉjJ3li menedékhely* Vas ilissza
szerepében aratott nagy sikert. Kreisányitól Kolozsvárra ment, dr. Janovics Jenő
társulatához, ott is a kö.'.önség kedvelt szí
nésznője volt. Betegsjge miatt vi-8:avonult
a színpadtól és nyugdíjba ment.
F á y Gusztáv, író és zeneszerző, F .
András fia, sz. 1823-ban, Gombán (Pest
m.), megh. 1866. máj. 19-én, Pesten.
Már kiskorában kiváló hajlammal viselte
tett a művészet és zeneszerzés iránt. A
zenét Olaszországban tanulta, ahol Verdi
is megdicsérte kísérletét, ö is pályázott a
íSzüzat« megzenésítésére, de Egressy Bénié
volt az elsőség. Olasz-, Francia- és Német
országban tanult. Első dalműve a »Fic830«
(L. o.), melyet 1850-ben nyújtott be a
Is^emzeti Színházhoz, de ez nem került
színre, ami több évre elkedvetlenitette.
»Kamilla« volt a második operája, amely
1865. ápr. 4-én került színre. »Cornaro
Katalin, Cyrus királynője* c. operájának
első és második felvonását, melyet hátra
hagyott, 1870. máj. 19-én adták a Nem
zeti Színházban, hangszerelte Erkel Gyula.
A »Szigetvár ostromá«-hoz, melyet Jókai
»Szigetvári vértanuk« című színműve után
írt a Nemzeti Színház számára, zenét
komponált, de halála miatt az első fel
vonást sem fejezhette be.
F á y Ida, színésznő, sz. 1872. máj. 8-án,
Marosvásárhelyt. Színpadra lépett 1890ben, Völgyi Györgynél.
F á y Ilona, írónő. Siínműve: »Török
László házassága«, vj. 3 felv. Bem. 1921.
máj. 7-én, a Fővárosi Nyári Színházban.
Fáy István, zeneművész, sz. Pécelen,
megh. 18G2. mnr'. ' 7 ón. Stenvedélyesen

szerette a zenét, ö ós Berzeviozy Vince
(L. o.) voltak azok, akik a kassai magyar
színészetet felvirágoztatták. A »Hölgyfutár«-ban írt szakcikke: »Egy szó a ma
gyar operáról.« (1852., 62. sz.) Saáry
Fannyt és Wildt Jennyt (L. o.) ő ké
peztette színpadra.
F á y J á n o s , színész, színigazgató, sz.
Bozsolxon (Veszprém m.), ahol atyja föld
birtokos volt. 1861. Bzept. 8-án lett szí
nésszé. Húsz évi működés után, 1880. júl.
17-én búcsúzott el a színpadtól, Zalaeger
szegen, a »Nagyapó«-ban, azután posta
mester lett az Alföldön. — Neje: B. Mol
nár Nelli, komika, 1863. márc. 1-én lé
pett színpadra.
F á y (Jakab) Béla,
műfordító és
hírlapíró, sz. 1853. febr. 29-én, Nagy
váradon, megh. 1904. dec. 21-én, Buda
pesten. Iskoláit szülővárosában végezte.
1871—72-ben a budapesti műegyetem, .
majd a jogi kar hallgatója volt. Eközben
állandóan foglalkozott a modem nyelvek
kel, melyekből 1873. óta 200 színdarabot
fordított le a fővárosi színpadok számára.
A Nemzeti Színházban az ő fordítása
nyomán adják Augicr, Sardou, Feulllet,
Dumas, Ohnet, Daudet s néhány német
és angol drámaíró több munkáját. 1897ben (megnyitáskor), a Magyar Színház,
1899-től a Népszínház titkára volt. 1902ben a Nemzeti Színház drámabíráló jegy
zője, 1903-ban a AL Kir. Operánál volt
fogalmazói minőségben alkalmazva. 1904ben ismét visszahelyezték a Nemzeti S:ínház drámabíráló-jegyzői állásába.
FajMaud, amerikai származású német
operaénekesnő, 1912. máj. 18-án vendég
szerepelt a Népoporábin, a »Tannhau8er«
Erzsébet szerepében.
F á y P i r o s k a (Boronknyné), színésznő,
sz. 1872-ben, Marosvásárhelyt. Színpadra
lépett 1888. ápr. 1-én. 1916. nov. 6-án
nyugdíjazták.
F á y Szeréna, (S.), színésznő, a Nem
zeti Színház örökös tagja, az Országos
M. Kir. Sdnművészeti Akaléniia tanára^
sz. 1865. dec. 24-én, Erdőhegyen (Arad
m.). Atyja közbecsülésben álló járásorvos,
volt, aki férfikora delén halt el. Az okként
4 —

Fazekas Imre

Fáy Szeréna
árvaságra jutott család felköltözött a fő
városba. Itt kezdte meg iskolai tanulmá
nyait, ahol korán feltűnt szép hangjával
és nagyszerű előadásával, úgy, hogy Jókai
Mór pártfogásával már 12 éves korában
bejutott a Szigligeti Ede igazgatása alatt
álló Országos Színészeti Iskolába, az
akkori egyetlen színészképző intézetbe. Itt
is kitűnt nagy szorgalmával és tehetségé
vel, úgy, hogy a négy évi tanfolyamot
három év alatt elvégezte s 1880. évben,
mint az intézet végzett növendéke, 15 éves
korában már a Nemzeti Színház szerző
dött tagja volt. Jókai Mór és felesége.
Laborfalvi Róza, a nagy tragika, a legéberebb figyelemmel kisérték az ifjú Fáy
Szeréna fejlődését és sok szeretettel gyá
molítottak pályája kezdetén. Mint szer
ződött tag, a nyolcvanas években lépett
fel elűszíir a Nemzeti Színházban, Hugó
Károlynak »Báró és bankár« e. drámájá
ban, de mint növendék már nagy siker
rel játszotta Vörösmarty »C8ongor és
Tündé«-jóben az Éj szerepét, amely mind
máig egyik legkedvesebb szerepe maradt.
Paulay Ede, a Nemzeti Színház nagy
igazgatója, igen nagyrabecsűlte Fáy Sze
réna művészi képessegeit, gyönyörű hang
ját, drámai erejét és az első felléptét kö
vető nagy siker nyomán az akkor színre
került drámák vezető női szerepét bizta rá.
így aratta jelentősebb sikereit »A két
Rantzau*, »Jóslat«, »Trónkeresők«, >;Zalameai bíró«, »A fekete gyémántok«, »Aranyember«, »Lelenc«, »Heró és I.eander«,
»IV. László« és a többi drámák fő női
szerepében, míg az »Ember tragédiájá«nak Éva szerepére került a sor, amelyet
2G5 estén játszott a Nemzeti Színhárbr.n,
a közönség tüntető elismerése mellett.
Paulay halála után engedett a bécsi Volkstheater igazgatója meghívásának és egy
évig, mint ennek a színháznak szerződött
ta^ja, aratta sikereit a legnagyobb tragikai szerepekben, mint »Medeá«-ban,
»Stuart Máriá«-ban, »Emilia Galotti«-ban,
»Hand und Herz«-bcn, »Jüdin von Toledo«-ban, »Tell Vilmos«-ban, a sajtó éa
a közönség teljes méltánylásával. De a
honvágy mégis haza vonzotta, vissza, a
Nemzeti Színházhoz, ahol azóta mint a
hagyományos nagy drámai stílus egyik
közszeretetben álló képviselője, egyaránt si
kerrel játszott klasszikus hősnőket és mo

dern genreszerepeket, sőt újabban néhány
komikai alakításával is nagy sikert ért el.
1918. marc. 11-én az intézet örökös tagja
lett. Jelentősebb szerepei: »Bánk bán«-ban
Gertrudis, )>Hamlet«-ben a királyné, »Arva
László«-ban Szilágyi Erzséle'.«, >:III.
Richard«-ban Margit királyné, »Coriolanus«-ban Volumnia,
»Aranyember«-ben
Teréz, »Remény«-ben Johanna, »Fekeío lovas«-ban Hofferné, »Bundá«-ban Wolfné,
»Elnémult harangok«-ban
Todoreseuné.
»Rang és mód« b^n Erzsébet, »A pelcskei
nótárius«-ban Tóti Dorka, »Hős és katoná«-ban Katalin, stb. A kommunizmus
időjében Fáy Szeréna lángoló hr.zafiságával tűnt ki és a )Szózat« védelmében
összeütközésbe került a színészet kommu
nista vezotőségé\e]. A rend hclyreálltako;bátor magatartásáéit nemcsak a kormány
részéről kapott miniszteri elismerést, ha
nem Pa;:p-Váry Elemérné, a nemzet
imádságnak, lánglclkű költőnője, magát a
»Hiszekegy« című költeményét egyenesen
Fáy Szerénának ajánlotta. Az 1920. évben,
színpadi működésének 40 éves jubileuma
évfordulóján, úgy a kormányhatóság, mint
színészkollegái és a nagyközönség szép és
meleg ünneplésben részesítették. Ez alka
lommal a közönség köréből többezer, a
társadalom minden osztályából eredő alá
írással ellátott cmlékalbumot nyújtottak át
neki, amelynek legelső aláírói között Jó
zsef főherceg és Auguszta főhercegesszony
voltak. Az 1926. évben a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter Fáy Szerénát az
Országos M. Kir. Színművészeti Aka
démia tanárává kinevezte s így ez idő
óta sikeres színpadi működése mellett az
új színészgeneráció nevelésiben is értékes
munkásságot fejt ki. (Dr. Halmos István,)
Fazekas Géza, színműíró. Munkája:
»Éjjeli ülések«, boh. 3 felv. Bem. 1916.
okt. 3. Budai Színkör. »A randevu«,
énekes vj. 3 felv., zenéjét Kázmér Géza
verseire szerzetté: dr. Igyártó Zoltán.
Bem. 1920. okt. 19. U. o.
Fazekas Imre, író, sz. 1887. jan. 29-ón,
Budapesten. A református gimnáziumban
végezte tanulmányait, majd egyetemi hall
gató lett. Először a »Nyugat«-ba írt. Első
darabja a »Fritz«, melyet a Vígszínház
fogadott el. 1923. okt. 6-áa Helsingfors5 —

Fazekas Edith

Fetlák Sári

ban adták. A Magyar Színházban »Si!vio
kapitány« című drámája 1920. ápr. 9-én
került színre és nagy sikert ért el. Sok
apró kabarctiéfát, Berlinben és Holly
woodban filmeket írt. Jelenleg a »Magyarország« belső munkatársa. Egyéb szín
művei: »Karnevál«, szmű 3 felv. Bem.
1923. okt. 4. (Renaissance Színiláz, Bors.)
»Altona«, dráma 4 felv. Bem. 1925. jan.
16. (Magyar Színház.) »Madonna«, szmű
3 felv. Bem. 1925. nov. 6. (Vígszínház.)
»Trojka«, dráma 3 felv. Bem. 1928. febr.
3. (Magyar Színház.) Tizenkét egylclvoná^osa az Andrássy-úti Színházban ke
rült színre. (»Cirkusz«, »Aljas gazember«,
»Függöny«, »RinglÍ8pil«, »Pera Palace«
stb. — 1922. óta Az Est lapok színházi
rovatának vezetője és kritikusa. Közben
egy évig Amerikában ólt. A Paramount
és az Universal szerződtetett filmírója.

és népszerű, azt nagi/részt és elsősorban
Fedák Sárinak, a mai operett első repre
zentánsának köszönhetjük. Felák kivútelos
egyénisége új fényt és új színt adott an
nak az operettnek, amely hatalmas lépé
sekkel valósággal vágtatott előre a siker
virágokkal koszorúzta útján. A »Gc''sák«
volt az az operett, amelybon Fedák Sári
először fellépett. Erről a fellépésről a
»Budapesti Hirlap;< így emlékezik meg:
»Rákosi Szidi színésziskolájának volt
egy növendéke, akit gondosan rejteget
tek és noha már elvégezte az intéze
tet, so!ia nag}obb szerepben a nyilvá
nosság elé nem vitték. Egyszerre, mint
kész művésznőt eresztették ki a lám
pák elé. Fedák Sári tehát már prima
donna. Ma a Magyar Színiiázban lé
pett fel a »Gésák« Molly szerepében.
Ez volt első színpadi kísérlete, mely
mindenképen sikerült. így szoktak a
fényes színpadi karrierek elindulni.
Fazekas Edith, színésznő, sz. 1910.
Eleinte egy kis lámpaláz, mely az első
Bzept. 9-én, Budapesten. Színpadra lepett
tapsra múlik s alig pereg le néhány
1928. jún. havában.
jelenet, a fiatal művésznő talentumá
nak egész mivolta megnyilatkozik. Fe
Fazekas Erzsi, énekesnő, sz. 1904.
dák Sári meg lehet elégedve a debü
nov. 17-én. A Rákosi-iskolát végezte és
tálás külső sikerével. Majdnem minden
Pallós Tivadarncnál tanult énekelni. Mint
dalát megújrázták, kapott kihívást nyilt
énekesnő működött az Apolló, Faun,
színen és felvonás után, azonkívül ko
'Emke kabarék színpadjain. Az utóbbi
szorút és virágot fölös számmal. Bájos
években a külföldön énekel, magyar énekmegjelenésű szőke lánj^ rendkívül graiáxiákon kívül olasz, német és francia
ciózusan táncol és kedvesen, ötletesen
nyelven.
játszik. Bizonyos angol exeentrikusság
van táncában és játékában. Ami kü
Fébvre (févr) Fréderic, fr. színigaz
lönben manapság igen divatos.«
gató, 1894. febr. 12-én színtársulatával
Fedák nemsokára Pozsonyba került.
Szegeden vendégszerepelt. Első előadásul
a »Demimonde« c. dráma került színre. Relle Iván társulatához, ahol a »Bibliá3
(A szegedi árvíz alkalmával F. Párizsban asszon}«-ban mutatkozik be a közönségnek.
Innen egy esztendő múlva a Népszín
jótókonycélú előadást rendezett.)
házhoz szerződik, ahol a »Toledad«-ban
Fechner M. Ágost, párizsi zeneszerző. lép föl először. E föllépése után vala
Munkája: »Helda hercegnő«, operett 3 mennyi színháznak szívesen látott vendége.
felv. Ford.: Tábori Emil. Bem. 1912. Nagy sikere van a Népszínházban a »Bob
herccg«-gel, a Király Színiiázban az
júl. 19. Budai Színkör.
»Aranyvirág«-gal, majd a »János vitéz«
címszerepének örökre feledhetetlen alakí
Fedák Sári, színésznő, sz. 1880. szept
2 6 ^ , Beregszászon. Annak a kornak, tásával. A Népszínházban még eljátssza
amelyben elindult az operett Magyarorszá a »Leányka« és a »Rab Mátyás« cím
gon, kétségtelenül egyik legkimagaslóbb és szerepeit. Ekkor nevét már külföldön is
legnagyobb alakja Fedák Sári, aki nélkül ismerik és »Sari Fedak« kedves vendége
a magyar operettiiodalom aligha fejlőd lesz Berlinnek, ahonnan visszajön a Ki
hetett volna azzá, amivé lett. S hogy ma rály Színházhoz s a »Cigányszerelom«
Sk magyar operett az egész világon ismert Ilona grófnőjét alakítja mérhetetlen si— 6 —

Fedora

Fedák Sári
kerrel. Ezután ismét külföldre mogy és
a berlini Deutsches Theaterben, majd a
prágai Deutsches Landes-Theaterben ven
dégszerepel; később Amerikába hajózik,
majd Budapestre visazafé'.-, ahol a »Pompadour«-ban hihetetlen sikerek között ját6zik a Fővárosi Operett Színház színpadán.
1924. április havában Lengyel Menyhért
»Antóniá«-ját játssza el nagy sikerrel, az
után külföldre megy az »Antóniá«-val,
majd Amerikába hajózik, ahol »Tóni néni«
figurájában megríkatja az amerikai ma
gyarságot. Ismét hazajön Pestre. Hol eb
ben, hol abban a színházban lép fel. Át
kerül Budára és a »Borcsa Amerikában*
című operettet diadalra viszi. Közben kül
földről egyre-másra kapja az ajánlatokat,
el is fogadja őket, de mindig visszatér
Pestre, amelynek közönsége lángoló szere
tettel fogadja minden alkalommal. 1929.
jan. havában a Király Színházban lépett
fel Bus Fekete László »Pista néni« című
daljátékában, amelyet magával vitt a bécsi
Renaissance Színiiázba. (1929. ápr. 26.)
Fedák Sári egész különleges egyéniség,
akit erős akarat és rendkívül fegyelme
zett gondolkodásmód jellemez legjobban.
Az élet harcaiban férfiú bátorsággal, nagy
megfontoltsággal és valósággal bölcs előre
látással küzd és minden lépését előre ki
számított tervek szerint teszi meg. A »Neue
Freie Presso« legutóbb azt írta róla:
»Fedák Sáriról más jót nem írhatunk,
csak annyit, hogy — 5 Fedák Sári.«
Ez az asszony szép, legalább a szó igazi
értelmében vett szép, soha nem volt. Alakja
gyönyörű, homloka nagy értelemre valló,
kezei finoman metszettek, mintha szobrász
faragta volna azokat és e nagy harmóniá
ban az arca is szépnek, gyönyörűnek
látszik. Hangja nincs, mégis legjobban
énekel. Sír és zokog, nevet és kacag, szívét-lelkét adja oda a színpadnak, amellyel
— amint 6 maga szokta mondani —
örök életre elválhatatlanul eljegyezte ma
gát. A nézőtér felett korlátlanul ural
kodik. Ha akarja: könnyekot parancsnl a
szemekbe, ha akarja: kacagást varázsol a
nézők arcába. Tud csendet teremteni, vég
nélküli figyelmet. Egyetlen intése a néző
tér ezer emberét tudja rendre inteni. Erre
azonban nincs soha szükség, mert amikor
Fedák Sári a színpadon megjelenik, vigyázzban áll a figyelem. A hiúságnak
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még csak a szele sem érintette őt meg.
A »Mágnás MÍ8ka« szurtos kis paraszt
lányától kezdve az »Antónia« gyönyörű
delnőjéig, vagy a fenséges Pompadour aszszonyig tud adni minden színpadi figurát
és formát, tekintet nélkül arra, hogy Idrálynó vagy a maszatos kis cselédleány
kosztümjébe kell belebújnia. A színész legfőb'.j kellékével rendelkezik: el tudja hi
tetni a közönséggel azt is, hogy szurtos
kis cselédleány, azt is, hogy világok sorsa
felett ítélkező fejedelemasszony. Minden
ben nagyszerű, mindenben kiváló és min
den alakításában feledhetetlen. A szere
pekben nem válogat. Azt mondja: rossz
szerep nincs, csak rossz színész és rossz
színésznő van. Egyforma odaadással ját
szik a táblás nézőtérnek, vagy akár a dél
utáni közönségnek. »Nem a nézőtérnek
játszom«, — szokta mondani — »hanem
magamnak.«
Lelkes és lelkiismeret<5s.
Hévvel és szeretettel teli a színpad és a
közönség iránt. A próbán ő az első, aki
megjelenik és ő az utolsó, aki arról el
megy. Ö maga — Fedák. (Kardos István.)
Féder Júlia. A párizsi nagy Opera
táncosnője, mint a Nemzeti Színház szer
ződtetett tagja, 1865. ápr. 7-én lépett föl
a »Gizella« c. ballet címszerepében.
Fedora. Dráma 3 felv. Irta Victorien
Sardou, ford.: Paulai/ Ede. Bemutatták
1883. ápr. 6., Nemzeti Színház. Szerep
osztása: Ipanoff Lorisz: Nagy Imre;
De Siriex: Bercsényi Béla; Grets: Egressy Ákos; Eouvel: Mihályfi Károly;
Tsüef: Szigeti Imre; dr. Lorek: Gyenes
László; dr. MüUer: Molnár Antal; Boroff: Kőrösmezey Gusztáv; Roniazoff Fe
dora: Helvey Laura; Szokaref Olga: Lendvayné. A Magyar Színház felelevenítette
1920. okt. 13-án. (Első előadása a párizsi
Vaudeville-ben volt, 1882. dec. 11-én. A
címszerepet Sarah Bernhardt játszotta.)
Operánkban 1902. máj. 27-én volt a
premierje. Szövegét írta: Artiiro Colautti,
zenéjét szerzetté: Umberto Giordano. A
címszerepet Krammer Teréz kreílta, Ipa
noff Lorisz Burián Károly volt, aki ma
gyarul énekelte szerepét, Szokaref gr.-nő
szerepében Szoj er Ilona lepett fel. De Siiisx
Beck Vilmos volt, Rouvel szerepét pedig
Mihályi Ferenc énekelte, Desiré komornyik

Fehér Gyula

OFegyvergyakorlat
szerepét pedig Dalnoki Viktor, Nikoláj
Venczell Béla, Szergej Szemere Árpád, Ci
rill kocsis Hegedűs Ferenc volt. Ebben
a szereposztásban rövid egymásutánban öt
előadást ért meg Giordano operája, azután
hosszabb időre lekerült a játékrendről.
Két évvel később felújították a »Fedorá«-t és ezen az első reprizen több sze
rep gazdát cserélt. A címszerepet meg
tartotta Krammer Teréz, IpanOi'f Lorisz
szerepében azonban Anthes György lépett
fel, Szokaref Olga pedig Payer Margit
volt. Szemere Árpád szerepet cserélt: Szergejt Zolnai énekelte helyette, ő pedig át
vette Hegedűstől CiriU kocsis szerepét. A
reprizen kívül ebben a szereposztásban
csak egyszer került színre a »Pedora«,
1904. máj. 7-én. 1922. máj. 6-án tel
jesen új betanulásban került színre az ér
dekes zenéjű, izgalmas meséjű opera. A
régiek közül csak Burián Károly lépett
fel, aki azonban Ipanoff Lorisz szerepét
akkor olasz szöveggel énekelte. A part
nere a címszerepben Walter Rózsi. Szo
karef Olga grófnő szerepét Halász Gitta,
Beck Vilmos egykori szerepét, De Siriex-t
Dalnoki Viktor vette át, a többi szerepben
pedig Miesner Margit, Szentmihályi Ti
bor, Ney Bernát, Toronyi Gyula, Komáromy Pál, Palotai Árpád, Ádám Győző
és Hubay lépett fel. A második felvonás
ban Lazinszki zeneszerző szerepét Berg
Ottó, az Operaház korrepetitora játszotta,
aki maga adta elő a zongoraszólót, amely
ezúttal nem a színfalak mögül hangzott.
A »Fedora« Giordano harmadik operája,
amelyet eddig Budapesten játszottak. Jó
val a bemutatója előtt, 1897-bon az Ope
raház bemutatta a kiváló komponista ré
gebbi művét, az »André Ghénier« című
nagy operát, újabban pedig az akkori
Népoperának nevezett Városi Színházban
került bemutatóra Giordano egyik újabb
műve, a >;Szibéria«.
Fegyvcrgyakorlat idejére a színigaz
gató nem tartozik a színészt fizetni.
Fehér Anna, színésznő, sz. 1863-ban,
'Mezőlcovácsházán (Csanád m.). Színpadra
lépett 1888. márc. 31-én, Kárpáthy
Györgynél.
Fehér Arthur, színész, sz. 1886. jan.
22-én, Budapesten. Ugyanitt végezte isko

láit, azután az Országos Színészegyesület
iskolájába iratkozott be. Mint kardalos el
szerződött Szendrey Mihály aradi szín
házához, majd elkerült Szabó Ferenc nyitrai társulatához, ahol már mint elsőrendű
színészt szép szerepekhez juttatták. Rövid
ideig tagja volt a Budapesti Színháznak
is, majd 1911-től 1913-ig a Népopera
tagja volt. 1914-t61 1919-ig a Vígszín
ház gárdájában találjuk. Azután mint elő
adó-művész tette nevét ismertté. Irodalmi
előadásokat tartott Prágában, Bukarest
ben, Belgrádbán, Bécsben, Berlinben stb.
F e h é r Berta, színésznő, sz. 1879. ápr.
5-én, Losoncon. Színpadra lépett 1910.
jún. havában.
Fehér-darab. Oly színműre alkalma
zott kifejezés, melynek cselekménye nem
sérti a jóízlést, mentes minden kétértelmű
ségtől, tehát fiatal leányok is megnézhetik.
(A szó azóta van divatban, amióta a
francia bohózatok a mi színpadjainkra is
átplántálódtak.)
Fehér Dezső, tanító, sz. 1869. dec.
2-án, Disznósdon (Borsod m.). Színda
rabjai : »Az inségesek«, bohózat, társszerző:
Sas Ede. Bem. 1893. jan. 11., Nagy
várad. »A félmilliós ternó«, alkalmi hahózat 3 folv., zenéjét írta: Virányi Jenő.
Előadták 1899. aug. 22-én, a Városligeti
Nyári Színházban. Szakmunkája: »Száz
év.« (Nagyvárad színészetének százéves for
dulójára.)
Fehér Erzsébet, színésznő. Színpadra
lépett 1899. ápr. havában. Megh. 1924.
ápr. 14-én, Kolozsvárott.
Fehér Erzsébet, táncosnő, sz. 1911.
máj. 8-án, Újpesten. Színpadra lépett
1924-ben.
F e h é r Gizella, színésznő, sz. 1899.
ápr. 5-én, Debrecenben- Színpadra lépett
1922. júl. havában.
F e h é r Gyula, színész, sz. 1879. márc.
11-én, Kecskeméten. Középiskolái elvég
zése után a Solymossy Elek-féle színész
iskolába járt. 1898. szept. 1-től Mezei
Béla nyitrai társulatánál hős- és jellem
színész. 1900-ban katona volt, majd a
jelentősebb vidéki színházaknál működött.
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»Fehéiholló Társaság*
(Szabadka, Pécs, Nagyvárad, Szatmár,
Debrecen, Kolozsvár.) 1914. júl. 1-től a
Nemzeti Színház tagja, ahol sokféle sze
repben lépett fel: klasszikus és modern
művekben, tragédiában, drámában, víg
játékban és népszínműben egyaránt. Csak
nem valamennyi Shakespeare-darabban ját
szott: »Eomeo és Juliá«-ban a fejedelmet
alakította, ))Lear király«-ban Kent és
Comwallt, »Hamlet«-ben Hamlet atyjá
nak szellemét, majd Claudiust, »III.
Eichard«-ban liatcliffet, de a modern
műsornak is értékes tényezője. Shaw »Tanner John«-jában is ő játssza Mendozát,
»Cyrano«-ban Caatel Jalouxt, a magyar
darabok közül Peturt »Bánk bán«-ban,
Szentpéteryt »Déryné ifiasszony«-ban és a
strázsamestert a »János vitéz«-ben. Nagy
sikerrel lépett fel népszínművekben is. Az
Országos Színészegyesület színésziskolájá
nak tanára. írt két pedagógiai könyvet a
filmművészet tanításáról. Mint az Orszá
gos Színészegycsület tanácsosa, jelentős
szociális reformokkal vonta magára a köz
figyelmet. 1929. márc. 23-án megünnepelte
30 éves jubileumát.
„Fehérholló Társaság". Budapesti szí
nészek évenkint egyszeri, nagypénteki ta
lálkozója és hajókiránd'ulása viseli ezt a'
találó nevet. Mert még egy ilyen kolle
gialitást ébren tartó intézmény — sajnos
— nincsen a magyar színészetben. A
»Fehérholló Társasága ötlete Szerémy
Zoltántól, a Vígszínház nesztorától szár
mazik, ö t kell tehát a Társaság alapító
jának is tekintenünk. Szerémy erről az
érdemes munkájáról részletesen meg is em
lékezik negyvenéves színművészi pályafutá
sáról írott »Emlékeim a régi jó idők
bők 0. memoárjában. A társaság meg
alakult 1923-ban. 1930-ban a társaság
tagjai: Szerémy Zoltán, Csortos Gyula,
Bárdi Ödön, Somló István, Fenyő Ala
dár, Berczy Géza, Kertész Dezső, Pethes Sándor, Dénes György, lUés István,
tír. Gansler László, Fodor Oszkár, Sze
nes Ernő, Ballá Ernő, Egyed Zoltán,
báró Bornemissza Lipót, Zerkowitz Béla,
Halmay Tibor, Lukács Pál, dV. Bródy!
Pál, Pártos Gusztáv stb.
Fehér Ilona, színésznő, sz. 1867. júl.
28-án, Pesten. Színpadra lépett 1884. jún.
20-án.

Fehér Olga
Fehér Imre, színigazgató, sz. 1885.
szept. 1-én, Erzsébetvároson (Kisküküllő
vm.). Színpadra lépett 1912. jún. ha
vában.
Fehér Imréné,
Vilma.)

színésznő. (L.: Csók

Fehér Imréné Meggyesi Bőza, szí
nésznő, sz. 1897. febr. 4-én, Bukarestben.
Színpadra lépett 1925. júl. 1-én.
Fehér Irma,
Antalné.)

színésznő. (Lásd: Lókai

Fehér Károly,
színész és színigaz
gató, sz. 1864-ben, Csernőn (Troncsénm.).
1881-ben lett színésszé, Grimm Jánosnál.
Hosszabb időn át színigazgató is vo^-t^
1912. jún. 1-én nyugalomba vonult. —•
Neje: Medgi/aszay Ilona, színésznő, sz.
1862-ben, mégh. 1904. dec. 19-én, Buda
pesten.
Fehér Kamilla, színésznő, sz. 1872.
jul. 4-én, Dobsinán (Gömör m.). Szín
padra lépett 1895. ápr. 5-én.
Fehér kereszt-hez
címzett házban
(Pesten) 1797. november 23-án volt az elfő
német
színielőadás.
Igazgató
Busch
Eugen. (L. o.)
Fehér Laara,
Andomé.)

színésznő. (L.: Baini

Fehér Lili, színésznő, sz. 1900-ban,
Budapesten. Rózsahegyi Kálmán színcsziskoláját végezte. Onnan az Andrássy-úti
Színház szerződtette. Játszott még az Uj
Színházban, a »Bérkaszárnya« című darab
ban. 1930-ban az Andrássy-úti Színház
tagja.
Fehér nő, opera 3 felv. Walter S olt
»Guy Mannering ós a kolostor* c. regénye
után írta: Seribe. Zen. szerz.: Boildieu
A. F. Bem. 1864. jún. 16-án, a Nemzeti
Színházban. Főszereplők: Brown: Pauli
Eichard; Fehér nő: Huber Ida; Galveston:
Kőszeghy Károly; Dickson: Ormay JFerenc; Margit: Oroszi R.; Jenny: Pauliné.
(Párizsban bemutatták 1825. okt. 10.)
Fehér Olga, színésznő, sz. 1881. dec.
26-án, Nagyszebenben. Színpadra lépett
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Fehérvári Juliska

Fehér Ödön László
1905. ápr, havában.
1927-ben.

Nyugdíjba vonult

Fehér Ödön László, színész, a Nem
zeti Színház tagja, sz. 1881. márc. 25-én,
Kecskeméten. Színpadra lépett 1904-ben.
Fehér Pál, tenorista, sz. 1900-ban,
Budapesten. Színpadra lepett 1926. szept.
havában.
Fehér Sándor, színész, sz. 1902. nov.
26-án, Budapesten. Színpadra lépett 1924.
szept. 1-én.

kolozsvári színésznyugdíjintézet megalapí
tása és részben a nyári színkör megépítése.
A Budai Színkört is ő igazgatta a 70-68
években. 1881-ben mint Teniesváry La
jos társulatának tagja nyugalomba vonult.
Utóbb Kolozsvárott színházgazda volt.
1892.' szept. 4-én megünnepelte 50 éves
jubileumát a »Violá«-ban, mint Peti ci
gány. — Neje: líollay Anna, kedvelt drá
mai színésznő, sz. 1828-ban, Pesten, megh.
1884. márc. 10-én, Miskolcon. 1837-ben
lett színésznő, a Nemzeti Színliáznál.

Fehér Sándor, színész, sz. 1903. szept.
3-án, Budapesten. Színpadra lépett 1926.
szept. havában.
f e h é r Vilmos, színigazgató, sz. 1875ben, megh. 1926. nov. 25-cn, Hajdú
nánáson. 20 éven át volt színigazgató,
többek közt a szekszárdi színikerülctben
is működött. — Neje: Rónai Erzsi, szí
nésznő, sz. 1874-ben, megh. 1910. márc.
7-én, Marcaliban.
Fehér Tivadar, színész, sz.
márc. 18-án, Pécseit. Színpadra
1918. jún. havában.

1894.
lépett

Fehérgyarmat (Szatmár vm.) az 1928—
30-ik évben Pethes Dezső színigazgató
színkerületéhez tartozik.
Fehérvári Anna, színésznő, sz. 1892.
júl. CO-án, Kolozsvárott. Színpadra lepett
1911. jún. havában.
Fehérvári Antal, (cs. n. Kontra),
színigazgató, sz. 1825. máj. 31-én, Abán
(Fehér m.), megh. 1901. okt. 10-én, Ko
lozsvárott. Színpadra lepett Szolnokon, Fe
hér Károly színtársulatánál, 1843. április
havában. 1847-ben Kőrössy Ferencnél súgó
volt, ahol egy »Játékszíni Emlény«-t írt;
1848-ban szintén írt egyet, Kecskeméten.
1865-ben az Erdélyi Orszíígos Nemzeti
Színházi Választmány a kolozsvári szín
ház igazgatójává nevezte ki, ahol 1872-ig
működött; 1873-ban Aradon igazgató, de
egy év múlva ismét visszamegy Kolozsván-a, ahol művezető, 1875—76-ban ren
dező. Működésének maradandó emléke a

1871—72-ben Kolozsvárott működött a
drámai szerepkörben és a társalgási és
tragikai anyaszerepekben elismerésremóltó
buzgalmat fejtett ki. — Fia: F. József,
szintén Kolozsvárott működött. 1911. okt.
12-én elbúcsúzott a színpadtól, közel 50
évi működés után.
Fehérvári Etelka, színésznő, sz. 1885.
máj. 6-án, Kolozsvárolt. Színpadra lépett
1902. jan. havában.
Fehérvári (Erovics) Ilka, színésznő,
megli. 1889. deo. havában, Budapesten.
Fehérvári Juliska, kiváló képességű
drámai színésznő, úgy a vidék nagyobb
színpadjain, mint a fővárosban jelentős
sikerrel működött. Utóbb mint Fekete
Géza székesfehérvári vállalkozó felesége
visszavonult a színészettől.
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íFehérvárí (Csifci)

Fejér János

Katinka

Fehérvári (Csíki) Katinka, színész
nő, sz. 1865-beQ, Kolozsvárott. Színpadra
lépett 1881-ben, Miklóssy Gyulánál.
Fehérvári Mari,
ko!oraturénekesnő,
1857. máj US 28-án szép sikerrel mu
tatkozott be a Nemzeti Színházban,
az »Észak csillagás-ban; errŐl a ven
dégfelléptéről ígj ír a »Hölgyf utár«:
»A kisasszony Prascovia szerepében meglepŐleg hatott a közönségre; ép oly tiszta,
mint hajlékony hanggal bir, melynek ter
jedelme is a ritkábbak kÖzé tartozik.«
1860, januártól a comói színházban lépett
fel Fevari néven; majd ez év jún. és
júl. havában a »Napkelet« tudósítása alap
ján megtudjuk (1860. 143., 144. és 145.
old.), hogy Genuában is nagy tetszés mel
lett énekelt a Teatro Doria-ban; onnan
meghívták vendégszereplésre a milanói
Carzano-színházhoz, ahova azután le is
szerződött. 1861. máre. havában Torinó
ban a Teatro Vittorio Emanuele-hen, majd
1861. júl. havától és 1863—64-ben újra
külföldön jár. 1864. okt. 4-én ismét fellép
a Nemzeti Színházban, majd az 1865.
és 66-iki években a kolozsvári színház
tagja. 1868. október havában a főváros
ban magániskolát tartott fenn. Megh. 1886.
febr. 1-én.
Fehérvári (Erovics) OttÓ, sz. 1845ben, Eperjesen, megh. 1913. aug. 9~én.
1865-ben lépett a színipályára, Miklóssy
Gyulánál, Siklóson. 1904. jan. havában
nyugdíjba ment. — Neje: Matólc Mária
(családi neve: Pongrácz Anna), színésznő,
sz. 1846. szept. 10-én, 8z&ntgyörgyvölgyön
(Zala m.), megh. 1916. dee. 27-én, Szent
endrén. Színpadra lépett 1868. aug. 15-én,
Miklóssy Gyulánál. 1899. jan. 1-én nyu
galomba vonult.
Fehérváry Jézsef, ifj., színész, sz.
1879, okt. 9-én, Kolozsvárott, megh. 1916.
okt. 21-én. Színpadra lépett 1899. virág
vasárnapján.
Fehérváry Melitta,
színésznő, sz.
1873-ban, Budapesten. Színpadra lépeti.
1891. okt. havában, Makó Lajosnál.

Feith Ottokár, magyar születésű né
met zeneszerző. Munkája: »A génuai dudás« (Der Savoyarde), opírett 3felv.
Szövegét írta: Bralcl József és León Vik
tor. Ford.: Kürthy Emil. Bem. 1889.
aug. 9. Budai Színkör.
Fejér Erzsi, színésznő, sz. 1886. dec7-én, Sümegen. Színészegyesületi tag lett
1926. szept. havában.
Fejér György, kanonok, az egyetemi
köny\'tár igazgatója, sz. 1766. ápr. 23-án^
Keszthelyen, megh. 1851. júl. 2-án, Pes
ten. A bölcsészeti tanulmányokat Pesten,
a hittudományokat a pozsonyi várbeli sze
mináriumban végezte. 1800-ban a pesti
egyetemen
tanár, lS24-ben
egyetemi
könyvtári igazgató. 1840-ben kanonok volt
és 3 évre rá nyugalomba vonult. Mun
káinak száma 180. Irodalommal is fog
lalkozott. »A szépmes'erségek alapvonalok
ban philosophiai tekintetből« c. munkájá
ból 200 példányt Pest megyének ajánlott
fel, hogy azok jövedelme a Nemzeti Szín
házra fordíttassék. Színművei: »A tisztes
ségre vágyódók«, vj., Pozsony. (Latin kéz
iratból ford. és megváltoztatva kiadta. Elő
adták a pozsonyi pap no vendékek.) »Az
öreg fösvény zsugoriw, vígjáték, a mulat
ságokban gyönyörködőknek kedvéért, ki
adatott u. o., 1790. (Latinból fordította és
előadták a papnövendékek.) »A nevelők<í,
vígjáték, 1790. »Eang és természet, vagy
a kegyes hereeg«, erkölcsi rajzolat 4 sza
kaszban, előadták Miskolc, 1830. márc.
18. és 30., majd 1837. máj. 17., Pécsett.
»A világ hangja és szívjósága<í, erkölcsi
játék 4 felv. Ziegler után ford. Előadták
Miskolcon, 1831. dec. 29.
Fejér János (haralyi), színész. 'Éle
téről keveset tudunk. Birtokos nemes csa
ládból származott a tordamegyei Túr köz
ségből, hol atyja, Sámuel, »regius perceptor« volt, később családjával Tordán

Fcinhals Frigyes, német operaénekes,
sz. 1869. dec. 14-én, Kölnben. Giovanni
Albertonál Milanóban és Alberto Selvá-

~

nál Páduában tanult énekelni. Első fel
lépte 1895. szept. 10-én volt, Essenben;
a »Bajaz2Ók« Silviójában. 1897-ben Mainzban, 1898. jan. 1-tŐl Münchenben mű
ködött. Nálunk 1907-től többször vendég
szerepelt a »Nürnbergi mesterdalaokok«beli Hans Sachs szerepében.

lakott.
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Fejes

Fojt- Jenő
F. János és testvérei: István, Sándor
és Rozália, miután 1780-ban anyjuk és
apjuk Í3 elhalálozott, Kolozsvárra költöz
tek, miközben a két fiú az ottani refor
mátus gimnáziumban tanult. Midőn 1790ben a magyar színészet megszületett, a
három testvér elhatározta, hogy a színi
pályára lép. F . János ekkor tagokért
Nagyenyedre ment, magok a tanárok aján
lották neki örményszékesi Kontz Józsefet
és gyulai Sáska Jánost, kikhez Verestói
Mihály kolozsvári ev. re£. deák és az utóbb
•híressé vált gidófalvi Jancsó Pál, a kiváló komikus is csatlakoztak. F . István
ugyanekkor Magyarországból hozott nŐi
tagokat; Kis Theréziát, Keszegh Theréríát és Susánna és Juliánná leányasszonyt.
Eszerint F . János volt az első megalapí
tója a kolozsvári rendes színtársulatnak
és mint egykorú feljegyzésekbői olvassuk:
eredményes működést fejtett ki, de a tár
sulat kebelében viszály támadván, a F .
testvérek 1794-ben kiléptek a társaságból.
F . Rozáliáról így ír a >íMagyar Hirmondó«
(1793, máj. 25-iki tudósítás): »Fehér Eosália kisasszony énekelt és oly szépen,
hogy a bécsi fül is csiklandozott volna
hallásán.« (Lásd róla: Kocsi János cím
szón ál.)
Fejér Jenő, zeneszerző, sz. 1873-ban,
Zomhorhan, megh. 1927. nov. 11-én, Bu
dapesten. Színművei: »Betyán'ilág«, ope
rett 2 felv. Szövegét írta: Márlms József.
Bem. a Népszínházban, 1899- ápr. 7. »Katalin«, operett. (L. o.) )>A kültelki hercegnő«, operett 3 felv. Társszerző: dr. Béldi
Izor. Bem. 1905. deo. 5. Népszínház.
Fejér Károly, (Károlyi József), szí
nész, színigazgató, sz. 1790-b8n, Egerben.
megh. 1877. okt. 29-én, Áradon. Színi
pályára lépett 1818. szept. 10-én. Három
óv múlva színigazgató lesz. Az Ő társu
latánál kezdte pályafutását Osiszér István,
Nagy Lajos, Feleky Miklós, id. Lendvay
Márton, Szathmáryné. Tagja volt Petőfi
Sándor is, aki Debrecenben állt be társula
tához és arra kérte, hogy »csak inasszerepe
ket ne játszasson vele«. 1848—49-ben hon
véd volt és Erdélyben Bem táborában fő
hadnagyi rangot nyert és érdemjellel tün
tették ki. Vándorpályája 53-ik és szín
igazgatása 50-ik jubileumát 1870. nov.

Teri

7-én ülte meg Egerben, a sKatona és
szerzeíes<í c. darabban. — Neje: Görgényi Francislca; nevelt leánya: Fejér
Lilla. (L.: Barabásné F . L.)
»Fejér 1<Í.« Debrecenben így hívták
azt a vendégfogadót, ahol 1798. augusztus
11-én először játszottak a magyar színé
szek. (V. Ö. Debreceni színészet.)
Fejér vármegye. A nemzeti újjá
születés korában közművelődési téren az
a legnagyobb érdeme Fejér vármegyének,
hogy nagy anyagi áldozattal, még na
gyobb lelkesedéssel szervezte meg 1818ban a magyar színészetet, amely 1825-ig
állván vezetése alatt, Kisfaludy Károly
drámaírói munkásságának lett irányítója.
Ennek a színtársulatnak igazi lelke líolozsváry Fái (L. o.) főszolgabíró volt, aki
korát messze túlhaladó idealizmussal fá
radozott a magyar színészetért.
Fejes Béla,
színész, sz. IBGl-b^n,
Hódmezővásárhelyt. Színpadra lépett 18S2.
ápr. 18-án, Lászy Vilmosnál.
Fejes István,
ev. ref. püspök, sz.
1838. jan. 22-én, Legényén (Zemplén
vm.), megh. 1913. nov. 3Í-én, Sátoralja
újhelyt. Teológiát Sárospatakon és Pes
ten tanult. 1857—59-ig fehérgyarmati ta
nító, 1860-ban csurgói, majd hódmező
vásárhelyi tanár volt, később Sátoraljaúj
helyt lelkész lett. 1910. november havában
megválasztották a tiszáninneni ref. egyház
kerület püspökének. Több színművet for
dított Shakespeare-bŐl, melyek közül )>Troilus és Cressidaí< a Kisfaludy Társaság ki
adásában meg is jelent. (1870-ben, Pes
ten.) »Brutus« e. színműve az Akadémián
dicséretet nyert.
Fejes Lidi, énekesnő, sz. 1870-ben,
Kassán, megh. 1895. máj. 2-án, u. o.
A Városligeti Színkörben aratta első si
kereit, majd vidéken elsőrendű szerepkör
ben működött.
Fejes Tori. énekesnő, sz. 1905. szept.
23-án, Tordán. 1920-ban végezte az Orsz.
Színészegyesület iskoláját. Előbb Győrbe
szerződött, onnan Pécsre került, majd a
Eoyal Orfeum, utána a Fővárosi Ope-
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Fej szépltéso

Fej szépítése
rett Színház szerződtette. A »Százszor6zép« című operettben lépett fel elő
ször, azután a »Tatárjáráőc<-ban Mogyoróssj önfeéntest és a VígszínKáaban »Antóniá«-ban Liát játszotta. Éle
tének egyik legszebb emléke, amikor a
Vígszínházban a xSzínésznő« c. francia
színműben (Lueette) együtt játszhatott
Varsányi Irénnel. Ezután a »Nótáskapitány«, »Halló, Amerika!« (Fővárosi Ope
rett Színház), majd újból a Vígszínház
ban a »Templom egere<í és a Magyar
Színházban a »Csattan a csók« című ope
rettben vendégszerepel. Azután ismét le
szerződött a Fővárosi Operett Színházhoz,
ahol minden francia vígjátékban vezető
szerepet játszott. Legnagyobb sikere a
»Zenebona« (Lia), »Lulu«, ííVerebély lánys,
»Miss Amerika«, »E,iviera express« c. ope
rettekben volt. Tánetudását az édesanyjá
tól örökölte, aki szülővárosának legjobb
táncosnője volt. Egyéb szerepei: »Miámií<
c. operetteben a Vörös asszony, Nane (»Párisi lány<í), Antoinette ()>Nem hagyom
inagam«), Ginette (»Finom kis család<í),
Adrienne (»FéIemeIet balra«),
Gisele
(sMásodik nászéjszakát), Fifi (^»A Z8bra«),
Lysiane (»XJraim, csak egymásután«). Ma
rié Smitb. (»Broadway«)- 1929-ben a Fő
városi Operett Színház ünnepelt tagja.
F e j szépítése. A termet B a fej szé
pítése a színpadon természetesen sokkal
fonfosabb, mint a polgári életben. A szín
padon a nagy világítás s a nézők érdeklő
désének és bírálatának súlya nehezedik a
színészre, aki ilyenformán a közönség mi
kroszkópjának nagyító lencséje alatt mu
tatkozik és észrevétlenül nem suhanhat el
szeme elŐl. És míg a polgáiü életben a
divathoz való alkalmazkodás csak hiúsági
kérdés, addig a színpadon kötelesség, hogy
ízlést és divatot terjesszen a színész nem
csak öltözködésévelj hanem a fej szépí
tésével is. Ugyancsak hiúságból törekszik
az ember a magánéletben arra, hogy össz
hangot teremtsen külseje és lelkének frissesége között; míg a színésznek gyakran
életbevágó szüksége van erre, miután ki
váltságos lény, akit a természet érzékeny
szívvel, eleven kedéllyel és fogékony vér
mérséklettel áldott meg, amely lényegesen
túlemeli őt a hétköznapi ember átlagM
sajátságain. És rá kell még mutatnom

arra a tényre, hogy bizonyos szerepeket,
amelyek külsőségekben az üjúságot, de vi
szont a szenvedélyek nagy skáláját, a szín
játszási készség teljes érettségét követelik
meg: a színész csak akkor tudja elját
szani, ha már hosszabb időt töltött szín
padon.
A színésznek tehát elengedhetetlen hi
vatása, hogy értsen a fej szépítéséhez.
E szépítéshez számtalan eszköz áU ren
delkezésére, amelyeket azonban öntudato
san, hozzáértéssel kell felhasználnia. Tud
nia kell először: milyen a szép fej ? má
sodszor: milyen a saját feje?
E két kérdfe tanulmányozása után fog
hat az összehasonlításhoz, amelynek ered
ményeképen majd képes lesz megállapí
tani fejének előnyeit és fogyatkozásait.
A szép fej meghatározásánál élesen körvonalozott szabályt nem állíthatunk fel,
hiszen ezer fej a szépségnek ezerféle for
máját tárhatja elénk. Mindazonáltal hí
res görög szobrok és Rubens képei után
megállapították, hogy az ideális fejnek vgy
a függőleges, mint a vízszintes átmérője
egyformán 22-8 cm.; a szélessége pedig
14 cm. A szép fej további feltétele, hogy
a homlok, az orr s az orr aljától az áU
végéig terjedő rész egyenlő hosszúságú
legyen.
Ha már most e fejen a szem, a fül,
az orr s a száj úgy forma, mint el
helyezés szempontjából arányos, — ha a
haj s a szemöldök színe, mennyisége és
anyaga megfelelő, — ha az arc és ajak
színe s a szem fénye eléggé élénk, —
ha a fogak formásak és fehérek s ha
mindez összevéve harmonikus: akkor az
ilyen fej szépnek mondható. A legtöbb
ember a megszokás vagy a rokonszenv ré
vén sok olyan arcot hisz csinosnak, amely
voltaképen formátlan; önmagát pedig a
legritkább esetben látja csúnyának. A szí
nésznek tisztán kell látnia. Tudomást kell
szereznie arcának legkisebb hibájáról is,
hogy segíteni tudjoa rajta. A hibákat nem
csak azért keli látnia, hogy festékkel,
parókával vagy más eszközzel leplezhesse,
eltüntethesse, hanem azért is, hogy bizo
nyos esetekben a hibákat is kiaknázhassa,
amikor erre alkalma nyílik.
Bármily keserves dolog is ft kellemet
len igazságot megtudni: a színésznek min
denáron törekednie kell erre.
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ÍF ej világítás

Fekete Fereno

'A legalkalmasabb eszköz e hibák meg
ismerésére a torzkép. A színész tehát
iparkodjék hozzájutni arcának minél jobb
torzképéhez;; másoknak arcát hasonlítsa
össze a róluk rajzolt karrikaturával és
szépnek mondott arcokban kutassa a tor
zításra alkalmas vonásokat. A torzkép raj
zolásában vagy olvasásában való jártas
ság megadja a módot arra, hogy úgy a
saját arcunkon, mint a másokén egy-kettó're megtaláljuk a legkisebb szabálytalan
ságot Í8.
(Bárdi Ödön.)
Fejvilágítás. Oly jelenetnél, ahol a
szerző sötétet ír elő és ahol egy főszereplő
a jelenet központjába kerül, az illetőt fejvilágítással szokás megvilágítani, amit a
reflektor fénysugarának szűkítésével lehet
-elérni.
F e k e t e (Scliwarcz) Adolf, színész, BZ.
1862. nov. 8-án, Nagyváradon, megh.
1926. okt. 26-án, Budapesten. Színpadra
lépett 1882. ápr. 9-én, Csóka Sándornál.

F e k e t e Béláné, színésznő, sz. 1878.
aug. 27-éü, Homonnm- Színpadra lépett
1913. szept. havában.
F e k e t e Boriska,
ban, Szekszárdon.

színésznő, sz. 1888-

F e k e t e dominó. Víg opera, 3 felv,
Szövegét írta Seribe Eugéne. Ford. Len
gyel Dániel. Zen. azerz- Auher Dániel.
Bem. 1837-ben, Párizsban. Pesten 1842ben, Kolozsvárt 1844. dec. 28-án volt a
bemutatója. A M. Kir. Operaház 1885.
január 6-án mutatta be. 1909-ig 30-szor
került színre, 40293 K 90 fill. jövede
lemmel.
F e k e t e Etel, színésznő, sz. 1880. aug.
7-én, Miskolcon. Színpadra lépett 1899..
okt. havában.

F e k e t e Adolf, színész, sz. 1879. jún.
28-án, Tahón (Somogy m.). Színpadra lé
pett 1904-ben.

F e k e t e Ferenc, (fritsí), orsz. képviselő,
kir. táblabíró. 1791-től élénk szerepe volt
a kolozsvári színészet megalapozásában;
tagja volt a »theatrális bizottság<í-nak.
1796-ben színházi törvényeket hozott,
1797-ben igazgató volt, pénzzel és ruhával
ajándékozta meg a színtársulatát. Ezután
továbbra is bizottsági tag maradt.

F e k e t e Alfréd,
magyar származású
bécsi író. »Verhüllteí< c. 3 felv. színmű
vét 1909. máj. 14-én bemutatta az »Aka4emische Bühne<í Berlinben, a Lessing
színházban. Felújítva 1917. júl. Eesidenztheater, Berlin. »Panik des Herren«. Bem.
1917. szept. 29., bécsi Volkstehater.

F e k e t e Ferenc, színész, sz. 1829-ben,
Veszprémben. Mint apaszínész kezdte a
pályáját 1850. jan. 30-án, Demjén Mi
hály társulatánál. — Neje: Lévay Teréz,
színésznő, sz. 1840-ben, Szentesen. 1855.
jan. havában kezdte a pályáját, Lángh
Boldizsár színtársulatánál.

F e k e t e A r a n k a , színésznő, sz. 1878höiíf Budapesten. Színpadra lépett 1895b'en, Leszkay Andrásnál.

F e k e t e Ferenc, színész, sz. 1829-ben,
Pesten. 18 éves korában lett színész és
mint ilyen végig kóborolta az egész or
szágot. 1878-ban a pesti Gyapjú uccai
német színház tagja volt, melynek leégése
után a Városligeti Feld-színházban ját
szott. Midőn ez a színház tönkrement, vi
dékre szerződött, de itt sem volt maradása,
mire küKöldre vetette sorsa, ahol köd- és
fátyolképekkel utazott. Öreg korában kö
rülbelül ötszáz álarccal korcsmákban pro
dukálta magát, mint átváltozó bűvész.

F e k e t e Árpád, színész, sz. 1867-beo,
[A-knasugatagon (Máramaros m.). Szín
padra lépett 1886. ápr. havában, Polgár
Károlynál. 1913. márc. 8-án, egyesületi
tanácsülésen, nyugdíjazták.
F e k e t e Béía, színész, sz. 1863. dec.
18-án, Szereden. Színpadra lépett 1882.
jan. 1-én, Tóth Bélánál.
F e k e t e Béla, színész, sz. 1884. dec.
15-én, Komáromhan.
Színpadra lépett
1912. jún. havában.

F e k e t e Ferenc, színész. Színipályára
lépett 1859. nov. lO-en. — Neje: Perger Ágnes, színésznő. Színipályára lépett
1867. dec. 26-én.
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Fekete József

Fekete I'ereno
F e k e t e Ferenc, színész, sz. 1876. aug.
8-án, Nagytétényben.
Színpadra lépett
1896. szept. havában.

Klári, Stella Gyula, Sebestyén Géza,
D'Arrigó Kornél, Deréki János, Seriőzy
György.

F e k e t e Gábor, színigazgató. Igazgató
volt 1839-tó'l és , leginkább a dunántúli
vidékeket járta. 1840—1842-ig Győrött
működött. Innen Székesfehérvárra is ment,
ahol társulatának sGyőr és Székes-Fehér
váron honosult színésztársaságíí volt a oíme.
Híres volt vadászszenvedélyéről és ari'ól,
hogy nem Eo'cat törődött társulata rendjé
vel. A szó szoros értelmében könynyelmű volt, de »szép észszel és sok jeles
tulajdonnal bírt s valóban nem színigaz
gatónak, de fővadászmesternek születettíc,
mondja róla sógora, Szuper Károly. (Nap
lója, 15. oldal.) Déryné is panaszkodik
miatta: »0h, balsora! bár soha hírét se
hallottam volna Fekete Gábornak, mint
színigazgatónak, mert L::csületes, jó em
ber lehetett különben, de nem minden em
ber született kormányzónak. Szerencsétlen
flótás!« (Naplója, I I I . kötet, 386. old.)
1842-ben balatonfüredi igazgató. Ugyan
ekkor a »Ilegélő« igj ív róla: »Játéka
hatásos, víg- és komorszerepekben egykép
pen tetszetős, csak hogy ritkán, akkor is
kis szerepekben van szerencsénk láthatni,
mi, ha több jeles taggal bírna társasága,
csak megjárna, de így bizony nem tenne
rossz szolgálatot az ügynek, mellyért küzd,
ha az előadásokat vezéri buzgalommal
emelné.íí

F e k e t e (Scliwarcz) Ignác, színész, sz.
1841-ben, Hajdúnánáson. Színésszé lett a
Nemzeti Színházban, 1863-ban.

F e k e t e Gábor,
orvosnövendék. Szín
műve: >:Szép GyöngyÖmné«, népszínmű 3
felv. Előadták Győrött, 1888. febr. 26-án.
Zenéjét szerz.: László Árpád.
«Fekete gyéinántok»,
Jókai
Mór
színműve, bem. 1885. okt. 9., a Nemzeti
Színházban. (Felekyné, Fáy Sz., Márkus
E., Nagy I., Náday, Bercsényi, Vízváry,
Szigeti Imre, Latabár, Vízváryné, Sánta,
Eifried Irén, Pintér, KŐrősmeze_y, Gabiányi, Egressy, Faludi voltak a darab
szereplői.) Jókai hasonló című regényé
ből »Fekete gyéiuántok« o. alatt Hevesi
Sándor, is írt színművet, mely 1923. jún2-án Sebestyén Géza igazgatása alatt a
Eu:la Színkörben került színre. Ugyanazon
év nyarán több mint 30 előadást ért el.
Szereplők voltak: Bajor Gizi, Pártos

F e k e t e Ilona, színésznő, sz. 1870ben, Lipiószentmiklóson, megh. 1906. máj.
22-én, Temesvá}-ott. Színpadra lépett
1887-ben, Bánfalvy Bélánál.
F e k e t e Ilona, színésznő, sz. 1896. júl,
28-án,
Pusztatomajon
(Jásznagykun
szolnok m.). Színpadra lépett 1919. szept.
havában.
F e k e t e Imre, színész, sz. 1905. szept.
4-én, Budapesten. Színpadra lépett 1926.
jún. 1-én.
F e k e t e Irén, színésznő, sz. 1889. jún.
13-án, Nagyszalontán.
Színpadra lépett
1906-ban.
F e k e t e István, színész, sz. 1862. dee.
9-én, Kolozsvárt. Színpadra lépett 1881.
aug. 20-án, Szabó Antalnál.
F e k e t e J á n o s , (gaiántai). Színműfordítása: xScaliger Can Signorio (Beherrscher von Verona), dráma. Irta: Marehese
Pedemonte. Bein. 1786. ápr. 17. Burgtheater, Eées.
F e k e t e János, színész. Az első ma
gyar színtársulatnál 1794—96-ben gyermekszerep^Iő volt. Később vándortársulatokhoz csatlakozott. 1838-ban Szegeden van.
1846-ban a Veszter-féle társulattal Kolozs
várról Szegeden át Olaszországba megy.
Részt vett a szabadságharcban. 1861-ben
ismét Szegeden találjuk. Ezután neve le
tűnik a színlapokról.
F e k e t e Jenő, színész, sz. 1892. márc.
31-éu, Aradon. Színpadra lépett 1911nov. havábanF e k e t e Jenő, színész, sz. 1899. márc.
24-én, Győrött. Színpadra lepett 1925.
szept. 1-én.
F e k e t e József, szerkesztő, sz. 18Ö4.
nov. 19-én, Kecskeméten, hol atyja or
vos volt, meghalt 1928. március 9-én,
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Fekete József
Bu:Japestea. Egyetemi tanulmánva't Ee"linben, Lipcsében, Halléban
végezte.
Egyik alapítója
volt a lipcsei ma
gyar
egyletnek.
Irodalmi működését
Berlinben kezdte. 1878-baii szerkesztette
a »Kecskeméti Lapok<c-at. Ö volt meg
indítója a mozgalomnak, hogy Kecskemé
ten, a város nagy szülöttjének, Katona
Józsefnek szülőházát emléktáblával jelöljék
meg és hogy azóta évente Katona-ünne
pek vannak. 1884. óta Budapesten Hevesi
Józseffel szerkesztette a sMagyar Sza•lon«-t. Ö pendítette meg a Vígszínház
felépítése eszméjét is. ö szólaltatta meg
először az irodalomban Rudolf trónörö
köst. Egyik alapítója az Otthon írók- és
hírlapírók köx-ének. Egyfelvonásos víg
játékai: »A zuhany-kúra«, Ke:skemét,
1872. sSzereti a fel^égét«, 1885., u. o.
»Tudományosan«, 1886., u. o.
F e k e t e József, karmester, sz. 1864ben, Újpesten. Édesapja operaénekes volt,
tőle öx'ököite a zenei érzéket. A zene
tudományába Benkő Henrik, a M. Kir.
Opera híres karmestere, a Nemzeti Ze
nede tanára vezette be. 1880-ban lett szín
házi karmester Beődy Gábornál, Szombat
helyen, működött még Sopronban, Po
zsonyban, Székesfehérvárott, Kolozsvárott.
1897. szeptember havában a Magyar Szín
ház kötelékébe lépett; itt a megnyitáskor
ő dirigálta a »Gésák« e. operettet. 1903ben a távozó Konti József helyébe a
Népszínházhoz szerződtették. Innen 1914.
okt. 1-én nyugalomba ment. Munkája:
»El6ülyedt város«, opera. Bem. 1902. dec.
9., Pozsony.
Fekete József, színész, sz. 1882. nov.
Z-kn-tKecsíceméten. Iskoláit u. o. a kegyes
rendieknél végezte. Színész lett 1900-ban,
Gáspár Jenő színigazgatónál. 1914—24-:g
az Apolló Kabaré színésze és titkára,
egyideig gazdasági igazgatója volt. Tagja
volt az Országos Színészegyesület igaz
gató-tanácsának is. 1930-ban a Bethlen
téri Színpad gazdasági igazgatója. —
Neje: Sándor Juliska, a Nemzeti Szín
ház BÚgónője, sz. 1895. máj. 1-én, Buá^pesteriy s^o\ iskoláit is végezte. Mű
ködött Komjáthy Jánosnál, Sebestyén Gé
zánál, a Király Színháznál, az Apolló
Kabarénál. 1927-ben a Nemzeti Színház
szerződtette.

F e k e t e József, színész, sz. 1896.
febr. 25-én_, Nagyváradon. Színpadra lé
pett 1921. okt. 4-én.
F e k e t e Klausz Pál, színész, sz. 1863.
jan. 25-én, Miskolcon. Színpadra lépett
1882-ben, Sághy Zsigmondnál. 1917. aug.
1-én tanácsi határozattal nyugdíjazták.
Fekete Lajos, színész, sz. 1882. jún.
15-én, Székesfehérvárott. Színpadra lépett
1912. júni havában.
Fekete László, színész, sz. 1886. ápr.
1-én, IS^agífcenken (Sopr on m.). Színpadra
lépett 1907. szept. 1-én.
Fekete László, (Bús). író, sz. 1896.
jan. 29-én, Szolnokon, ahol érettségit tett,
további tanulmányait Budapesten végezte.
1917. óta a xSzinházi Élet« egyik szer
kesztője. Színművei: »Búzavirág«, játék
4 felv. Bem. 1921. febr. 5. Magyar Szín
ház. lOO-adszor: 1921. nov. 3. (Bécsben
a Wiener Síadttheaterben bem, 1922. ápr.
15-én ))Mohnblume« c. alatt, Jamo J ó 
zsef fordításában.) sKaguza hercege«, ope
rett 3 felv. Zenéjét írta: Jeszenszki/
Gyula. Bem. 1922. okt. 25. Városi Szín
ház. »Mihá!yiné két lánya<í, vj. 4 felv.
Bem. 1924. jan. 25. Belvárosi Színház.
»A.rváe8ka«, operett 3 felv. -KuUiiyi ErnŐ
verseire zenéjét szerz.: ZerJcovitz Béla.
Bem. 1924. júl. 1. Budai Színkör. 100-adszor: 1924. okt. 8. Ugyanez elsőizben a
Király Színház műsorán: 1924. szept. 13.
»A nóta végeíí, operett 3 felv. Kulinyi
Ern^ verseire zenéjét szerz.: Zerkovitz
Béla. Bem. 1925. jún. 24. Budai Szín
kör. lOO-adszor: 1925. szept. 21. (Városi
Színház műsorán 303-8zor.) »Hűség szérum«, vj. 3 felv. Bem. 1926. márc. 26.
Eenaissance Színház. »Csuda Mihály szerencséje«, énekes bohózat 3 felv., előjá
tékkal. Zenéjét Kulinyi Ernő verseire
szerz.: Zerkovitz Béla. Bem. 1926. máj.
22. Magyar Színház- »Kiss és Kis«, ope
rett 3 felv. Társszerző: Kulinyi ErnŐ,
zenéjét szerz.: Vincze Zsigmond, Bem.
1927. jan. 22. Városi Színház. »Páros
C8illag«, játék 4 felv. Bem. 1927. nov.
25, Fővárosi Operett Színház- »A sánta
kutya«, drámai revü 11 képben, 3 felv.
Maurioe Levél »L'épouvante« című reIgényébŐl. Bem. 1928. június 9., Bd.-'
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ivárofli Színház. »PÍ8ta néui«, vj. 3
fdv., négy képben. Zenéjét összeállította:
'Mgi/pál Béla. Bem. 1929. jan. 30. Ki
rály Színház. 50-edszer: 1929. máre. 20.
•{Bécsben »JulÍ8ka« c. alatt a Renaissance
Theaterben. Bem. 1929. ápr. 26. Fedák
Sárival.) »Diktátor kÍ8as3zony«, vj. 3 felv.
'Bem. 1929. okt. 18, Magyar Színbáz.

Színház pályázatán dicséretet nyert. »A'
temesvári színészet története.ct Temesvár,
1911. »Bafcócz Tamá3«, jutalmazott t ö r t
dráma.
)>Faluról-falura.<i
(Élményei.)
1929. — 1919. óta erdélyi színigazgató volt.
— Neje: Suffár Teri, színésznő.
F e k e t e (Scíiwarcz) Miksa, színész, sz.
1862-ben, Kecskeméten. 1880. év virág
vasárnapján Nyéki János társulatánál kezdi
a színészetet.

F e k e t e Lászlö, színész, sz. 1901. febr.
27-én, Kolozsvárott Színpadra lépett 1925júl. 1-én.

F e k e t e Oszkár (Ssari Oszkár), színházi
karnagy, sz. 1876. okt. 6-án, Budapesten.
Színházi működését megkezdte 1901, okt.
1-én, Szabadhegyi Aladárnál.

F e k e t e Jjflrinc, kecskeméti szegény diák
ból lett 8Úg-ó; így szolgálta a színésze
tet 3 évig, mikor beállt huszárnak e mint
ilyen, a táplárságig vitte. Munkája: »Magyar Theátromi Zsebkönyvecskew, készí
tette Fekete Lőrinc, a nemzeti játszó
társaság BÚgóJa. ilévkomárombaJi, 1819.

F e k e t e Pál, színész, sz. 1900. nov.
4-én. Az országos színészegyesületi iskolát
végezte, 1916-ban. Első szerződése a Bel
városi Színháznál volt, ahonnan az ApollóKabaréhoz szerződött. Az Apolló-Kabaré
társulatától később megvált és az Andrássy-úti Színház tagja lett. Közben el
végezte a Zeneakadémia operai tanszakát
és nagy sikerrel vizsgázott tenor szere
pekben. Egyideig a Fővárosi Operett
Színház tenoristája, majd 1929-ben kül
földre szerződött.

F e k e t e (Schwarcz) Mariska, (férje
zett Szántó Lajosné), színésznő, sz. 1864.
márc. 24-én, Nyirhátorhan. 23 éves ko
rában (1883. dee. 1.) lépett a színipá
lyára. Nyéki Jánosniíí.
F e k e t e Mariska, színésznS, sz. 1886.
aug, 24-ón, Budapesten- Színpadra lépett
1904-ben.
F e k e t e Mihály (nagyfalusi) tanár és
író, sz. 1820-ban, Bálványosváralján, megh.
1871. jól. 3-án, Kolozsvárott. Tanulását
Bésen kezdte, Kolozevárott folytatta, majd
Nagyenyedre ment. 1847-bea Berlinben az
egyetemre iratkozik. A szabadságharcban
nemzetőr volt. Tagja volt a Nemzeti Szín
báz operabiráló bizottságának s kiváló
zeneíró ís volt. 1860-ban hírlapíró.
Irt: »Szép Ilonka« címmel 5 felv. regé
nyes operát, Vörösmarty után, zenéje MosOJij/i Mibálytól. Bem. a Nemzeti Színbáz
1861. dec. 16-án, új szereposztással: 1865.
nov, 4-én. Összesen 6-szor játszották.
F e k e t e Mihály, színész, a kolozsvári
színbáz volt tagja, sz. 1884. dec. 31~én,
Csongrádon. Á. színészakadémia elvégzése
után Pécsett kezdi pályafutását, utána Te
mesvárt működik, azután Po:raonyban, Ko
lozsvárt, ahonnan megválva, Marosvásár
helyt azínigazgatásba fogott. Munkái: »Temesvár megvétele«, színmű. A Nemzeti

F e k e t e Pálné, (várdai) Kövesi Bona,
színésznő, sz. 1870. ján. 26-án, Nagy
váradon. Színpadra lépett 1887. jún. l-6n,
Kövessy Albertnél. 1914. jan. 13-án egye
sületi tanácsülésen nyugdíjazták.
F e k e t e !R6za, (szeredi Vajkay Eezső
honv. miniszt. s. titkár neje), színésznő,
sz. 1875. dec. 20-án, Balassagyarmaton,
megb. 1902. február havában, Kolozs
várott. Színésznő lett 1896. jan. 34-én,
Kolozsvárott.
F e k e t e Kőzsi, színésznő, sz. 1905.
márc. 23-én, Galgócon. Színpadra lépett
1925. jan. 1-én.
)>Fekete sas«. Bihar vármegyének meszsze földön híres vendégfogadója Nagy
váradon. Építette Balda János, nyugal
mazott dragonyos hadnagy a 18-ik század
elején. Mikor báró Wesselényi Miklós a
kolozsvári színtársulatot egyes magyar
országi városokba is elküldte, Nagyvára
dot látta legalkalmasabb nyári állomáa-
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nat, ide indult ennélfogva az első csa
pat, mely 1798. augusztus 23-án Nagy
váradra érkezett és három nap múlva elő
adták a »Siketiiéma« c. darabot, majd az
»Asszonygyülölő«-t, Kótsi Patkó János
és Gidófalvi Jancsó Pál részvételével. A
»Feket6 sas<í innen kezdve 1815-ig szín
ház volt, addig, míg a Sándorffy-féle
színház a tűz martaléka nem lett. 1836ban Pály Elek, 1845—46-ban KőrÖssy
'Pereno és Feleky Miklós, a szabadság
harc után Grócs Ede és Döme Lajos igaz
gatók játszottak itt. Utoljára Lendvay
Márton vendégszerepelt benne, továbbá,
PrieUe CornéHa, Chiabainé. (V. Ö. sÜSTagyváradi színészetK címszóval.)
Fekete Soma, író. A M. Tud. Aka
démián írnok volt, 1844. jún. 22-től 1859.
mérc. végén bekövetkezett haláláig. Igen
sok színművet fordított német, fr. és angol
nyelvből, melyeket a Nemzeti Színházban
adtak elő. Címük: »NŐragadás«, bohózat.
sKorszelleniK, vj. 4 felv. sZolkycí, dráma
3 felv. »A száműzöttííj dráma 5 felv.
j>A regélőíí, vj. 3 felv. »Legjobb az egye
nes út«, vj. 1 felv. »Tartuffeíí, vj. 6 felv.
írta; Moliere, stb. Szerkesztette a Heekenast-féle Nemzeti Színházi Zsebkönyvet.
Feketetábla. 1. A színház a más
napra szóló munkarendet az u. n. fekete
táblán adja tudtul az érdekelt tagoknak.
A feketetáblára az ügyelő függeszti ki a
munkarendet, melyet a színházi törvény
értelmében mindenkinek tudomásul kell
vennie. A munkarendet esti 8 óráig kell
kifüggeszteni. Ha ez lehetetlen volna, ak
kor körlevél útján kell a másnapi próbát
publikálni. A színház egyéb hivatalos köz
leményeit szintén a f.-oi szokás kifüggesz
teni. (V. ö. Próbatábla.)
2. Ha a színháznál darab- vagy sze
replőváltozás fordul elő, azt is a f.-n ad
ják hírül a közönségnek. Az ilyen hir
detést a színház előcsarnokában feltűnő he
lyen szokás kifüggeszteni, sokszor a pénztámyításkor, de legtöbb esetben az elő
adás kezdete előtt egy félórával.
Fekete Tivadar, író és újságíró írta
a szövegét »MÍ8S Monté Carloí< c. magyar
operettnek, amelyet Szendrey Mihály aradi
Színigazgató mutatott be 1927. deo. 6-án,
Aradon. Zenéjét szerz.: Baneth Iby.

Fekszik a szerep — a színésznek,
ha az megfelel képességének, alakjának,
temperamentumának. (Ezt a kifejezést a
németből átformált )>ziccer-8zer6p« kifeje
zéssel is mondják a mai színészek.)
Fektér Ferenc, tenorista, sz. ApaHnhan (Bács m.). Zenei kiképeztetését aty
jától nyerte. Gimnáziumi tanulmányait Pé
csett és Kalocsán végezte és 3 évig pap
növendék volt. 1854-hen színész lesz és
Gentiiuomotól vesz ónekleckéket, a drámá
ban pedig Egressy Gábor képezi ki. 1855.
febr. 14-én mint vendég fellépett a Nem
zeti Színházban, az »Emani«-ban és lyrai
tenornak szerződtették. Májusban Bécsbe
szerződött. 1856-ban Prágába hívták, ahol
okt. 29-ón a »Troubadour«-ban mutatko
zott be és két évre leszerződött. 1859—
61-ben újra a Nemzeti Színház tagja, fel
lép a »Troubadour«-ban, 1859. aug. 18-án,
de közben megválik, külföldön keres érvé
nyesülési lehetőséget, nevezetesen Brüsszel,
Brünn, Basel, Düsseldorf színházaiban.
1863—64—65—72-ben Kolozsvárt talál
juk. 1877-ben Aradra szerződik, ahol két
évig marad, míg 1879. május 24--én újra
a Nemzeti Színháznál találjuk, a »Szcvillai
borbély« Figaro-jában vendégszerepelt; itt
mint újra szerződött tag augusztus 26-án
lép fel először a »Piccolino« c, operában,
Mussaraigne szerepében. Ekkor így ír róla
a »Pesti Hirlap«: »IÍ,okonszenves bariton
hanggal bír, melynek hajlékonysága játék
operára is alkalmassá teszi Őt. Játéka eb
ben eléggé könnyed és fesztelen, — ének
modora jó iskoláról és jó ízlésről tesz
tanuságot.« Jelesebb szerepei: Zampa, Edgardo (Lucia), Elvino (Alvajáró), Manrico (Trouhadour), Ernani, Ördög Ró
bert, Alessandro Stradella, stb. — Neje:
Farkas Irma, az 1860-as években a deb
receni színházban mint ballettáncosnő mű
ködött.
»Feladni«. A súgó munkájának rövid
kifejezése a »feladniíí-szóban rejlik. Ha
ugyanis a szereplő színész a súgó szavát
nem értette meg, akkor arra kéri, hogj''
súgja azt újra, vagyis színészi nyelven
szólva, a súgó a mondókát »feladni« tar
tozik. (V. ö. Adni.)
Felber Árpád,
Budapesten.
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színész, sz. lS90-ben,

Feibér (Fölbér) Mária

Féld (Föld) Mátyás

Felbér (Fölbór) Mária, énekesnő.
A Nemzeti Színházban 1838. május
28-áji
mint
vendég" lépett
fel la
jjBeatrice di Tenda« c. operában, Ágnese
del Maino szerepében. >Í. .. feltűnte több
tekintetben nagy Örömére volt a közönség
nek. Hangja kedves, liajlékony s ható, is
kolája jó, előadása elég" biztois s e mellett
meleg és ízlést bizonyítóíc, — írta róla
az »Athenaeum« (1838., 46. szám). Ea
év június 9-éü 80 frtnyi fizetéssel a Nem
zeti Színházhoz szerződött. 1842. febr. 3-án
volt első fellépte Kolozsvárt, a sNormas
címszerepében- PŐbb szerepei: Adalgisa
(Norma), Adina (Bájital), Gamilla (Zampa), Amália-(Báléj), Norma és Beatrice
címszerepe, stb. Aggkorában Kolozsvárott
tartózkodott. Megb. 1892. febr. havában,
Veresegj'házán (Festm.).
Felcsapni — színésznek. E kifejezés
a legrégibb időkből származik, mintegy
szállóige maradt fenn.
'Féld Aurél,
Föld Aurél.)

író,

hírlapíró.

(Lásd:

Féld Irén, színésznő, sz. 1883. jún.
15-én, Budapesten. Atyja Féld Zsigmond,
színházigazgató. (L. o.) Már gyermek
korában fellépett a Fővárosi Gyermekszínházban. Művészi tanulmányai végez
tével 1900. április 18-án fellépett a Nem
zeti Színházban, a »Nagymama« Mártha
szerepében, majd 1901. január IG-án a
Vígszínház vendége volt, a »Trilby« c.
drámában. 1908. május 13-én mint Nóra
és június 1 l-én mint Desdémona ismét
fellépett a Nemzeti Színházban, majd rö
vid ideig a Magyar Színház tagja volt.
1910. nov. 19-én »Kamarajáték<í, címen
társulatot szervezett és a Zeneakadémián
tartotta előadásait, ahol tisztán irodalmi
jellegű színpadi művek színrehozását tűzte
ki feladatául s különösen az északi dráma
írók munkáit adatta. elŐ. Főbb szerepei:
Nóra, Eebeka (Rosmersholm), Gauthier
Margit, »Az érintetlen asszony« címsze
repe, Bella (Szellemdus hölgy), Boriska
(Falu rossza),-Bourdinné (Nulla úr), Má
ria (Molnár és . gyermeke), Claire (Vas
gyáros), 8tb.
Feld (Föld) Mátyás, gzínházigazgató,
színműíró, sz. 1876 okt. 28-án, Buda
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pesten. Kora if j óságától kezdve sz ínpa
don élt, mint színész és rendező. Előhb
Székesfehérváron lép'Színpadra'Dobó Sán
dornál, majd a Városligeti Si;ínházhoz ke-.
rüit és annak később apja, FeH Zsigmoiid
mellett igazgatója lett. 30 éves jubileu
mát 1928. "jún. • 2-án ülte meg. Számos
bohózatot írt és fordított,. főleg a Feldszínház részére, melyek közül ismerteb
bek: »A nevető . Budapest«, énekes boh.
5 képben. Bem. 1894. jún. 1. »0h drága
Margareta«, énekes boh.: 6 képben. Lindau
után. 1895. júl. 13. »Blitzw6Íss Kóbi«,
életkép 3 felv. Zen. szerz. Fodor. Ber
nát és Konti József
(1896.) »Trilbyk« (Ággszűzek), énekes boh. 3 felv.
Zenéje Fodor Bernáttól. 1897. u. o. »Az
északsarki utazók«, boh. Zenéje Barna
Izsótól. 1897. Magyar Színház. »A víz
fejű család«, boh. 1898. jún- 23. »Két,
ember tragédiájas,énekes boh.3 felv..l899.
jún. 22. Féld Színház. »Űj Szulamitcí, vagy
>AbszoIut Jakab, Jeruzsálem fia«. Látv.
parodisztikus boh. 3 felv. 1900. máj. 24.
»Öcska brigadérosíí, látv. bohóság, 4 feiv.
1901. jún. 21. »A próbadáma«, boh. 1902.
Magyar Színház. »A denxokrata<í (Euruj
Lába Mór), eredeti fővárosi boh. 4. felv.
1902. jún. 25. Zen. szerz. Barna Izsó.
»Bob herceg és Micí hercegnŐ«, boh. 1903.
jún. 24. »A hét ScMésingers, látv. éne
kes boh. 5 képben. 1904. jún. 23. »Pollacsekék Japánban«, énekes boh. 3 felv.
1905. jún. 7. >}Gül Baba leánya és
a tulipános koldusgrófx, boh. . 1906.
jún. 28. »Berta panamája«, énekes boh.
3 felv. Bem. 1908. júl. 1. »A pesti zBÍdó«,
boh. 3 felv. Bem. 1909. febr.- 22. »Az
éjjeli ügyvéd«, bohózatos operett 4 felv.
Irta Pordes M. és ü r b a n ' E. Zen. szerz.
Sehütt Walter. Bem. 1913. júl. 1. (Át
dolgozás). »Szervusz, Eelgrád<í, revü, 1914.
aug. 16. »Szervusz, Pest«, revű-operett. Bem.
,1916. júl. 5. (150-ik előadása 1918. aug.
25.). >>A csámpás királynéíí, énekes .boli.
1917. júl. 6. »Bolse Vikiíí, énekes boh,
1918. júl. 3. • )>Morton, te csalsz!«,
énekes boh. 3 felv. Bem. 1920. júl. 10,
))A Molnár és a Hattyúja«, énekes paródia
3 felv. Zenéje réázben Huber Miksától.
Bem. 1^921. aug. 10. ))Abogy mi kinézünk<í, revű-bohózat 4 felv. Kálmán
Jenő verseire, a zenét Pallós Tivadar
írta. Bem. 1922. júl. 14. »Mindonki
-

Feledi Gáspár

Féld Leó

a Gyapjú uccai német színházhoz szerző
dött. Száz forint havi fizetésért alakította
a jellemszerepeket a »Haramiák«-ban, »Ármúny és szerelem«-ben, ötvennél többször
Birch-Pfeiffer Sarolta egy rémdrámájá
ban, de legtöbbször a »Kirehfeldi pap«-ban
lépett fel, amelynek nevezetes címszerepe
legjellegzetesebb alakítása. 1879-ben fel
építette a városligeti színkört. iÉvefc so
rán működött Feld Zsigmond német tár
sulata a kezdetleges színkörben, de a ki
lencvenes években, az általános magyaro
sodás hatása alatt, magyar nyelven kez
dett játszani, ö maga is magyarul ta
nulta be szerepeit. Rákosi Jenő: »Éjjel
az erdŐn<( c. népszínműve volt itt az elsŐ
magyar nyelvű előadás. Ezenkívül híres
külföldi színészek is vendégszerepeltek
nála, mint Duse Eleonóra, S a r ^ Bemhardt, Salvini, Irma Grammatiea, Hansí
Niese, Kainz, Sloboda, Lewinsky, Eossi,
a velencei Goldoni-színház társulata, stb.
1908-ban Feld Zsigmond negyedmillió
koronáért a nyári színkört állandó téU
fcŐBZÍnházzá alakította át. Nikó Lina,
Gazsi Mariska, Nyarai Antal, Nyilassy
Mátyás, Sziklai Kornél, Sebestyén Géza,
Beregi Oszkár, Góth Sándor, Vendrey Fe
renc és sokan mások a ligeti színház szín
padján jutottak elsőizben szóhoz. 1901.
máj. 30-án megülte 25 éves igazgatói ju
bileumát. 1908. márc. 18-án a színész
kongresszus a Színészegyesület dísztagjává
választotta. 1925. jún. 6-án megülte 50
éves igazgatói jubileumát. Főbb szerepei
voltak: Ewald lelkész (Molnár és gyer
meke), Bem tábornok, Moor Károly, TeU
Vilmos, Narcisse, Kirclifeldi pap, stb.

tészk, pesti revü 4 felv. Bem. 19231
júl. 4. »Ninc8 már zsidó Pesten!«, éne
kes revü 5 felv. Bem. 1924. júl. 22-én.
»A meztelen Pestis, énekes, táncos revü 12
képben. Zen. Harmath Imre, verseire
Bzerz. Lajtai Lajos és Eadó József. Bem.
1925. jún. 37-én. »Az alvó feleaégK, éne
kes, táncos boh. 4 felv. Társsz. Lajtai
Lajos és Harmath. Imre. 1926. júl. 13.
»Á Schlésinger-fiú esete Lefkovits Kató
vak, pesti revű-operett 4 felv. Társsz.
Harmath Imre. 2en. ezerz. A. Hed. (Ál
név.) 1927. júl. 1. »Ez kell Pestnek!«
Alkalmi revü. Bem. 1928. jún. 2-án.
»Mersz-e, Matyi ?«, nagy látványos revü
3 felv. Zen. ezerz. Harmath Imre, ver
seire dr. Kótli Béla, Ábrahám Pál, Laj
tai Lajos, G-roBz Alfréd, Brodszky Miklós,
Garai Imre, Nádas Béla. Bem. 1928. júl.
1. »Nem tudok én zsidó nélkül élni«, pesti
tánc-operett 5 felv. Zen. ezerz- Brodszky
Miklós, Bachmann József, Eisemanu Mi
hály, Márkus Alfréd, Radó József, dr.
Eóth Béla, Stepát JenŐ, Szánthó Mihály,
Szántó Ferenc, verseit írta Erdélyi Mi
hály, Garai Imre, ' Kovács Kálmán és
"Weiner István. Bem. 1929. jún. 26.
Feld Ij&óf bécsi író. Munkái: »A nagynév« (Der Grosse Name), vj. A bécsi
Deutsches Theater társulata nálunk a Ma
gyar Színházban bemutatta 1910. jún.
1-én. »Carmela« c. 1 felvonáscK dalmű szö
vegét is 6 írta. Zen. szerz.: Delmar Al
bert. (A mű Luigi Casteldo olasz erede
tijéből készült.) Ford.: Váráét/ Sándor.
A Magyar Kir. Operaház 1911. nov. 18-án
mutatta be.
Feld Olga, operaénekesno, 1906. jún.
l-én szerződött a Magyar Kir. Operá
hoz, mint Ösztöndíjas. 1907. jan. 28-án
mutatkozott be a »Mignon«-ban. 1908.
jún. 30-áu megvált az intézettol.

Feledi Boriska, énekesnő, sz. 1878.
aug. 1-ón, Fönlákon (Temes m.). 1895ben végezte a líákosi Szidi színésziskoláját,
azután 1896. október 1-ón Halmay Imre
színigazgatónál kezdte a pályáját. 1902ben Janovics Jenőnél működött, ugyan
ezen év ápr. 6-án vendégszerepelt a Nép
színházban, a »San Toy« c. operettben.
1904-ben Nagyváradon, 1908-ban Miskol
con volt szerződésben, azontúl szintén a
vidék elsőrendű színpadjain működött.
1928. febr. l-én nyugalomba vonult.

Feld Zsigmond, színházigazgató, BZ.
1849-b6n, Spácán (Pozsony m.), de né
hány éves korában szüleivel Bécsbe költö
zött. Nagyon korán a bécsi színésziskolába
került, ahol Sehratt Katalinnal, Girardival és SonnenthaUal tanulta végig a szí
nészi inaséveket. A Stadttheater igazga
tója eg&z fiatalon szerződtette Feld Zsig
mondot, aki azonban 1865-ben otthagyta
a bécsi színpadokat, Pestre költözött és

Feledi Gáspár,
Tóth Ede »FaIu
rossza« (L. o.) c. népszínművének ^ y i k
főalakja.
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Feieky Károly

Feledi Gyula
Feledi Gyula, színész, sz. 1880. nov.
12-én, Vágújhelyen.
1929-bea a Városi
Színház tagja.

Feleki Erzsébet, színésznő, BZ. 1902.
aug. 1-én, Budapesten. Színpadra lépett
1924. júl. havában,

Félegyházi színészet. Kiskunfélegy
háza 38.000 lakosú alföldi r. tanácsú vá
ros. A lakosság túlnyomó része mezőgaz
dasággal foglalkozik és mintegy 20o/o-a
tanyai lakos. Ezen körülménynek tudható
be, hogy a városban a színiévad nagyon
rövid időre szabható. A legrégibb ada
tok egyike 1837-b61 datálódik; áprüis ha
vában ugyanis itt járt Kőrössy Ferenc
színtársulata. 1844. febr. havában itt ta
láljuk a Komáromi—Hevesi-féle egyesített
társulatot. 1855-ben itt találjuk Tóth Jár
nos színigazgatót. Ekkor már kifejlődhe
tett a városi lakosság műérzéke és színpártoló készsége, ami mellett szól az a
tény, hogy ugyanezen év novemberében
Keszy József társulata is bejött a városba.
Tagjai közt volt Bartha Elek, Erős, Futó
Ján<ra, Kadics Teréz. 1858. ápr. havában
íJsTyiri György a színigaz^tó. Az ő tagjai
közt találjuk: Nyirinét, Szentkúty Mihályt,
©ragusB Károlyt, Tamásit, Kovácsnét, Ke
letinét. Az lOOO-as években Szabadhegyi
Aladár, majd Molnár Gyula színigazgató
kapott játszási engedélyt, — újabban Kadó
Béla színigazgató társulata játszik itt, ki
nek Bzínikerületéhe tartozik: Esztergom,
Kőszeg, Zalaegerszeg, Tapolca, Magyar
óvár, Keszthely, Mosón, Szekszárd, Cson
grád, Kalocsa és Tatatóváros. A színi
évad tartama öt hét, mely az őszi hóna
pokra esik. Sem téli, sem nyári színház
épület nincs. Az előadásokat a város tu
lajdonát képező »Korona szállÓK nagyter
mében tartják, mely 400—500 személy
befogadására alkalmas. A közönség az ope
rett, népszínmű és zenésbohózatokat ked
veli. Az 1927. évi adatok szerint 32 esti
és 4 délutáni előadás volt. Ebből 13 drá
mai, 23 pedig zenésdarab volt. A zenés
darabok így oszlottak meg; 19 operett,
2 zenésbohózat és 2 zen. népszínmű. A
társulatot a város a Kalmárné-féle kultúr
alapból támogatja. Haubner Károly zene
tanár és Szalay Gyula reálgimnáziumi ta
nár mindenkor pártfogásukba vették a
fizínházat és magvas tartalmú cikkeikkel
a színházi élet fejlesztésére törekedtek.

Feleki Kamill, színész, ez. 1908-ban,
TÖrÖkhálinton. Színpadra lépett 1927-ben.
1928-ban a Király Színház tagja.

(Kiszel

Antal.)
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Feleki Klára, színésznő, sz. 1906. okt.
22-én, Kajduszohoszlón. Színpadra lépett
1925. júl. havában.
Feleki LászM, színész, sz. 1883. nov.
2-án, megh. 1923. jan. 24-én, Siójokon.
Színpadra lépett 1908-ban, miután siker
rel fejezte be színészískolai tanulmányait.
Éveken keresztül buzgó tanácsosa volt az
Orsz. Színészegyesületnek.
Feleki Pál, színész, sz. 1863-ban,
Pesten. Színpadra lépett 1885. ápr. 1-én,
Feleky Miklósnál. Rövid ideig a Nemzeti
Színház segédszínésze volt.
Feleki BezsO, színész, sz. 1900. deo.
26-án, Budapesten, Színpadra lépett 1923.
nov. havában,
Feleky Gábor, színész, sz. 1881. aug.
9-én, Biidapesten. Színpadra lépett 1910.
jún. havában.
Feleky József, F. Miklós fia, ref.
lelkész, szépirodalmi író és műfordító, sz.
1847. júl. 6-án, Debrecenben, megh. 1905.
dee. 31-én, Foktőn (Pest m.). 1874-ben
foktői lelkésszé választották meg. Irodalmi
lag már 17 éves korában működött.
Drámafordításai; »Beatris:, vagy a szín
művészet istennője*, szmű 5 felv., 1882.
»A kompauisták<(, vj. 1 felv., írta LahicJie
E. és Nus E. »A farkas torka«, szmű 4
felv., Laja León után. »Samu bácsi«, szmű
4 felv., írta Victorien Sardou. »A leg
újabb botrány<í, vj. 3 felv., írta Barriere
Tkeo. »Borgia Luoretia«, »Plumet örökségeíí (vj. 3 felv.), »Idegen nŐ«, »Boiondok háza«, stb.
Feloky Károly,
amerikai színigaz
gató, sz. 1865-ben, Budapesten. Pálya
futását mint zenész kezdte meg. Zenei
tanulmányait Budapesten, Bécsben és Lip
csében végezte és mint karmester Bécs21 —

Felekv Miklós

iJFeleky Klári

melyben mindenki egyenlő fizetést kapott.
1851-ben a Nemzeti Színház meghívja,
hogy a mindinkább elbete'gtpskedő id. Lendvay szerepeit játsszassa vele- Rövid bécsi
tanulmányút után 1852. jún. 17-én kezdi
meg működését a Nemzeti Színháznál,
mint szerződtetett tag. Előbb szerelmes
szerepeket játszott, később igen kiszélese
dett szerepköre. Társadalmi és közéleti té
ren is lelkes munkásságot fejtett ki, mint
fővárosi bizottsági tag, a Honvédmenház
igazgatósági tagja s az írók és művészek
körének alelnöke. Ö is közreműködött
a
Nemzeti
Színház
nyugdíjintézeté
nek létesítésében. Rendkívül nagy ér, demei vannak az Országos Színész
egyesület megalapításában s ezeknek elis
meréséül az Egyesület örökös díszelnökévé
választotta. A Nemzeti Színháztól 1884.
szept. 25-én megvált, hogy ismét szín
igazgatóvá lehessen. A budai Várszínházat
bérelte ki s társul vette maga mellé Blahíi
Lujzát, de vállalkozásuk bukással végző
dött. Nem volt több szerencséje "a Gyapjúuccai német színházzal sem és visszaszerzüdött a Nemzeti Színházhoz. 1887. ápr.
28-án ünnepelte színészi működésének öt
ven éves fordulóját, amikor a király »nagygalamb.l!alvi« előnévvel magyar nemességgel
Feleky Klári, színésznő, sz. 1907-ben, tüntette ki, főleg szín észegyesületi elnöki
Aradon. Színpadra lépett 1923. noy. ha működése körül szerzett érdemeiért. Több
vában.
város díszpolgári oklevéllel fejezte ki el
ismerését érdemeiért. 1902. máre. 16-án
Feleky Mifcl<ís, színművész, az ud- halt meg Budapesten. Sírja fölé tíz év
^ varhelymegyei Nagygalamhfalván
szüle múlva díszes emléket emelt a kegyelet.
tett, székely családból, 1818. dec. 18-án.
Kilenc éves korában látta az első színi
-F. 63 évig működött pályáján. Kül
előadást s ez leküzdhetetlen vágyat kel sejéről Újházi Ede ezt írja: »01yan volt,
tett benne a színészet iránt. Atyja pap mint a kovácsolt acél, lépte: mint a
nak szánta, de ő lelke vágyát követve, gummílabda, egyenes, mint a nádszál s
színésznek állott bo s Csíkszeredán ját karcsú. A hangja kellemes, erős, igazi
szott először. Mint vándorszínész sokat sa- férfihang.(í Ezekhez a külsŐ adományok
nyargott, de acélos lélekkel tűrte a nj'-omo- hoz nagy routine járult. Sokoldalú szí
rúságot. Bejárta az egész országot, sőt még nész volt, játszott szerelmes, hŐs, bonviBukarestben is játszott. 1844-ben átvette vant, finom és burleszk komikus, apa és
Pályi Elek társulatának igazgatását, több szalonbős szerepeket. Közöttük kiválóbbak
évig működött e minőségben s jelentős voltak: Edgár (Lear király), Bolingbroke
érdemeket szerzett vidéki színészetünk szín (Egy pohár víz), Percival (Griseldis),
vonalának emelésében. lB48-ban feloszlatta Clavigo, Petur bán, Zrínyi, Könyves Kál
társulatát, beállott honvédnek s »megmu- mán, Antonius, stb. De igazi szerepköre
tatta, hogy . nemcsak Tháliának lelkes a modern társadalmi drámákban nyílt.
papja, de Marsnak is vitéz fia«. Bem had Ideálisabb hŐsi szerepekben játéka hideg
seregében harcolt s századosságig vitte. és sablonos volt, szavalata modoros és pat
A szabadságharc után a bujdosó színészek togó, a szókezdő mássalhangzókat kettőzve
ből társulatot szervezett Nagybányán, ejtette ki s majd minden ezótagot küben telepedett meg, de álláshoz nem jutva,
csupán • zeneoktatásból élt, közben pedig
elsajátította az angol, nyelvet.. 1887-ben
Amerikába vitorlázott, bogy az újvilágban
próbáljon szerencsét. A newyorki- Casinoszínház karmesternek szerződtette és öt
éven át maradt meg ebben .az állásban.
Közben az Erlanger-féle operett-társulatbbz első karmesteri minőségbén vidéki
tournéra hívták meg. Az Egyesült-Álla
mokban csak a nagy városokban van ál
landó színház. A vidéket kitűnően meg
szervezett staggibnek látják el,' melyeket
a nagy színházi centrumokból küldenek
ki az amerikai színházi trust vezérei. Ilyen
staggiohe volt az Erlanger-féle is, amely
nél Feleky egy évtizedig működött. Meg
elégelve a nomád életet, gazdag tapasztala
tokkal felfegyverkezve, Newyorkban tele
pedett meg .és 1907-ben megnyitotta a
íjPalace Theatre<í-t, mely az Unió egyik
• legelőkelőbb' varietészínháza. Ez az intézet
azonban nem elégítette ki P. művészi
ambícióit. Néhány évvel később Hopkins
Arthurral társulva megnyitotta a »Plymouth-Tbeatrec<-t, mely kizárólag a drá
mai műfajt kultiválja.
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gyönyörű termetéről,' az egész lényén elömlő leányos szendeségről, mélytüzű, ra
gyogó fekete szeméről, szép, esengő hangj áról s keresetlen egyszerűségéről és ter
mészetességéről. Pályája későbbi folyamán
tragikai szerepeket is játszott ugyan (Desdemona, Júlia, Ofélia, Melinda, Stuart
Mária), de hiányzott játékából a tragikai
erő, a szenvedélyes hév. Ereje inkább az
érzelmes, mélyen megindító- játékban volt,
melyben Összhangzatosan érvényesült egész
lényének nőies bája igaz bensŐaégével. Kü
lönösen Feuillet drámáinak "s a hatása
alatt írt daraboknak egyik állandó alak
írt több eredeti színművet (»Enyingi ját, a panasz nélkül, némán szenvedő ár
Török János«, Férjem színészit, »Angyal tatlan asszonyt' játszotta kitűnően. Leg
Bandi<í) és sokat fordított franciából s híresebb szerepei e nemben: Margit (Egy
németből. Irt több színészettörténeti cik szegény ifjú története), Henrietté (A völgy
ket, költeményt és elbeszélést.
lilioma), Hermance (Szerencse gyermekej.
Kétszer házasodott. ElsÖ felesége Szákfy Nagy sikert aratott Lecouvreur AdrienneAmália volt, kit 1845-ben vett nőül. ,je; jeles szerepei voltak még: Adél (Báró
Tőle hamar elvált. Szákfy Amália sHa- - és bankár), Mártha (Benoiton-család),
fael ecsetére móltó« drámai szende volt, Ayda -(IV. László), Bózsi (Cigányj,
ki később Foltényiné lett. í'.^ második fe Magda (A társaságból), Butland grófnő
lesége, kit 1858-ban vett nőül: Munkácsy (Essex gróf). Vígjátéki szerepekben is ki
Fléra.
(Keky Lajos.)' válóvá tette keresetlen egyszerűsége; közü
lök legemlékezetesebb Ilon-ja (Nőuraíom),
Felekyné Munkácsi Flöra, színésznő, Idősebb korában a szende szerepkörről
sz. 1836. ápr. 29-én, Baján. Családja, a aiJ anya-bó'snők ábrázolására tért át s eb
wolffeldi Gaidler-C3salád, Németországból ben is igaz hatással érvényesült bája és
költözött be; nagyapja mint osztráli alezredes gyöngédsége.
(Kékif Lajos.)
Munkácson vonult nyugalomba s itt szü
letett Pál nevű fia, ki Munkácsy-Gaidler
F e l e k y Petronella,
színésznő, sz.
néven jelesebb vidéki színész volt. Mészá
1871.
jan.
25-én,
Budapesten.
Színpadra
ros Anna színésznővel kötött házasságából
született Flóra leányuk." Színészek köré lépett 1895. ápr. H-én.
ben növekedve, már 13—14 éves korá
Felelevenítés, v. felújítás. Színházi
ban szép sikerrel játszott szende szerepeket. műszó.- Valamely ismert, már játszott, köz
1854. őszén a Nemzeti Színházban ven kedvelt színdarab újra való színrehozatala,
dégszerepelt ; nagy tetszés fogadta, de a esetleg új betanulás alapján. Többnyire
színház egyelőre nem tudta tagjai sorába ezezón végével kerül erre a sor, mert az
szerződtetni, csak fellépésenként kapott 8 igazgató már nem akar új darabot be
forintot. Elébb kisebb szerepeket játszott, mutatni.
míg végül Szigligeti »Cigány«-ának Kózsi
Félgáge.
A gázsi fél része. Ünnepszerepében nagy sikert aratván, nagyobb
szerepekhez is jutott. 1858-ban feleségül és vasárnap délután, ha a színész fellép,
ment Felefcy Miklóshoz. 1882. nov. 24-én játékáért az aznapra eső fizetése felét
színészi pályájának huszonöíéves fordulóját kapja.
ünnepelte. 1901-ben nyugalomba vonult;
Fel-hang. A magas hang magyaros for
ez alkalomból a király a koronás arany- mája egykori kritikáinkban. (L.: »Életérdemkereszttel tüntette ki. 1902. febr. kópek<í, 1845., 1. kötet, 227. oldal. Hesz
6-án lépett fel utoljára a Várezínházban. Róza énekesnőről.)
1906. okt. 1-ón halt meg Budapesten.
Fcliiö Ervin, színész, sz. 1894. nov.
F.-t mint a legszebb magyar színész 4-én, Dettán (Temes m.). Színpadra lépett
nőt emlegetik. Elragadtatással szólnak 1923. jan. havában.
lön hangsúlyozott. De ha a szerep közel
állott a mindennapi élethez s teret enge
dett a rögtönzésre is, akkor igazi művészi
hatást is tudott kelteni. Különösen a hi
deg s az epés, türelmetlen és zeómhes
jellemek áhrázolásában" volt kiváló, mint
Álba herceg (Egmont), Marecat (Jó Bará
tok), Marteau (Idegesek), Aíorteauf gxóí
(Völgy lilioma), Clarkson (Idegen nŐ).
Kitűnő szerepei voltak még: Rantzáu, Cavarlet, Van der Krafft,, Monteigiin. Nép
színműi magyar alakjai közül különösen
Lajtos-a (Strike) volt élettel teljes.
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íFelIiőkéazüléfc

Felkötő szakáll

Felhökészülék. Eégente a felhőket fes
tették a váezonhátterekre. Mikor azonban
általánosan elkezdték használni az úgyne
vezett horizont-függönyt, ami állandóan
ott lóg .a színpad körül, a festés helyett
vetíteni kezdték a felhőket. Először c s ^
álló fellegeket tudtak vetíteni, ami azon
ban a viharoknál jelentkező felhőjárás áb
rázolására nem volt alkalmas. így a ref
lektorok elé üvegkorongra festették a fel
hőket, amit azután, a lenese előtt forgat
tak kézzel. Ma már fotografálják a fel
hőket és a korongot vülany^p. hajtja
egyenletesen.
Felhő Klári. Eredeti népszínmű da
lokkal és tánccal 3 felvonásban. A NépBzínház 1886. évi pályázatán 100 arannyal
jutalmazva. írta Hátkay László, zenéjét
szerzetté Mrkel Elek. Bem. 1886. áprilía 13-én, Népszínház. Szereposztása;
öav. Aha GyÖrgyné: Pártényi Jánosné;
Aba András: Tamássy József; Felhő
Klári: Blaha Lujzaj FelhŐ Katica: Li
geti Irma; Fátyol Ferkó: Vidor Pál;
Tenger Ádám: Szathmáry; Bálint: Szir
mai Imre; Csík Vendel: Németh József;
Istók; Ujváry Károly; Viola Éva: Rákosi
Szidi; Rokkáné: Klámé Angyal Hka;
Gei^Ő: EŐry Gusztáv; Szita Pista: Szabó
Antal; Esperes: Horváth Vince; Bence:
Tóth A., Magda: Gyöngyösi J . Kolozs
várt 1886. húsvéthétfőn mutatták be. Fő
szereplők: Felhő Klári: Bónaazékiné; Fá
tyol Ferkó: Váradí Miklós; Fátyol Ka
tica: Serédi Sarolta; Viola ;Éva: Medgyaszay Evelin; Csík Istók: Kulinyi Már
ton; Tenger Ádám: Vedress Gyula; Csík
Vendel: Makó Lajos.
Felhő E Ő ^ i , operetténekesnő, sz. 1879.
iipr. 3-án, Kráklcóhan. Eákosi Szidi szí
nésziskoláját látogatta, majd a zenekonzer
vatóriumot befejezve, 1896-ban a Magyar
Színházhoz szerződött, onnan 1908-ban
Győrbe kapott szerződést, Dobó Sándor
hoz, majd Pápán és Székesfehérvárott mű
ködött. 1899-ben Aradon férjhez ment
Koltai VidoB Dániel honvédhadnag^hoz.
1903—1905-b6n Debrecenben, 1906-ban
Szegeden aratta sikereit. 1907. febr. 2-án
mint vendég fellépett a Magyar Színház
ban, a »Víg özvegyc<-ben. 19Í2-ben a bu
dapesti Modern Színpadhoz hívták meg.

(Nagy Endre igazgatása alatt.) 1915-hen
hosszabb időre Münchenben vendégszere
pelt. 1916-ban a Eoyal Orfeum tagja
volt; ezután több más fővárosi kabaré
nál működött. 1924. aug. 23-án bemutat
kozott a Fővárosi Operett Színházban, a
»Párisi kis leány« o. operettben, komikai
szerepbea.
Felírás. Színészi kifejezd arra, akit
az ügyelő hivatalosan vádoi, tehát felír
üld. próbakésésj próbazavarás,
esetleg
izerepnemtudás stb. címén. Az ily fel
írt egyén vádját a hónap közepén és
végén megtartandó színházi törvényszé
ken szokás elbírálni, melynek természete
szerint a vonatkozó paragrafusok szem
meltartásával vagy megbüntetik a felírt
színészt, vagy pedig — ha a bíróság.
elfogadja a mentséget, felmentik a vád

alól.
Félix Benedek,
magyar származású
bécsi udvari operaénekes, sz. 1860. szept.
S8-án, Pesten, megh. 1913- márc. 2-án,
Bécobm. Bankhivatalnok volt, de nagyon
vonzódott a színészpályához s 1881 -ben
követve vágyát, Mödíingben csakugyan szí
nész lett. 1883-ben a bécsi Carltheater
tagja, nemsokára a bécsi udvari színház
szerződtette. Szerepei: Beckmesser (Mes
terdalnokok), Herold (Lohengrin), Papageno, Laertes, Bartolo, stb. 1887. ápr.
24-én nálunk is vendégszerepelt az Operá
ban, a »SzeviUai borbély« Bartoló-jában.
1888. jún. havában a bécsi udvari opera
újabb két évre szerződtette.
F e l k a p o t t — d a r a b — kifejezést azon
színműre használják, amelyet a közönség
megszeretett és így sokszor kerül színre.
Szokták ezt a kifejezést is használni: FélTcapoft színész, ami alatt a kedvenc színészt
kell érteni.
Felkötő szakáll. Ha a színész nem
ragaszt szakállt, akkor ú. n. felkötőszakállt
használ. Ez már előre elkészített maszk
darab; a krepp rá van erősítve egy háló
szerű fonatra és olyan az alakja, hogy
teljesen pótolja a ragasztott szakállt. A
fej közepén a felkötő szakáll gummival
megköthető, szűkség szerint szűkre vagy
tágra hagyva a kötést. Természetes, hogy
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Fellefíí István

Félreszólások

a felkötő szakáll nem ad oly karaktert
az arcnak, mint a ragasztott 8 leginkább
akkor használják, ha a njílt színen hir
telen meg kell változni a maszknak. Ilyen
kor a ezöveg szerint a színész lerántja az
Öreg maszkot ábrázoló felkötő szakállt és
megifjodva ott áll csupasz arccal.

vezték a NéjKzínházat (1875), a szegedi
(1883), a tatai (1889), a fiumei (1883),
a pozsonyi (1886), a nagyváradi (1900)
színházat, továbbá a Vígszínházat (1896),
a Fővárosi Operett Színházat (orfeum
alakjában), a kolozsvári, pécsi éa kecsk^néti színházat, stb.

Fellegi István, színész, sz. 1907. jan.
11-én, Mágoceon- Színpadra lépett 1926.
Bzept. 1-én, Faragó Ödönnél. Rákosi
Szidi iskoláját végezte. 1930-ban Alapi
."bíáiidornál működik.

Fellner Ferenc dr., operaénekes, sz.
1900-ban, Budapesten, ahol atyja ügyvéd.
Zenei tanulmányait a Zeneművészeti Fő
iskolában végezte, ahol Anthes Györgyvolt a tanára; Az énektanulmányokkal
párhuzamosan jogot hallgatott az egyete
men és megszerezte a doktori diplomát.
Anthes halála után Bécsben, Franz Steíner
kamaraénekes vezetése alatt folytatta tanul
mányait, majd a prágai német operaház
hoz szerződött és Zemlinsky igazgató ve
zetése alatt bárom évig működött ott.
Prágából került Barmenbe, Engelbert
Hiunperdinck, a nagy német komponista
fiának meghívására. Itt első fellépése
Humperdinck »König8kinder« c. operájá
ban a királyfi szerepében volt. 1928. ápr.
21-én Budapesten is bemutatkozott a
Magy. Kir. Operaházban, a »Turandot«
Kalaf szerepében.

Fellegi Jámos,
színész. Munkája:
»Színházi emlény«, ajánlva e hon lelk^
fiai 8 leányainak. Árad- (Év nincs.)
Fellépés-szóval jelölik a színésznek a
színpadon történő megjelenését. A szó a
német »auftreten«-bfíl származik, 1803-ig
»felállni«, smegjelenni a játékszíneus szó
járta; 1823-tól: »kiállani«, »kílépni a kö
zönség eleibecí és »följelenni a játékszí
nen* kitétel volt használatban. 1835-től
már a »fellépni« szó helyettesíti az eddigi
kifejezéseket.
Fellépti-díj.
A színész honoráriuma.
A fővárosban vannak oly színházak, ame
lyek a színészeket fellépti-díjra szerződ
tetik. A szerződésben kikötik, hogy a szí
nész hányszor tartozik fellépni egy hó
napban, minden fellépés után a megálla
pított honorárium jár az illetőnek. Ha
a színész valamely este több színházban
lép fel, akkor annyiszor több f. jár neki.
Ünnep- ós vasárnap délután szintén fizet
nek fellépti-díjat. A fellépti-díj első meg
valósításának eszméjéről a »Hölgyfutár«
1862. február 6-iki száma tesz említést.
A fellépti-díjak megadóztatása életbe lé
pett 1881. február havában. (V. ö. Túlfellépés.)
Fellner Ferdinánd, osztrák építész,
fiz. 1847. ápr. 19-én, Bécsben, megh.
1916. márc. 22-én, u. o. 1873. óta
Helmer Árminnal (L. o.) együtt színhá
zak építésével foglalkozott. A jelenkornak
egyik legjobb színházépítője volt, aki el
tért attól az iránytói, amelyet például
Semper követett és elsősorban a praktikus
ság i... törekedett. . Nálunk is sok színház
épült az ő terveik szerint. így ők ter

Felment a függöny. Ha megkezdik az
előadást, az ügyelő és a súgó jelére a füg
gönyt felhúzzák, amire a színfalak mögött
azt mondják: »felment a függöny«. (V.
ö. Lement a függöny.)
Félreszőlások = tulajdonképpen apró
monológok, melyek a dialógba vannak
beleszúrva, melyeket tehát egyik szereplő
Qgy másik szereplő, sŐt többek jelenlété
ben mond el, de nem azok füle halla
tára, hanem magának, jobban mondva, a
hallgatónak, akit az iUetŐ szereplő igj
von be a maga titkaiba. Az életben az
emberek csakugyan nem szólnak félre, csak
esetleg mást gondolnak, mint mondanak
s ezeket a mellékgondolatokat a régi
drámaíró a maga kezdetleges szövésű di
alógjában nem tudta máskép kifejezni,
mint a közönséghez intézett félreszólással,
amely csakugyan zavarja az illúziót.
Shakespeare már rájött arra, hogy mennyi
vel érdekesebb és frappánsabb, ha azt, amit
a szereplő gondol, de a partnerének meg
nem mondhat, félreszólás helyett bele
szűri magába a párbeszédbe, de mégis
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íFelsőbbek engedelmével.«

Felvonásköz

olyanformán, hogy ezt a rejtett gondolatot
esa!: a közönség érthesse meg, nem pe
dig az, akivel a szereplő beszél. ))Hamlet«ben van egy pár ilyen dialógus s az
ibseni dialógus akárhányszor nem egyéb,
mint a kimondott szavak mögött lappangó
folytonos félreszólás. De , ha a íaodern
technika . a, monológgal együtt a félreszólást is. kiküszöbölte: nincs az a félreBzólás, amelyet egy igazi színész el nem
tud úgj mondani, hogy illúziót keltsen
s természetesen hasson.
(Dl'. Hevesi Sándor.)
sFelsöbbek engedelmével.«így kez
dődik a legtöbb régi keletű vidéki ma
gyar színlap. Eredete 1790-ből való.
Felsödabas pestmegyei községben 1837.
szept. 7-én Balogh. István társulata járt.
Többek között előadták a »Botcsinálta dok
tori; e. Moliére-vígjátékot és a »Eomeo
és Juliá«-t is.
Felsült szerelmesek, dráma, írta:
Shakespeare. 1867-ben lefordította 'Rá
kosi Jenő, de nem került színre.
Felszedni a bérletét. Az a proceszszus, midőn a bérletszerző színházi titkár
vidéki helyeken a bérlőközönségtől átveszi
as előlegezett helyárakat.
Felújítás, franciául: reprise (ojtsd;
röpriz), valamely ismert, már játszott da
rabnak újra való színrehozatala, esetleg
új betanulás alapján. Leginkább szezon
végén történik, amidőn már teljesen új da
rabot nem akar az igazgatóság bemutatni,
ilyenkor egy kedvelt régi darabot vesznek
elő, amelyet felűjitás-BzÓYsl jelölnek meg.
(V. ö. Felelevenítés. — Pbeprise.)
Felvételi vizsga. Az Országos Színószegyesületben történő színészvizsga, me
lyet minden év június havában tartanak
a tanács tagjai előtt. A vizsga sikere sze
rint a jelentkezőt egy vagy két évi gya
korlatra boesátják. (Lásd: GyakorlatosBzínész címszót is.) A F . intézményét
1883. október havában hozták érvénybe.
Kkkor fŐkeUékül a jelentkezőtől megkíván
ták, hogy egészséges és ép legyen, csinos
alakkal, tiszta orgánummal, kifejező szem
mel bírjon és kellŐ intelligenciát is kí
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vántak. Ehhez járult még legalább négy
középiskola elvégzése és megfelelő tehet
ség. A nőket 15—20, a férfiakat 16—
26 éves korig vették fel.
Felvidéki színikerület. (Lásd: Északmagyarországi színikerület.) •
Felvigyázó (fölvigyázó) az ügyelő
(L. 0.) neve a Pesti magyar theatrális
társaságnál, 1813-ban. Latinosan: Inspiciens. (L. o.)
FelviiíCzy György,
színműíró, sz.
1648-ban, Toj'á'én. Az unitáriusok ko
lozsvári gimnáziumában tanult, hol 1672ben senior volt, majdnem egy évig és itt
tanuja volt az ú. n. iskolai-drámák elő
adásának (L. 0.), majd Torockón taní
tóskodott. Azután többféléhez fogott, de
mindenütt üldözte a szerencsétlenség; végre
arra a gondolatra jött, hogy színtársulatot
alakít. Az engedélyt 1696. október 1-én
meg is kapta I. Lipóttói, azonban előadá
sairól csak szóhagyomány maradt fenn,
még pedig, hogy színpadul a hiút (vagyis
nyitott elejű padlást) használta és a' kö
zönség az uccáról nézte a játékot. Hol
és mikor halt meg, nem tudjuk. Neve
zetes munkája a »Comico-Tragoediá«-ja,
melyet még a s zíniengedély elnyerése előtt,
1693-ban kiadott. Pluto és Jupiter vil
longását tárgyalja.
Felvonás. A színdarabnak az a része,
melyre az egységes cselekmény tagozó
dik. Latinosan acim^régi magyaros alakja:
végz^. A felvonás-szót már Teleki. Ádám
használja (1772) BCid«-jében, mely »fölvonásokra« oszlik. Előbb Faludinál »Constantinus Porpbyrogenitus«-ban »VégzésK a
felvonás neve; még előbb j-ess-nek mond
ták. A felvonás-szót Simay Kristóf is hasz
nálja (1788): »Váratlan Vendég« című
»Vígság08 Játéiíá«-ban, mely »Hárora Felvonás<í-ra oszlik. A szó a német Aufzughól származik és rögtön általános lett.
A szót ismeri Soós Márton színész (L.
0.), aki a »Magyar Pénelopé, avagy az
állhatatos szeretet példaja« e. munkáj a
címlapján ezt írja róla: »Víg Játék Öt
F6l-Vonásokban«.
Felvonásköz. Azon kis idő, mely alatt
a díszítő-munkások átváltoztatják a szín
padot a következő felvonásra. Ugyanekkor

Felvon ásv ég

Fenyóri Peterdi Mór

a bútorosok és kellékegek, valamint a vi
lágosítók is működésbe lépnek. Felvonás
közben a vidékén zene szórakoztatja a kö
zönséget. A ifóvárosban reklámokat vetí
tenek a függönyre. A Nemzeti Színház
igazgatósága 1871. október havában be
szüntette a felvdnásközi zenét.
•Fel vonás vég. A drámai művek egyes
részeinek hatásos belejezése, amit a szín
padon a függöny legördültével jeleznek. A
felvonás vég jelenetének azonban a dráma
belső szerkezetébői kell hatásossá épülnie,
mert a trükkszérűen kieszelt felvonásvé
geken rendszerint érzik a mesterkéltség.
A hatás szempontjá,ból fontos a függöny
leeresztésének időpontja is. A kelleténél
előbb, vagy később leeresztett függöny el
veszi a legszebben felépített felvonásvég
hatását is. Éppen azért a színházaknál kü
lönös gondot fordítanak a függöny ke
zelésére.
Fémes Lászlő,
Nagyváradon.'Miivé:
Nagyvárad.

író, sz. 1893-ban,
»Iljá«, szmű. 1914.

Fenékjárás. A színpadi középjárást
»fenékjárás«-nak hívják színpadi nyelven.
Ha tehát a színész szerepében az az in
strukció áll, hogy elmegy a fenéken, ez
azt jelenti, hogy a közép járáson kell tá
voznia. Megkülönböztetnek azonban jobb
os baloldali fenékjárást is. (V. ö. Balra
el; — Jobbra el, — Középen el.)
Fenékszín. A színpad hátsó része,
vagyis a hátsó színpad, a színpad mélye.
Fenn. Utasító szó a színésznek a
szerző részéről, mely szerint szavait, me
lyeket eddig félre mondott, most a sze
replőhöz intézze. (V. ö. Félreszólások.)
»Fenn az ernyő, nincsen kas;< —
közmondás, a. m. a világ előtt sokat mu
tat, pompásan él, pedig nincs miből. Az
ernyős vásári-szekérről vett kép. Ernyőt
csak akkor keU tenni a szekérre, ha a
szekérkae teli van portékával, amelyet meg
kell óvni naptól, esőtől. Aki felrakja az
ernyőt, holott nincs a szekérderékban
semmi, még kas sem, az port akar hin
teni a világ szemébe, nagy módot mutat.

pedig vagyona nincsen. A szólás Szigligeti
híres darabjának címe.
„Fény árnyai".
Szín&zi
szállóige.
Eredetét Szigligeti
Edének 1865-ben
színre került tragédiájától veszi. Értelme
nem más, mint az a sok intrika, áská
lódás, besúgás, mellyel a színészek lépten. nyomon találkoznak a kulisszák világában.
F e n y é r i P e t e r d i ÍUőr,
színész, sz.
1857-ben, Pesten, megh. 1927. jan. 31-én,
it. 0. Két reálisk. osztályt végzett, azután
szobrász, majd könyvkereskedő lett. 1874ben azonban Kecskeméten felcsapott szí
nésznek, Szathmáry Károlynál ós 6 évig
működött a kórusban. A következő igaz
gatóknál volt szerződésben: Soós Mihály,
Némethy György, Örsy Gusztáv, Temesváry Lajos, Gerőffy Andor, Aradi színügy-gyámolító-egylet, Mándoky Béla, Mosonyi Károly, Feleky Miklós, Bogyó Ala
jos, Krecsányi Ignác, Balogh
GjÖrgj,
Makó Lajos, stb. MidŐn Krecsányi ki
vette a kórusból, mint apa- és jeUemszínész szerződött. 1893. ápr. 11-én a Nép
színháznak, 1904-ben a Magyar Színház
nak volt a tagja. 1905. nov. 21-én meg
ülte művészi pályafutása 30 éves fordu
lóját Szegeden, a »Velencei kalmár« Shylook szerepében. KitünŐ intrikusszínész
volt. ö vele történt meg, hogy Szegeden
a »Strogoff Mihály<í előadása után a kar
zati publikum meg akarta verni, mert oly
hűen alakította az intrikus Ogareff Iván
szerepét és ugyancsak Debrecenben, a
»Dreyfuss kapitánya előadása után ('Paty
du Clam-ot játszotta) rendőri fedezet alatt
kellett a tömeg bosszúja elŐl menekülnie.
A színműírásra 1879-ben Temesvárt Csiky
Gergely buzdította s 1881-ben az aka
démiai pályázaton )A műkedvelőkí< c.
színművével elsŐ helyen, 1882-ben »A lo
vagiam kor«-ral a második helyen tüntet
ték ki 8 1883-ban »A késő ébredése .e.
szomorújátékával 100 arany Teleki-díjat
nyert. Egyéb ' színművei: »A szegedi
boszorkány<í, főv. életkép 3 felvonásban.
Bem. 1893. december 30. Népszínház. Ze
néjét szerz. ifj. ' Bokor József. »Titfcolt sebek« c. drámája a Porzsolt Kál
mán-féle pályázaton dicséretet nyert.
(1897.) Fordításai: »Az oroszlán bar
lang jábancc, boh. 4 felv. Irta:- Delacour
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Fényes Samu dr.

Pényes Adél
€8 Labiche. Bem. 1884. nov. 6., Szegeden.
»A király raulat«, verses vj., írta: Hugó
Ticíor, 1890. »Királyszöktetés«, operett.
Irta: Klein Hugó, zenéjét szerz.: Kemer
József. Bem. 1891. aug. ll-én, Budai
Színkör. »Mongodin úr felesógecí, vj. 3
felv. Irta: Emest Blum és Raoid Toehé.
Bem. 1893. aug. 22. Városligeti Színkör. »A
hitetlen Tamófi«, boh. 3 felv. Irta: Jofcoíw/és
Laufs Károly. Bem. 1894. máj. 30., Vá
rosligeti Színkör. »A vészmadár<í, párizsi
boh. 3 felv. Irta: Mcá Fritz, Bem. 1895.
máj, 15., u. o. »A kés története<í, boh.
•3 felv. Irta: Blum és Toohé. Bem.
1898. aug. 27., Magyar Színház. Lefordí
totta: Echegaray: »Szent-e vagy őrült ?«-jét,
"Foss Bichard: »Bűnö8<í-ét, stb. Számos
más műve kéziratban maradt. FŐhb sze
repei voltak: Petur bán, Szörényi (Ocskay
brigadéros), Zsiga cigány, Gáspár apó,
Eisvor (A haza), Engstrand (Kisértetek),
Kent (Lear), Vaillant (Küzdelenn a létért),
Schwartze ezredes (Otthon), Mosolj^ó,
Kantzau Jean, Bouquet (Államtitkár úr),
Vasember, Brazovics (Aranyember), Kilényi Dávid (Déryné ifiasszony), stb.
Nyugdíjaztatása után a fővárosi Drasehetéglagyár hivatalnoka volt; mint ilyen
hunyt el. — Neje: Havasi S^idi (L. o.)
színésznő.
Fényes Adél,
színésznő, az. 1904.
aug. 21-én, Margittán- Színpadra lépett
1925. júl. 1-én.
Fényes Anna, (érendrédi és csokalyi)
színésznő, sz. 1899. jan, 6-án, Nagyvára
don. Mint műkedvelő-gyermek már öt
éves korában lépett fel. 1908. máre. 28-án
feljött Budapestre és itt a Király Színház
ban a »Jánoská«-ban szerepet kapott (máj.
7 - t - \ A szereplés sikerült és 13Ö-szÖr
játszott egyfolytában. A »Táncos huszárokí< e. Szirmai-operettben 1910. febr.
13-án délutáni előadásban játszott először.
A sikereken felbuzdulva, a Magyar Szín
házban is szerepelt, akkor már ünnepelt
esodagyermek volt. Itt a »Kis lord«-ban
tűnt fel, majd a »VízözÖn«-ben a Szívkirályt játszta, az »Apja lányá«-ban a fŐ•szerepet, stb. Később báró Uray János
hoz menvén feleségül, lelépett a pályáról.
Fényes-darab, (színész-zsargon) nem a
fényes, kiáUitásos darabra értendő ki
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fejezés, hanem a rokokó és spanyol dara
bok jelmezének jelzője, amelyekre arany
és ezüst díszítésű hímzéseket alkalmaznak.
A színházi szabók szokták e kifejezést
használni.
Fényes DezsÖ, középiskolai tanár, sz.
1859. máre. 12-én, Aradon, hol közép
iskoláit is végezte. 1892. óta Aradon mű
ködött. Munkája: »A szakértői vélemény«.
Epizód az aradi új színház történetéből.
Arad, 1885.
Fényes Erzsi, énekesnő, sz. 1894ápr. 3-án, Budapesten. Atyja Fényes
Dezső, igazgató-tanár. A Zeneművészeti
Főiskolán énektanítónői oklevelet nyert.
Énektanulmányait Budapesten, Bárdossy
Irénnél kezdte, majd Berlinben folytatta,
Selma Nicklass-Kempnemél s Budapestre
vissEatón'e, Anthes György kamaraénekes
nél nyerte művészi kiképzését. Játékmes
tere StoU Gizella volt. 1915—17-ig ál
landóan hangversenyezett Budapesten és
több vidéki városban, majd 1917-ben a
drezdai szász kir. udvari operához szerző
dött, mint szólista. Drezdában mint »Mícaela« lépett fel először s az udvari
templomban a miséken mint szólista mű
ködött. Drezdai tartózkodása alatt TeplitzSchönauban is vendégszerepelt. Több hang
versenyt adott Budapesten, Berlinben és
Drezdában. Budapesten a Városi Színház
ban többizben lépett fel mint vendég. Leg
nagyobb sikerét Leonóra, Eecha, Agatha
és Micaela szerepében aratta.
Fényes Mariska, színésznő, sz. 1896.
jul. 2-án, Kassán. Színpadra lépett 1918.
szept. havában.
Fényes Samu dr., ügyvéd, színműíró,
sz. 1863. okt. 28-án, Tályán (Zemplén
m.). A gimnáziumot Nagyváradon és
Kassán járta. 1907-ig Kassán volt gya
korló ügyvéd, azután Budapestre költö
zött. Színművei: »Bgyetlen csoda«, tár
sadalmi szmű 3 felv. Kassa, 1901. »Kuruo Feja Dávid«, dr. 4 felv. 1902. máre.
15., Vígszínház. »A vez6kl^«, szmű 3 felv.
1902., Városligeti Színkör. »Bacsányi(í,
dr. 3 felv. 1903. dec. 19., Vígszín
ház. »A csöppség<í, vj. 3 felv. Bem. 1905.
okt. 14., Magyar Színház. sGsebi tatár«, vj.
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íFényhatás.
3 felv. Bem. 1906. márc. 27. Nemzeti
Színiláz. sPereszlényi juss«, énekes játék
3 felv. Zenéjét szerz.: Kálmán Imre.
Bem. 1906. ápr. 27., Mag-yar Színház.
»ÁrtatIanok«j szmű 3 felv. 1908. márc.
7., Nemzeti Színház. »Álmodo2Ók<í, szmű
3 felv. Bem. 1909. szept. 3., Magyar
Színház. Fordítása: »A túlsó partról«,
három felvonásos Bzmű, írta: Salten Fé
lix. Bem. 1908. nov. 7. U. o.

pett 1902. virágvasárnapján. (Férje: Miiller Mátyás, színházi karnagy.) (L. o.)
Fenyő Nelli, színésznő, sz. 1899. júl.
7-én, Berzencén (Bars m.). Színpadra lé
pett 1921. nov- havában.
F e n y ő Eőzsí, színésznő, sz. 1875- nov.
13-án, Kolozsvárt. Színpadra lépett 1896.
ápr. 15-én.
Fenyő Rőzsi, karénekesnŐ. 1908. szept.
1-től a Magy, Kir. Operaház tagja.

F é n y h a t á s . A modern színpadokon a
rendezők a lehetőség szerint tökéletes vi
lágítást produkálnak. A eél elérésére a
fényhatást is alkalmazzák, melyet a ri
valda és Bzuffita megfelelő beállítása mel
lett (különféle színekben) érhetnek el.
Szükség esetén a reflektorokat is alkal
mazzák. (Lásd: Világítás-)

Fenyő Teréz,
színésznő, sz. 1900.
máre. 17-én, Hódmezővásárhelyt.
Színipályára lépett 1927. szept. havában.
Fényszóró. Azon színpadi reflektor,
mellyel a sokszínű fényt vetítik tükör se
gítségével. A fény sugarait a tükör sza
bályozásával kisebb vagy nagyobb körben
lehet bevetíteni.

F e n y ő Aladár, színész, sz. 1891. júl.
11-én, Magyarkamzsán. A Színművészeti
Akadémiát 1912-ben végezte el. Első fel
lépése Nádassy József társulatánál, Ma
kón, Szomory Dezső: »GyÖrgyike, drága
gyermek« c. színművének Hübner szerepé
ben volt. Igazgatói ezek voltak r Nádassy
Józeef, Fodor Oszkár, 1917. ápr. és 1929ben a Fővárosi Operett Színháznál és a
Vígszínháznál működött. Játszott a vidék
főbb városaiban is. Főbb szerepéi: Luci
fer, Jago, Shylock. Fösvény, Faun, stb.

F e n y v e s J e n ő , színházi karmester, a
stralsundi városi operaház tagja. A buda
pesti Zeneakadémián Koessler János alatt
végezte a zeneszerzést, még a világháború
előtt került ki Németországba s eleinte
mint a berlini operaház magánbrácsása
működött. Utóbb a lübecki operához szer
ződött mint korrepetitor, onnan hívták
meg Stralsundba, Németország legészakibb
városába karmesternek. 1920 óta vezényli
a stralsundi színház operaelőadásait. Azon
kívül szimfonikus zenekart is szervezett.
Stralsundi lányt is vett el feleségül. F .
mellékesen művészi fényképezéssel is fog
lalkozik.
/"

Fenyő Árpád, színész, ez. 1897. dec.
15-én, Nagykanizsán.
Színpadra lépett
1923. május havában.
Fenyő Emil, színész, sz. 1889. márc.
18-án, Magyarkanizsán, Színészakadémiai
tanulmányai után Temesvárott, Krecsányi
Ignáenál lett színésszé, onnan Pozsonyba,
majd Miskolcra szerződött. Ezután (1917.
jún* havában) a Vígszínház tagja lett.
Itt első fellépése jún. 17-én volt a »KIék
róká«-ban; később az intézettől megvált
és müncheni filmszínész lett. 1918. no
vember 3-án feleségül vette RÓTIOÍ Alice
színésznőt, kitol később elvált.

Fenyves Sándor, színész, énekes, sz.
1904. máj. 24-én, Balmazújváros hajdúmegyei községben. Debrecenben tett érett
ségit, majd elvégezve az Orsz. Színész
egyesület Színészképző Iskoláját, 1924aug. 1-én Szegeden lett színésszé, onnan
Miskolcra ment, majd a Városi Színház
tagja lett, ahol a »Cigánykirály« c. ope
rett címszerepében mutatkozott be elŐsíMir.
Nagy sikert ért el meg többek között a
»Gyurkovics fiúk« c. operettben, melyben
Radványi ezredes szerepót játszotta.

Fenyő Irma, színésznő, sz. 1897. ápr.
2-án, Berzencén (Bars m.)- Színpadra lé
pett 1922. jan. havában.

Fenyvesi Emil,
színész, sz. 1859.
máj. 31-én, Jernyén (Sáros m.), niegh'.
1924. márc. 20-án, Budapesten- Nem szer-

Fenyő Jőzsa, színésznő, sz. 1880.
aug. 27-én, Bácstopolyán. Színpadra lé
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^Fenyvesi Emil
zett művészi oklevelet, de annál nagyobb
érdemeket szerzett abban, hogy a színéBzetet felsőbbrendű művészetként becsül
jék és tiszteljék. A kassai diák, aki 1876.
máre. havában Gerőffy Andornál, majd
Lászy Vilmctönál kóristáskodott, a-nyolcva
nas évek elején már mint jeles színész tün
teti ki magiát és 1886. jun. 6-án a buda
pesti Nemzeti Színházban vendégszerepel.
Az sUtolsó szerelem«-ben, Dóczy Lajos
vígjátékában mutatkozik be. Akkoriban
ezokás volt, hogy a Nemzeti Színház a
nyári szünet előtt vidéki színészeket lép
tetett fel, hogy válogasson belőlük együt
tese saámára. Fenyvesi Emilt visszaeng-edték és nyolc évig tovább bolyongott
'Kolozsvárt, Nagj'váradon, Debrecenben,
majd Aradon. Innen hívták, meg ismét
vendégfelléptekre és 1894. jún. 5-én, mint
Tarján Gida a »Dolovai nábob leányásban, június 7-én, mint a »Váljunk el«
íiőse, Des Prunelles. játezott. Mende-mondák szerint Aradon azért imádkoztak,
hogy bár ne tessék Budapesten, mert akkor
megmarad Aradnak. De nem maradt meg,
sőt a Nemzeti Színház is, ahol még alig
tudott gyökeret vemi, hamarosan elvesz
tette és a Vígszínház megnyitó előadá
sában, 1896. máj. 1-én, a »Barangok«-ban,
Jókai Mór vígjátékában, már ott szere
pel, mint Barangh Géza. A meglehetősen
Bzerencsétlen megnyitó előadást követő harInadik napon, máj. 4-ón, az sÁllamtitkár
Ürí(-nak, Bisson fr. vígjátékának bemu
tatója korszakot jelent az egész budapesti
Bzínészet leletében, és egészen elsÖsorba
édlítja Fenyvesi Emilt. Valahogyan más
volt, mint a többi, ami nem akar a többiek
üsebhítése lenni, de a könnyed komédia
keretében oly egyéniség revelálódott, amely a legnagyobb Wlágfi színeszekre emlékez
tetett. Fenyvesi egy csapásra a magister
.elegantiarum lett. Csodásan tudta egyeBÍteni a férfias eleganciát, a színtiszta
művészettel. De le tudott nyűgözni akkor
is, amikor a »Trilby<c Svengiálijának kócos
hajával, rendetlen szakállával jelent meg
és egy egészen új típus ábrázolásával
szinte feledtette, hogy hiszen ő volt az
ideális divathős. Csakhamar utána pedig
í>Ocskay brigadérosK címszerepében a lel
kesedés fergetegét keltette azzal, hogy egy
magyar hŐs, hazájáért lángoló, de tragi
kusan megbotló ideális figuráját vitte szín
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padra. Ez , .a három alakítás Összeforrt
Fenyvesi nevével. Az elsŐ, mint maga a
műfaj, amelyhez tartozott, elhalványodha
tott az új nemzedék eszmekörében, a máSÜÍ: kettő dicsfényesen feledhetetlen marad.
Magiát Fenyvesit kissé bántotta is a nagy
dicsőség, mert hiszen arra gondolhatott,
hogy mást is játszott. Semmi kétség, két
— ha szabad ezt a szót felhasználni •— fő
szerepének népszerűsége nem érinthette oly
annyi más . alakításának tökéletességét. A
történelmi kosztümös magyar hadvezér
alakja mellett a modern civil magyar úr
gyönyörű példája volt jf j . Nagy István, a
)> Tani tón ő<í-ben, vagy Oroszy Sándor, Mol
nár Ferenc »Parsang«-jában a lengyel
zsidó vonású Svengálivai szemben ott volt
az )>Izrael« szinte feudális hőse és tán idesorolhlató a »Medikus<í is, vagy »Timár Liaa«
atyja. Tökéletes volt, amikor németet ala
kított, akár a »Takarodó<í nőgyűlölő és
lóim.ádó Queiss Őrmesteriét vesszük, akár
a »Diákélet(í osztálygogös burskolomposát;
aligha van a moszkvai mŰvészszínházbah
oroszabb orvos, mint az ő Kovalenko-ja
Arcübasev »Féltékenységé<í~ben, meg Csebutikin a Gsehov-féle »Három nővéi"«-ben.
Senki egységesebben nem dolgozta ki
iszerepét, mint Fenyvesi Emü .és megdöb
bentően egytséges volt akkor is, amikor
Lindau virtuóz módon megcsinált drámá
jában, az »Egy test, két léleks-ben ügyészt
és gonosztevőt játszott. Közel harminc
évig működött a Vígszínháznál, minden
egyes fellépése esemény volt, minden új
szerepe élmény, tanulmány azok számár^,
akik nézhették, hallhatták. Délceg maradt
és fiatal. Csak nagyon meghitt emberei
tudták, hogy kór bántja és szenved. Ugyan
azokat a szerepeket játszhatta bátran, ame
lyekkel első sikereit érte el. Játszhatta
volna az Államtitkárt iS, Svengáüt is,
Ooakayt is. De repríz alkalmával talán •
osak a »Takácsok«-ban történt, hogy az
egykori szilaj vörös Báckerből a kedé
lyesen pityókáa öreg Baumer lett. Fér
fias, imponáló, erőteljes volt utolsó meg
jelenésében is, amikor Szomory Dezső
»Szabóky Zsigmond Ráfáek-jét kreálta
1924. jan. 12-én és ezzel egyikét oldotta
meg a legszebb, de egyúttal legfáradalmasabb művészi feladatoknak. Színpadi
alakításain kívül megőrzik emlékét film
szerepei is. Egyike volt a legelső magyar
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Erna

Bzínészetnek, akife a film számára is játIvottat. :A néma műv.ászet, amely éppen
némajságával vált nemzetközivé, elvitte
filmhírét külföldre is. Különösen feltűnt
egy német képben, amelyben Ferenc J ó zlsef kiüályt játszotta megtévesztésig hű
maiszkban. Amint művészetében is csak
izmopodott, de meg nem változott, úgy
maradt meg társadalmi érintkezése is vál
tozatlanul, csak tisztelőinek kÖre bővült,
SzínészkoÜégáí számára mindenkor szolgiálatkész volt léa lelkiismeretesen működött
a5i Orsz- Színészegyesület tanácsában is.
j\íár kezdő korában is végtelenül szolid,
komoly természetű volt, aki azonban sohaeem rontott mulatságot. Magával szem
ben szigort tanúsított, de örült a mások
jókedvének. Büszke volt családi házára,
amelyet nemes olasz stílusban építtetett.
E ház egyik ablaknyílása adta a mintát
E^na Jóasef szobrásznak, aki a farkas-,
völgyi temetőben domborodó sírhant fö
lött emelkedő emlékét tervezte. Medaillonban látható ott Fenyvesi Emil képe, amely
nem mísódhatik el azok emlékében,, akik
Villába látták.
(Br- Komor Oyula.)
Fenyvessi Erna, színésznő, sz. 1886-ban.
•Enekkiképzését Quirino Merli, majd Niclas
Kempner berlini m-^temél nyerte. ElsŐ szín
padi fellépte a régi Magyar Színház operett
együttesében volt. Sok saép szerepet ját
szott sikerrel, így Gésák (MoUy), Asszonyregiment (Tengerésztiszt), Víg' özvegy (Valencienne) stb. operettekben. Később Ber
linben működött és inkább hangversenye
ken lépett fel. Niémet színpadokon énekelte
a Mimit (Bohémélet), Tosoát, Pillangó
kisasszonyt, stb. A színpadtól korán vissza
vonult, mert első férje, néhai Mérei Adolf
nem engedte meg további működését. Ké
sőbb férjhez ment Otta Róbert építészhez.
Fenyvesi Gábor, színész, li'enyvesi
Emil fia, sz. 1903-ban, Budapesten. Az
Orsz. Színészegyesület színészképző isko
lájának elvégzése után színpadra lépett
1923. szept. havában.
Fenyvesi Gfyula, színész, sz. 1888.
jan. 15-én, Budapesten. Színpadra lépett
1914. máj. havában. — Neje: Herkovszky
Katalin, színésznő, sz. 1891. febr. 20-áii,
Munkácson. Színpadra lépett 1918. jún.
havában.

Fenyvesi JenÖ,
színész, sz. 1885,
ápr. 4-ón, Budapesten. Színpadra lépett
1910. okt. havában.
Fenyvesi Laura",
színésznő (cs. n.
Lukács Bliz), EZ. 1861-ben, Szil-ben, So
mogy m. Színpadiba lépett 1882. deo. 5-én,
Horváth Ferencnél.
Fenyvesi Mikltís, színész, sz. 1903.
okt. 26-áii, Budapesten. Színpadra. lépett
1923-baii.
Fenyvesi Olga, színésznő, sz. 1885.
máj. 23-án, Temesvárt. Színpadra lépett
1906. jul. 1-én.
Feynvessi Margit, színésznő, sz. 1878.
okt. 26-án. Nagyterjedelmű hangjával
& széles skálájú j átéli tudásával a könynyed szubrett szerepektől a legsúlyosabb
opera-szólamokig tudott sikeresen szere
pelni. Énekmeeterei: Bellovies Imre, Qui
rino Merli, Gianoli, majd Berlinben Niclass Kempner. Játékmestere: Rákosi Szidi.
Első fellépése ínég zenedei növendék korában
Budán, Krecsányi Ignácnál volt a »Madará6z« operett Postás Milka ezerepében. A 15
éves fiatal kezdő első' fellépése oly sikerrel
járt, hogy Leszkay András azonnal szubrettnek szerződtettte Nagyváradra. Nagy
hanganyaga az operára predc9.;thiálta és
így az Operával való tárgyalások után, me
lyek nem vezettek eredményre, külföldre
ment. Így sikerrel szerepelt Strassburg,
Frankfurt, Aachen, Mannheim és Magd&burg; színpadjain. Hazájába visszatérve
mint operaénekesnő folytatta műlíödését
Kolozsvárt (Megyeri DezsŐ), Arad, Po
zsony, Fiume (Szendrey Mihály), Szeged
(Makó Lajos) és utóbb a Magyar Színház
nál, ahol a »Mikádóí<-ban (Kadisha) és a
»Tavaszí<-ban az ügyvédné szerepeiben ara
tott " sikert. Jobb szerepei operettekben:
»lí,ip« (Lisbeth), »Szép Helénas (címsze
rep), »Boszorkányvá;'<í (Ooralie), »Neb-ántsvirágíi (Denise), »Angot« (Lange),
stb., operákban: »Aida« (Amneris), »Carmen<í (címszerep), ;>Troubadour« (Azucena),
»Anyeginí< (Olga), »Próféta« (Fides), »0rpheus« (címszerep), »Ilka« (Zita), »Álarco5bál<í (Ülrich), stb. 1905-ben legkedve
sebb szerepében, a »Carmení<-ben búcsúzott
Krecsányi színigazgatónál a színpadtól éa
mint Otta Nándor Lajos neje visszavonult
a magánéletbe.
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Fenyvesi (Poliozer) Károly

Ferenczi Frigyes

Fenyvesi (Policzer) líároly, színész,
ez. 1859-ben, Kecskeméten. Színpadra lé
pett 1883. szept. 16-án, Nagy Vincénél.
> Fenyvessy Ferenc dr.,
Veszprém• vármegye fŐispánjaj publicista, orsz. kép
viselő, sz. 1855. szept. 9-én, Egerben,
megb. 1903. jún. 3-ián, Budapesten. Mint
országgyűlési képviselő 1890 táján évrőlévre feltűnést keltő, magvas beszédekben
szólt bozzá az áUami színházak (úgy az
Opera, mint a Nemz. Szính.) költség
vetési tételeibez. Elnöke volt a Nemzeti
Színház nyugdíjintézetének s mint ilyen
ho^zú éveken át fáradhatatlanul buzgól
kodott az intézet jóvoltáért. 1894~ben meg
kapta a I I I . oszt. vaskoronarendet, 1898.
máj. 3-án Veszprém vm. fŐiepánjává ne
vezték ki.
Ferber Edna, angol színműíró. Mun
kája: »A királyi család«, vj. 3 felv. Társ
szerző: S. George Kaufmann. Ford.: Góth
Sándor. Bem. 1929. febr. 15. Vígszínház.
Fércmövek előadásának meggátláeára a
belügyminiszter 1882. dec. havában kör
rendeletet bocsátott H a törvényhatósá
gokhoz, melyben meghagyja, hogy: »Izgalmas napi eseményekből merített tárgyú
silány fércművek, melyek a jó erkölcsöt
megmételyezik, tartalmuknál fogva szín
padra egyáltalában nem valók,«
. F e r c s e k József, gimnáziumi tanár, sz.
1843-ban, ÜrvÖlgyön, Zólyom megyében.
Színművei: »Saerelem és hiúsága, vj. 3
felv. 1874. Kolozsvár. »Báró uram gyűrűjetí, népszínmű. Arad.
Ferdinánd Ignác,
lyára lépett 1850-ben.

színéez,

színipár

Ferninandy Béla, segédtitfeár volt a
honvédelmi minisztériumban, sz. 1859.
okt. 19-én, Hidasnémetiben. A kassai fő
reáliskolában tanult, 1875—78-han pedig
a fővárosi reáliskolában. 1892-ben a »Kenyér« című alkalmi albumban »A művésznŐK című drámai monológja jelent meg.
1887-ben pedig »A megtértí< című tört.
drámájával a Karácsonyi-pályázaton az
Akadémia részéről dicséretben részesült.
1891-ben a Kóczán-pályázatra benyújtott

»A koronáért« c. tÖrtiéneti drámája 100
arany pályadíjat nyert.
Ferenesichnő Horváth Ilka, szende
és hősnőf színipályára lépett 1865-beü.
Ferencsik János, a M. Kir. Operaház
korrepetitora, sz. 1907-ben, Budapesten. A
Nemzeti Zenede elvégzése után, 1927.
őszén szerződik az Operához. 1928-ban el
nyeri Az Est lapok 1000 pengős Ösztön
díját.
Ferenczi Alajos, színész, sz. 1853ban, megh. 28 éves korában Győrött,
1881. dec. 15-én.
Ferenczi Béla, színész, sz. 1848. febr.
2-án, Koroncán, GyŐr m., megh. 1902.
aug. 5-én, Aradon. Színpadra lépett 1870hen, Csaby Imre és Bofcody Antal egye
sített társulatánál. 1900. jan. l-éu nyu
galomba ment. — Neje: Papp Erzsébet,
színésznő, sz. 1857-ben, Máramarosszigaten; színésznő lett 1870. máj. havában,
Aradon.
Ferenczi Ferenc, magyar színész éa
súgó. 1843-ban a Nemzeti Színháa kardahioka volt. Munkái: »Emlény«. Játékszíni Zsebkönyv, 1841. Szabad kir. Győr
városa lelkes fiainak és leányainak. Győr.
»Hála fűzér<í. Játékszíni Zsebkönyv. U,
o. 1842.
Ferenczi Frigyes, a M. Kir. Opera
ház rendezője, sz. 1869. szept. 14-én, Bu
dapesten. Iskoláit Pápán és Budapesten
végezte, majd egyetemre iratkozott és a
bécsi Burgtheater iskolájának növendéke
lett. 1892-ben Rakodczay Pál a zomborbajai színházhoz szerződteti, később sok
buzgalommal működött Pesti Ihász La
jos színigazgatónál, ahol a rendezéssel ía
megbízták. Ezután Kunhegyi Miklós, Krecsányi Ignác, Nádassy József, Zilahy
Gyula és Almássy Endre voltak az igaz
gatói; működött Zombor, Baja, Sza
badka, Debrecen és Szeged városában. Ez
utóbbi két helyen Öt nevezíiék ki főren
dezőnek is és mint ilyen, szerepeket nem
játszott. 1908. máj. havában elnyerte a
Wagner-ösztöndíjat, 1912. jún- 14-én pe
dig az Orsz. Színész Egyesület tanácsának
a közgyűlés által megszavazott utazási Ösz-
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Farkas Pál dr.

Fazekas Imre

Farkas Sándor

Fehér Arthnr

Fedák Sári
íülönböző Bzeiepeiben
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^Ferenczi István

Ferenezy Ferenc

tÖndíját. Szegedről a Városi Színház kö
teleiébe lépett, majd mídlőn a Városi Szín
ház állami kezelésbe terült, főrendezőnek
nevezték ki. 1917-ben gr- Bánffy Mik
lós intendáns a Magy. Kir. Operaházhoz
hívta meg rendezőnek. Egy ideig a Fő
városi Operett Színház főrendezője, on
nan 1923. febr. 23^áa megvált és visszaezerződött az Operához, melynek ma ia
helyettes
főrendezője. — Színművei:
sKrach Móni, az óbudai fenegyerek«, boh.
3 felv. Zen. szerz.: Delin Henrik. Bem.
1898. aug. Kisfaludy Színház. »á.rgyirus
kimlyfi«. Tánoosjáték' 3 felv. Társszerző:
Gajári István. Bem. 1924. máro. 29. M.
Kir. Operaház. »Kaieer Pepi utazása a
világi körül egy éjaaaká«, revü. Bem. 1928.
jún. 23. Kisfaludy Színház. »Ö fensége
mulat«, balett, zen. szerz.: Gajári Ist
ván, »A csipkés, balett, zen. írta: Ríeger
Alfréd. (Mindkettőt elfogadta az Opera
ház). — Szakmunkái: »A debreceni szín
társulat albuma«. Debrecen. 1908. »Színház és rendezés)). Budapest. 1910. »Színniűvészet«. Tanulmányok. Szeged. 1914. —
Neje: Hever Juliska, szíiuésznő, sz. 1872ben. Szegeden. Színpadra lépett 1889. febr.
havában. Elvégezte a szegedi zenedé ének
es zongoratanfolyamait, kitüntető oklevél
lel. Egy ízben Tamássy József javára
rendezett hangversenyen tűnt fel kellemes
hangjával, mire Aradi Gerő szegedi igaz
gató leszerződtette. Igazgatói voltak még:
Makó Lajos, Somogyi Károly, Bakodezay
Pál. 1893-bán férjhez ment Ferenczi Fri
gyeshez.
Ferenczá István, színész, sz. 1888.
noT. 26^án, Budapesten. Színpadra lé
pett 1914. máj. havában.
Ferenczá Károly, színész, sz. 1895.
deo. 25-én, Budapesten. Színpadra lépett
1924. júl. havában.
Ferenczi LipÖt, színész, sz. 1889. dec.
14-én, Nagykárolyban. Színpadra lépett
1913. júl. havában.
Ferenczi (Éva) Sándor, színész, sz.
1854-ben, Dubrókán, Ung vm. Színipá
lyára lépett 1884. Bzept. 9-ién.
Ferenczi Vitus, ferencrendi szerzetes,
177a—1776-ig tanár volt Csíksomlyón,

ahol a nyelvtant, retorikát és poétikát ta
nította. Megh. 1797-ben.- írt egy iskolai
drámát.
Ferenczi Zoltán dr., irodalomtörténetíró, a Magy. Tudományos Akadémia fő
könyvtárosa, a Petőfi Társaság alelnöke,
sz. 1857. okt. 7-én, Borsán, Kolozs m.,
megh. 1927. máj. 31-én, Budapesten. Már
huszonhatesztendős korában egyetemi ma
gántanár volt, majd iskolaigazgató, 1899ben pedig kinevezték a budapesti Egyetemi
Könyvtár igazgatójává, 1903-ban rendkí
vüli, 1934-hen pedig az egyetem rendes
tanárává. Közben tagjává választotta a
Magyar Tudományos Akadémia, a Petőfi
Társaság, a Kisfaludy Társaság. Több más
rábízott irodalmi és tudományos feladat
között szerkesztette a Sh'aikespeare-Tárt.
Nagy érdemet szerzett a PetŐfi-k'ultuez
felvirágoztatása körül. Indítványára ülték
meg 1892-ben az erdélyi m a ^ a r színmű
vészet száaéves jubileumát, ö alapította
a »Petőfi Múzeum«-ot. A Petőfi-oentennárium alkalmából több értékes felolvasást
tartott Petőfiről és Ő rendezte sajtó alá
a főváros kiadásában megjelent és ország
szerte elterjesztett olcsó, Petőfi-kiadást is.
Színművei: »Az arany kakas«, népdráma
5 felv. 1884-ben Kolo^várott adták; »Lázár János«, trag. 5 felv. 1885. u. o.; )>Száz
év előtt«, alkalmi színdarab az erdélyi ma
gyar színjátszó társaság megalakulása ide
jéből, Kolozsvár, 1892. Szakmunkái: »E.
Kovács Gyula életrajzas. (1885.); »A ko
lozsvári színészet és színház történeteit,
(1897); »Az erdélyi magyar játéfezín
kezdete«, (1902). — Neje: Hubay Aranka,
színésznő (Hubay Jen'ő testveménje), sz.
1861-ben, megh. 1919. április 9-én, Buda
pesten, 1883. nov. 1-én a kolozsvári szín
házhoz szerződött. 1886. júl. 24-én Ko
lozsvárott lépett házasságra.
Ferenczy Ferenc, tenorista, sz. 1835.
febr. 12-én, Ungvárott, megh'. 1881. márc.
7-én, Weimarban. Hangját 1853-ban Mi
lánóban Lampertinél képezte; 1853-ig
Bécsben tanúi. 1859. nov. 14-én a
gráci színházban fellépett a »Troubadour<íban. 1862-ben Berlinben, Oroszországban,
Angliában énekelt. 1865-ben a T^écsi ud
vari opera tagja, majd négy év múlva
MilanOj Barcelona, Anglia színpadjain
aratja sikereit. 1871-ben a -weímari udvari
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Ferenczy Károly

'Ferenczy Ferenc
Bzínhiáz tagjo. lett, aKol 10 évig működöttt.
Legjobb ezerepe Eleázár volt.
Ferenczy Ferenc, író, a Kisfaludy
és Petőfi Társaság tagja, sz. 1861-beii,
Bécsben, megh. 1930. jan. ll-én, Buda
pesten. Jogot végzett, a kereskedelmi minisítériumban volt tisztviselő, mint osz
tálytanácsos ment nyugdíjba, hogy tel
jesen az irodalomnak élhessen. A Nemzeti
Színbiázban néhány nagy sikere volt, külö
nösen a »Flirt«-tel (1911. febr. 21.), mely
szellemes dialógusaival, jól jellemzett, ele
gáns alakjával egyike a legjobb magyar
vígjátékoknak. »E,ablélek<i című drámá•iát a Várszínházban adtak elŐ. ^1901.
februárban). Ezt követte a Kemzeti Színíhlázban 1902. március 12-én »Pogány
GáboTíí című műve. Egyéb munkája:
»A nagy érzés«, (1905. dec. 2.) JÍAZ örök
lküzdelem« (1908. jan. 17.) »A' szerelem
útjai«, Bzínj. 7 képben, bem'. 1912. miárc.
8. (Nemzeti Színház) »Mimikri<{, vj. 3
felv., bem'. 1926. márc. 13.'Kamaraszínház.
Ferenczy Gyula, színész, sz. 1851-ben,
Győrött, megh'. 1887. márc. 9-én, Szé
kesfehérvárott. 1869. febr. 8-án lett szí
nész Lászy Vilmosnál, 1880-ban Szegedi
Mihálynál, utána Polgár Gyulánál, majd
1884-ben újra Lászynál, 1 év után Aradi
Gerőnél, 1886-ban Komlósinál volt szer
ződésben. Nevét a kedvelt színészek so
mban találjuk'. Neje: Kocsi Horváth Honj
színésznő, sz. 1839-ben. Szíínészmo lett
1863-ban,'Molnár Györgynél.
Ferenczy Izabelía, operaének'esno, sz.
Nyitrán, megh. 1890. okt. 18-án, CsáIkován. 1843. körül lépett a színipá
lyára. Ez idő tájt került külföldre. 1854ben a pesti német színház tagja. 1857—
•1859-ben Havi Mihály igazgatása alatt
'Kolozsvárott működött. Jóval később Zág
rábbán (Miskovitsné néven) első prima
donna volt.
Ferenczy Jözsef,
színész, operettbiíEfó, 6z. 1846. febt. ö-én, Korlát-on,
Abauj vm., megh'. 1912. nov. 23Hán, BuÜapesten. Papnak' készült, de 1863. aug.
l-én mégis színész lett, Demjén Károly
társulatánál., 1880-ban Károlyi Lajosnál,
1885-ben Tóth' Bélánál találjuk, innen

1886-ban a Népszínház kötelékébe lépett,
ahol előbb ügyelői minőségben funkcio
nált, majd titkárrá lépett elŐ, azután,
1891-től rendező. Tanácsosa volt az Orsz.
Színészegyesületnek egy évtizedig és kü
lönösen mint a rovancsoló-bizottság tagja
élénk működést fejtett ki. 1899. Őszén
nyugdíjba vonult. Neje; Beretvás Teréz,
eegédszínésznő, sz; 1850-ben, Nagykőrö
sön, megh. 1898. máj. 29-én, Budapes
ten. Színipályára lépett 1868. ápr. ha
vában. Molnár Györgynél.
Ferenczy Jözsef, színigazgató, sz.
1852. febr. 2 ^ , megh'. 1908. júl. 28-án,
•Buenos-Airesben. Mint színész a bécsi
Ring-színházban aratta elsŐ nagy sikereit,
líol a »Hoffmann meséi« címszerepében
megnyerte a közönség tetszését. Araikor a
színház leégett, meg-meneküit. 1888-ban
Berlinben találjuk, ahol átvette a Kari
Schultze-Theater vezetését, azután a ber
lini Central-Th'eater igazgatója lett. (1900.)
Ferenczy Jőzsef, színész, baritonéne
kes, sz. 1861-ben, Kolozsvárott, megh,
1921. ápr. 19-én, Budapesten. Egyetemi
tanulmányai után szolgabíró akart lenni,
majd 1885-ben a színipályára lépett. Mű
ködött Kassán, Debrecenben, Szatmárt,
Székesfehérvárott, stb. — Neje; Lányi
Irma, színésznő, az. 1873-ban, Budapes
ten. Színészakadémiát látogatott, majd
1893. okt. l-én Veszprémi Jenőnél lépett
a színipélyára. Mint hősnőnek nagy si
kerei voltak Szatmárt, Székesfehérvárott,
Debrecenben. 1898. ápr. havában volt a
házasságuk Szabadkán. — Mint írónőnek
ismert neve van. — Leánya: F . Magda,
színésznő, sz. 1902-ben, Szatmárt. Szí
nészakadémiát látogatott; már gyermek
korában játszott és ügyes szavalatával fel
tűnést keltett. A kritika ekkor a legszebb
jövőt biztosította részére; korai halálával
(1922. jún. 24.) neve letűnik a színlapok
ról.
Ferenczy Károly, színész, sz. 1878.
nov. 28-án, Budapesten. Színész-családból
származott, atyja a Népszínház rendezője,
anyja jónevű vidéki színésznő volt. Szülei
a papi pályára szánták, de nyugtalan ter
mészete miatt otthagyja a zárdát és élszökött Bárdi Lajos nagylaki színtársu
latához. Azonban a vidéki vándorélet és
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ÍPerenczy Lajosné

Ferner Mas

a vele járó sók nélkülözés megtörte. Ek
kor beiratkozott Fülöp Sándor színéezískoláj ába. Azután Brassóban működött,
lEgry Kálmánnál. Néhány évi barangolás
után Féld Zsigmond színtáraulatáboz szer
ződött. Ezután ismét vidékre ment. Volt
iij. Polgár Károly, Köroley (^yula. Hajdú
István, Eakodezay Pál színtársulatánál.
1902-ben felkerült a Magyar Színház kö
telékébe, ahol nagy sikerei voltak, líagyar
Színházi szereplése alatt történt meg vele az
alábbi szenzációs esemény, amiről sokáig
íbeszéltek színházi körökben. Egyik da
rabban egy betörő figuráját osztottak rá.
!A. gyönyörű kiállítású darab azonban meg
bukik; erre F . a betörő maszkjában el^^^SJ ^Sy előkelő vendéglőbe, ahol meg
jelenésével az akkori politikai viszonyok
miatt nagy pánikot idéz elfí; a rendőr
hatóság veszedelmes gazembert látván
benne, letartóztatják. Másnap az előadást
nem tudták elkezdeni, mert a f&zereplŐ
liiányzott. Nagy lótás-futás után végre
megtalálták a hetedik kerületi rendőrség
fogdájában, ahonnan Tomcsányi képviselő
intervenciójára, miután a tréfa tisztázódott,
F.-t visszavitték a színházhoz. Ettől
kezdve megfordult a darab sorsa, mert
F . ötletessége zsúfolt házakat vonzott. Ez
után visszament a vidékre, Csóka Sándor
miskolci társulatához, ahonnan Krecsányi
Ignác szegedi színházához kerül. • Ekkor
Krecsányi nevelt lányával házasságra lép.
Kassán Szendrey Mihály színtársulatának
a tagja. Kassáról elszerződik Janovies J&nőhöz. Szegedre, ahonnan 1903-ban Beöthy
László a Király Színházhoz hívta meg.
Itt az »Aranyvirág«'ban mutatkozott be
ós mint táncos-komikus a legelső sorba
került. 1905. aug. havában átszerződik a
Maigyar Színházba, ahol inint drámai szí
nész a »Koldusgróf<í-ban aratta elsŐ nagy
eikerét. 1910—12. a Vígszínház tagja.
1912. okt. 30-án kabarét nyitott a Gyár-u.
21. ezám" alatt- A világháború kitörésekor
önként jelentkezett a harctérre, ahonnan
súlyos sebesüléssel tért haza. Ezután a Fő
városi Orfeumban működött, ahol szcenirozott dalaival aratott sikert, majd Nagy
Endre kabaréjának volt kiváló tagja. 1925.
okt. havától a Városi Színház tagja.

Ferenczy Lajosné Szabó Eszter, színéazD5j ez. 1842. jón. 29. Szabadkán.

Színpadra lépett 1861-ben, Buday • Jó-zsef nél.
Ferenczy OMarianne,
színésznő, sz,
1908. aug. 15-én, Teschen-ben; Színész
iskolát nem végzett; Kassán 1924. decem
berében egj iskolai ünnepélyen szerepelt,
ott látta meg Faragó Ödön,' az akkori,
kassá—pozsoüyi színtársulat igazgatója és
leszerződtette. Erre abbahagyta tamilmányait és már 1925. jan. 4-én Kassán az.
»uj rokon« c. darabban mutatkozott be'
teljes sikerrel. Eddigi igazgatói voltak:
Faragó Ödön, Sebestyén Géza és Kardoss
Géza. Játszott: Kassán, Pozsonyban, Eger
ben, Szolnokon, Debrecenben. Főbb sze
repei : »Eob hercegíí, »Nebántsvirág«, »MarikaK, »Noszty fiú«, »Nem nősülök«, »Cirkuszhorcegnő«, sMarica grófnőcí, »Csattan.
a csók<í, »2enebona«, »Eltörött a hegedüm«,
sVerebélj'-lányK, »Párisi larakat« c. dara
bokban vannak stb. Prágában is vendég
szerepelt.
Férfikai*. A színházi személyzetnek lé
nyeges kiegészítő része, mely nélkülözhe
tetlen énekes darabok előadásánál. Az ope-,
rákban, természetesen, még foníosabb sze
repe van. A régi görög drámában igen
jelentős volt a férfikar, mely az egész cse
lekvényt 'VBgig kisérte, a zene mellett azon
ban ének helyett bizonyos éneklő-szavalás
volt divatban. Ennek nyoma Shakespeare
dl-ámáiban is megtalálható. (V. ö. Kar-,
énekes. — Női kar.)
Férjek iskolája.Vj. 3 felv. írta: Moliére. Fordította: Szász Károly. Bem.
1881. április 22-én,
Nemzeti Szín
ház. Szereposztása: Sganarelle: Vizváry
Gyula; Aristé: Egressy Ákos; Izabella:
Csillag Teréz; Leonóra: Fáy Szeréna i
Liza: Sántha Antalné; Valéré: Mihályii
Kái'oly; Fürge; Sántha Antal; Biztos::
Körösmezei Gusztáv; Jegyző:.Tóth Imre.Fernande, vagy a vetélytársnő bősz-,
szúja, szmű 4 felv. írta: Sardou Viotor.
Ford. Szerdahelyi Kálmán és Paulay Ede.
Bem. 1873. nov. 7. Kassán.
• Ferner Max, német színműíró. Ná-,
lünk is bemutatott munkája:
»Édes
apuka!«, vj. 3 felv. TM^Z. : Negl' Mas."
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Festetics Leó crróf

Ferrari Paolo
Ford.; Karintiiy Frigyes.
jan. S. Budapesti Színház.

Bem. 1919.

F e r r a r i Paolo, olasz drámaíró, BZ.
1826. ápr. é4n, ModenaTjan, megíi. 1889.
márc. 9-én, Rómában, l^álunfe »A pár
baja (rU, duello«) c. 4 felvonásos drá
máját ford. Csepreghy Lajos, beni. 1872É-pr. 26. a Nemzeti Sziimázi.
F e r r i e r (férjé) Panl,
francia szín
műíró, nálunk színre került művei: »TÍ8ztűrak a zárdában«, operett 3 felv. Társsz.:
Prével Jules. Zen, szerz.: Vamey Louis.
Foi^d. E w a Lajos. Bem. 1881. febr .11.
Néjffizínház. »J!*C honatyák otthona, boh. 4
felv. Ford. F á y J . Béla. Bem. 1884. ápr.
1. U. o. »231-ik cikk«, vj. 3 felv. Bem.
1894. ápr. 27. Nemzeti Színház. »Áz eré
nyes MeteUa (Le Capitole), vígopera 4
képben. Társsz. Clairville Louis. Zen. szerz.
Serpette Gaston. Ford. Komor Gyula.
Bem. 1896. szept. 26, Budai Színkör.
»A babonaíí, operett 3 felv. Társszerz.
Clairville. Zen. szerz. Roger Viktor. Ford.
Makai EmiL Bem. 1898. szept. 3. Magyar
Színház. »Felfordult világ«, fantasztikus
operett 3 felv. Társszerz. Blum. U. o. »Az
anyOTíí, énekes bohózat 3 felv. Ford. Ko
mor Gyula. Bem. 1902. nov. 29. Nép
színház. »A konzul feleséges, operett 3
íelv. Társsz. Clairville. Zen. szerz. Ser
pette. Ford. Bálint Lajos. Bem. 1904.
máj. 20. Népszínház. »A férjhezment kis
asszonya, operett 3 felv. Társsz. Ordonneau.
Zen. Bzerz. Clerice és Biet. Ford'. Heltai
Jenő- Bem. 1905. szept. 16. Magyar Szín
ház. »Bohém8zerelem«, operett 3 felv. Zen.
szerz. Herblay Henri. FonJ. Heltai Jenő.
Bem. 1905. dec. 11. ü . o.
F e r r o n Adolphe, francia zeneszerző.
Nálunk színre került munkája: »A krokodilusíí, operett 3 felv. Szövegét írta: "Walther. Ford. Faragó Jenő. Bem. 1898. okt.
5, Magyar Színház.
Fertálymágnások, vígjáték 3 felv. Irta
Bérezik Árpád. Bem. 1868-ban, a budai
Népszínházban. (E művében a mágnáso
kat majmoló ficsurakat gúnyolja.)
F e s t Vidor, karmester, sz. 1900. jún.
25-én, Szepesváralján. Színipályára lépett
1928. szept.. l-én.

Festetics Andor
(tolnai) gróf, szín
műíró és színész, sz. 1857. nov. 26-án_,
Dunaharasztin, meghalt 1929. március
25-én, u. o. Tanulmányai befejezése után
színész lett és Tolnai Andbr néven 1880után a kolozsvári színházhoz szerződött,
ahol négy évig működik mint bonvivantés Bzalonszínész. I t t vette nŐül Dömjén
Rózsát (L, o.), a színház tagját. Három
évig működött még ezután a vidék más
nagy színpadjain, míg 1887-ben feleségé
vel együtt a Nemzeti Színház tagja lett.
Utóbb a Bzínpadbt a Nemzeti Színház tit
kári állásával cserélte fel, majd 1895-t81
1900-ig a Nemzeti Színház igazgatója,
1900-ban a vidéki színészet országos fel
ügyelőjévé nevezik ki, amely állást ekkor
szervezték és amelyet 1913-ban saját ké
relmére történt nyugdíjaztatásáig kiváló
szakértelemmel töltött be. Ezen minőségé
ben különös érdemeket szerzett a vidéki
színészet rendezése terén a kerületi rendszer
megszervezésével, a színpártoló egyesületek
ós színügyi bizottságok létesítésével, végül
pedig új színházak és színkörök építteté
sével. 1909-ben a Nemzeti Színház örö
kös tagja lett. 1914. márc. 17-én az Orsz.
Színészegyesület dísztagjává választották.
Színművei közül színrekerült a Nemzeti
Színházban: »Kiadó laká6«, vj. 1 felv.
(1888.), »Üj Ezomszédaág«, vj. 3 felv.
(1891.). Több színművet fordított is a
Nemzeti Színhláz részére. (I}r. Sallay Géza)
Festetics György gróf, 1792-ben az
első magyar színtársulat felsegítésére 400
forintot, 1794-ben 1000 Ebfrtot. 1796-ban
pedig 100 forintot adományozott.
Festetics László gnőf, keszthelyi főúr,
a balatonfüredi színház részére 1830-ban
Kisfaludy Károly felkérésére hat óriási,
jóni oszlopot faragtatott egyik kőbányájá
ban és azokat saját költségén szállította
Füredre. »Ezrekbe került volna ez akkor,
ha pénzen kellett volna venni.« (Eötvös
Károly: Utazás a Balaton körül. I. kötet,
116. oldal.) (V. ö. Balatonfüredi színészet.)
Festetics Le<í gróf (tolnai), a Nem
zeti Színház igazgatója, sz. 1800. okt.
8-án, Pécsett, megh. 1884. nov. l6-án,
Budapesten. 1853-ban nevezték ki a Nem
zeti Színház igazgatójává. Zeneszerző is
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Festett világ

Feszes-színész

volt E mint ilyen, előkelő névre tett szert.
A Nemzeti Színház nagyobbszabású át
alakítását tervezte, de pénz hiányában csak
erkélyt építtethetett az elsŐ emeleti páho
lyok elé. Igazgatói működése azonban egy
oldalú volt, mert főleg az operát kedvelte,
a drámai előadásokra kevés gondot fordí
tott s emiatt a sajtó gyakran felszólalt
ellene, mire csakhamar népszerűtlenné vált.
Ekkor (1854. nov. 17.) elhagyja az igaz
gatói széket. Utóda gr. Ráday Gedeon
lett. (L. o.) Azután lS66-ban a színész
akadémia igazgatását bízták reá. Itt azon
ban viszály tört ki közte és Szigeti József
között, ami káros volt az iskolára is. 1880ban nyugalomba ment. Munkái: »A Nem
zeti Színházrók .(P^st, 1856.), »Illemtan<í
(A színitanoda használatára, Pest, 1867.),
»Néhány szó a művészet és a Nemzeti
Színl.áz érdekóben« (1867.). Cikkei: »Az
eredeti drámahíráló-bizottság ügyében<í
(Hölgyfutár, 1853.), »Színliázi leveleket
(Divatcsarnok, 1855.), 1853-ban a »Délibáb<; c. lapot szerkesztette.

lenne jó.« Mire Zilahy az aznap kapott
fecskefészekre utalva, azt mondta: »Kis
tanyánk neve legyen Fészek!...« Vagyis:
Festők, építészek, ssobrászok, énekesek, írómédiások hajléka. A címet elfogadták és
azóta e klub »Fészekí< néven ismeretes.
A klub fennállása óta (1901.) idevonzotta
nemcsak az eddig elkülönült asztaltársasá
gokban szerteszórt írói és művészvilágot,
hanem az irodalomnak és a művészetnek
lelkes pártfogóit is. Lassanként igazi köz
pontja lett a Fészek az írói és művész
világ társadalmi életének. Itt tartják ülé
seiket a festők, szobrászok, építészek, itt
találnak otthonra a különböző színházak
művészei, itt ülésezik a színészek szövet
sége, a színpadi szerzők egyesülete, a szín
házigazgatók szövetsége, a színészek sport
egyesülete, a külföldi sajtószindikátus, az
építőművészek és a legújabb internacionális
irodalmi egyesülés magyar osztálya, a
magyar Pen Klub.

A Fészek, amely az első esztendőkben
csak szerény mértékben tudott otthont adni
a művész- és íróvilágnak, 1921. áprilisá
F e s t e t t világ. Színészi kifejezés, mely ban megvette a házat, melyben már húsz
alatt megj el ent Váradi Antalnak
egj év óta voltak a helyiségei, művészi inte— a színészéletből vett regénye —• és Eg- rieurt teremtett a tagjai számára. Bálint
ressy Ákosnak egy színészet-oktató könyve. Zoltán és Jámbor Lajos műépítészek régi
Fésűs György dr. (idősebb), jogi dok olasz renaissanee-stílusban tartott nagy fe
tor és jogakadémiai tanár, sz. 1841. máj. dett árkádokkal és felső terraszokkal kert28-án, Pesten, megh- 1914. dec. 7-én, Po helyiségeket teremtettek nyári helyiségül,
zsonyban. Tanulmányait Budapesten vé ni halt ^Hitettek és új vesztíbült.
A Fészek minden csütörtökön hangver
gezte, iíésze volt a budai Népszínház meg
alapításában és különösen kivált bátorságá senyt rendez és időnként kiállításokat is, "
val, melyet az akkori mozgalmas napok ajnelyekkel megkönnyítik a képzőművé
ban Benedek táborszernaggyal, Magyar szeti termékek elhelyezését ós hozzájárul
ország katonai kormányzójával szemben ta a művészetek népszerűsítéséhez. A legelső
núsított. Számos színdarabot fordított a kabaré-estét Budapesten szintén a Fészek
Nemzeti Színház számára. Jelesebbek: rendezte olyan időben, amikor nálunk az
»Christiane«, szmű 4 felv. írta: Edmond efajt.". szórakozás még teljesen ismeretlen
Gondínet. »Somerive grófnŐíí, szmű 4 felv. volt. A Budapesten megforduló külföldi
írták: Barriére és Prébois. »Hét év mul- művészek és írók mindig ellátogatnak a
tán«, vj. 1 felv. Irta: id. Dumas Sándor. Fészek-klubba, amely így megteremti köz
tük és a magyar művészvilág' közt a
Fészek. Művészklub Budapesten, a kapt^olatot. 1926. augusztus haváig a
Kertész ueea (36. szám) és Dob ucea sar Fészekben közel kétszáz nag^^ külföldi író
kán. Ennek a történetét Zilahy Gyula és művész fordult meg a klub fennállása
ekkép adja elő: PaJi fia keresztelőjére óta.
Gabányi Árpád egy kasírozott fecskefészket
küldött. Midőn az alakuló klub vezetősége
Feszes-színész, szerepkörmegjelölés, a
egy utolsó —elhatárosó — ülésre összejött, francia »pedant6« szó magyaros alakja régd
2ala György azt kérdezte, »mi címet ad szerződésekben és előzetes színházi jelenté
junk kis tanyánknak? Valami gyűjtőnév sekben. (V. ö. Pedáns.)
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Ficlitner Sándor

F^zler Géza
Feszler Géza, magyar születésű kar
mester^ 1911-ben a zürichi színház tagja,
1911. jún. havában Préger Miksa német
operett-társulatával a Vígszínházban ven
dégszerepelt. 1912. tavaszán a Képoperáhbz
BzerzŐd'ött.
•' Feszti Iréiij színésznő, sz. 1889. máre.
1-én, Balatonszemesen. Színpadra lépett
1914. máj. havában.
'•• F e y d e a u (fejdó) Georges, fr. színmű
író, sz. 1862-ben, Párizsban. Nálmik elő
adott színművei: »A két Champignol«,
boh. 3 felv. Bem. 1895. niáro. lö-áűj
Népszínhláz. »Csak párosan!«, boh. 3 felv.
'Társszerző: Desvallieres Maurice. Bem.
1896. máj. 8-án. Fővárosi Nyári Szín
kör. 'Ford'.: Komor Gyula. A. Vígszínház
is műsorába iktatta: 1901. jún. 5-én. »Míg
az asszony, alszik«, vj. 3 felv. Bem. 1897.
máj. 4. Ű. o. Ford.: Komor Gyula, »Fernand házasodik«, boh. 3 felv. Ford.: Fáy
J . Béla. Bem. 1897. júl. 15^n. Város
ligeti Színkör. (A Vígszínház is előadta
1900. szept. 8.) )>Utána!íí (Le Dindbn),
boh. 3 felv. Bem. 1897. aug. 27. Fő
városi Nyári Színkör. »A nőszabÓK, vj. 3
felv. iFord'.: Komor Gyula. Bem. 1898.
febr. 3. Vígszínház. »A férj vadászni jár<(,
boh'. 3 felv. í'ord.: Mihályi József. Bem.
1899. máro. 5. XT. o. »082trigás Mici«,
vj. 3 felv. Bem. 1899. nov. 14. Víg
színház. Ford.: Béldi lísor. »Pajkos fér36k,<í boK. 3 felv. Bem. 1900. máre. 10.
IJ. 0. »Mici héreegnŐ«, boh. 5 felv. Bem.
il903. máre. 20. U. o. »Kézről-kézre«, boh'.
.!4 íelv. JFord.: Molnár Ferenp, Bem. 1905.
láp;r. 6. tr. o. »Kutya van a kertben«,
vj. ipord'.: Góth Sándor. Bem. 1908. szept.
5. TJ. o. »Vigyázz a nőre<f, boh'. 3 felv.
[íBem. 1909. máro. 20. U. o. »Toto«, bob.
X felv. Ford.: Heltai Jenő. 1912. jún.
i l 4 . U. o. »Mit járkálsz meztelenül?«, vj.
11914. jún. 6. TJ. 0. Ford.: Heltai JenŐ.
^»!Nem csalom meg az uramat!« Társszerz.:
' Péter René, Belvárosi Színház. 1923.
'deo. 19.
Fiaskó -szó, eredete Olaszországéból indul
ki.^ Ugyanis Biancolleli flórenci híres boUóo legkiválóbb ügyessége abban állott,
Kogy minden tárgyra, ami kezébe akadt,
élcet csinált. Egyszer azonban egy tábori
jmlaekkal lépett föl, amely tudValevőleg

szalmával van körülfonva s amelyet Bergamoban, a bohóc szülővárosában, )>£iascoí<nak neveznek és sehogysem akart neki sikerülni a közönséget egy találó élo, vagy
szójáték által fölvillanyozni. Végre dühösen fiaskójához ford'ult és így szólt: »Te
vagy az oka, hogy én ma ily ostoba vagyok. Lódulj k< Ezzel eldobta magától a
palackot. A közönség erre kacagásba tört
ki. Azóta, ha valamely színész vagyi énekes föllépése nem sikerült, rendesen azt
mondták: »Ez is Biancolelli fiaskóját
fogta«, — később egyszerűen »fia8kót fogott«.
Fiche Clyde, amerikai drámaíró, sz1865-ben, megh. 1909. szept. 6-án, Párizs
ban. Nálunk színre került »Az igazság« c.
4 felvonásos színműve, Mikes Lajos fordí
tásában, 1907. nov. 17-én, a Vígszín
házban.
Fichterné ílona, karénekesnő, 1860.
jul. 18-tói 1889. jún. 30-ig volt a M. Kir.
Operaház tagja.
Fichtner, bécsi udV. színész, nejével
(Koberwein Borbálával) 1834. júl.- 5-én
mint vendég fellépett a pesti német szín
házban a »Molnár és gyermekéíc-ben m'nt
Konrád, neje mint Mária.
Ficlitiier Camilló, a Nemzeti Szín
ház karénekese. Színipályára lépett 1869ben. — Neje: Fichtner Ihna, színésznő.
Szinipályára lépett 1858-ban.
Fichtner Sándor,
zeneszerző, sz.
1878-ban, Uraiujfaluban, Vasmegye. A
soproni evangélikus líceumban kezd a ze
nével foglalkozni s már ekkor komponál
magyar dalokat es orgona-prelüdöket, sőt
zongora-fantáziát. F . a líceum diák-orgo
nistája, a Zenetársaság könyvtárosa. I t t
nyeri ekő pályadíját, 1897-hen, egy zon
gora capriceioval. 1898-ban »Ilákos nymphájához« c. melodrámáját nyilvánosan is
előadják. Érettségi után, 1898-ban a Ze
neakadémiára iratkozik, ahol Koessler és
Herzfeld tanítványa. 1901-ben szerzi a
Klapka-nyitányt, bem. a Vígszínházban,
1901. máre. 16-én. 1902-ben katonai szol
gálatra vonul be Sopronba, tiszti vizsgát
tesz, közben ind^ulókat komponál. 1903ban a szegedi hönvédzenekar karmestere
lesz és azóta áUandóan Szegeden él, je-
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[Pidelio
lenleg mint a 9- honv. gyal. ezred zene
karának aligazgató-karnagya. Katonai zznekarával 1904. febr. 22-én tartja első
szimfonikus hangversenyét s előadatja ma
gyar szvitjét. 1910-ben írja »1848« c.
szimfonikus költeményét, mellyei 1912-ben
a Zichy Géza gróf díját elnyeri. Ugyan
ekkor a »18. 2soltár« e. müve a debre
ceni ref. kollégium pályázatán elnyeri az
első díjat. Szimíónikus művei: 1905.Ma
gyar hang^'erseny nyitány. 1906. Tavaszi
nyitány. 1907. Hegedűverseny. 1908. Eománc. 1912, Gordonkaverseny, 1920. Zon
gorafantázia. 1923. Magyar szvit. 1937.
Magyar fantázia. 1928. I. szimfónia. Ka
marazene művei: 1908- Szombati himnusz.
1909. Petőfi: Dalaim. 1921. Petőfi: Szep
tember végén. 1927. Berzsenyi: Fohász
kodás. J^égj füzete nyomtatásban jelent
meg Budapesten. Színpadi munkája: xBergengócia<í, énekesjáték 3 felv., szövegét
írta: Lugosi Döme. Bem. Szeged, 1923.
márc. 9-én. ^Életrajzát írta: Ecker Elek,
Szeged, 1928.
Fídelio, nagy opera 2 felv. írta: Sonleitner József, a hécsi udvari színházak
titkára, aki viszont Jean Nicolas Bouilly
francia írónak »Leonore ou l'amour conjugal« című művét dolgozta át Beethoven
részére. Áz eredtetí francia szöveget Pierre
G-aveaux zenéjével már 1798-ban játszot
ták Párizsban. Bouilly sziövegének olasz
fordítását »Leonora, ossia l'amore eonjugale« címmel Ferdinando Paer, a drez
dai operaház akkora olasz karmestere zené
sítette meg, akinek művét 1805-ben Drez
dában, később pedig Bécsben is előadták.
Beethoven »Fid'eUo«-ja 1805. nov. 20-án
került először színre a bécsi Theater an
der Wien-b^n, újra átdolgozva 1806.
máre. 29-én, majd 1814. máj. 23-án ad
ták elő a Karnthnerthortheaterben, ahol
Treitschke Frigyes GyiÖrgy szövegi átdol
gozásával és Beethoven sok zenei m,ódosításával került színre. ElsŐ pesti előadása
a német színházban: 1816. máj. 6-án volt,
majd előadták a Nemzeti Színházban is,
1839. d'ee. 28-án, Lengéi fordítáBában,
ezzel a szereposztással: Fernandb: Udvar
helyi Miklós; Pizarro: Konti Károly;
Floregtan: Joób Zsigmond; Leonóra:Schbdelné; Eoeco: Váray; Maroellina: Felbér
Mária; Jaquino: Erkel; Egy tiszt: So

Figaro
mogyi. 1845-ig lO-szer adták, azután csak
1864-ben és 1870. d'ec. 14-én került
színre. A M. Kir. Operaházban 1885.
jan. 31-én volt a bemutatója, ezzel a sze
reposztással : Fernando: TaUián János;
Pizarro; Láng Fülöp; Florestan: Pauli
Richárd; Leonóra: Spányí L ; Rocco: Kőszeghy Károly; MarceUina: Kordin Ma
riska; Jaquiuo: Kiss Dezső. Felújították
191G. márc. 27. 1920. dcc. 19., stb,
Beethoven születésének évfordulóján újra
felelevenítették: 1925. dbo. 16-án. Szerep
osztása ez volt: Fernando, miniszter: Szé^
kely Mihály; Pizarro, az államfogház pa
rancsnoka: Szende Ferenc; Florestan, fo
gói}': Szókelyhidy dr.; Leonóra, neje, Fidelio név alatt: Haselbeck Olga; Eocco,
tomlöctartó: Venczell Béla; Maroellina,
leánya: Halász Gitta; Jaquino, kapus:
Szügyi. Kálmán. A Városi Színház 1929.;
jún. 7-én iktatta műsorába. A címszere^
pet Hadnai Erzsi énekelte, Maroellina KŐszeghy Teréz volt.
Fiesco. Szomorújáték 5 felv. Irta;
Schiller Frigyes. Bem. 1812. febr. 15-én,
Kolozsvárott, Puky József fordításában^
Budán 1836. aug, 27-én adták, Nagy Ig
nác fordításában, ezzel a szereposztással:
Júlia: Kántorné; Hasszán: Fáncsy Lajos;
Fiesco: Lendvay Máz'ton; Doria András:
Udvarhelyi Miklós; Bertha: Bartháné;
Verrina: Szentpétery Zsigmond; Bourgognino: Egressy Gábor; Calcagno: Szilágyi
Pál; D. Gíanettino: Megyeri Károly.;
Pesten, a Kemzeti Színházban 1837. nov<
22-én adták eló'ször, 1839. aug. 27-én új
ból. (Fordította: Inczédy László, majd
Palágyi Lajos fordítása szerint színre ke
rült Budán, Kreesányi Ignácnál, 1897. júL
7-én.) Operai átdolgozásban F á y Gusz-:
táv zenéjével
1868. máj. 2-án került
színre a Nemzeti Színházban, ezzel a sze
reposztással: Dóra Gíanettino: Simon; J ú 
lia : Kendelényi Fanny; Lomellino: Ormay Ferenc; Fiesco: Ellinger József;
Leonóra: Humán Olga; Arabella: Csillag
Róza; Verrina: Kőszeghy Károly; Kenturione: Bodorfi Henrik; Zibo: Kaczvinszky János; Asserato: Korbax; Ro
mánc : Hubenay.
F i g a r o . Színpadi alak, amelyet Beaumarchais a »Figaro házasságá<í-ban terem39 —

Figyelmező

jFigaro
tett s melyet később Mozart 8 Eossini
operájukban is felhasználtak; azóta a fbndor és ü g y ^ cimborák tipikus elnevezése.
(A borbélyokat is tréfásan Figarónak ne
vezik.)
^MgaJTO. Színházi^képes hetílap,_ megjelenirZI9±&—B2épt. J.8-i.n^_Buti'apesfcen.
Szerkesztette" \Eíadnoti._ József, í 920-ban
Braun^^ntlOr.
- U g a r o házassága vagy egy napi bo}tnid8^^^]~^7r5 félvT írta: Beaumarohais,
főni'. Szilady. Bem. a Nemzeti Színbázban, 1880. márc. 12-én, ezzel a szerep
osztással: Almaviva gróf: Nád^y Ferenc;
Rosina grófné: Helvey Laura; Figaro:
Halmi Ferenc; Zsuzsi: Molnámé; MarceUina: Szathmáryné; Antonio: Szigeti
Imre; Fanchette: Csillag Teréz; Ciierubin:
Márkus Emma; Bartholo: Újházi Ede;
Basilio: Főidényi Béla; Don Guzman:
Vizváry. Felújították többek között: 1922.
ápr. 13-án. (Budán már 1834. febr. 23-án
játszottak e^ »Figaro lakodalma<í c. víg
játékot, melynek szerzője Jünger J., né
met író, magyarra fordította; Szílády.)
•Operai átdolgozásban Mozart zenéjével írta
Da Ponté Lorenzo. Ford;: M. F . Első kiilíöldi előadása: Béca, 1786. máj. 1., olasz
nyelven. Németül u. o. 1798., a Kaernthnerthor Theaterben adták. Nálunk a Nem
zeti Színház 1858. szept. 11-én mutatta be
ezzel a szereposztással: Susanna: Kaiser
Ernstné; Figaro: Kőszeghy Károly; Almaviva: Bignio Lajos; Ciierubin: Tély
Emma; Mareellina: Horváth Teréz; Ba
silio : Bognár Ignác; Antonio: Kaczvinszky János; Bartolo: Benza Károly.
(A bécsi új udvari operaház 1870-ben mu
tatta be, ahol 1886-ig 343 előadást ért
meg.) A Magy. Kir. Operaház 1886. jún.
13-án mutatta be. Szereposztása ez volt:
Almaviva: Láng Fülöp; Grófné: Eotter
Gizella; Susanne: Komáromy Mariska;
CKerubin: Kordin Mariska; Figaro: Ney
Dávid; Mareellina: Saslehner Emma; Bar
tolo: Tallián; Basilio: Kiss Dezső; Curzio: Dalnoky Béni; Antonio: Kőszeghy
Károly; Fanchette: Abrányiné. 1909-ig
24-szer volt műsoron. Üj kiosztása 1889.
mérő. 27-én volt. Gr. Almaviva: Mannheit Jakab; Grófné: Maleckyné; Cherubin: Gábos Koraélia; Figaro: Ney Dá

vid; Mareellina: Fleissig Mariska; Bar
tolo: SzendrŐi Lajos; Basilio: Pauli Riehárd; Curzio: Dalnoki Béni; továbbá:
1926. nov. 27-én is felújították. Ekkor
Figaro: Szende Ferenc, Susanne: Sándor
Erzsi; Grófné: Medek Anna; Almaviva:
Szemere Árpád; Cherubin: Halász Gitta;
Bartolo: VenczeU Béla; Mareellina: Budánovits Mária volt. tJjra felelevenítették
1928. nov. 27-én, ekkor a színlap így
festett: Gróf Ahnaviva: Farkas Sándor;
A grófnő: Nagy Margit; Susanne, a szo
balánya : Sándor Erzsi; Figaro, borbély:
Szende Ferenc; Bartolo, sevillai orvos: Ko
máromy P . ; MarceUina: Bársony Dóra;
BasiHo, énekmester: Szügyi Kálmán; Che
rubin, apród: Diósy Edit; Antonio, ker
tész: Palotay Árpád; Fanchette, a leánya:
Sándor Mária; Don Curzio, bíró: To
ronyi Gyula. A Városi Színházban első
előadása 1929. jan. 23-án volt, ahol Fa
ragó Jenő fordításában ezzel a szerep
osztással adták: Gróf Almaviva: Csóka
Béla; A grófnő: Báthy Anna; Susanne,
a szobalánya: Zoltán írén; Figaro, bor
bély: J e l s e r Tibor; Barbolo, orvos: Ver
mes Jenő; MarceUina; Ábrányi Margit;
Basilio, énekmester: Szabó László; Che
rubin, apród: Kőszeghy Teréz; Antonio,
kertész: Pajor Ödön; Barbarina, a leánya:
Kovács Ilonka; Don Curzio, bíró: Kövess
Andor. (A berlini udvari operában bem.
1790. szept. 14. 1908. szept. 24-ón 500-adszor került színre.)
. . F i g a r n i t j ^ Figaro ott, Figaro min^enMtlf^BzalIoige,
'a)Ak^Zs.j^^viilmhov''
belyíí-ban (I. felv.) ford'ul ela (VT^.
SzeviUai borbély.)
Figuralista. A statiszta neve a régi
színészek idején. Az első magyar szín
társulat tagjai statisztálni is kénytelenek
voltak. Erre vall egy eredeti theatrális
akta, melyen az elszámolás 1—1 frtot
utalványoz sfcatisztálás fejében Emyinek,
Királyinak, Bagolyi leányasszonynak és
Gáhy leányasszonynak. (1796.) (V. ö.
Állnok. Statiszta.)
Figuráz: =

alakoskodik,

bohóskodik.

Figyelmező, kritikai tartalmú folyó
irat. Az Athenaeum társlapja. Megindult
1837. júl. 1-én. Megszűnt 1840. déc.
29-én. Szerkesztette Vörösmarty Mihály,

— 40 —

OS

1—r

O

Fehér Gyula

Fejér Károly
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Fekete József (1882)
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X
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Filmszínészet

Figyelő-lyuk
Toldy Ferenc és Bajza József. Megjelent
minden kedden, fél nagy íven, 8-rót alak
ban. Legjelesebb íróink válogatott dolgo
zataikat e lapban közölték, melynek tekintélyébez egyetlen magyar vállalaté sem
volt fogható.
Figyelö-Iyiik.
A színielőadás alatt
gyakran előfordul, hogy egy-egj szereplőt
nem végszóra, hanem valami akcióra, vagy
némajátékra kell az ügyelőnek a szín
padra beküldenie. Hogy a beküldés pon
tos legyen, az ügyelő a megfelelő dísz
leten-egy kis lyukat vág; ki és azon keresz
tül figyeli a játékot. Ugyancsak ezen a
figyelő-lyukon lesi az ügyelő azt is, hogy
mikor kell a szín mögött egy olyan in
strukciónak végbemennie, amely szoros öszfizefüggésben áll a színen történő cselek
ménnyel, mint lövés, csillárkapcsolás, he
gedűszó, zongorajáték, csengetés, stb.
F í k k e r Emma,
színésznő.
pályára lépett 1864. máre. 15-én.

Színi

F i k k e r J á n o s (abrudbányai), bánya
törvényszéki bíró. 60 évet élt. Meghalt a
40-es években. Színműve: »A korzikaiafc
Magyarországban<í. Szmű 4 felv. Ford.
Kotzebue után. Miskolc, 1831. szept. 29-én
és Budán, 1835. máj. 5-én adták elő.
»Marianne«, »Maazkurák<i, színművek.
Filep (néhol: Fülöp) [Öri] István,
úttörő színész, 1790-ben tagja volt a pesti
Kelemen László-féle társulatnak. 1792ben az erdélyi társulat elsőrendű tagja
s részt vett ez év november 11-én a ko
lozsvári színház megnyitási ünnepén, a
»Titkos ellenkezésíí c. vígjátékban. 1794.
május 27-én az erdélyi nyelvmívelŐ társa
sághoz egy tervezetet nyújtott be egy Ma
rosvásárhelyt alapítandó színtársulat szer
vezése ügyében. Vagyonkájából a magyar
színtársulatnak 600 Rhfrtot ajánlott fel
eegélyképen. A későbbi években a színé
szettől visszavonult.
»FiUppinél találkozunk!« =
Döntő
küzdelemre értendő szállóige,
idézett
Shakespeare sJulius Caesar« o. tragédiájá
nak rV. felvonásából, ahol Antonius be
szédet intéz a híveihez, a Erutus és Cassius
eUen Filippi mellett vívott ütközet előestléjén. (Füippi [Philippi] régi város Ma
cedóniában.)

Filmiskolák. Gaál Béla Filnmiűvészeti Iskolája 1924-ben alakult. A tanfo
lyam egy éves. 1929-től kezdődően két
éves a tanfolyam. A fümiskola tananyaga:
elméleti és gyakorlati. A kiképzés kiterjed'
a filmszínészi, filmrendezői és operatőri
szakra. 1919-ben az iskolát az Országos
Filme_gyesület vette át s most az Orsz.
Filmegyesület Filmművészeti Iskolája cí
men működik. Tanfolyama két éves.
Lenkey Zsigmond' Filmisfcolája. Tan
folyama 10 hónapos. Elméleti és gyakor
lati kiképzést' nyújt filmszínészeknek.
Eákosi Szidi FilmszínészképzŐ iskolája.
Tanfolyama egy éves. Bákosi Szidi szí
nésziskolájának kiegészítő részét képezi.
Az Orsz. Színészegyesület színészképzo
iskolájában is tantárgy, a filmjátszás.
Filmszínészet. A magyar filmgyár
tás a háború előtti években indult meg.
lA Phönix, Hunnia, Hungária és később
az Astra filmgyárak készítették az első
magyar filmeket. A háború alatt olyan
hatalmas fejlődésnek indult a magyar film
ipar, hogy ekkor épült fel az akkori igé
nyek szerint legmodernebb két magyar
filmgyár: a sStarcí és a »Oorvin«. Ez a
két gyár produkálta a legtöbb magyar'
fihnet és ebbŐl a két gyárból indultak ki
azok a rendezői és színészi tehetségek,
akik ma már világ^nagyságok. A magyar
filmgyártás ezekben az esztendőkben kb.
ÖO—60 filmet termelt évente s akkoriban
a ma hallatlan fejlettségű német filmipar
előtt állt. Ez időben a legismertebb ma
gyar rendezők: Balogh Béla, Deésy Alfréd,
Kertész Mihály, Korda Sándor, Garas
Márton, dr. Lázár Lajos, Forgács Antal,
A háború utáni években Bolváry Géza,
Gaál Béla, Fejó's Pál, György István,
Major Dezső, Márkus Lászlóval bővül a
magyar rendezői gárda. A magyar filmek
nagy nevet szerzett szereplői: Lóth Ila,
Mattyasovszky Hona, Sacy von Biond'el,
Muzsnay Bella és mindenekelőtt Bánk'y,
Vilma, Putty Lia, Nagy Kató, Eszterházy
Ágnes, a férfiak iözül Lukács Pál, Várkonyi
Mihály, Margittay Gyula, Huszár Puffy,
Petrovics Szvetiszlav, Verebes ErnŐ, Szöreghy Gyula, Eádai Imre, Vándory Gusztáv.
A hazai filmek igen sok színpadi színészünk
nek adott alkalmat arra, hogy színpadi
sikereit filmsikerekkel bővítse. Elhunyt szí-
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Finta Karolj

Fiitnegyesületek
neszeink közül: Fenyvesi Emil, Tanay Fri
gyes, Pethea Imre, Gyárfás Dezső, az
élők között Csortos Gyula, Eajnai Gábor,
•Törzs Jenő, Rétliey Lajog, Mály Gerő,
Táray
Ferenc, Abonyi Géza, Uray
•Tivadar, Dezsőffy László ós még so
kan mások, a nők közül Bajor Gizi, Gaál
Franciska és a magyar színészgárda leg
eleje szerepelt a magyar filmeken. A ma
gyar filmgyártást 1927. ota rendelet sza
bályozza. Ez a rendelet megteremtette a
Filmipari Alapot, amely a magyar film
gyártás céljaira szedett ű. n. méterpénzek
Iwvafordítása felett dönt. Ujabban ezt a
rendeletet módosították s 1939. aug'usztus
1-től minden külföldi filmet forgalomba
libzó kölcsönző cégnek kell magyar filmet
gyártania.
Filmegyesületeik. Az »0r8zágos Filmegyesület«. A filmgyártásban érdekélt mű
vészi munkaerők gazdasági egyesülete. El
nöke : Márkus László. Társelnökei: Ba
logh' Béla és d'r. Lázár Lajos. Alelnökei:
Lengyel Menyhért, dr. Molnár Dezső, Szironthay Lottka István és Uray Tivadar.
Díeszelnöke: Pékár Gyula. Az egyesület
fch', 400 ta^ot számlál. Soraikban helyet
foglalnak az összes filmrendezők, opera
tőrök, szcenikusok, dramaturgok és film
színészek, valamint azok a színpadi színé
szek, akik filmen játszottak. Az egyesület
helyisége; VIIL, Kökk Szilárd ucca 32.—
A »Budapesti Színész Szövetség filmirodája«. Helyisége a Wesselényi uccai Aeqator-kávéházban van. A filmeken szereplő
fitatisztaszemélyzet elosztó helye. Vezetői;
Perczel Oszkár és Rónai Géza.
Filö Ida,
színésznő, sz. 1896. jún.
1,0-én, Selmecbányán. Színpadba lépett
1916. nov. havában.
. Filíi Jolán, színésznő, sz. 1893. nov.
7-én. Színpadra lepett 1915. szept. havá
ban.
Filö (Csáktornyái) Lajos,
ügyvéd,
Bz. 1858. szept. 5-én, Szentesen, megh.
1896. szept. 25-én, NagyJcőrösön. Iskoláit
Üjverbászon és HagykŐrösÖn végezte. Szín
művei: »A hadgyakorlaton«, dramolett 1
felv. »A gyámoltalaiiíc, vj. 1884-ben elő
adták Nagykőrösön.

¥üó Vilma, karénekesnő, 1909. jún.
1-től a M. Eir. Operaház tagja.
Filozófus. Bessenyei György vígjátéka.
(Lásd: Philosofus alatt.)
Finale (olasz). Az opera vagy operett
egyes felvonásainak utolsó része. A végső
énekrészben mindenki réazt vesz. (V. ö.
Felvonásvóg.)
F m á l y Karolin,
operaénekesnő, sz.
1853. júl, 25-én, Pesten.
Pályafutását
1868-bau kezdte a »Gerolsteini nagyhercegn6'«-ben mint Olga, a Theater an der
"VVien-ben, ahol 1872-ig működött. 1875ben a Tviedéni színház tagja. Nálunk
1879. deo, 6-án volt az első fellépte, a
»Eomeo éa Juliá«-ban. 1883-ban férjhez
ment éa visszavonult. Főbb szerepei: Emí
lia (CagUostro), Pulcinella (Mathuzsalem
herceg), Violetta (Furcsa háború), Annina
(Velencei éj), eth.
Findl György, német színész. Mun
kája: sTheater-Taachenbuch zum Neujahrsfestefí. Megjelent 1823-ban, Temesvárott.
F i n t e i József, tanár, író, sz. Szendrőládon, Borsod m., megh. 1872. d'eo. 20-án.
Tanulmányait Szikszón és Sárospatakon
végezte. 1866-ban lefordította Sophokles
színműveit. (Ajas:, Philoktetes, Trachisi
hölgyek, Flektra, Oedipusz király.)_
Fianlandi J á n o s ,
=-^ .Weissenthurm
Johanna »János finnlandi herceg« c da
rabjának főhőse. Szigligeti Ede mint fiatal
kezdíő színész Budán 1835-ben ebben a
szerepben látta először Bartha Jánost s
»A budai játékszín idejébőlcí című viszszaemlékezéséiben ezért írta Bartha neve
után a Finnlandi nevet. (»Kilépett egy
fejedelmi alak: Bartha János, azaz Finn
landi János.«) Felületes olvasás következ
tében a dráma hősének neve mint Bartha
családi neve került bele az 1908-ik évi
Inoze Henrik-féle sSzínészeti ahnanach'<{
lexikonába s onnan a jelen lexikon első
kötetébe is. Ez azonban tévedés. Bartha
Jánosnak nem Finnlandi volt a neve, ha
nem Bartha.
(Pataki
József.)
F i n t a Károly, (várfalvai) erdélyi ne
mes, Tord'a-Aranyos megyéből. Színműve:
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'Fintor

Fitos Sándor

»A néger;<, dr. 4 szakaszban.' Jósika Mik
lós »Könnyelműek« c. regényéből. Bem.
Pesten, 1846. okt. 28. A Nemzeti Szín
házban. »Hernani, vagy: a eastiliai beesülefcí<. Ford. franciából Hugó Victor után.
1841. okt. 19-én adták Pesten.
r Fintor.

(Lásd: Grimasz.)

Finum, Bözsi. Közismert színpadi alak
Tóth Ede »Falu rossza« c. népszínművé
ben. A név onnan eredt, Iiogy egy Sehneid'er Fanni nevű varrónő, aki a putnoki
úri házaknál varrogatott, hasonló nevű csi
nos leányát »ilyen finom, olyan fínom«
dicséretekkel ajánlgatta maga helyett a
varrásra. De Fanni nem varrt, hanem egy
Putnoky nevű földbirtokos családnak szom
szédos keleméri kastélyába állt be első szo
balánynak. Később egj ispán felesége lett.
Fioretti Kelőn,
a bécsi olasz opera
énekesnője 1859. júl. 9-én fellépett a
Kemzeti Színházban, a »Lammermoori Lu
ciái 0. operában. Az egykorú kritika elis
meri képességét, »de emellett semmi új
jal sem lepi meg elkényesajtetett hallgatóit.í<
Fioritura, (ol.) hangcikomya vagy fu
tam ; (koloratura).
Fisch Ferenc,
a budapesti városli
geti Varieté igazgatója. Színházának mű
sora 1895-től (tehát a kezdettől) kétharmad'részben magy*r volt, a művezetés pe
dig egészen magyar.
Fisclier Félix, munkája: »Kokaincí,
grand' guignol 3 felv. és 7 képben. Társsz.:
Győri Imre és Szekula Jenő. Bem. 1927.
okt. 12-én, a Budapesti Színházban.
• FiscKer Ferenc, színházi karnagy, sz.
1849. júl. 29-én, Miinohenben, megh.
1918. jún. havában. 1876-ban a Nem
zeti Színház zenekari tagja. 1881. jan.
havától a müncheni udvari opera kar
nagya volt. Egykori kartársai azt beszélték
róla, hogy a »Hunyadi László« e. operát
néhányszori hallás után teljesen hibátla
nul fejből játszotta el. (Pesti Hírlap, 1881.
ian. 8.)
Fischer Károly, színházi karmester,
sz. 1884. máj. 23-án, Pozsonyban. Szín

házi működését megkezdte 1909-ben. Mű
ködött Budapesten, a Városi Színháznál
is. Jelenleg a kassai színház karnagya.
Fischer Máté,
pesti német színész,
sz. 1784-ben, Bécsben, megh. 1836. aug.
18-án, Pesten. Bécsben lépett színpadta,
1801-ben. Schikaneder igazgatása alatt a
baUetben vett részt, majd elkerült Grácba,
ahol már szereplő színész lett belőle. Itt
tíz esztendőt töltött. Következő állomásán,
Bécsben, igazgató is volt. Azonban vállal
kozásába belebukott, mire elmegy Lembergbe, onnan pedig Pestre, ahol mint
rendező is funkcionált. A kedélyes apa
szerepekben kedvelték.
Fischer Sándor, színházi karmester,
sz. 1902-ben, Budapesten.
Fischer-SchwarzhÖck Beatrix, né
met énekesnő, sz. 1806. febr. 6-án, Temesvárott, meglí. 1885. szept. 16-án, Karlsruheban. Mostohaatyja Sch. Lajos, bécsi
rendező. A színipályán 1823. szept. 17-én
teszi első kísérletét a Theater an der ."Wienben, a »Katchen von Heilbroní<-ban. Egy
év múlva énekesnő lesz. 1825-ben kapja
első nagyobb szerepét a »Svájci család<íban. lS29-től 1831-ig Párizsban, ez év
dec. 1-től Karlsruheban működött, ahol
kamaraénekesnővé nevezték ki. 1832-ben
Londonban találjuk. Angliát 1840-ig ke
resi fel, majd 4 év múlva nyugdíjba
vonul.
Fistnla
Falsetto.)

(ol.) a. m. fejhang.

(V. ö,

Fitos Sándor,
táncművész. Előbb
színész volt, 1843-ban táncművészetre
adta
magát
és nemzeti
táncunkat
oly ügyességgel s bájjal lejtette, hogy
aki azt tőle előadva
egyszer
lát
hatta, sohasem felejtette el. Magán
magyar-táncát Párizsban »tündérek táncás-^
nak nevezték. 1848. febr. 10-én Ő is künn
volt Párizsban, a Havi—Szabó-féle magyar
népdaltársulattal. A »Begélőí< 1843. 7. szá
mában ezeket írja róla: »Geniálisabb ma
gyar táncost még soha nem látánk. Minden
lépése, minden mozdulata arra mutat, hogy
0 fiatal hazánkfiát a művészet istene ma
gyar táncunk egyik leglelkesebb, legmű
vészibb mesterévé választá ki. Az Ő nem
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Flittner Rózsi

Piumei mag^u,r színészet
igénytelen lej tésmódj ónak legerősebb ol
dala az, hogy a nemzeti bélyeget mond
hatatlan Bajátsággal viseli magán.« (220.
oldal.) 1844. máro. 17-én Kolozsvárott is
vendégszerepelt. Megh. 1850. okt. 4-én.
Fiumei magyar színészet. Fiúméban
eL*^ ízben 1827. okt. 38-án játszottak ma
gyar színészek, Balogh István igazgatása
alatt. 1846. szept. 26-án Havi Mihály és
Szabó József egyesített színtársulata ját
szik. 1881. aug. 26-án GerŐffy Andor
színigazgató nyitja meg a magyar sze
zont, aki Jókai ünnepi prológusát sza
valja el. Színre került a »Piro8 bugyeUáris« c. népszínmű. Nemzeti táncaink nagy
hatást keltettek. 1900. okt. 8-án, Fekete
Miksa társulata, 1901. máj. 8-án pedig
Krecsányi Ignác kapott Fiumébe játszási
engedélyt. ElsŐ előadásul színre került »A
gcrög rabszolga« c, operett, ez alkalommal a
Theatro Fenice zsúfolva volt a legelőkelőbb
közönséggel. 1902. máj. és jún. havában
dr. Janovics Jenő jeles társulata szintén
nagy érdeklődést tudott kelteni, nemcsak
a magyar, hanem az olasz közönség köré
ben is. 1905. ápr^ havában Szendrey Mihály,
1906. ápr. havában Ándorffy Péter, 1908—
1909-ben Ballá Kálmán hírdtette itt a
magyar kultúrát, majd 1915. ápr. 4-én
Polgár Károly vonult be nagyszámú tár
sulatával; ismét 1916. ápr. 25-én hívták
meg Fiumébe, amikor is a »Bánk báni
nál nyitotta meg a szezont. 1917. máj. ha
vában ismét őt hívták meg. A világháború
után első ízben 1926. jún. 12-én ját
szottak itt magyar színészek, Faludi Kál
mán vezetése mellett. 1928. júl. 2-án Fo
dor Oszkár pécsi színtársulata vendégszere
pelt Fiúméban, Fedák Sárival.
Fixum. (Latin = állapított, rendes fize
tés. Színész-zsargon.) A színésznek szerző
désileg biztosított, határozott fizetése, illető
leg jövedelme. Az 1860-as évekig a szí
nészek fizetése bizonytalan volt, nem ^ a bályozta azt sem a szerződés, sem a szí
nész-törvény. Később, 1870-től már mind
jobban kifejlődik a színészek körében a
F . utáni vágyódás, ekkor már csak a kis
(falusi) társulatok körében divatozik a proporció (L. o.), meg a majdling (lí. o.),
mert a F . azokat kiszorította. E lépéssel
elértük egyúttal a színészet szociális hely
—

zetének javítását is, mely körül »A Szín
padi annakidején élénk harcot vívott. A
F . magyaros kifejezése: »bizonyo8 fizetésíí. (Lásd: »Honművész«, 1835. 80. sz.
642. old. Pály Elek felszólítása.) —
Fixumos-színész a szerződésileg megálla
pított jövedelemmel biró színész neve. —
Fisumos-társulat azon színtársulat, ahol
megállapított fizetést szabtak meg.
Flaszter-színész.
Gúnynév. Faja a
nappali színésznek. (L. Nappali-színész.)
Flattné Győrffy Gizella, (FlattGasij.
ton ügyvéd neje), operaénekesnő, sz. 1874;
máj. 14-én. Mint az Operaház ösztöndíjas
növendéke kezdte meg 1900-ban művész
pályáját. Eleinte csak kis szerepeket éne
kelt, később rábízták Orlovszkyt a »Den6vér«-ben, Gertrudot »Bánk bán«-ban és
»Hamlet«-ben a királynét. Első nagy sikerét
Ortrud szerepében aratta a »Lohengriní<ben, majd a »Tanuhauser«-ben, Erzsé
bet szerepében is elismerést vívott ki. Szép
terjedelmű és jól iskolázott, átható erejű
mezzoszopránja, zenei intelligenciája és szí
nészi tehetsége a legszebb reményeket vál
totta be.
»Flegma és tiszta gaUér«: a színház
révén lett szállóigévé. Ugyanis Berczík Ár
pád »Fertálymágnások<í c. vígjátéka I. felv,
4. jelenetében mondja Borostyán Alfréd:
»Csak nyugalom. Vili, a gavallér legszük
ségesebb kellékei a tiszta gaUér es a
flegma.«
Fleisclier Antal,
karmester,
zene- ;
szerző, sz. 1891. máj. 30-án, Szegeden. *
Ugyanitt végezte el gimnáziumi tanulmá
nyait és König Péternél a zeneszerzést.
A müncheni zeneakadémián Stavenhagennél, a budapestin Herzfeldnél tanult to
vább. Mint korrepetitor és karmester lép
föl a régebbi Népoperában s innen az
Operába került ugyanezen funkciók betöl
tésére. Első operai vezénylése »Mignoní<
volt. (1915.) Ez idő óta mint karmester
a leg-szebb sikereket aratta itthon és kül
földön is többízben való vendégszereplése
alkalmával.
Flittner Közsi, színművésznő. Tanul
mányait a Zeneakadémián végezte, azután
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Pleta Miguel

Fleischer Arthur
Németországba ment. Drezdában Orgeni
asszonynál folytatta
énektanulmányait,
majd 1916. márc. 13-án mutatkozott be
a Király Színházban, »Nacbneí< címszere
pében.
Fleischer Arthur, operaénekes, a beeai
Volksoper baritonistája, 1920. máj. 2-án
fellépett a Magy. Kir. Operaházban, a
»Eigoletto<í-ban.
Fleiszig Mariska, magyar operaéne
kesnő, Bécsben Gaensbachemél tanult.
1885. március havában Olmiitzben, majd'
Grácban működött; ez év aug. 8-án ven
dégszerepelt a M. Kir. Operaházban, a
»Trubadur« Azuoena szerepében. 1887.
máj. l-tŐl az intézethez szerződött; mint
ilyen máj. 7-én lépett fel először a »Eigoletto« Magdalena-jában. Még ebben az
évben megvált az Operaháztól és a gráci
Landstheater meghívását fogadta el, majd
ismét nálunk működik 1891. okt. 31-ig.
1892. dec. havában a braunscbweigi szín
háznál találjuk.
Flers (de) Róbert marquis, (olv.: fler)
francia színműíró, régi főúri család sarja,
Bz. 1872. nov. 21-ón, a normand Pontl'Évequeben, megh. 1927. júl- 30-án, Pá
rizsban. Caillevet-vel (L. o.) és Croisset-val
(L. o.) írta vígjátékait, melyek a mi szín
padjainkon is színre kerültek. Színművei:
»Herkules munkái«, operett 3 felv. Zen.
szerz-: Claude Terasse. Ford. Keszthelyi
Ernő. Bem. 1903. ápr. 25. Magyar Szín
ház;. »Az erény útjai«, vj. 3 felv. Társsz.
Caillavet. Ford. Molnár F . Bem. 1904.
febr. 11. Vígszínház. »Én, te, ő«, operett
3 felv. Zen. szer- Claude Terasse. Bem.
1904. máj. 13. Király Színház. »Az őrangyal«, vj. 3 felv- Társsz. Caillavet. Ford.
Molnár Ferenc. Bem. 1905. okt. 7. Víg
színház. »Fortunio«, lyrikus vj. 4 felv.
Alfréd' Musset »A gyertyatartó« c. műve
nyomán. Zen. szerz.: Messager A. Ford.
Várady Sándor. Bem. 1907. dec. 22.
M. Kir. Operaház. »A kis trafikoslány«,
vj. 3 felv. Bem. 1907. máj. 17. Vígszín
ház. »PárÍs almája«, operett 1 felv. Bem.
1908. máj. 23. Társsz. CalUavet Zen.
Bzerz. Claude Terasse. Mérei Adolf for
dításában adták. (Népszínház-Vígopera).
»Virraszt a Bzerelem«, vj. 4 felv. Társsz.
Caillavet. Ford. Adorján Andor. Bem.
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1908. okt. 3, Vígszínház. »A király«, vj.
3 felv. Társsz. Caillavet. Bem. 1908. dec.
9-én. Vígszínház. »Buridán szamaras, vj.
4 felv. Társsz. CaiUavet. Ford. Molnár
Ferenc. Bem. 1909. okt. 7. Vígszínház.
»A szent liget«, vj. 3 felv. Társsz. Cail
lavet Ford. Heltai Jenő és Molnár Fe
renc. Bem. 1910. dec. 17. Vígszínház.
sPrimrose kisasszony«, szmű 3 felv. Társsz.
Caillavet. Ford. Góth Sándor. Bem. 1912.
okt 5. Vígszínház. »A zöld frakk<í, vj.
3 felv. Társsz. Caillavet. Ford. Heltai
Jenő. Bem. 1913. okt. 31. Vígszínház.
»Vegyen el feleségül«, kis operett 1 felv.
Társsz. Caülavet. Zen. szerz. Claude Te
rasse. Bem. 1917. máj. 2. Modern Szín
padi »A legszebb kaland«, vj. 3 felv.
Társsz. C:iUavet Ford. Heltai Jenő. Bem.
1919. okt 4. Vígszínbáü. »Hazatérés(í, vj.
Társsz. Caillavet. Ford. Heltai JenŐ. Bem.
1921. okt 8. Vígszínház. »Az úr szöllejex.
Társsz. Croisset. Ford. Heltai Jenő. Bem.
1923. ápr. 7. Vígszínház. »A főpénztáros úr«, vj. Társsz. Caillavet. Bem. 1935febr. 28. TJ. o. »Üj urak<í, vj. 4 felv.
Társsz. Croisset Ford. Heltai Jenő. Bem.
1927. jan. 28. Magyar Színház. »JoIíy
Joker<í, operett 3 felv. Zen. írta: J . Sulo.
ford. Harsányi Zsolt. Bem- 1928. szept.
29. Belvárosi Színház.
Flesch (Feszti) Ella, énekesnő, a mün
cheni operaház tagja; a zeneművészeti fő
iskola vizsgáján tűnt fel tehetségével,
csengő szopránjával. Tanulmányai végez
tével a M. Kir. Operaház tagja letti
1919. okt. 23-án mutatkozott itt be a
sSámson és Delila« Vénus szerepében.
1932-ben került külföldre. Működött Bécs
ben, Münchenben és igen jelentős sikerei
ről számolt be a kritika, úgyannyira, hogy
1935-ben leszerződtették az ottani operá
hoz. 1927. máj. 19-én mint vendég fel
lépett az »Aida« címszerepében, majd nov,
9-én ugyancLlc. a szerepben volt a ma-^
gyár főváros vendége (Városi Színház).;
1928- febr. 24-én »Az álarcos bál<í-baa
mint Amália mutatkozott be, 1929. nya
rán u. i. volt vendég.
Flesch Imre, énekes-színész, sz. 1901*.
jan. 26-án, Budapesten.
Fleta Miguel, világhírű spanyol teno
rista, sz, 1897-ben. A
Metropolitan
^

'Fleury Lujza

Fodor Ü'rthur

opera énekese, nálunk elsoízben 1920. jún.
2-án mutatkozott be a Városi SzínházfeaUj midőn Braida Umberto olasz operastaggionejával járt itt. Ez alkalommal a
i>ToBca<í
Cayaradbssi-j ában
ünnepelték.
Üjra eljött libzzánk 1928. jan. 13-án. Ek
kor ismét a »Toaca«-ban lépett fel elő
ször.
Fleiiry Lujza, a párizsi operaház elsŐ
táncosnője, a Nemzeti Színházban 1858.
jún. 26-.án lépett fel.
Flinclis trikó. Ez a neve a színészek
ajkán az ezüst-pikkelyes díszítésű trikó
nak, melyet páncél helyett használnak a
színpadon.
FUnscIi Károly,
budapesti születésű
német zeneszerző. A budapesti zenedében
tanult, majd' katonakarmester lett. Azután
Németországba szerződött színházi karmes
ter minőségben. Munkája: »Marioní<,
opera, bemutatták 1897. máj. 7-én, Darmetadban. (főszerepét Pewny Olga magyar
énekesnő kreálta.)
Flőr Ferenc dr., Pest város tiszti fő
orvosa, 8z. 1809. okt. 10-én, Nagyváradon,
megjí. 1871. júl. 7-én, Pesten. 1863 febr.
16~án kelt végrendeletében 500 forintot
hagyományozott a Nemzeti Színháznak.
(A Eókus-kórház mögötti Flór ucoa róla
van elnevezve.) — Neje; Fröecher Leonóra,
(megh. Pesten, 1891. febr. 17-én) ugyan
csak 500 forintot hagyott a Nemzeti Szín
ház javára.
Flórian K a t a , írónő, munkája: »A
kassai német színészet története 1816-ig<(,
Budapest. 1927. (Német Phüológiai Dolgazatok). (Doktori értekezés).
»FIoridornak igaza van.« Színházi
fizállóige Hervé »Nebántsvirág« c. operettje
révén. (Nálunk 1887. okt. 14-én került
fizínre a Népszínházban.) A mondás a
harmadik felvonásban fordul el5.
Flotow Frigyes báró, zeneszerző, ez.
1812. á-pr. 27-én, teutendorfi birtokán
•(Mecklenburgban),megli. 1883. jan. 24-én,
[Darwistadtban. Többnyire Párizsban és
Olaszországban élt. Nevezetesebb operái:
1. »Mártha, vagy a richmondi vásár«. Első
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előadása Pécsben volt, 1847-ben. Pesten
1848. júl. 11-ón mutatták be, a Magy,
Kir. Operaházban 1885. nov. 19-én ját
szották először. 2. »Alessandro Stradellaí<j
Pesten a régi Nemzeti Színházban 1855,
jún, 9-én került színre a következő szerep
osztással: Alessandro Stradella—EUinger
JÓ2Bef, Bassi—Kőszeghy Károly, Leonóra—•
Ernstné Kaiser Jozefa, Barbarino—Jekelfalusy, Malvolio—Benza. Felújítása 1918.
okU 15-én a Városi Színházban (Nép
opera) a következő szereposztással: Armidi
André (Stradella), Bihari Sándor (Bassi),
Adler Adelina (Leonóra), Mátrai (Bargarino) és Demény Arthur (Malvolio). 3.
y>Az ámy« (Indra), opera 3 felv. Buda
pesten a régi Nemzeti Színházban 1871.
nov. 18-án játszották először.
Flubinszki István,
színész. Megh.
Kóly (Bihar m.) községben, 1884. jan.
15-én, hol »ének- és harangszó mellett tisz
tességgel és nagy részvéttel temették el«.
(Pesti Hírlap nekrológja.) 1848—49-ben,
mint szabadságharcos vitézül küzdött: az
után bujdosó, később színész lett. (Nevét
az ismert színészeti szakkönyvek nem
említik.)
Foefc Dirk, hollandi karmester, a bé
csi Konzertverein dirigense. Hollandi dip
lomata-családból ezármazik, fiatal éveiben
Hollandiában és Amerikában működött és
hosszabb ideig volt színházi karmester is.
1927. máj. 27-én nálunk is bemutatkozott,
a M. Kir. Operaházban, a »Tristan és
Izolde«-t vezényelte.
Fodor Andor, színész, sz. 1883. szept.
3. Nagyváradon. Színpadra lépett 1902.
ápr. havában.
Fodor Arthur, színész, sz. 1896. máj.
10-én, Budapesten. Színpadra lépett 1915-ben. Az Orsz. Színészegyesület iskoláját,
végezte. Tagja volt a .Vígszínháznak, majd
Pécsre, Szegedre és Pozsonyba kerülj ahol
úgy a sajtó, mint a közönség állandó el-.
Ssmerése kiséri. Három évig igazgatója
volt az újpesti Blaha Lujza Színháznak..
Játszott filmen is, a »Simon Judit«-ban,
ahol a fiú főszerepét játszotta nagy siker-rel. 1929 óta 'a Fővárosi Operett Szín
ház rendezője és színésze. Színműve: »A
gróf úr«. Operett 3. felv. Zen, ezerz. Kun
—

Podor Aiídor

Fodor Jenő dr.

Eiliárd. Bem. 1924. febr. Kávában, Űjpesteii, a Blaha Lujza SzínKázbaa.

Fodor Fülöp József,
színész, sz.
1846-ban, Désaknán, Szolnokdohoka vm.
Színpadra lépett 1871. ápr. 1-én, Egressy
Ákosnál.

Fodor Andor, színész, BZ. 1886. £ebr.
2. Kolozsvárotfc, megh. 1918. aug., 15.
Budapesten. Színpadra lépett 1913. júl.
liavában.

Fodor Gerson,
(nánási) ev. ref. lel
kész, sz. 1763'ban, Egyek-en, Hajdú vm.,
Imegh. 1835. febr. 6-án. — 1793-ban
Nagykőrösön tanár volt és a Martinovicsféle összeesküvésbe mint jakobinust őt is
belekeverték. Színműve: »Módi«, szmű.

Fodor Béla, színész, sz. 1893. febr.
15. Budapesten. Színpadra lépett 1913.
okt. havában.
Fodor Berüát, színliáai karnagy, zenetanár. Tanulmányait a Zeneakadémián
kezdte, Huber vezetése alatt. Bécsben id.
Helmesberger, Berlinben Joaobim voltak
imesterei. 1893. jún. 3-ián először diri->
gált a Népszínházban, a »Nebáiitfívirág«
c. operettben. 1898. 'ápr. havában a Ma
gyar Színház karnagya lett. Megh. 1916.
júl. 6-án, Budapesten.

Fodor Gizella,
színésznő, sz. 1886.
febr. 19-én, Kassán. Színpadra lépett
1911. jún. havában.
Fodor Gyula, zenei író, az Űj Idők h. szer
kesztője, sz. 1890. aug. 20-án, Budapesten.
Az elsők közé tartozott, akik Bartók Béla és
Kodály Zoltán jelentőségét felisinerték és
érdeme szeiint megbecsülték. Zenekritikái
éa tanulmányai a következő lapokban je
lentek meg; »A Hét« (Kiss József heti
lapja), »Független Magyarországa, »Esti
Üjságí{, »Zeneközlönyíí, »Zenei szemleK, »Ű]
IdŐk<í, stb. 1923. óta az »Esti Kurir« ze
nekritikusa. Számos elbeszélést írt és sok
regényt fordított magyarra.

Fodor B e r t a l a n , színész, sz. 1869.
máj. 28. Breznóbányán, megh. 1914. okt.
27. Budapesten. Színpadra lépett 1897.
okt. 1. Vígezínháznál.
Fodor Ella, színésznő, sz. 1882. dec.
17-én. 1907-ben végezte a színiakadémiát,
onnan Szegedre került Makó Lajos tár
sulatához, hol a naiva, hősnői és a finom;
társalgói ezerepekben játszott. 1911. szep
temberében Krecsányi Ignác tagja volt,
innen Nagyváradra szerződött, Erdélyi
Miklóshoz. Főbb szerepei: Marié Louise
»Tolvají<, Diane »Balga SZŰZK. Színésznő
»Testőr«, Júlia «!Romeo«, Melinda »Bánk
bán«, Jolán »Ördög«, Kerner Hona »Tájfan«, Peredy Judit »Sárga liliom«, etb.
Fodor Fruzina, színésznő, sz. 1865-ben,
Komádi-ban (Bihar m.). Atyja F . Jakab,
48-aa h'onvédőrnagy volt. 1884. okt- 1-én lé
pett színpadra, Tóth Béla színtársulatánál.
1886-ban a Népszínházhoz szerződött, ahol
ápr. 25-én volt az első fellépte a »Falu
rosszá«-han, Boriska szerepében. Ekkor így
írt róla a Fővárosi Lapok: »Szép színpadi
alak, hangja kellemes. Játékában volt hensőség és a fájdalom és örÖm kitöréseiben
egyaránt eltalálta a kellŐ hangot.« (1886.
ápr. 26-iki szám.) 1888. máj. havában
megvált a ezínlházfcól. 1889. márc. havá
ban Nagyváradon férjhez ment és lelépett
a pályáróL (Férje Csotényi Adolf, ügyvéd.)

Fodor István, bonvivant^ apaszínész ég
pedáns-komikus, rendsző, űgj'vezető, színi
pályára lépett 186G. szept. 5-én.
Fodor I s t v á n , színész, sz. 1893. szept.
29. Komáromban. Színpadra lépett 1921.
nov. 9-én.
Fodor IzsÖ, a M. Kir. Operaház zene
kari igazgatója, sz. 1873-ban. 1889-ben
végezte a Nemzeti Zenedét, mely után az
Opera zenekari tágja lett. MidŐn Mészáros
Imre az Opera igazgatója lett, Podor
Izsót másodhegedűsnek neveztek helyébe.
1914-ben a filharmonikusok igazgatója lett
és Ő szervezte meg az állatkerti fillíarmónikus hangveraenyeket is. 1910-ben ő ren
dezte a keszthelyi Goldraark-ünnepet. A
Zeneakadémia érdemes tanára. 1930 óta
a M. Kir. Opera zenekari igazgatója.
1928. szept. havában nyugalomba vonult,
hangversenyrendezÖ irodája virágzik.
Fodor J e n ő ' dr., a szegedi városi szín
ház első intendánsa, sz. 1875.. febr. 21-én,
Szegeden. Középiskolai tannlmányait a pl-
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Fodor Jozefa

Fodor Jenő
aristák szegedi gimnázitimában végezte,
majd. a budapesti Tudomány Egyetem jogi
fakultásán abszolvált. 1893. jún. 19-én lé
pett városi szolgálatba, ahol szorgalmával
és tudásával csakhamar elnyerte a közgyű
lés bizalmát és már 1917. jún. 17-|pn
tanácsnokká választatott. A forradalmi
idők rettenetes nyomorúságában Ő vezette
Szeged város közélelmezési ügyosztályát
példás rendben, közmegelégedésre. E téren
tanúsított erélyét ós szervező képességét kí
vánta Szeged város tanáoea érvényre jut
tatni a színház érdekében, amikor az utolsó
vállalkozó igazgató bukása után, 1927. febr.
1-én a szegedi várcei színházat házikeze
lésbe vette és elsŐ intendánsnak őt ne-i
vezte ki. Fodor Jenő sohasem foglalkozott
iművészi ügyekkel, nem is vállalkozott
többre, csak a rend és fegyelem megterem
tésére. Amint e feladatnak eleget tett,
lemondott a további működésről és az intendaturát 1928. februárban Pálfy József
dr-nak átadta. Fodor Jenő az általa vál
lalt feladatnak minden tekintetben meg
felelt, keresztülvezette a várcffi íkozigazgatása
útvesztőjén a színház adminisztrációját és
ezzel a ténnyel megteremtette a zavax'talan
állandó szegedi színészetet.
Fodor Jenő, író. Színműve: »A kék
álarcK. Operett 3. felv. Társszerző: Szomaházy István. Bem. 1923. júl. 10. Budai
Színkör.
Fodor Jozefa, énekesnő, sz. 1793-ban,
Párizsban. Nagyatyja F . Károly, katona
volt és a Maas folyó mentén Venlooban
telepedett meg. Atyja F . József hegedű
művész és kamarazeneszerző, a berlini
Franz Benda tanítványa. Harminc éves
korára már olyan hírre kapott, hogy Montmorency herceg meghívta Párizsba udvari
karmesterének, Montmorency hercegnő, pe
dig feleségül adta hozzá a frajját, Mar
ment Genovéva kisasszonyt. Ebből a házas
ságból született Fodor Jozefa, aki Orosz
országban nevelkedett, hol már tízéves ko
rában egyforma könnyűséggel beszélt és
írt oroszul, franciául, olaszul, németül és
angolul.
Zeneileg is csodagyerek lehetett, mert
tizenhárom éves se volt még, mikor az
apjának egy hangversenyén föUépett s »a
pianon és hárfán oly ritka teheteéggel
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játszott, hogy azt egy gyenge gyermekben
kiki bámulná«. A tüneményes zongora
művésznőt 1810-ben már mint szoprán
operaénekesnőt üimepli az orosz arisztok
rácia.
Egy év múlva Jozefinából már asszony
lett: Tharaud Mainville-né, férje francia
színész volt, akit a cár vendégszerepelni
hívott meg Pétervárra.
1812-ben Sándor cár szélnek eresztettfl
a francia színészeit. Mainvielle összeszedte
a jobb erőket s azokból »bujdosó társaság«-ot szervezvén, Stockholmban, Kopenhágában, Hamburgban próbált szeren
csét. A háromévi vándorlás nagyszerű is
kola volt Fodor Jozefa számára. 1815-ben
már úgy vonult be. a párizsi Opera-Comique-ba, mint európai nevű művésznő. »Itfc
olly tűzbe hozta a Párisi közönséget, hogy
néki az Olasz Theatromon az első sze
mély rangja ajónltatnék, melly akkor az
Odeon-ban tartatott.« A Théatre Italien-t
akkor majd válságba sodorta primadonná
jának, Barilinak, a párizsiak kedvencének
távozása. Fodor Jozefa azonban, aki
Paemek, Napóleon kannesterének egy epe-,
rajában, a »Griseldáí<~ban lépett föl elő
ször, hamar elfeledtette Párizzsal az olasz
primadonnát. Versenytárs nélkül uralko
dott addig, míg a restauráció a politikai
inkvizíciót ki nem terjesztette a színhá
zakra is. XVIII. Lajos a régi direkciót
elmozdította a Théatre Italien éléről s
rábízta az igazgatást Catalani-ra. A két
művésznő nem tudott összeférni s Fodor
Jozefa sszerentsésnek tartotta magát, hogy
Catalanitól kármentésül 14 ezer Frank le
fizetésével megmenekedhetett«,
1816-tól 1818-ig Londonban »gerjesztett közönséges bámulást* s onnan ment
Velencébe, 1819-ben. Itt érte az a szokat
lan tisztesség, hogy mikor a Feníce-ben
harminokilencedszer játszotta az Elisabettaoperát, a színpadon megkoronázta a kö
zönség. Ekkor vertek a tiszteletére emlék
érmet is, ezüstből, aranyból és bronzból.
Ezután újra Párizsba szerződik! s itt PaesieUo sSzeviUai borbély«-ában nagy sikert
ér el. 1823-ban vendégszerepel Bécsbenj
ISTápolyban, Milanóban. 1825-ben mint
Semiram^t tüntető tapssal jutalmazták Pá
rizsban. Ekkor a hangját elvesztette, mirö
orvosi tanácsra Olaszország enyhe éghaj
lata alatt pihenőt tartott. 1830 köitül

Feleky Miklós

Felekyné Munkácsi Flóra

Felhő Kózsi

Feuyéri Peterdi Mór

Fenyvesi Emil

Fodor Oszkár

Fodor Károly
Nápoly mellett 300 ezer skudin jrázágot
vett. Majd újra kedvet kap a színpad di
csősége után, fellép Nápolyban, 1833-ban
Bordeaux-ban, de már kevés sikerrel. Be
látva, hogy művfezete hanyatlóban van, —
lemondott a pályáról. 1847-ben Fontainebleauban telepedett le^ Valószínűleg itt
b-iínyt el.

200-adszor került színre )>Arm wie eino
Kirchenmausí< címen, 1929. máj us havá
ban. Bécsben: 200-ik elŐad'ása 1929. jún.
8-án volt.) »Bölcsődal«, vj. 3 felv. Bem.
1928. nov. 3. Ví^^iínház. »A tültőtolk
(»La penna stilo gra£ica«), szmű. Bem.
1929. szept., Torino, Belgrádban: 1930.
jan. havában.

Fodor Károly, vívómester, sz. 1861ben, Nagykőrösön, megh. 1926. márc.
8-án, Párizsban. 1899. óta Haláláig- vívó
tanára volt az Országos Színművészeti
Akadémiának.

Fodor Aranka, operaénekesnS, sz. 1885,
máj. 3-án, Budapesten. MsŐ nyilvános fel
lépte 1906. okt. 19-én volt az »Aida«
Amneris szerepében, az Operában, mely
után 1907. január havában az Operához
szerzŐdlött. 1907. július havában nagy si
kerrel vendégszerepelt Berlinben, az új ki
rályi Operaházban, a »Carmen«-ben. 1911.
okt. 8-án utoljára lépett fel a M. Kir.
Operaházban, mint Amneris. Félévi tá
volléte alatt Londonban vendégszerepelt,
azután 1922. tavaszán szerzó'dütt újra vissza
éa tagja maradt az Operaháznak 1919.
szept. haváig. 1927-ben nyugalomba vo
nult. Főbb szerepei; Orpheus, Delüa,
Azueena
(Troubadour),
Klytemnesztra
(Elektra), stb. 192^-ben férjhez ment Lé
nárd Béla színészhez. (L. o.)

Fodor Károlyné, színésznő, később:
!Pűredi Károlyné. (Lásd: Barabás-Fej érLilla.)
Fodor Lásizltí, színész, sz. 1893. máj.
18-án, Vácott. Színpad'ra lépett 1919. okt.
havában.
Fodor Lásztő, író, sz; 1898. márc.
18-án, Budapesten. Középiskoláit és egye
temi tanulmányait Budapesten végezte,
majd újságíró lett. Színművei: »A két
iálarc«, színmű. Bem. 1923. július Ift.
Budai Színkör. sNavarrai Margit«, vj.
3 £elv. Bem. 1923. szeptember 8. Magyar Színház. (Felelevenítése a Belvárosi
Színházban: 1923. okt. 11. »HomeÁffairs«
cím alatt 1925. jan. 18-án színre került
Londonban, az Every man's Theatrc-ban.)
»A nagyságos asszonyt már láttam valaKok,^ vj. 3 felv. Bem. 1924. febr. 21.
Belvárosi Színház. »A jószívű asszony*, vj.
3 felv. Bem. 1924. nov. 12. Renaissance
Színház. »Dr. Szabó Juci«, vj. 3 felv.
Bem. 1926. jtm. 16. Magyar Színház. Szá
zadszor : 1926. szept. 24-én játszották.
(Berlinben a Theater Ín der Königgratzer Strasse-ban bemutatták: 1926. máj.
6'áií »Dr. Scbmidtfi címen. Bécsben ez
óv jún. 19-én mutatta be a Deutsches
Volkstheater, Loopoldine Konstantinnal a
főszerepben. A prágai Svanada Színház ok
tóber havában mutatta be.) »Szeretek úgy
BzínésznŐt<í, vj. 4 felv. Bem. 1926. okt.
2. Magyar Színház. »A díszelőadás«, szín
játék 3 felv. Bem. 1927. márc. 16. Víg
színház. »A templom egere«, vj. 3 felv.
Bem. 1927. nov. 11. Vígszínház. (Breslauban 1928. május havában, Berlinben

Fodor Kafailin, színésznő, sz. 1888,
jan. 29-én, Szabadkán. Színpadra lépett
1911. jún. havában.
Fodor láli, színésznő, sz. 1880. márc.
30-áa. Színpadra lépett 1899. virágvasárnapj án, Makó Lajosnál.
Fodor Oszkár, színész, sz. 1881. jan.
4-én, NagyváraíJon. Keáliskolai végzettsége
után a Rákosi-iskola jeles diplomájával
1901-ben színész lett. ElsŐ szerződése a
kolozsvári Nemzeti Színházhoz kötötte, on
nan elszerződött a Délvidéki színikerület
hez, Földéssy Sándor nagybecskereki tár
sulatához. 1903-ban a budapesti Tarka
Színpad' szerelmes színésze és rendezője.'
Onnan 190ö-ben dt. Farkas Ferenc sza
badta! színházához szerződik és ebben a
minőségben működik Miskolcon, Temesvárott, Győrött. Igazgatói voltak még:
Palágyi Lajos, dr. Patek Béla, Kom
játhy János és Sebestyén Géza, akitől
akkor kérte szerződése felbontását, amikor
Székesfehérvár városa 1915-ben igazgatóul
megválasztotta. Abban az időben már több
cikluson keresztül a Színészsgyesület igaz-
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Fodor Pál

Foglár Eleonóra

gatótanáesosa volt. ]\íint esztéta is elis
mert névre tett szert, több vidéki újság
ban álland'óan szerepelt színpadművészeti
cikketkel. Két szakmunkája: »A vidéki
színészet az állam szolgáÍatában« és »Vidéki eéta« címűek feltűnést keltettek. Szín
darabjai közül í)Mária fia<í az újpesti
Blaba Lujza-Színházban került színre és
1929-ben jelent meg »Dr. Gróf Bala8sa«
címen egy 4 felvonásos színműve. Ugyan
csak 1929-ben (április havában) Pécsett
bemutatták »Fellegvárí< c. színművet. A
Szín észegyesület rendezői Ösztöndíját 1915.
szepítember havában kapta meg. De azt
megelőzően és azután is éveket töltött Berlinben, Londonban, Bécsben, stb., ahol
mindenütt mint rendező, színész, filnidVamaturg és filmíró működött. Sok né
met és magyar film főszerepét játszotta.
1925'ben megalakítja és kultuszminiszteri
engedéllyel vezeti a Thália drámai staggionet. 1927. óta a pécsi Nemzeti Színház
igazgatója. Testvéröccse: F . Andor, szí
nész (megh. 1913-ban), egy időben a Ma
gyar Színháznál működött.

Fodor-23eneiskola. A főváros legna
gyobb és legtekintélyesebb magánzeneiskblája. Alapította 1903-ban Fodor Ernő>
oki. zenetanár. A F . zeneiskolában a hang
szeres tanszakok eredményei mellett kiemelendőnek tartj uk énektanszakának sikoreit is. Tanári karában volt Szilágyi
Arabella, a M. Kir. Opera első Brünhildéje; jelenleg pedig V. Krammer Teréz,
a drezdai, utóbb a M. Kir. Opera drámai
primadonnája. Az intézet volt növendékei
közül színpadon szerepelnek a következők:
Alpár G-itta, a berlini Staatsoper tagja,
Angerer-E-upp Margit, a wieni Staatsoper
tagja. S. Gervay Erzsébet, a Népopera
V. tagja, hangversenyénekesnő. Kármán
Gizella, a Városi Színház tagja, Kondbr
Ibolya, a nagyváradi színház operett-pri
madonnája, Németh Juliska, kabaré-éne
kesnő (Berlin), PaJásthy Irén, operetténe
kesnő (Newyork), B-adnai Erzsi, a Városi
Színház tagja, Éelle Gabriella, a M. Kir.
Operaiház tagj a, Szügyi Kálmán, a M.
Kir. Operaház tagja, Vermes JenŐ, a Vá
rosi Színház tagja, stb.

Fodor Pál, színész, sz. 1891-ben, Er
zsébetvárosban (Erdély). Színpadra lépett
1924. aug. 25-én.

Fodor (Eóder) Szeréna, színésznő, sz.
1866~ban, Kaposvárott." Színpadra lépett
1885. aug. havában. Aradi Gerőnél.

Fogarasi J á n o s , (alsó-viszti), törvsz.
bíró, sz. 1801. ápr. 17-én, FelsŐ-Kázsmárkon (Abauj-Torna vm.), megh'. 1878. jún.
10-én, Pesten. Szakmunkája: xEgyetlen
mód a magyar játékszín célirányos meg
alapítására- Pest, 1834. (írta: Egy hazafi.)
E röpiratában azt fejti ki, hogy a ma
gyar játékszín két irányú célnak felel meg
a fővárosban: »ez segítené előre óriási lép
tekkel a magyarosodást« és ez fejlesz
tené a »fínomabb ízletet«.

Fodor Stefánia, színésznő, sz. 1878.
aug. 5-én, Bonyhádon. Színpadra lépett
1894. virágvasárnapján, Makó Lajosnál.

Fogarasi J á n o s , színész, sz. 1863-b6n,
Nagyenyeden. Színpadra lépett 1882-ben,
Nyéki Jánosnál.

Fodor Teréz, színésznő. (Lásd: Beezkói
József né.)

Fogarasi Paulina, színésznő, sz. 1855ben, Kolozsvárott Színipályára lépett
lS7G-ban, Bényei Istvánnál.

Fodor Patrícius, ferencrendi szerzetes,
1732-ben Csíksomlyón tanár volt, ahol a
eyntasist és grammaticát tanította. írt egy
iskolai dtámát.

Fodor Tibor, író. Színműve: »Idegen
mennyasszony.K Operett 3 felv. Zen. szerz.
Hajós Károly. Bem. 1923. szept. 22. Fő
városi Nyári Színház.
Fodor Tibor,
ízínész, sz. 1899'ben,
Budapesten. Színpadra lépett 1925-b0n.

Fogarassy Mihály, erdélyi rom. fcath.
püspök (megh. 1882. márc. 23-án, Gyulafehérvárott), 1872. jan. havában elsőnek
adakozott a Színészegyesület nyugdíj
alapja javára.

Fodor Viktor, színműve: »Szerel6m<í.
1 felv. Bem. Kecskeméten, Bihari Ákos
társulatánál, 1906. november havában.

Foglár Eleonóra,- színésznő, sz. 1892.
okt 20-án, Nagysallón. Színpadra lépett
1911. szept. havában.
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f'ollinusz Emil

Fogoly Margit
Fogoly. Margit, színésznő, sz. 1901ben, Budapesten. Színpadra lépett 1921ben. (Meghalt)
Fokról folcra. Müller HugÓ életképe.
'A budai színkörben Miblóssy Gyula tár
sulata előadta 1872. máj. 2^éu, először.
(Ford'. Itajkai István.) Főszereplők: Sza
káll Róza (Mari), GerŐffy (kárpitos se
géd), Gárdonyi (Stallheim), Vizváry (szocialdenokrata), Dékány Róza (varrónő).
F o l k m a n n F e r e n c , miskolci író. Szín
műve: »A mesebeli herceg.s Operett 3
felv. Társsz. Folkmann Lajos éa dr. BuÚssza. Bem. 1924. jún., Miskolc, 1924.
jún. 21. Budai Színkör.
Follinusz Aurél (kis-csernai), színész
és írój F . J ' OS színész és Lukácsy An
tónia színes;—!Ö fia, sz. 1854. jún. 29-én,
Brassóban, megK. 1922. ápr. 13-án, Új
pesten. Iskoláit Kolozsvárt és Aradon vé
gezte. SzüiŐítŐl öröklött szenvedélye már
15 éves korában a színipályára késztette
s vándorszínész lett; megfordult Aradon,
Győrött, Pozsonyban, Pécsett, Sopronban,
Kaposvárt és Temesvárt. Bonvivant és szalonkűmikus szerepeket játszott. 1888. okt.
1-től két évig a Népszínház rendezője
volt. Bölüuyi József kolozsvári intendánssága alatt pedig igazgató Kolozsvárt.
Tagja volt a Mag-yar Színháznak is.
1909. dec. 30-án a szatmári színliájsban
megünnepelte 35 éves jubileumát a »Káni«-ban. 1910. jan. 1-én nyugalomba vo
nult. 1920. máj. 17-én újra jubilált a
Nemzeti Színházban, a saját szerzeményű
»Káni<c-jában. Koporsójánál Géezy István
színészegyesületi titkár mondott búcsúbe
szédet. Színpadi művei: »Két férfi egj
névvel«, vj. 1 felv. 1868-ban, 14 éves ko
rában műkedvelők adták elő Pécskán,
(Aradm.). »Budapest 20 év mulva<í, élet
kép 3 felv. Bem. Miklóssy Gyula Istvántéri társulata 1873-ben. »Sára néni<í, nepsz.
3 felv. 1873. Pécs. »Az elsŐ zivatar«,
vígjá.ték 1 felv. 1874. Esztergom. »A
Ikutyáe ember«, népszínmű 3 felvonás.
1875. Győr. uHázasság hirdetés útján«, vj. 3 felv. 1877. U. o. »A svihákx,
népsz. 1878. TJ. o. (A Népszínház pályáza
tán dicséretet nyert.) »Szeget szeggek,
népsz. 3 felv. 1883. jan. 4. Népszínház,

Zenéjét szerz. Eonti József. »Náni«:, 100
arany pályadíjat nyert népsz., 3 felv. (Az
1882. évi Garai-féle pályázaton figyelmet
keltett és Bécsben is előadták.) Bem. 1889.
nov. 15. (L.: címszava alatt is.) »Az öregei,
vj. Bem. 1896. okt. 10. Vígszínház. »Bontó
Pálí<, tört. énekes szmű, 4 felv. Bem. 1903.
jan. 2. TJ. o. Fordításai: »A könyvtárnokcí,
vj. 4 felvr »A papa feledékenye, vj. 3
felv. »Fiam nagyon ostoba«, Kürt és
Neal Max vígjátéka. Bem. 1904- máj. 3.
Fővárosi Nyári Színház. (Kéziratai a
Szíüészegyesület muzeális gyűjteményei kiör
zött.)
~^
.i
FoIIinnsz Aurélné (Csigabázy Etel)',
színésznő, sz. 1854. nov. 4-én, Pesten, ahol
atyja a híres Landerer és Heckenast-féle
könyv- és hirlapkiado-üzlet tisztviselője
volt. Már zsenge gyermekkorában vágya
kozott a színészet után és beiratkozott a
színészakadémiára. 1874. nyarán végezte
iskolai tanulmányait, ez év okt. 1 -ón.
Pécsre szerződött, Follinusz Jánc^b'oz. In-:
nen két év múlva a budai arénához szerző
dött, GerŐífy Andor igazgatása alatt, on
nan Tatára ment B. Polgár Károlyhoz,
ahol Follinusz Aurél neje lett. (1877.
aug.) őszre Aradra ment, egy év múlva
Győrben működött, az intendanturánál,
Beődy Gábornál, majd Mándoky Bélá.nál,
hét évig. Ezután Kassára szerződött. Többi
igazgatói; Csóka Sándor, Székesfehérvári
intendatura, ifj. Polgár Károly, Kom
játhy János, Eelle Iván, Féld' Zsigmond,
Szálkai Lajos, Zilahy Gyula, Palágyi La
jos, Szendrey Mihály. 1914. okt. 1-én
nyugdíjba vonult, de 1915-hen rövid időre
reaktiváltatta magát. ÖO éves ' jubileumát
1923. jan. 31-én ülte meg Aradba,. a
sConstantin abbéí< c. vígjáték Paulina sze
repében.
FoUiimsz Emil, (kis-csernei), író, F .
János bátyja, sz. 1850. júl. 11-én,. Pesten.
Középiskoláit Kolozsvárt. és Aradon vé
gezte 8 a pesti egyetemen jogot hall
gatott ; majd az államvasutak szolgála
tába lépett. Színdarabjai: sKönnyű lovasí^ígíí, operett. Arad, 1866. »Kékszakállú
hercege, operett. Arad, 1867. »ŰJ6V éj
szakás, vj. Arad, 1868. »Az én albumomcc,
vj. Arad', 1868. »Tulipatan szigete«, vj,
Arac[, 1869. »Zuávokc(, op. 3 fely. Zen.
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Foltényi Vilmos

FoUinuBZ Hermin
szerz. Káldy Gyula. Arad, 1869. )>FauBt«,
Debrecen, 1870. »A római £uvolás«. Árad,
1871.
Follinusz Hermin, szíaészno, F> J á nos színigazgató leánya, BZ. 1855-ten,
megh. 1881. aug. 3-án, Budapesten. Már
'kis gyermekkorában játszik a színpadion
és örökölte atyja kiváló tulajdonait. 1870.
nov. 15-én már hivatalosan szerepel a színpadon. 1873. okt. 7-én Kolozsvárott a »Haniujflp6ké«-ben mutatkozott be. — Pérje:
Sehwarcz Gyula, karmester.
Follinusz János (kis-csernei), színész
és igazgató, sz. 1818-ban, Szolnokon,
megh. 1881. máj. 28-án, Budapesten. Iskoláit Pesten végezte és ott hallgatta a
gyógyszerészeti tanfolyamot is, később
atyja gyógyszertárában volt alkalmazva.
•Szép tenorhangja lévén, Bécsbe ment és ott
képeztette magát az énekben, aztán viszsísatérve, 1841. okt. 6-án lépett a színipályára és mint kiváló énekesszínész mű-ködött. 1847-ben a Szabó József és Havi
•Mihály-fóle társulattal bejárta Ausztriát
és Olaszországot. A szabadságharcban mint
.honvédszázados vett részt; utána újból szí.néaz lett és bevándorolta az egész orszá
got. 1860—66-ig Kolozsvárt igazgató,
1866—73-ig Aradon, Péc-sett, majd Po
zsonyban volt igazgató. Színműfordításai;
»Vöröshaj«, »NŐm szolgája«, »örás kalapja«, »Eljegyzés láinpafénynél«, operett,
• Offenbaehtói (1859., Havival), »Arany
ohignon«, »Petaud' király<í, stb.
Follinusz Jánosné Lukácsy Antónia,
színésznő, ez. 1828-ban, Aradón, megh.
1870. máj. 15-én, u. o. Aradon járt ze
nedébe és 1841. okt okt. 6-án lépett a
színipályára. 1846-ban a pesti német szín
házban, később a Nemzeti Színházban szerej:/' Férjének hű kisórŐje volt s a vi
dék egyik- legkedveltebb társalgási színész
nője. 1852. mároiua 14-én fellépett a
»]Síormá«-ban, a Nemzeti Színházban. For
dított színművei: »ÖrdÖg, vagy a párisi
vak leány« (más címe: »Párisi utcai vak
leány«), Anícet után; »HamupipŐke« (Benedix után), Aradon, 1868.
Folt, amely tisztít, dr. 4 felv. Irta:
Jósé Eehegaray. Ford. Patthy Károly.
Bem. 1898. jan. 14. Nemzeti Színházban,
52

ahol Márkus Emmával nagy sikere volt.
Fó'szereplŐk: Matildé: Márkus Emma;
Enriqueta; Maróthy Margit; Conception;
Helvey Laura; Dolores: Keczeri Irén;
Fernando: Mihályfi Kái-oly; Don Justo:
Bercsényi Béla; Don Lorenzo: Császár
Imre.
Foltényi Vilmos, (eredetileg: Folt-ny)
úttörő színész, sz. 1822. máj. 24-én, Komjáton (Nyitra m.), megh. 1905. febr, 3-án,
Debrecenben. Szülei nemes emberek voltak.
Iskoláit Pesten végezte, ahol atyja a her
ceg Grassalkovich-uradalom fősaámtartója
volt. Tanulmányai végeztével a 19 éves
P . 1841. év tavaszán GödöUőre ment, ahol
az uradalom főmérnöki irodájában gyakor
nokoskodott. 1842. ápr. 1-én lépett a színipályára 8 előbb kórifitáskodott a Nemzeti
Színházban, 30 frt fizetés mellett. Itt 3
évet töltött, majd vidékre ment és elszer
ződött id. Szerdahelyi József—Havi Mi
hály és Szabó József igazgatók egyesített
társulatához és mint első operaénekes is
mert névre tett szert Szeged, Nagyvárad,
Kolo2Bvár színpadjain. MidŐn e társulat
feloszlott, Szabó és Havi megalakítja az
»Első magyar négyes daltársulat«-ot, 8
ezzel ő is bejárja Olaszországot, Stiriát,
Karinthiát, továbbá Franciaországot, An
gliát, Svájcot és Dániát. A téli idényre
Bécsbe szerződött. 1847-ben újra a Szabó—•
Havi-társulat tagja és ismét a külföldet
járja. A szabadságharc kitörésekor haza
jött és mint honvédtüzér több csatában
vett részt. 1848. szept. 29-én Kassán ját
szik az akkori kedvelt )>Szenttropezi úrnŐ«
0. operettben. Itt csak dec. l l - i g marad,
azután visszamegy a harctérre s mint a
röppentyűsök parancsnoka a Honvéd-hadi
hajón szolgált. A szabadságharc után buj
dosott, azután Szatmárt folytatta pályáját.
1850—1854-ig Latabár Endre társulatá
hoz szerződött és Nagykanizsán, Kapos
várott, Győrött játszott. 1856-ban Ara
don volt szerződésben, Szabó Józsefnél és
a béosi józsefvárosi és wiedeni színházak
ban játszik. 1859-ben Eeszler István deb
receni színházához szerződik, előbb Pécsett
lép fel, majd Zágrábban és innen Kapos
várra viszi sorsa. 1861-tŐl pedig állandóan
Debrecenben marad, ahol ez év szept. 1-én
nőül vette Szabó-Szákfy Amáliát. (Lásd:
Foltényiné.) 44 évig működött a színi-

Foltényi

Vilmosné Szabó-Szákfy ÁmáJia

Forgalmi adó

pályán, elsőrendű szerepkörön. Utolsó előtti
fellépte 1885. dec 10-én volt Debrecen
ben, a sPeleekei nótáriu8»-ban, majd még
egyszer 1903. ápr. 12-én. Ezután a deb
receni úri kaezinó könyvtárosa lett és nyu
galomba vonult. — Utolsó szavai ezek
voltak: »Virra6Ztottam eleget értetek, most
már hagyjatok aludni 1«... FŐbb szerepei:
Quasimodo, Bum-bum generális (Gerolsteini nagyhercegnő), Peleekei nótárius, Calcas, Gavallér (Tékozló), Oroveso (Norma),
Dulcamar (Bájital), Marquis (Linda), Don
Pascalé, Mydias, Pleck (Pajkos diákok),
Kejtey (Fenn az ernyő, nincsen kas), Kelendi Jancsi (Pünkösdi királyné), Don
Caesar, Nagy Jancsi (Nagyapó), Páter
Knitelius (II. Rákóczi Ferenc fogsága),
Frici (Vén bakancsos), Szárnyai (Csikós),
Vlad Marci (Mátyás deák) stb.

Fontano F . olaaz drámaíró, lUica-val
(L. o.) 188Ö. ápr. havában írt magyar
tárgyú drámája, melynek »Thököly Árpád« volt a címe, nagy sikerrel került
színre olasz színpadba. »Azrael« c. operá
hoz librettót írt, nálunk 1890. nov. 20-án
mutatta be a M. Kir. Operaház. (Zen,
szerz.: Franchetti Albert, ford. Radó
Antal.)

Foltényi
Vilmosné
Szaíwí-Szákfy
Amália, színésznő, sz. 1830. márc. 15-én,
Aradon, megh. 1901. dec. 3-ián, Debre
cenben. Atyja korán elhimyt, neveltetését
rokona, Szákfy József színész vette át és
a kislány gondozását Udvarhelyi Miklósnéra bízta. 1837-ben" lépett színpadra a
»Paraszt mint dúscí c. darabban, egy kis
postás szerepében. A 30-as évek végén fel
oszlott a debreceni társulat, erre elkerült
Erdélybe, Pály Elekhez, ahol Kantoméval
és Dérynével együtt játszott.! A 40-ee évek
ben miár kedvelt naiva. Első férje Feleky
Miklós (L. 0.) volt, kivel lS45-ben lépett
házassá gra, azonban később elvált tŐle.
1846-ban fellépett a Nemzeti Színházban,
az »Egy pohár víz«-ben mint Abigail és
a »Farsangi iskoláíí-ban mint Veronka.
1856-ban Aradon működött Szabó József
nél és ezzel a társulattal Bécsben is járt
és a Burg művészeivel egy sorban emlí
tette meg a kritika. Ekkor már társalgási
szerepeket játszott és megfordult az or
szág valamennyi nagyobb színpadjain.
1861-ben megtelepedett Debrecenben és itt
Foltényi felesége lett; majd 1875-ig fel
váltva Nagyváradon működött. ÖO éves ju
bileumát és egyúttal színpadi búcsúját
1887. dec. 2-án tartotta meg a »Fenn az
ernyő, nincsen kas« c. darabban.
Folyik — a próba (vagy előadás), ezt
a kifejezést akkor szokás mondani, ha már
megkezdődött a színpadi munka, a próbán
vagy az előadás keretében.

F ó r a ! Déryné naplójában gyakran elő
forduló kifejezés, sfórázáací alakjában ia.
Jelentése az olasz fuora (velencésen:
fóra) nyomán a. m. »ki!« »jöjjön elő!«,
sjöjjön fci!<í (V. ö- Kihívás.)
Force-szerep, a színész azon szerepe,
melyet a legjobban kedvel, mert benne a
lögerŐeebb, ezt 'tudja a legjobban ját-t
szani.
Fordítás. A külföldi színdarab lefor
dítását rendszerint ismert írók szokták vé-'
gezni; régente azonban az Idegen nyelvet
értő színészek is vállalkoztak rá. így pél
dául tudjuk, hogy Déryné több darabot •
fordított németből; Kocsi Patkó János,
Kelemen László, Komlóssy Ferenc Dá
niel, Benke József stb. szintén gyarapí
tották fordításailíkal a magyar színműirodalmat. Rengeteget fordított Latabár
Endre, Egressy Benjámin, Paulay Ede,
újabb időkben: Fáy J . Béla, Mérei
Adolf, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Ko
mor Gyula, Bródy Miksa, Harsányi Zsolt
stb. Openánknál jó hosszú ideig kellett nél
külöznünk a jó és magyaros fordítást. E ,
téren nagyot lendített dr. Hevesi Sándor,
1913-ban, mint az Operaház főrendezője.
Prózai művek lefordítása már könnyebb
munka, mert itt csak bárom főtényezŐ
szükséges, u. m.: az idegen nyelv isme- •.
rete, a színpadi dlkeió érzéke és magyar
írói készség. A fordító rendesen a bruttó
jövedelem egy százalékát kapja bonorá-"
rium gyanánt.
Forest Louis, francia színműíró. Ná
lunk előadott műve: »Amor, a pénzügynök«, bohózat 3 felv. Fordította Gótk
Sándor. Bem. 1910. jún. 8-án, a Vígszín
házban.
Forgalmi adÖ. A báború után be
vezetett új adó, melyet minden ipari éfl
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Forgács Sándor

Forffács Andorné
kereskedelmi vóJlalat forgalma után fi
zetni tartozik. Ez adó 'fizetése a színbázakra is kötelező. A forgalmi adó 2 o/o-a
a bruttó bevételnek. A 6zínbá5;ak rendBzerint átalányban fizetik a forgalmi adót.
Forgács Anűorné (Unger Anna), szí
nésznő, Bz. 1894-ben, ÍErmibalyfalván (Bibar vm.) A Eákosi-iskola elvégzése után
a Züáby Gyula igazgatása alatt áÜó deb
receni színbiázboz szerződött, abol a »Baba«
Alézia, a sTóncos buszárok« Ede stb. sze
repekben lépett fel. A következő esztendő
ben, mint szubrett, tagja lett a kassai
színháznak, melynek akkor Komjáthy J á 
nos volt az igazgatója. Rövid kétéves színészkedés után férjhez ment és végleg
visszavonult a színpaidtól.
Forgács Anna,
színésznő, sz. 1902.
jan. Snán, Budapesten, megb'. MÜlstadt am
See nevű fürdőhelyen, tragikus körülmé
nyek között, 1927. aug. 25-én. 1925-ben
tűnt fel a Belvárosi Színházban, a »Darázsfészek« c. vígjátékában, amelyben egy
gimnazista lány szerepét játszotta nagy
sikerrel. Eltemették Budapesten, 1928. ápr.
3-ián.
Forgács Antal dr., színész, sz. 1899.
júl. 14^én, Egerben, hol a cisztercita fő
gimnáziumban érettségizett. Vasúti tiszt
viselő volt, majd' a soproni főiskola fémkohÓ mérnöki szakosztályába iratkozott,
közben tíz hónapig a nemzeti hadsereg
Bzolgialatában állott. Innen az egri szín
házi zenekarba állt be, vadászkürtösnek,
hol alkalma nyÜt a színészetet közelebb
ről tanulmányozni. 1922-ben mint abszol
vált jogballgató tovább képezi magát, be
iratkozik a színészaka-démiára, ahonnan a
Nemzeti Színház kötelékébe szerződtették.
'Első nagyobb szerepe Madár úr volt a
»Zen6bobóook«-ban. 1929. szept. havában
eljátszotta Adám-ot is az »Ember tragéidiaiá«-ban.
Forgácli György álnéven Haun Er
zsébet egyfelvonásos színművet írt, mely
1918. febr. havában matiné keretében
színre került a Belvárosi Színházban, (ak
kor: Modem Színpad) mely I I , Anakletus pápa történetét tárgyalja.

I

Forgács Jenő, színész, sz. 1890. febr,
4-én, Szolnokon. Színész lett 1907-hen,
dr. Farkas Ferenc szabadkai színtársu-latánál. Ezután Kövessy Albert és dr.
Patek Béla az igazgatói. Tíz évig a Boyal
Orfeumnál működíött. 1923-ban abba
hagyta a színészetet és azóta mint impreszszárió működik.
Forgács Eözsi, Bzinésenő, sz. 1883.
jún. IS-ián, Kecskeméten. Már színmű
vészeti akadémiai vizsgaelőadásán is tanú
jelét adta értékes, bár még forrongó drá
mai tehetségének. 1904-ben a Thíália Tár
saság szerződtette, amelynek vezető drámai
színésznője lett. Első fellépése Brandes:
»Egy látogatásK c. kétfelvonásos drámájá
ban volt, abol már észrevették a tragikaí
színt és dallamosságot egyszerre kifejező
hangját. Döntő sikerét második szerepé
vel, Hebbel: »Mária Magdolná<í-jának Klá
rájával aratta. Az átélés intenzitása, egy
szerű, póztalan kifejező eszközei, az egj^üttesbe való teljes beolvadási képessége, tragikai ereje egy csapásra meghódították a
közönséget és a sajtót. Pályája ettŐl fogva
töretlen ívben halad fölfelé. Strindberg:
»Az apaíí, D'Annunzio: »A bolt városíí,
Ibsen: »JSróra« ós »Solnes8 építőmester«,
Heyermans: »Eemény«, Scbhitzler: ))A
hagyaték«, Gorkij: »Az éjjeli menedékbely«, Wedekind: »A h5stenor<í c. színdara
bok Forgács Kózsi sikerének egy-egj állo
mását jelentik. Mindenki a modem ma
gyar színművészet egyik legnagyobb érté
kének ismeri el. 1908-ban azután a Magyar
Színház tagja lett, ahol Sophüs MichaeÜs:
»Forradalmi nászs c. darabj ában lépett
fel. 1914. jún. havában Kolozsvárra szer
ződik, majd Bánffy Miklós intendáns a
Nemzeti Színházba viszi, ahol 1918. máj.
17-én volt az első fellépte a »Remény<í-ben.
1923. szeptemberében nem újították meg
lejárt szerződését, ez év nov. ll-től kezdve
a Kis Komédia helyiségében Kamaraszín
ház címen alakított saját társulatával mű
ködött három évig, kezdetben irodalmi ér
tékű egyfelvonásosokat, később gyermek
darabokat adott elő. 1927-ben visszavonult
a színpadtól.
F o r ^ c s Sándor, színész, sz. 1890. febr.
4-én, Szolnokon. Az Orez. Színművészeti
Akadémiát j e l ^ eredménnyel fejezte be.
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íForgó György!
1909-beii. Ezután Kövessj iÜberfc pecei
fizíntársulatához szerződött, onnan dr. Patek Béla győri színigazgató drámai ren
dezőnek is szerződtette. 1917-től az aradi
ÍNemzeti Színház egyik erőssége volt.
1920-ban Kolozsvárra hívták meg, ahol
S éven á t egyik legkedveltebb tag volt.
1929-ben Kassán működik. H'őbh szerepei:
Hamlet, Gringoire, Oavald (Kísértetek),
Peer Gynt, Ördög, IV. Henrik (Pirantíello), Dandin György, Sasfiók, Cyrano,
Des Pruuelles (Váljuiik el), Dr. Eank
,(Nóra) sth.
Forgó György,
Pestvármegye főor
vosa, sz. 1787-ben, megh'. 48 éves ko
rában, Lovrinban, Torontál vm., 1835. júL
17-én. A" Pesten építendő magyar játék
szín javára 2500 váltó' forintot hagyoItnányozott,

változások pillanatok alatt elkészülnek, hi
szen a körnek csak egy kis elfordítása
szükséges ahhoz, hogy rnás és más kép
kerüljön a színpadnyílás elé.
A forgó színpadnak azonban ellenfelei
is vannak, sőt vannak hátrányai is. A leg
nagyobb hátrányok egyike, hogy igen gaz
daságtalan helykihasználást biztosít, vagyis
a díszletekkel beépíthető körtárcsa csak
töredék részét teszi ki az egész színpad!
területének és ezért korántsem érhetők el
oly távlati hatású képek, mint rendes,
láthatárral dolgozó színpadoknál. Nyílt vi
déket alig lehet ábrázolni forgó színpadon,

ForgósiUyedö. Ugyanolyan formájú
fiülyedŐ, mint a rendes gépezettel működő
sülyedő, azzal a különbségigel, hogy a F .
körbe forgatható. (V. ö. Sülyedő).
Forgtí színpad. Amióta színházat ját
szanak, áUandó gondot okoz rendezőnek és
színpad-technikusnak egyaránt, hogy mi
képpen lehetne a színdarab képeit oly gyor
san változtatni, hogy a díszlete2«s által
előidézett hbsszabb szünetek elkerülhetők
lehessenek. Köztudomású, hogy hosszú szü
netek a közönséget könnyen kizökkentik
abból a hangulatból, melyet az eljátszott
színdarab' teremtett. Hosszú szünetek könynyen a darab megölöjévé válhatnak. Kézen
fekvő a gondolat, h'ogy technikai meg-*
oldások jöhetnek kizárólag számításba,
vagyis a színpadigépezetet és a díszletfel
építést kell megfelelően átalakítani.
Ezen törekvésben új irányt jelölt meg
I^utenschlager, aki a müncheni Uesidenztheaterb'en úgynevezett forgió színpadot lé
tesített. A forgó színpad lényegében egy
köralakú tárcsa, amely a színpad-nyílás
előtt elforoghat. Ezen tárcsára erősítik a
képeket oly csoportosításban, amint azt a
rendelkezésre álLó férőhely megengedi.
Ilyen elrendezést mutat 1-sŐ ábránk.
A forgó színpad a háború előtti idő
ben gyors és nagy elterjedésnek örven
dett, mert tagadhatatlanul előnyéhez tar
tozik a gyors képvéltozás lehetősége. A

vagy pedig csak egészen elrajzolt perspek
tívaval. A forgé színp ad j óformán csak
interieur vagy lezárt utca, tér, kertrészek
színrehozatalára alkalmas. További hát
rány, hogy a meglevő színpad alsó és
felső gépezet, sülyesztő stb. igen költsé
ges átalakítás nélkül forgó színpadnál fel
nem használható. A forgó színpadnál java
részben a díszleteket is úgy keU megter
vezni, hogy azok másképen mint forgó
színpadnál fel nem használhatók. Maga a
díszlettervezés is sokkal körülményesebb a
forgó színpadnál, rendkívül sok megfonto
lást igényel a helyelrendezés, perspektíva
stb. kérdése. Minden^etre új irányt muta
tott a díszlettervezők számára és hogy ez
nem maradt meddő próbálkozás, azt számos
forgószínpados megoldásnál, így Eeinhardt
ázenzációs beállításainál, de még a mii
Nemzeti Sznházunknál is megcsodálhattuk,
A forgó színpad jelzett hátrányait mo
dem színpadok kiküszöbölni igyekeztek, —
több-kevesebb sikerrel. A berlini 'Érei^
Volksbühne 21 m. átmérőjű forgrá színpad
jának fele 3 m-el emelhető és ugyan
annyival süllyeszthető. A másik fele kis
kézi BülyesztŐkkel bír. A gyakorlat azti
mutatta, hogy ez a kibővített gépezetű
forgó színpad sem felel meg a várakbzá-
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soknak, mert nehézkes kezelésű és a dís2?- kis vastagságot eddig még egyetlen más
letek átépítése igen hosszú idŐt igényel, színház forgószínpadja sem. érte el. Nem
ez a színpadgépezet tehát elhibázza a forgó lényegtelen ugyanié, hogy mily mértékben
emelődik a rendes színpad színtje. Men
színpad célkitűzését.
Igen érdekes a sok ezirányú kísérlet és nél kisebb ez a mérték, vagyis mennél
serény munkásságot fejtettek ki a felta kevesebbel különbözik a forgó színpad,
lálók, hogy a problémát valahogy meg- szintje a rendes színpad megszokott szint
fejthesséki. Bumont a forgószínpadot kör jétől, annál kedvezőbb az eset.
gyűrűre képezte ki, mely egy köralakú
Vannak modern színpadok, amelyek
áÜó és az alsó gépezet működését biztosító szintje sülyeszthető, a forgó színpad tehát
középrész körül forog. EJz a megoldás már erre a forgó színpad vastagsági mértékével
jobbnak bizonyult, de nem kielégítőnek és lesülyesztett szintre kerül felszerelésre, úgy,
.im% mindig nem nyújt módot lógó dísz hogy végeredményben nívókülönbség nem
letek felhasználására. A Ij^oni színház ezen látszik. A mi Nemzeti Színházunknál ez
úgy segít, hogy a forgó színpaddal együtt azonban nem volt lehetséges, szükség mu
az ehhez tartozó felső gépezetet, vagyis a tatkozott tehát a szerkezet minél alacso
Iqgódíszlet tartű- és mozgató gépezetet nyabb kivitelére. A forgó színpad tár-,
is elforgatja.
csaja egy középrésszel és 12 körcikkel bír.
, Ezen megoldások azonban mind igen A középrészben foglal helyet a tengely,
költségesek és a befektetés nem áll arány mely rögzíti a forgó színpad asisát. Te
kintettel a színpad 3 o/o-ot kitevő lejtosban a szcenikai előnyökkel.
Legcélszerűbbnek hizonyult a transpor- ségére, a tengely beálló golyós csapágya
tabilis forgó színpad, vetgyis olyan, me zattal bír. Ezen középrészre szerelhető 13
lyet csak akkor állítanak össze, ha oly da körcikk. A forgó színpad faborítását vas
rabok kerülnek színre, melyeknél a forgó szerkezet tartja, maga a szerkezetrész tehát
színpad felhasználása indokolt. Egyébként vasból készült. 52 drb- golyós csapágyazású
a rendes színpadot használják fel alsó- és görgőn fut az egész forgó színpad, melyek
felső gépezetének minden korlátozása nél a vasszerkezetre vannak erősítve és amelyek
kül. A forgó színpadot egyszerűen a ren zajtalan gördülését keménygummi bevonat
van hivatva biztosítani. A színpadra négy
des színpadra reászerelik.
vasból készült gyűrűt szerelnek pontosan
A Nemzeti Színház is, mely ezidŐszerint koncentrikus elrendezéssel, ezek az elÖbb
a Népszínház épületében tálált ideiglen^ jelzett görgők pályái.
hajlékot, egy ilyen transportabilis forgó
színpaddal rendelkezik. A forgó színpad
A felszerelés munkamenete tehát a kö
nak elsó' követelménye, hqgy üzembiztos vetkező: először a négy pálya lefektetése
és zajtalan működésű legyen. Második: előre elkészített és állandóan a színpad szer
hogy ne okozzon túl nagy költséget, sem kezetébe erősített csapokra. Azután a közép
a beszerzése, sem az esetenként vató fel tengely leeresztése ugyancsak előre elké
es leszerelése. Harmadik: a fel- és le szített ágyazásra. A tengelyre a középrész
szerelés gyorsan legyen eszközölhető, ne kerül, ehhez pedig a 12 körcikk.
okozzon a színház munkarendjében érzé
Ezen egész művelet, keUöen begyakorolt
keny fennakadiáat. Negyedik: oly egysé személyzettel egy és fél órát vesz igénybe.
gekre legyen bontható, hogy a raktározás A leszelerelés 1 óra alatt eszközölhető.
gondot ne okozzon, ötödik: ne rongálja
Tekintettel arra, hogy a szín_pad nívója
a fix színpad faborítását, melyre reá- forgó színpad 145 mm-es szerkezeti ma
Bzerelik.
gassága által emelkedett, gondoskodni keU
A Nemzeti Színház forgó színpadja an-ól, hogy a forgó színpad 145 mmi.
mindezen követelményeknek megfelel. A magas burkoló emelvényekkel legyen körül
méreteire nézve megjegyezzük, hogy a véve, hogy az emelt színpad egy egysé
tárcs.a-átmérŐ 12 m. Az egész szerkezeti ges egészként hasson.
magassága, vagyis a rendes színpadra he
A forgó színpad meghajtása kézi erő
lyezett forgó színpad összmagassága pá vel történik. A golyós csapágyazás és a
lyáival együtt 145 mm. Ehhez a méret precíz kivitel következtében az erőszükség
hez megemlíthetjük, hogy ezt a rendkívül let igen kicsiny, a megforgatást teljes
-
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•Forinyák Gynláné
díszletezéssel és a színpadon álló személy
zettel két ember el tudja végezni.
A Nemzeti Saínház épületében évtize
dekkel ezelőtt (1907. I S . ) , még Népszín
házi korában volt ogy forgó ezínpad, de ez
bizonytalan működése ée lármás járéea
miatt nem bizonyult megfelelőnek. Mai
forgó színpadja a hozzáfűzött váxak'ozá/sokat felülmúlja és módot nyújt a rendező
ségnek, hogy még színpadi játéknak is
felhasználja, amire példát láttánk a Barnhelmi Ríinna e. színdarabban. A Nemzeti
Színház egyetlen évad alatt négy darabját
rendezte és hozfca színre az új forgó szín
padon és tervbe vette jövőben annak legin
tenzívebb kihasználását.
A Magyar Színház 1927. máj. 14-én
bemutatott »Oroszország« o. darabhoz sze
reltetett fel F-ot.
(A forgó színpad nem új találmány.
Egy régi, 1602-ben megjelent, Albert
osztrák iierceg és I I . Fülöp király leányá
nak házasságát leíró közlemény egy forgó
színpad képét mutatja be, mely^ 1597-ben
egy vásártéren a szabadban épült. Tíz
méter átméretű volt és 6 részre beosztva.
Az egész színpad egy, a nézőtér felé
nyílást képező fallal volt körülépítve.1
(Tolnay Pál.)
F o r i n y á k Gyuláué, (írói néven :Dóry).
Monológja: »A tétovázíó«. »Reoidiva«.
(1893.) Színműve: »Egy est6ly«. Dramolett. (189S. ápr. 2.) Nemzeti Színház.
Ftíi'is Margit,
színésznő, sz. 1905.
j ÚL 3-án, Nagyváradon. Színipályára lé
pett 1927. szept. havában.
Föi'iss István, (otrokocsi és parutzai)
ezíiiész, sz. 1863-ban, FelsŐnánán, megli.
1895. doG. 22-én, Aradon. Atyja a gyógy
szerész-pályára szánta, azonban ellenállhaiz'.\- • vonzalommal viseltetvén a színész
pálya iránt, beiratkozott a színészakadémiára, ahol Szigeti József tanár kedvence
lett. 1886. okt. 1-én lépett szerződésbe;
működött Győrött, Szabadkán, Szegeden,
1891. ápr. 1-től Kolozsvárott, 1893-tól
Aradon és közvetlen a halála elŐtt szer
ződést kapott a Vígszínházhoz. Vidám jó
szívűség volt szerepeinek alapszíne, ami
természetének alapvonása is volt. Ha a
színpadra kilépett, jóságos, kedves, vidám
area a legkomorabb nézŐ lelkét is fel

derítette. Sohasem utánzott senkit, tudott
változatos lenni. Humorán finomság, lé
lektani igazság vonult át. Főbb szerepei:
Mihály diák, Ugri Miska (Mama), Forgáchék Petykója, Pry Pál, Szellemfy. Irt
e^ népszínművet 1>Á. fogadott leány« c.
alatt, mely 1893. ápr. hftrában került
Bzínre, KolozsvárottF o r m e n t é r a i remete, r j . 3 felv. írta:
Kotzebue. Ford. Verseghy Ferenc. Az út
törő magyar színészvilág kedvelt darabja
volt. Bem. 1793. okt. 3S-án, Budán.
F ő m é t Hugö, színműíró. Színműve:
»Igazi férfi<í, operett 1 felv. Szövegét írta:
Matolay Károly. Bem. 1917. máro, 16.
Nagyvárad'.
Fornheim Zsiga,
színműíró. Szín
műve: »Elza«, er. szmű. Bem. 1909.
j an. 2. Pozsony, Ballá Kálmán társula
tánál.
Forral Ferike, színésznő (operette-szubrett), sz. 1875. nov. 7-én. Szegeden. Szín
padra lépett 1896. jún. 1-én, Kolozs
vár c'.t.
F o r r a i Ida, színésznő. Színipályára le
pett 1865. máj. 1-én.
Forrai István, színész, sz. 1888. nov.
2S-án, Hajdacson (Tolnám.). Színpadra lé
pett 1922. j ÚL havában.
Forrai Mikltís, zeneszerző, sz. 1869ben, Nádudvaron. A Népszínházban színre
került operettjei: »A libapáeztorK. (1892.)
»Az istennŐ«. (1896., márc. 6.) Á Magyar
Színházban színre került
»Egyiptom
gyöngye(í c operettje. (1899. febr. 17.
Társsz. Heltai Jenő-)
Forrai Olga, operaénekesnő. A Zene
akadémia növendéke volt, majd 1918. nov.
havában bemutatkozott Zürichben, xCarmen<í szerepében. E szerepléséről az ot
tani sajtó a legteljesebb elismerés hang
ján emlékezett meg.
Forrai E-Özsi, színésznő, sz. Budapesten.
Iskolái végeztével mint a Rákosi-iskola nö
vendéke a »Nagymamá«-ban vizsgázott.
Korán a Thália-társulathoz (1. o.) került,
amely annyi kiváló színésztehetséggel gaz-
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Fóti Erida

'Forrai Tibor
'dagítotfca a magyar színészetet. Itt első
fellépte Musset »S2e8zély« és Strindlierg
»Apa<í c. drámájában volt. Midőn Beöthy
László 1907-ben a Magyar Színházat
drámai színházzá alakította, F.-t is
tagjai sorába szerződtette. E2ádŐtől fogva
a legkitűnőbb alakítások hosszú sora
jelzi pályáját. Az emberi ábrázolás leg
kiválóbb színészi eszközeivel megrajzolt
alakj ai mintegy érobeöntve mindig súlyt
nyernek alakításaiban, anélkül, hogy az
Összjáték harmóniáját zavarná. 191Í-ben
nőül ment Törzs Jenőhöz (1. o.)- 1921. okt.
29-től vendége volt a Belvárosi Színháznak,
ahol Szenes-féle »A gazdaglányíí c.vj. rend
kívüli sikere fűződik nevéhez. A több mint
200-szor játszott Frl. Marié szerepe hosszú
időkre emlékezetes eseménye marad a ma
gyar színészetnek. 1924-tŐÍ újra tagja volt
a INlagyar Színháznak. I'őbb szerepei:
."Warrenné (Warrenné mestersége), Gndula
asszony (Frankfurtiak), Nathália (Űj föl
desúr), Schultheiszné (Búzavirág), Fábryné (A válópörös hölgy), Evelin (Kárpáthy Zoltán), Betti (Bernát bácsi), Koltainé, (DoEár papa), Krisztina (Váratlan
vendég), Anna (Halló!), Berlingot (Kék
madár), Coh'ennó (Ábris rózsája), Ezredesné
(Csákó és kalap), Klementin (A vörös
szegfű), Sára (Vízözön), Mária Lujza
(Sasfiók), Vámosiné (Hivatalnok urak) és
legutóbb mint vendég játszott a Király
színházban Eadó József »Pesti esalád« c.
operettjében, mely a xGazdag lánys-ból
készült.
F o r r a l Tibor, színész, sz. 1887. nov.
18-án, Budapesten. Színpadra lépett 1910.
jún. havában.
Forró des2Íliáik-nak nevezte el Déryné
(1. o.) a színpadot. (V. Ö. Világot jelentő
deszkák.)
Forrö Gizella,
színésznő, sz. 1881.
aug. 16-án, Zákányban (Somogym.). Szín
padba lépett 1905-ben.
Forrö Margiit,
színésznő, sz. 1897.
jún. 28-án, Budapesten. Színpadra lépett
1918. febr. havában.
Forró Pál át.,
író, színműíró, sz.
1884. febr. 22-én, Budapesten. Középisko
láit és e^etemi tanulmányait Budapes
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ten végezte s ügyvédi irodát nyitott. Ko
rán fogott az íráshoz. 1925-ig 22 regénye
jelent meg, több filmszcenáriumot dolgo
zott fel és sok kabaré-d'arabot és sanzont
írt. Színművei: »A város«, dt. 3 felv.
Tssz.: Békeffi László. Bem. 1920. nov.
16. Várszínház. »Legénykérésíí, vj. 3 felv.
Tssz.: Villányi Andor.
Bem. 1921.
szept 3. Belvárosi Színház. »A láva<í, dr.
Forgács Eózsi Kamaraszínháza, 1924. d'ec.
14. (Társszerző: Szini Gyula.)
Forst József, bajor udv. színész, 1839.
aug. 9-én a »III. Ií-ichard« címszerepében
fellépett a pesti német színházban.
Forte,
jele; f.

(ol.) zenében: erőoen, hangosan;

Forti-né, a brünni színház tagja, 1835.
júl. 5-én fellépett a pesti német szín
házban, Mozart: »Tündérsíp« című operá
jában mint Ej királynéja.
Fortissimo (ol.) a zenében: nagyon
erősen, lehető legerősebben; jele: ff.
Fortuiüo, opera. Szövegét Musset Al
fréd után írta GaiHavet G. A. és Flers
Róbert. Zenéjét szerzé: Messager And'ré.
A párizsi Opera Comique-ban 1907. jún.
5-én, a budapesti M. Kir. Operaházban
1907. dec. 22-én adták először. Zenei be
tanítását nálunk Márkus DezsŐ karmes
ter, a színpadi rendezést Alszeghy Kál
mán főrendező végezte. A női főszerepet
(Jaqueline) M. Szoyer Ilona, a címszere
pet Gábor József, Olavaroche-t Beck, Landryt Dalnoky Viktor, André-t Várady
Sándor kreálta. A többi szerep Palóczyné,
Váradi Margit, Piehler Elemér, Mihályi,
Venczell és Ney Bernát kezében volt.
Fóthi Erzsi, igen ügyes szubrett-énekesnő, a vidéken működött. Megh'. 1869.
júl. 21-én, Szabadkán.
Fóti Frida, színésznő, sz. 1879. márc.
11-én, Pakson. Képesítését a Eákosi-isko^
Iában nyerte, de már növendék korában,
a Népszínházban Ámort játszotta az ak
kor felújított »Orpheus« című operett
ben. 1896-ban vizsgázott a sLowoodí
árváíí-ban. Ugyanez évben Leszkay And
ráshoz szerződött Aradra és itt a »Vii"ág-

Fők&vi L'ajog

Fóthi Károly
fakadáscí Nelly szerepél>eii lépett fel
először. Itt mint elsőrendű naiva a
»Nagymama« Mártájában és a »Kis lord«ban volt nagy sikere. 1902-ben a Víg-színbázhoz szerződlött és a színbáz kedvelt
tagja lett. A »Csókon szerzett vőlegény«
egy kis énekes ezerepében aratott sikere
után komoly énektaniűmányokat folytatott
és a naiva szerepkörről áttért a szubrettprimadonna szerepkörére. 2ilaby debre
ceni színigazgatónál már e szerepkörben
működik. Jobb szerepei: Lili, Nebántsvirág, Suhanc, Baba, Glavari Hanna.
Ezután Krecsányi Ignác buda-temesvári
társulatához szerződik. Itt a »János vitézKben és Demény »Kis boszorkány<f c , ré
szére írott operettjében van nagy sikere.
Sikerrel énekelt operaszerepeket is, pl.
Mignon, Álarcosbál (Apród), stb. 1909.
aug. 16-án férjhezment dr. Krai^z Osz
kár fogorvoshoz. Utána visszavonult a pá
lyától és azóta csak egyes alkalmakkor
jelenik meg mint énekesnő a hangver
seny-dobogón.
Fóthi Károly, színész, BZ. 1890. jan.
10-én, Kalocsán. Színip^ályára lépett 1911.
szept. havában.
Fóthy. Erzsi, színésznő, sz. 1909-ben,
Sopronban. Gimnáziumi érettségi után a
színészakadémia növendéke lett, ahol te
hetségével hamarosan feltűnt. 1928. ta
vaszán megnyerte »Az Est« tehetségpályázatának egyik ezerpengős díját, ami
nek segítségével kiutazott Németországba
és néhány hét alatt végigjárta a nevezete
sebb német színházakat, figyelt, tanult és
a nagyszerű példákon lelkesedett. 1928.
dec. 18-án felléptették a Nemzeti Szín
házban, a »Vízkereszt« Viola szerepében.
1929. szept. 1-tŐl a Vígszínház szerződ
tette tagjai sorába.
Fóthy János, író, sz. 1896-ban, Kf*posvárott. Tanulmányait szülővárosában vé
gezte, majd Budapesten fejezte be. 17
éves korában hadbavonult és végigküzdötte a világháborút. Háború után beállt
újságírónak ós a sPesti Hirlap« munka
társa lett. Több szép verskötete jelent meg.
Színműve: »Igazgyöngy<í, vj. 3 felv. Bem.
1927. ápr. 9. Nemzeti Színház. Fordí
tása: »Jolántha«, opera 1 felv. Saöv. írta:

Csajkovszki M. Zen. szerz. Gsajkovszkí
Péter. Bem. 1929. maré. 28. Városi Szín
ház.
Ftíthy. Nelly, színésznő, sz. 1907. jan.
11-én, Budapesten. Színpadra lépett 1926.
szept. havában.
Fourchambault-család. Színmű 5 f.
írta: Emil Augier. Ford. Fái J . Béla.:
Bem. 1878. okt. 25. Nemzeti Színház. Sze
reposztása : Fourchambault: Szigeti J ó 
zsef ; Foui-chambaultné: Prielle Kornélia;
Leopold: Halmi Ferenc; Bernard; Nagy
Imre; Blanche: Márkus Emilia; BárÓ
líastiboulois: VizTOry Gyula; Bernardné:
Paulayné; Letellier Marié: HeiveyLaura.
(Párizsban 1878. nov. Ö-én a ComÓdíe
FrauQaiseben 100-ik előadása volt.)
Foumier (furnié) JSarc, fr. dráma
író, sz. 1818-ban, Genfben, megh. 1879.
jan. 5-én. 1851-től 1868-ig párizsi szín
igazgató volt. Magyar színpadon előad
ták »A vasálorca« c. 5 felvonásos színjáté
kát. Ford, Garay János. Előadták: Bu
dán, 1835. nov. 38. és 1836. jún. 29.
Fos-troít. A two-step, a tangó és más
táncok után a fox-trott lett a divattánc.
Ez a tánc, amely szórói-szóra rókalepést
jelent, nagyon kellemes találmány, kecses
és graciózus, amellett elég decens is. 1918ban lett népszerűvé.
Foyer (francia) a. m. foájé, a színház
előcsarnoka.
^^jegyzőkönyv. Az első magyar szín
társulat 1792-b6n főjegyzőkönyvet vezetett,
mely magában foglalta a szerepek kiosztá
sát, a játékokhoz tartozó mindennemű fel
szerelések és kellékek nemeit, a színdarabok
nagyságáról is írtak feljegyzést, továbbá a
mindenkori előadások számát is ebbe a
könyrbe jegyezték be.
FÖkomédiáS. A székelyek — Tóth Béla
szerint — így nevezik a színészeket, a
kötéltánoosokat pedig csak komédiásoknak.
Fökövi Lajos, zenetanár, sz- 1851.
szept. 22-én, Gyöngyösön, megh. 1900.
ápr. 9-én, Szegeden. Szegeden végezte gim-
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Földes Artur dr.

Fölavatás
náziumi tanulmányait, majd Budapesten
zeneakadémiára iratkozott 1877-ben Szegeííen zongoratanár lett, 1888-büii a várofii zeneiskolában oktatott. 1890-ben át
vette a zenetörténelem tanítását. 1878tól haláláig a )>Szegedi Hiradó« színházi
és zenereferense. Kiváló zenetörténelmi bú
vár volt s mint iljen gyűjtéseinek ered
ményét 1898-ban egy lipceei zenetörténelmi folyóiratban tette közzé.
Fölavatás. Drámai prológ, írta Áb
rányi Kornél, a Népszínház megnyitása
kor, 1875. okt lö-én, először. Genius: Eákoai Fáni; Tbália: Párthényiné; Bohóság':
Dancz Nina; Idtegen bohóc: Solymoesy;
Korcsmáros: Vasvári Kovács.
Föld. Aurél, író, hírlapíró. Színműve:
»Búr háborús, látv. életkép 3 felv. Társsz.
Zsoldos László. Bem. 1900. jún. 27. Vá
rosligeti Színkör. Fordításai: »A Megváltó«. (Jézus szenvedése és halála.) Passiójáték 16 képben, írta Allesch Ede.
Bem. 1900. okt. 4. U. o. »Svihákokí<, ope
rett 3 felv. Zen. szerz. Ziehrer Károly.
íFord'. Mérei Adolf társaság'ában. Bem.
1901. júl. 19. Városligeti Színkör. sPesti
n6k«, operett 3 felv. Ford'. Mérei Adolf
társaságában. Zen. szerz. Lehár F . Bem.
1903. aug-. 15. Budai Színkör. í>Pföti asz6zonyok«, operett 3 felv. Társfordító Mérei
Adolf. Zen. szerz. Lehár Ferenc. (Szö
vege: Tann Bergler O. ésNorini E.) Bem.
1907. máj. 15. Városligeti Színkör. í>Gépírókisasszonycí, operett 3 felv. írta V iFriesen és S. Zwerenz. Zen. szerz. Raimann Ferenc. Bem. 1908. máj. 15. U. o.
»777:10íí, turf'bob. írta: Sehwaroz Ottó
és Mathern Ottó. Ford'. Szomory Emillel.
Bem. 1915. júl. 17. U. o.
Főidényi Béla, kiváló bonvivan-színész, sz. 1850. okt. 12-én, Temesvárt,
meg'h. 1895. dec 13-án, Gödöllőn. (Atyja,
ÍFeldinger Frigyes, zeneszerző, sz. 1819.
ápr. 5-én, Temesvárott, megh. 1900. okt.
2-án, Budapesten.) Tanulmányait Budapes
ten, Kecskeméten és Nagykői-ösÖn végezte.
1864. jan. 25-én lépett a színipályára.
1870. ápr. 3-án vendégszerepelt a Nem
zeti Színházban, Rákc^ Jenő »Aeeopus«
o. vígjátéka Alkias szerepében, 1877-ben
az intézethez szerződtették, ahol mint epi

zód'- és bonvivánszínész elsőrangú helyejt
érdemelt ki. A »47-ik cikks-ben feled
hetetlen (Patin) volt. Kiválót produkált a
íZalameai bíró«-ban mint Don Kizeott.
A »Kölc8Önkért feleségcc-ben mint Craa6oni Sas klasszikus ezámbamenő karrikatura. A modtem vígjátékban jeleskedett
és a szalon-komikum legfinomabb magya
rázói közé tartozott. A jellemzőt mind'on
túlzás nélkül tudta kiemelni és akkor sem
ment túl a diszkréció határán, amikor a
közönséget harsogó nevetésre bírta. Egyéb
jeles szerepe: Gringoire, Gaston, Carlo
(Csók), Cornioli (Delila), Mercutio, stb.
Fia: F . László, színész. (L. o.)
Főidényi JAszió,
színész, F . Béla
fia, sz. 1894. okt. IS-án, Gödöllőn. Is
koláit a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban
végezte. 1914-ben végezte a színészaka
démiát, majd Kassára szerződött szerel
mes színésznek, ahonnan 1915-ben mint
zászlós az orosz frontra, majd orosz fog
ságba került. Megtanult oroszul és a ma
gyar költőket szavalta Péterváron, Mosz
kvában. Fogságából hazatérve, 1922-ben
a Vígszínház tagjai sorába szerződtették.
1925—26-ban a Belvárosi Színház, 1927—
29-ben a szegedi színház tagja. 1930'ban
a Magyar Színháznál működik.
Földes A r t u r dr., író, sz. 1878. ápr.
30-án, Grácban (Ausztria). Tanulmányait
Budapesten végezte, utána ügyvédi gyakor
latot folytatott a háború kitöréséig. A világ
háborúban, a mozgósítás első napján, mint'
népfölkelő hadhagy vonul be és a háború
utolsó napjáig szolgálatot teljesít- Néhány
hónappal a háború előtt külpolitikai mun
katársa a »Külügy-Hadíigy<í katonai és
külpolitikai hetilapnak. Az itt megjelent
cikh^i nagy feltűnést keltenek. Még Fe
renc Ferdinánd életében megjósolja az el
kerülhetetlen világháborúnak gyors közele
dését. B cikkek miatt Tisza István be
akarja tiltani a lapot, d'e a közös hadügy
minisztérium sajtóosztálya e cikkeket »oly
tájékozottnak ítéli, hogy német fordításban
megküldi Ferenc Ferdinánd kabinetirodájának«. A háború kitörése után ő lesz
a »Külügy-Hadügy« szerkesztője- Külpo
litikai cikkei könyvalakban is megjelen
nek. (sHáború és politika«, »Háborús írásokí<.) írói munkásságát aránylag késŐn
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Földes Imre

Tfijldes Artúr
kezdi. »Kapoe Andor« néven tárcákat és
cikkeket ír a »Vüág«ba. Ea írói névvel
kerül színre »A tanító« c. egyfelvonásoa
vígjátéka Peld' Irénnek Kamaraszínházá
ban. (Kapós Andor: »A tanító«. Modem
Könyvtár. 36. szám.) »A kegyelmes hamupipőke« 3 felvonásos vígjátékával hiába
kísérletezik a budapesti színházaknál. E
vígjáték »Grafin Loris cím alatt kerül
először színre Bécsben, a Stadttheaterben,
Hansi Niesével a főszerepben, (1915. okt.
11.) majd előadják Prágában — német
nyelven — a Neues Deutsches Theaterben (1916. jún.) éa cseh nyelven, a Smichov-theaterben. A brémai Stadttheaterben
is színre kerül éa végre, e külföldi sikerek
után, az eredeti sKegyelmea hamupipőkét« is előadják a budai Krisztinavárosi
színkörbon, Étsy Emíliával a címszerep
ben (1916. szept. 19.), majd Temesvárott
és több vidéki színpadon. (»A kegyelmes
hamupipőke« könyvalakban is megj elent.)
A budapesti filmlapoknak éveken át ál
landó munkatársa. »Akit ketten szeretnek«
című filmdrámája Kertész Mihály ren
dezésében először a budapesti Apolló-fümszínháznak volt nagysikerű műsord'arabja.
1922. végén családjával Berlinbe költöz
ködik. De itt is megmarad magyar író
nak, ki munkáit magyarul írja. habárazok
először német nyelven jelennek meg. Az
évek folyamán számtalan cikke és novel
lája jelent meg német lapokban és folyó
iratokban. (sBörsen Courier<í, »12 Ühr
Blatt«, »8 Uhr Abendblatt«, »E,eigen«,
»K. É. Magazin«, »B. Z.«, atb.)
Berlinben nevét egycsapásra ismertté
tette nagysikerű pacifista regénye: »Golf.
Amerika gegen Europa<í. Először a 300
ezer példányban megjelenő »Funk Stundes
közölte le folytatásokban. Utána Bécsben a
»!N"eues "Wiener Tagblatt« eatilapja hozta
szintén folytatásokban. A német könyv az
»Internationale BibHothek« kiadásában je
lent meg. Az eredeti magyar kézíratnak
még magyar kiadója nem akadt.
E siker után gyors egymásutánban nagy
családi szerencsétlenségek érik. Egyetlen
fia, Földes Tibor 19 éves korában tragi
kus halállal hal meg. Az író mintha e
rettentő tragédiát már elŐre megérezte
volna! Űj, még kiadatlan regénye, »A hal
dokló halál«. (»Der sterbende Tod<í.) Eb

ben egy nagy orvos életre-halálra küzd a
Halál ellen. Vakmerően arra tör, hogy
fiatal eletek fölött ne lehessen hatalma a
Halálnak. Győzelmét rettentő áron kell
megfizetnie: • »a halífokló Halál« megöli
az 6 egyetlen f i á t . . .
Az író testvérbátyja Föld'es Imre író
nak és unokaöccse Kadelburg Gusztáv né
met vígjátékírónak.
Földes Dezső, színész, sz. 1886. febr.
25-én, Szekszárdon. Színpadra lépett 1906.
ápr. havában. Pozsonyban 1928. óta szín
igazgató.
Földes Elza, színésznő, sz. 1896. jan.
29-én, Budapesten. Színpadra lépett 1918.'
febr. havában.
Földes Erzsébet, színésznő, sz. 1901.
aug. 33-án. Színipályára lépett 1922.
szept. havában, Debrecenben, mint éneícesnŐ. A »Cigány bár ó«-ban lépett fel elő
ször. PŐbb szerepei: Pillangókisasszony,
Santuzza (Parasztbecsület), Szép Heléna,
Offenbach, stb. 1928-ban férjhez ment
Verzár Zoltán színházi titkárhoz.
Földes Imre,
író, sz. 1881. szept.
lö-én, Kaposvárott. Egyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte. 1901-ben el
nyerte az Akadémia KÓczián-díját »A ki
rály arájaí< c. vei«ea vígjátékával. Bem.
1904. Nemzeti Színház. Ugyancsak akadé
miai pályadíjat nyert 1902-ben a »Dacos lelkek<í c. történelmi vígjátékával, »A
királynéí< e. drámájával, 1903-ban, — 1904ben pedig a »Hadik huszárok« c. vj.-val
ismét diadalt aratott. (Vígszínház, 1904.
okt. 5.) A többi színművei ezek: J>Kát
Hippolit«, operett. 1905. jan. 13. Nép
színház. »A császár katonáÍK, dráma 3 felv.
19C3. febr. 1. Magyar Színház. 100-szor
1910. Jan. 8. »Sziriusz«, Hei'czeg Ferenc
elbeszélése nyomán. Bem. u. o, 1908. »Hivatalnok urak«. Bem. 1909. márc. 5. Ma
gyar Színház. 100-adszor: 1909. okt. 23.
Űj betanulással 1928. szeptember 28.
»A kuruzsló«. Bem. 1909. U. o. »Az arckép«, játék 3 felv. 1911. febr. 8. U. o.
»Nincs tovább!«, szmű 3 felv. Bem. 1911.
d'ec. 9. Vígszínház. »Halló!«, vj. 3 felv.
Bem. 1913. okt. 25. Magyar Színház.
(Bécsben a Neue Wiener Bühne is elŐadta1915: nov. 3-áQ. Zágrábban horvátul elŐad-
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Földessy Vilmos

•Földes István
ták 1914. okt 21-én. Ford. Lulieh Iván.)
»A vörös szegfű«, szmű 3 felv. Bem. 1914.
ápr. 11. Magyar Színház. (MüncKenben
1914. jún. 10-éü került színre.) »Pardön!«, vj. 1 felv. (Terra Nova álnéven.)
Bem. 1914. dec. 15. Uránia Színkáz. »Á
kapitáiiyné«, vj. 3 felv. Bem. 1914. d'ec.
Í9. Magyar Színház. »G-rün Lili«, vj. 3
felv. Bem. 1916. jan. 21. U. o. (Bécs
ben a Josefstadttheaterben 350 előadást ért
meg. Frankfurtban 1917. márc. 24-én mu
tatták he. Drezdában, a Central Theaterben 1917. júniusában, Berlinben a Résidenz Theaterben 1917. decemberében, Mün
chenben 1918. júliusában került színre.)
;)Künn a bárány, benn a farkasK. Komé
dia 3 felv. Bem. 1916. nov. 4. U. o.
»Marika«, opera 2 felv. Zen. szerz. Krausz
Mihály. Bem. 1919. máj. 21. M. Kir.
Operaház. »Terike«, vidéki történet 3 felv.
Bem. 1919. szopt. 27. Belvárosi Színház.
100-ik előadása jan. 7. Felelevenítette a
Kenaissanee Színház 1923. jan. 27., az
Üj Színház 1929. ápr. 26-án iktatta mű
sorába. Katalaniában katalán nyelven be
mutatták: 1923. okt. 7-én. »Az ezüst sirály«, operett 3 felv. Zen. szerz. Buttykay,
Ákos. Bem. 1920. febr. 6. Városi Szín
ház. 50-ik előadása 1920. ápr. 4. 100-ik
előadása 1921. ápr. 5. (Newyorkban bem.
1923. okt 2.) »A bálványí<, vj. 3 felv,
Bem. 1921. dfee. 31. Vígszínház. »A lányom«, vj. 3 felv. Bem. 1920. szept. 5.
Belvárosi Színház. »01ivia hercegnŐ«, ope
rett 3 felv. Zen. szerz. Buttykay Ákos.
(Verseit írta Bródy Miksa.) Bem. 1922.
dec. 23. Fővárosi Operettszínház. (Meg^
nyitó előad^ás.) »A lányom hozománya Öt
száz millió<í, vj. 3 felv. Bem. 1923. jan.
20. Magyar Színház. »KÍ8 mu6zkák«, vj. 3
felv. Bem. 1924. okt. 25. Benaissance
Színház. »Pántlika«, vj. 3 felv., előjáték
kal. Bem. 1925. nov. 21. Belvárosi Szán
ház. í)Bgy férj eladó<í, vj. 3 felv. Bem.
d'ec. 30. Ü. o. »Tüzek az ójszakában«, dr.
3 felv. Bem. 1928. nov. 3. Uj Színház.
100-ik előadása 1929. jan. 15. 200-adBzor
1929. jún. 1-én játszották." »Égő váix)S«,
szmű 3 felv., előjátékkal. Bem. 1929. okt.
11. U. o. 100-adszor 1929. dec. 15.

Földes István, színész, sz. 1887. ápr.
3-án, Makón. Színpadra lépett 1912. júl.
havában.

Földes István, színész, sz. 1893-ban,
Pécsett. Színpadra lépett 1913-ban.
Földes Isívájiné
Haucz Ráchel, szí
nésznő, sz. 1896. okt. 11-én, Cegléden.
Színpadra lépettU920. júl. havában.
Földes Mihály, színész, sz. 1880. szept.
9-cn, Aradon. Színpadra lépett 1909-ben.
Földes Berta, színésznő, sz. 1893.
márc. 24-én, Kolozsvárt. Színpadra lépett
1921. okt 4-én.
Földesi E l e k a é
Halmai Kóza, szíI nészüő, sz. 1859-ben, ^J^zőtúron. Szí! nészüÖ lett 1875. jún. 3u-án, Míklóssy
Gyulánál.
^
Földesi Imre, színész, sz. 1889. má|^.
26-án, Békésen. Színpadra lépett 1908-ban,
Földesi Sándor, színigazgató, sz. Ko
lozsvárt, megh. 1911. okt. 15~én, D^sen.
Előbb színészkedett, majd 1882. okt 19-,én/
fellépett szülővárosában is »A velencei kalmár« Shylockjában. 1896-ban a megnyíló
Vígszínház titkárává hívták meg, ahol
1900. jún. haváig működött. Ez év jún,
1-én Pesti Ihász Lajos (1. o.) színigazgató
val társult. 1902-ben a Délvidéken önál- x
lóan vezette társulatát.
Földessy G6za, színész, sz. 1905- ápr.
21-én, Szombathelyen. Színipályára lépett
1927. szept havában.
Földessy Lászlö, színész, sz. 1904ben,. Újpesten. Színipályára lépett 1922hen.
Földessy Lenke, karénekesnő, 1884.
szept 16-tól 1888. máj. l-ig volt a M.
Kir. Operaház tagja.
Földessy Bözsi, színésznő, sz. 1904;
júl. 10-én, Kagykanizsán. Színpadra lé
pett 1925. júl, 1-én.
Földessy Sándor, színész, sz. 1891ben, Kábán (Hajdú m.). Színpadra lépett
1908-ban. 1927-ben színigazgató lett
Földessy Vilmos, színész, sz. 1880.
jan. 24-én, Aradon. Iskoláit Aradon fe- .
jezte be. Felkerülve Budapestre, beirat
kozott a Színművészeti A-adémiára, me-
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Földön járó csillagok

Pfíldi Mihály
lyet egy évi megszakítással elvégzett,
amikor bevonult a haditengerészethez.
Körülhajózta az egész Atlanti és Csendes
Óceánt. Első szerződése Kövessy Albert
színigazgatóhoz kötötte, Újvidékre. ElsŐ
szerepe »Borgia Lucretias-Ban Gennaro
szerepe volt Azóta végigharangolta egész
nagy Magyarországot. Igazgatói Krecsányi, Dobó, Csóka, Pesti Ihász, Monori, Bi
hari, stb. voltak. FŐhh szerepei: Shylook,
Lear király, Tokeramo, Harpagon, stb.
Münchenben és Berlinben élt két évig, ahol
a Deutsches Theaternak volt rendezője. A
világháborúban zászlós és végül mint fő
hadnagy vett részt négy évig. Az összes
legénységi Iritüntetéseket és kétszer a Signum Laudist kapta meg. A háború után
egy részvénytársasággal együtt meg*alapí~
totta az Újpesti Blaha Lujza Színbázatj
melynek három évig igazgatója lett. Ö
volt, aki Újpesten állandósította a színhá.zat, ahová csak egy-^gy hónapra jöttek
«1 vidéki színészek. 1930-ban vidéken mŰtódik mint jellentözínész ós rendező.
Földi Mhály,
író, sz. 1894. okt.
14-én, Budapesten. Középiskolái végezté
vel orvosi pályára készült, meg is szerezte
az orvosi oklevelet, azonban otthagyta e
pályát, írással kezdett foglalkozni. B té
ren egész fiatalon tűnt fel, mint a »Nyugat« munkatársa, azután dolgozni kezdett
a »Pesti ]>íapló«-ba, maj d a »Magyai^
ország«-ba 8 új működési körében, a red'akeiós asztalnál is kitűnő karriert csi
nált: néhány év alatt legbrilliánsabb új
ságíróink egyike lett és ma már társszer
kesztője legrégibb napilapunknak, a»Besti
!N"apló«-nak. Mint regényíró a legkiválób
bak közé tartozik, regényei mély lelki és
társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, nemes
művészi formában. Sokáig volt színházi
kritikusa a »Pesti Naplós-nak. Színmű
vei: »Engem szeresss, vj. 3 felv, Bem.
1925. szept. 30. Magyar Színház. sUtolsó
felvonás«. 1926. Kamara Színház. »Bubií<,
vj. 3 felv. Bem. 1926. szept. 11. Ma
gyar Színház. Fordítása: »A Kreutzerszonáta«, Tolstoj regényéből írta. M. Kö
ziére és A. Savoir. Bem. 1924. ezept. 13.
Belvárosi Színhájs.
Földi Anna, színésznő. Iskolái végez
tével a Bzínészakadímiát látogatta, majd a

Eenaissanca Színháa tagja lett. Megh. 1928
á;pr. 37-én, Budapesten.
Földszint. E szóról Baróti Szabó Dá
vid már 1786-ban említést tesz, mondván:
»Annyi sok esztendők bő költségébe kerülq
Gyöngy épület hever földözint«. (»Versko8Zorú«, melyet az új mértékre vett s id'ővel
megegyengetett és későbben készült verseiből
kötött. Kassa, 1786. 1—62. old.) A szín
házi földszint-szó is valószínűleg ebből az
időből való, bár egyidőben a francia »parterre« is járta.
Földiekkel játszó égi tünemény
Csokonai Vitéz Mihálynak (1. o.) »A reményhez<í c. verse első szakaszának két
első sora mint ismert szálló-ige szerepel
nyelvünkben; a négi magyar színészek egy
kori kedvelt dala volt Megzenésítette Kossovits. Kiadta Márton József, Bécsben,
majd' 1869-ben Bartalus István a »Magyar Orpheusíí-ban. — A dWt Herozeg
Ferenc »Dóryné ifiasszony« c. vj .-ában
is szerepelteti. •— A híres verssort Osathó
Kálmán felhasználta Csokonairól írt szépi
regényének címéül. (1925.)
Földönjápö csillagok, Jókai Mór ün
nepi darabja, a magyar színművészet századbs jubileuma alkalmából 1890. okt.
24-én adták elő a Nemzeti Színházban.
Az öreg, copfos táblabíró, a folyton díákizáló, nagypipájú, kevés dbhányú Moor Lé
nárd (Újházi) házába vezet. Patriárdiális evés-ivás közepette ismerjük meg a
főszereplőket. A háziasszony, Moórné (Felekyné) gyöngéden szereti leányát s tejbenV aj ban füröszti vendégeit. 0 tt van Ka
zinczy (Náday), Kelemen László (Nagy
Imre), ki itt még jogász és Moór kancel
listája. Vele vannak pajtásai: Szomor,
Rózsa, Káth, Kémes, stb., későbbi szí
nésztársai; Lupi bácsi (Vizváry) a szűklátkörű, maradi, prózai előítéletes ember.
Ebbe a társaságba lép az egyszerű, sze
líd, bölcs, tudós. Simái Kristóf, a nemes
lelkiatyd. (Szacsvay) s hozza magával az
éppen akkor bevégzett munkáját, az »Igazházit«. Kelemen és társai elragadtatással
fogadják az írót s művét s a kis cso
port, dacolva a bárgyú szemrehányások
kal s a földi örömök csábításaival, ezek
megszemélyesítője egy FÜofrozune nevű
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Fösvény

Föld ári (Kardos) Gyula
kacér grófnő (Helvey Laura), elKatározza
magát a nagy küzdelemre a magyar szí
nészetért, mely küzdelem első lépése az,
hogy előadják Ők maguk Simái »IgazházÍK-ját.
Földvári (Kardos) Gyula, színész, sz.
1854. jan. 16~án, Komáromban. Szín
padra lépett 1871. aug. CO-án, Koesisovszky Jusztin társulatánál. 1908. jún.
1-én nyugalomba ment .— Neje: Né•methy Lenke, színésznő, sz. 1849-ben, Ko
lozsvárott. Színpadra lépett lS68-ban, Mol
nár Györgynél.
Földvári Gyula,
színész, az. 1889.
máj. 25-én, Bugyin (Peetm.). Színpadra
lépett 1913. júl. havában.
Földvári Hugó, színész, sz. 1877. jan.
'24-én, Abaujszántón. Színpadba lépett
1895. virágvasárnapján, Hatvani Károly
nál.
Földvári József,
színész, sz. 1857ben, Abán (Fehérm.), megh. 1911. okt.
15-én, Deésen. 1889. okt. havában vették
fel az Orsz. Színészegyesület kötelékébe.
Földvári (Hutwagner) Mariska, szí
nésznő, Bz. 1867-ben, Lajoskomáromban.
Színpadra lépett 1889. ápr. havában, Miklóssy Gyulánál. 1918. szept. 4. tanácsülésen
nyugdíjazták.
FÖldváry Ferenc, (földvári és bernáthfalvi) kir. táblai bíró, sz. 1790. okt. ö-án.
Szűcsiben (Uevesm.). Színművei: »Nagyravágyó nő«, színj. 5 felv. 1839. máj. 24.
»01ga, a moszkvai árva«, szomj. 5 felv.
1841. ápr. 12. »Don Alvaro«, szomj. 5 felv.
1842. ápr. 16. »KülÖnö5 történeti;, szmű.
FÖldváry Gábor, (földvári és hernáthfalvi) es. kir. tanácsos, sz. 1787. máj.
11-én, Domonyban, Pest vm., megh- 1854.
máj. 6-án, Tasson, a birtokán (Pestm.).
1832—1836-ig Pest vármegye alispánja,
utóbb főispáni helyettese volt. A pesti
Nemzeti' Színház létrejötte körül kiváló és
sikeres tevékenységet fejtett ki. 1832. őszé
től a Játékszíni Küldiöttség elnöke. Szé
chenyivel ellentétben amellett kardoskodott,
hogy az ország elsŐ színházát Pest vár
megye építtesse meg a Grassalkovich-tel-

ken. A gyűjtést vaseréllyoL vezette, 1834ben 1000 frtot ajánlott fel a Nemzeti
Színház céljaira. Vas Gereben róla írta
»Egy alispán« c. híres regényét
FÖldváry Sándor, színész, sz. 1883.
aug. 20-án, Budapesten. Színpadra lépett
1903-ban. Hosszabb ideig tagja volt a
kolozsvári Nemzeti Színháznak, majd a
budapesti Magyar Színháznak is. 1929ben a Jókai Színkör tagja.
FÖldváry Sándorné,
színésznő, sz.
1878. dec. 3-án, Ipolyságon, Színpadra lé
pett 1910. jún. havában.
Főpróba. Igy hívják azt a pró
bát,
midőn
ezerepeiket
előadásszerüen játsszák a színészek, tehát jelmez
ben és maszkban, teljes díszlettel, búto
rokkal, kellékekkel, világítással. Itt vívja
meg a színész döntő küzdelmét, itt arat
fiikert vagy bukik el s ezért teljes fegy
verzettel, tudása legjavával harcol a si
kerért H A főpróba l^több esetben meg
hívott közönség és a sajtó képviselői előtt
zajlik le. Megkülönböztetünk házi- és nyil
vános főpróbát. A főpróbát a bemutató
előadás (1. 0.) követi. (V. Ö. premier.)
A Nemzeti Színházban Keglevich István
intendáns a nyilvános főpróbát 1899. de
cember havában megszüntette, d'e rövid
időre rá ismét helyreállították. (V. Ö. Éj
jeli főpróba. Mutatványi próba. Nyilvá
nos főpróba. Sajtó főpróba. Zárt főpróba.)
Főrendező. Néha csak cím, de — sok'
esetben — nagyobb hatáskört is jelent.
A N:'mzeti Színház főrendezőjének hatás
körébe tartozik a színpadira vonatkozó telj es f6felügyele t.
F ö r s t e r Henrik, jeUemszínész. sz. 1857ben, megh. 1897. szept. 9-ón, Spind'enmühleben. Egy időben a budlapesti Gyapjú
uccai német színház tagja volt. Atyja a
bécsi Burgszínház igazgatója volt.
Fösvény, vj. 5 felv. Irta: Moliére.
Simái Kristóf fordításában, sZsugori, vagy
a telhetetlen fö8vény« e. alatt 1793. jan.
11-én került színre először, Pesten. Utána
fordította Döhrentei Gábor, 1831-ben; a
Nemzeti Színházban elsŐ előadásban 1848.
ápr. 17-én adták, Komlóssy Ida jutal-
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Fővárosi Operett BzíahAz

Főszerep
mára; ford. Erdélyi János .A címszerepet
Fáncsy Lajos játszotta. Felújították 1864.
szept. 23-án, Kazinczy Gábor fordításában.
Ujabb id-őkben: 1918. ápr. 13-án, a Vár
színházban.
Főszerep. Azon szerep, amely a színmű
cselekményének középpontjiában áll. Egy
darabban azonban többrendbeli főszerep is
előfordulbat. (V. ö. Vezetőszerep.) Azon
színészt, aki a leglényegesebb szerepet
játssza valamelj'- darabban, »fŐ8zereplő<í-nek
nevezik.
. Főszezon. A színiévad legfontosabb
szaka, amidőn a legjobb és legérdekesebb
műsort adja a színház. Kendesen nov. kö
zepén kezdődilí és ápr. elején végződik.
Fó'úr é s pór,
szomj. 5 felv. írta:
Obernyik Károly. A M. Tud. Akadémia
1843. évi 100 aranyos pályadíjára sza
vazott vele. Megjelent 1844-ben, Budán.
Bem. 1848. máj. 2-án, Kolozsvárott.
Főúri Síinházak. Egyes magyar fő
urak pazarul megépített magánszínházai,
melyeket azonban nem a kezdet nehéz
ségeivel küzködő magyar színészetnek emel
tek és tartottak fenn, hanem pusztán a
saját szórakozásukra. Ezekben a színházak
ban leginkábh olasz énekesek és német szí
nészek játszottak.
Nevezetesebb főúri színházak:
Esterházy Antal hercegé Kismarton
ban. (Épült 1760-b'an. (L. o.)
Esterházy Miklós hercegé Eazterházán.
fiSpült 1765-ben. Neki két színháza is volt.
Az egyikben drámát és operát játszottak,
a másikat (ez kisebb volt) a marionettéjátékokra em.eltette. (L. o.)
A gróf Károlyi-család színháza Megyeren (Nyitra m.) 1757-ben épült. Dús
gazdag ruhatárát Olaszországból hozat
ták. (L. o.)
Esterházy Miklós grÓf színháza Ta
tán. Épült 1889-ben, FeUner és HeUmer
tervei szerint. Ebben már magyarul is
játszottak. (L. o.)
Félig-meddig a főúri színházak közé
Bzámíthatjuk a régi pozsonyi színházat
is, melyet 1776-ban építettek a pozsonyi
magyar mágnások a német múzsa szá
mára. Nem volt ugyan magán-színház,
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de mégis főúri színház volt, amennyibeii
az építtető mágnások úgy a maguk, mint
utódailí , számára ingyen páholyokat kö
töttek ki benne, ellenben a város bírájának a karzaton jelöltek ki helyet. Megem
lítendő még a gróf Erdődy-féle színház
Galgócon (Nyitra m.). Azonkívül a G-rassalkovichok Gödöllőn, a gróf Eádayak Pécelen tartottak fenn főúri színházakat. (Pa
taki József.)
FŐiigyelő. Állami színházaknál az ösz^
szes ügyelők főnöke. Hatásköre tágabb
lévén, több rendelkezési joga is van. A]
főügyelet idővel rendezővé is előléptetik,
(V. ö. Ügyelő).
Fővárosi K a b a r é . A Fővárosi Orfeum
épületében megnyílt 1919. okt. 15-én.,;
Igazgató: Harmath Imre. Tagok: Gyár
fás Dezső, Huszár Károly, Ferenczy Ká
roly, Sarkadi Aladár, Szőllősi Eózsx',
Sólyom Janka, Bálint Béla, Vidor Ilonka,
Mezei Ilonka, Radó Sándor, Csathó Gitta,
Czobor Ernő, Kubinyi Margit, Perényi'
Sári.
Fővárosi N y á r i Színház. (Lásd Budai
Színkör.)
Fővárosi Művészszínház. 1929. nov^
25. óta így nevezik a Fővárosi Operett
Színházat, amelynek ugyanakkor Kahoa
Gyula lett az igazgatója.
Fővárosi O p e r e t t Színház. A nagy
mező uccai Fővárosi Orfeum átalakított he
lyisége. Építette: FeUner és Helmer. Igaz
gató Ben Blumenthal. Megnyitó előadása
1922. dec. 23-,án volt. A prológust Heltai
Jenő írta, elmondta Gombaszögi Frida.
Utána következett az »01ivia hercegnő« o.
operett. Irta Földes Imre. Zenéjét Bródy
Miksa, verseire szerz. Buttykay Ákos. A
főszerepeket Kosáry Emmy, Király Ernő
és Sarkadi Aladár Játszotta. 1926. dec.
1-tŐl Faludi Sándor a színház igazgatója.
Ekkor színre került Yves Mirande és
Mouézy Eon: )>TJraim, esák egymás után«
c. 3 felv. vígjátéka, SteUa Adorján for
dításában. 1929. nov. 13-án Faludi S.
lemondott az igazgatásról, a színház egye
lőre bezárul; másnap a színészek konzor
ciuma veszi át az üzemet s nov. 15-én
ismét játsszák Lengyel József nagyhatású

Tranchetti Alberto

I^vái-osi segélyek
világháborús darabját, »Á nagy börtön«-t.
1929. nov. 25. óta »Fővárosi Művészszínhiáz« a neve. (L. o.)
Fővárosi segélyek. Budapest főváros
1888-baji a külsŐ kerepesi út, a Mosonyi,
ICöztemető- és Festetich uecák között
elterülő telektömbből 336 négyszögöl tel
ket adott 6720 forint vételárért az Orsz.
Színószegyestílet és Nyugdíjintézetnek szét
húz építés céljaira. Később 1890. nov. havá
ban a főváros közgyűlése 6700 pengő se
gélyt szavazott meg az építendő n^^ugdíjházra, vagyis visszaadta a fenti vételárt.
E telken épült fel és áll ma is (VIII.
Baross-tér 9.) az Orsz. Színészegyesület
Nyugdíjintézetének
szélíbáza. 1920-ban
4000. 1929-ben 6000 pengő segélyt adott
a főviáros az Orsz. Színészegyesület Nyug
díjintézetének kárpótlásul a nyugdíjinté
zetet a főv. kölcaönkötvények elértéktelene
dése miatt ért veszteségért. A Budapesti
Színészek Szövetségének 1938-ban 5000,
1929-ban 7000 pengő segélyt adott a fő
város.
Fővárosi Színészek Szövetsége (Lásd
Budapesti Színészek Szövetsége.)
Fővárosi Színházak Műsora. Kiadó
vállalat, mely a fővárosi színházak műsordarabjait füzetekben árusítja. Megindult
1898-ban; 300-nál jóval több színművet
közolt, — zenest csak kivételképpen (»Par~
BÍfak).
Fővárosi Szövetséges Színésztársaság. Megalakult 1902. szept. 14-én. Igaz
gató Solymossy Elek, titkár Bródy Ist
ván.
Fra Diavolo, opera 3 felv. Szövegét
írta: Eugéne Seribe. Zen. szerz.: Auber,
£ord.: Szerdahelyi József. Bem. 1830. Párizs. Niálunjí Budán adták eleŐ ízben, 1835szept. 29-én, ezzel a szereposztással: Fra
Diavolo: Lendvay Márton; Lord: Szer
dahelyi József; Lorenzo: Erkel; Zerlina:
Déryné; Pamela: Mogyoróssy
Nina;
Matheo: Szilágyi Pál; G-iacomo: Udvar
helyi Miklós; Beppo: Szentpétery Zsig
mond. A Nemzeti Színház operai személy
zete is előadta 3 év utáji, 1838. szept.
13-án. Üj szereposztással színre került
1864. febr. IG-án. (Fra Diavolo: Pauli

Eichárd; Lord Kokburn: Bodorfi Hen
rik ; Pamela: Hofbauer Zsófia; Lorenzo:
Váry U.; Matheo: Ormay Ferenc; Zerlina: Pauliné; Giacomo: KŐszeghy Károly;
Beppo: Kaczvinszky János; Francesco: Hubenai János, később: 1872. jún. 11-én ismét
műsoiTa tűztek ki, ekkor ezzel a szereposz
tással adták: Fra Diavolo; Pauli Richárd;
Konkburn: Bodbrf i Henrik;
Pamela:
Kvassayné; Lorenzo: Stoil Péter; Matheo:
Ormay Ferenc; Zerlina: Pauliné; Gia
como : KŐszeghy Károly; Beppo: Kacz
vinszky János; Francescx); Verbőczy K.
A M. Kir. Operában 1909. ápr. 17-én
adtáli, a Városi Színház 1922. nov- 6-én
iktatta műsorába.
Fra Girolamo. Trag. 5 felv. Irta:
Somló Sándbr. A Magy. Tudományos
Akadémia 1894-ben a Teleki-díjjal ju
talmazta. Bem. 1895. ápr. 10-én, a Nem
zeti Színházban. Főszereplők: P. Márkus
Emília, Jászai Mari, Tolnai Andbrné,
Gyenes László, Szacsvay Imre, Ivánfi
Jenő, Bercsényi Béla, Gabányi Árpád, stb.
Franca (fransz) Anatole (családi ne
vén Thibault), francia költŐ és író, sz.
1844-ben, Párizsban. A College Stanislasban gondos nevelésben részesült s ta
nulmányai végeztével irodalmi pályára lé
pett és mint regényíró világhírre tett szert.
);Crain<]uebille:< c. műve dramatizálva színre
került 1919. ápr. 26-án, a Madách Szín
házban.
FrancescM Eiirico de,ol. énekművész,
sz. Pádüában, ahol a Szent Antal-templom
í?;yermekk6rusában már 7 éves korában
részt vett. 18 éves volt, midőn először
énekelt operaszínpadon: Valentinét éne
kelte a »Faust<c-ban. Hosszabb időt töltött
Buenos Ayres-ben. Fellépett a milanói
Scalá-ban, Nápolyban, a San Carlo-színbázban, Madridban. 1928. nov. 7-én ná
lunk is bemutatkozott, a Városi Színház
ban, a »IíigolettOí<-ban.
Franchettí Alberto báró, ol. zene
szerző, sz. 1860-ban, Párizsban, megh.
1910. szept. 21-én. Nálunk is színre került
munkája: >Asrael«. Legend'a előjátékkal
és 3 felv. Szüv. írta: Fontano F . , ford.
Radó Antal. Bem. 1890. nov. 20. M.
Kir. Operaház.
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Francia operett
Francia operett. Az operett-inűíaj leg
szebb sikereit a francia operettek érték el.
Nálunk előbb a budai, majd a pesti Népszínbáz különös szeretettel kultiválta.
Francia romantikus iskola, 1825-beii
keletkezett egy fiatal irodalmi pártból,
mely Hugó Viktorral az élén bad'at üzent
a tekintélynek, az Akadémiának s főleg a
Tbéátre Frangaisnek. Magát romantikus
nak nevezte, mert a forma éa képzelődés
szabadságát követelte. Chateaubriand-t elő
dének és Shakespearet mesterének tekin
tette ('Kemény Zsigmond. Arany János
»Koszorú«-ja. II. évf. 2. szám.)
Franciák Milánóban. Offenbaoh ope
rettje. Bem. 1880. dec. 17-én, a Népszín
házban, először. (Blabáne, Vidor, Kápolnai,
Solmossy, Kassai, Csatái 2J3. , Klárné,
Kántor Gizella, Újvári.)
Franeillon, szmű 3 felv. írta Dumas
Sándor. Bem, 1887. okt. 14-én, Nem
zeti Színház. Ford. Paulay Ede. Szerep
lők: EiveroUes marquis; Bercsényi Béla;
HiveroUes Lucien; Gyenes László; Grand'redon Stanislas: Náday Ferenc; Simeux
Henri; Hetényi Béla; Carillac Jean: Fői
dényi Béla; Pinquet: Mihályfi Kái-oly;
Francine: P. Márkus Emilia; Schmitné
Teréz: Helvey Laura; Annette; Csillag
Teréz és Celestin: Faludi Antal. 50-edEzer: 1902. febr. 18-án adták. Űj szerep
osztása: 1908. okt 9., 1912. dee. 27.,
stb. (Párizsban elsŐ előadása 1887. jan.
közepén. Bécsben első előadása 1891.
márc. 24.)
Franek Gábor, székesegyházi karnagy
Győrött, sz. 1863-ban, Troubek-ben (Mor
vaország), megh. 1930. febr. 9-én, Győ
rött. 1894-ben került Győrbe székes
egyházi karnagynak. !Munkái: »A csodadoktor<í, operett 3 felv. Bem. 1904. Győr.
SzÖv. írta Deréki Antal. »Cedra«, opera,
1910. Győr. »Zách Klára«, opera. 1910.
jan. 3-án adták Győrben.
Frank Boriska, énekesnő, sz. 1869.
febr. 19-én, Pécsett. 18S6. szept. 22-én
lépett színpadra, Mosonyi Károlynál. 1887.
nyarán Budán, télen Aradon működött;
lí- e- év május 20-án föllépett a Nép
színházban, az )>Eleven ördÖg« c. operett

Adolf

ben, Hermine szei-epében. Mint az intézet
szerződtetett tagj a elsőízben 1889- aug.
19-én mutatkozott be az »Uff király<í
Laula hercegnőjében. 1891. febr. 2-án férj
hez ment gr. Károlyi Györgyhöz és le
lépett a pályáról. — Nővére: F. Lenke,
színésznő. L.: Makai Lajosné.
Frank Katalin, magyar származású
német színésznő, sz. 1852. okt. 11-én,
Böősön (Pozsonym.), meg^h. 1918. jan. 2-án,
Bécsben. Még kislány korában ment el egy
vándorszínész-truppal. Kis szerepeket ját
szott, mikor feltűnt Strakoschnak, a híres
játékmesternek, aki besegítette a bécsi
Stadttheaterbe. Laube hozzáértő kezében
Frank Katharina nagyszerű heroinává lett
és a Burgszínházba szerződtették. Innen
Frank Katharina kirepült a nagyvilágba
és vendégszerepelt Oroszországban és Newyorkban egyaránt, mindenütt úszott a si
kerben, pénzben és ünnepeltetésben. Pes
ten gyakran vendégszerepelt a gyapjúuccai színházban, mint Gautbier Margit,
mint Jane Eyre, »A lowoodi árvá«-ban,
mint Stuart Mária és mint Hero, — Grillparzer egyik drámájában. Élénk összeköt
tetést tartott fenn a pesti színészkörökkel
és különösen jóbarátságban volt Újházi
Edével. A pesti művészkörök valóság'gal
rajongtak érte és ogy-Qgy diadalmas fel
lépése után nagy ünnepségeket rendeztek
tiszteletére, az akkoriban divatos »Frohneríc-nél. Aztán súlyos idegbajt kapott, a
látása lassankint kezdett elhomályosodni.
Már nem léphetett fel éa a magányba vo
nult vissza. Ifevés nyugdíja a háborús
drágasá gban a legszükösebb megélhetésre
sem volt elég, a szó szoros értelmében, nyomorgott és egy sanyarú kis lakásban, a
legnagyobb szegénység közepette Kait meg
elfeledten, elborult elmével, éhesen és el
aggottam
Frank Eicliárd, ' színműíró. Szín
műve : »Ámor az iskoiában«. Operett 2
felv. Zen. szerz. JNÍagyar Bertalan. Bem.
1900. ápr. 23. Kisfaludy Színház.
Frankenburg Adolf, . író, a Kisfa
ludy Társaság rendes, a Petőfi Társaság
tb. tagja, sz. 1811. nov. 11-én, Német
keresztúron (Sopronm.), megh'. 1884. júl,
3-án, Eggouborgben (Grác mellett). Sop-
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'Fráter Ijórán'd

tFrank'enstein Kelemen
ronban, Pécsett, Győrött és Szombathelyen
járt iskolába. 1837. ápr. bávában akadé
miai írnok, 1847-ben a bécsi magyar kan
celláriánál udVari tolmács. A 40-es évek
ben megindította a »Magyar Éietképek«
c. lapot. FöMi név alatt színészkedett is.
Első fellépése Komáromban volt, »Béla
futásá«-ban, amidőn »Hunnia nyög letiporva« kezdetű magánáriát énekelte. Né
met színdarabjai a pesti német színház
ban kerültek színre. A Nemzeti Színház
ról írt kritikái a »Pester Tageblatt<c-ban
jelentek meg. Színműve: »Az első áprilisc<,
er. vj. 1 felv. Megjelent a »Rajzolaíx)k«
1837., 5. 8záiná.ban. — Neje: Carina Anna,
(1. o.) kiváló énekesnő.
Frankenstein Kelemen báró, zene
szerző. Munkája: »Rahab«, opera 1 felv.
Szöv. írta: Mayer F. Oscar. 1909. d'es.
4-én mutatták be a M. Kir. Operaházban.

Franyova, községbe (Torontálm.), aug.
havában magyar színtársulat véletlenül vetőd^ött be, hol a szerbek is élénken pái>
tolták őket. (sVasárnapi XJjság« közlése,
1857., 32. szám. 322. oldal. 11. hasáb.)
Franc Josepíi, német színműíró. Ná
lunk is színrekerült színműve: »Álom-élet,
vagy a párisi szép hímvarrónőíc, színj.
4 felv. Ford. Komlóssy Ferenc. Bem.
1838. szept 30. Nemzeti Színház.
Frappáns (fr. frappant), a. m. fel
tűnő, megkapó, hatásos, csattanós, találó,
meglepő. (Színészi értelemben is használ
ják.)
Fráter Gizella, színésznő, sz. 1881.
nov. 19-én, Simaszombatbau. Színpadra lé
pett 1905. júl. havában.

Mihály.

Fráter György, Szász Károly Teleki-díjaa 5 felv. tragédiája. Bem. 1869..
nov. 12., a Nemzeti Színházban. (Zápolya:
Paulay;
Izabella:
Felekyné;
Fráter
György: Feleky; Török Bálint: LendVay;
Petrovich: Szigeti Imre; Verbőczi: Komáromy; Erszéki: Benedek; Bebek: Nagyi
Imre; Serédy: Benkő; Castaldo: Szilágyi;
Pallavicini: Kovács; Ferrari: Nádáy; Űdvarnok: Sánta; Szuliman: Szigeti; Ibra
him : Kaczvinszky; Uszoef: Udvarhelyi;
Holy: Tamási.) Azonos tárgyú, Martinuzzi bíborosról szól, Tardbs (Krenner)i
Viktor pályadíjas tragédiája: »Györgybarát«, melyet operaszöveggé is feldolgozott j
Eékai Nánd'or zenéjével, bemutatta a M.
Kir. Operaház.

Frank Jenő, mérnök. 1912. okt. havá
ban »Az ellenŐr« c. egyfelvonásosával el
nyerte a Főv. Orfeum 200 koronás I I .
pályadíját.

Fráter István, maeseuás, 1794. júliua
havában »a magyar Jád'zó színnek meg^
örökítésére szolgáló tŐkepénzek kipótolá8ára« 1000 Rhfrtot ajánlott fel.

Franko Dezső, színész, sz. 1865. jún.
SÍ-én, Szarvason. Színpadra lépett 1881.
nov. 27-én, Bánfalvi Bélánál.

Fráter Lóránd, zeneszerző és dalkölto,
sz. 1872-ben, Ersemjénben (Biharm.). A
Ludovika Akadémia elvégzése után hon
védhuszárhadnagynak nevezték ki. Már ek
kor foglalkozott zenével. 1910-ben orsz.
képviselővé választották. - Művésze a ma
gyar nótázásnak, finom, előkelő és ízléses
művész. A népiélekből fakad mindegyik
dala, nem kiszámított, mesterkélt, üvegházi
költészet ez, hanem az őstehetség nagy-

Frankfurtíak (A). Vj. 3 felv. írta:
Bössler Károly. Ford. Molnár Fereno.
Bem. 1912. máre. 8-án, a Magyar Szín
házban. F&zereplők: Gudüa asszony:
Forrai EÖzsi, Anselm, Náthán, Salamon,
Carl, Jaeob, a fiai: Vágó Béla, Szirmai
Imre, Sebestyén Géza, Kertész Mihály,
Vándory Gusztáv; Charlotte, Salamon
leánya: Nagy Teréz; Gustav, Taunus her
cege ; Törzs Jenő; Christoph Móric, Őr
gróf, a nagybátyja: Dobi Ferenc; Evcline hercegnő, az őrgróf leánya: Tóth
Irma; Von Klausthal-Agordó herceg: Pár
tos Dezső; A hercegnő: Csatái Janka;
Fehrenberg gróf, udVari marsall: Papp

Franul von Wedssenthurm Johanna,
német színésznő és szinműírónŐ, sz. 1773ban, Koblenzben, megh. 1845. máj. 17-én,
Bécsben. Egy színművét Kossuth Lajos
fordította magyarra. (L.: Kossuth Lajos
címszót.)
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iFratta Géza

ÍTricsay Richárd

szerű megnyilvánulása. Amellett bőséges
forrása a dalnak, nem ismétli meg Ön
magát és nem idegen hangulatok vissz
hangja. Mint előadóművész közvetlen és
egyszerű. Színpadi zeneműve: »Akácvirág<{, dal OS játék 3 felv. Mikszáth Kálmán
»Az eladó birtok« c. novellájából. Szöv.
írta: Meskó Barna és Hubay Kálmán.
Bem. 1926. szept. 11. Városi Színház.
50-edszer: 1927. máj. 6. ( F . alakja ih
lette meg a »Nótás kapitány« operett
szerzőit. (L.: azt.)
F r a í t a Géza, színész, sz. 1893. okt.
31-én, Kolozsvárt. Színpadta lépett 1921.
dec. 1-én.
F r a t í a Vilma, énekesnő, sz. 1866-ban,
Kolozsvárott. Színésznő lett 1882. szept.
5-én, Kolozsvárott. 1885-ben Csóka Sán
dor, 1886-ban Szegeden Aradi Gerő tagja.
1887. július havában mint a Budai Szín
kör tagja férjhez ment Hertelendy Lajos
hajóskapitányhoz és lelépett a pályáról,
majd 1888. szeptember havában ismét szín
padon van. 1895. április havától Dobó
Sándornál működött.
F r e d r o Sándor gróf, lengyel színmű
író, sz. lS29-ben, Lembergben, megh.
1891. máj. havában, Posenben. A magyar
Bzabadságharcban mellettünk küzdött, ezért
menekülnie kellett. 1857-ben visszatért Pá
rizsból. Nálunk a Nemzeti Színházban
színre került színművei: »Egyetlen leányx,
1896. febr. 28. »EeggeU előtt«, »A men
tori. (Egyfelvonásosok.)
E'reiwaM József,német súgó. Munkái:
»Die vereinígten deutschen Theater in
Pest-Ofen. (Sartorius és Kronberg-gel)
Pest, 1854. »Theater-Almanach für Pest
und Ofen auf das Jahr 1856. (Schültz éa
Windböck-kel) Pest, 1856.
F r e k s a Friedrich, német író műve
»Sumuruníí, pantomim, zen. szerz. Hollaender Viktor. Bem. Reinhardt Miksa tár
sulata, 1911. ápr. 2^., és nov. 25-én, a
Vígszínházban.
Frendel István, nyűg. cs. kir. szá
zadós, a szenei selyemtenyésztő-intézet
igazgatója. Munkája: »Entwurf zu einem
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ungarischen Nationaltheat6r.« (In einei;
Eede an das Vaterland.) Preasburg 1779,
Frenetilkus taps, kritikusi kifejezés a
fokozott taps megnevezésére.
F r e t s k a Mária, színésznő. (Lásd: Egri
Kálmánné.)
Fi'icsay Ricliardj m. kir. honvédségi
zeneügyi igazgató, sz. 1867. miároius 27-én,
Kremsier-hen (Morvaország). Atyja: F .
Ferenc, a kremsieri katedrális I . tenoris
tája, anyja, sz. Thomm Antónia, a Thun
grófi család tanárnője volt F . már 5
éves korában kezdett atyjánál hegedűjáté
kot tanulni és 8 éves korában már a
kremsieri »Ferenc József-zeneÍ8kola« nö
vendéke lett, ahol 8 éven át képezte
magiát zenei ismeretekben. Zeneiskolai
és középiskolai
tanuhnányainak befe
jezte után,
1885-beü, Olmützben a
volt cs. és kir. 100-ik gyalogezred zene
karának hangverseny-mestere és karmester
helyettese lett, de azért ez idŐ alatt is ta
nult "tovább Nesvera Józsefnél, a híres
zeneszerzőnél. Három évi katonai szolgálat
után, 1888-banakremsieri »F€irenc Józsefzeneiskola« rendes tanárává nevezték: ki.
1889-ben a wsetini (Morvaország) Thonetzenekarnak karmesterévé szerződtették, de
egyúttal az ottani egyházi éna|ckar karnagyi tisztjét is ellátta 8 éven át. Ez idő
alatt számos vokális és zenekari hangver
senyen kívül előadta Blodek »Kútban« o.
operáját, amelynek nagysikerű előadásáért
a zeneegylet ezüst koszorúval honorálta. A
Thonct-féle 32 tagú zenekarral számos
hangverseny-kör úton vett részt és számos
világhírű zene- és énekművész kíséretét
látta el. Zenekarával 1896-ban két ízben
is közreműködött I. Ferenc József udvari
ebédjén, mely alkalommal a királytól
személyes elismerésén kívül egy »I. F . J,«
iniciálés briUiánsgyűrűt kapott ajándékul.
Ez esemény után nemsokára a székesfehér
vári V. honvéd-kerületi zenekar karnagyává
nevezték ki, mely állásában zenekarát or
szágos hírűvé fejlesztette. 17 évig töltötte
be ezt a tisztet ós ez idŐ alatt állandóan
a kerület nagyobb városainak színházaiban
is működött. Mint vendég-karmester vevezényelte a »IÍ,ip-Ilip« c operettet és a
»'Parasztbecsület« c. operát, betanította és

Friedel János

Fricsay Eichard
vezényelte Bizet-nek Daudet »L'Arlésieune((-jéhez írott szvitjét melodrámai feldol
gozásban. A Dunántúl majdnem minden
nagyobb városában (Péos, Kaposvár, Nagy
kanizsa, Szombatliely, Sopronj Veszprém,
stb.) nagyszabású hangversenyeken vezé
nyelt. Számos országos kiállításon (Pécs,
Lúgos, Nyíregybáza) működött szélvcsfehérvári bonvédzenekarával. Megalapítója
volt a székesfehérvári filharmóniai egylet
nek és városi zeneiskolának. Az ottani fŐreáliskolának és felsőbb leányiskolának is
kinevezett énektanára volt. 1913-ban hon
védzenekarával Székesfehérvárról Nagyvá
radra helyeztetett át. Itteni egy évi sikeres
működése után 1914-ben Budapestre ke
rült, hogy átvegye Bacbó István örökét: az
1. honvédkerül, zenekar vezetését. A háború
alatt Budapesten a Városi Színházban, dr.
Dalnoky Vilctor rendezésében, betanította
és vezényelte Adam: »A nürnbergi baba« c.
operáját. Ugyancsak itt adta elő a »Walkür«
I. felvonását Jeritza Mária és Burrián Ká
roly közreműködésével, háborús jótékony
célra. 1917-ben honvédzenekarával propa
ganda-kőrútra ment Bajorországba, ahol
Münchenben (a kir. udvar előtt), Pürthben, Augsburgban, Würzburgban, Eegensburgban, Nürnbergben, Bayreuthben és
Passauban Öregbítette a magyar zene jó
hírnevét. 1918 tavaszán Szófiában, majd
Konstantinápolybanj — mindkét helyen a
kir. udvar előtt •— szerepelt zenekarával
nagy sikerrel. Azóta állandóan a főváros
egyik legnépszerűbb, nagyképzettségű ze
nekarvezetője. 1920-bau az Orsz. Zene
akadémián a karmesteri vizsgát sikerrel
tette le. 1921-ben a kormányzó imnvédségi zeneügyi igazgatóvá nevezte ki.
Hosszas érdemes működése alatt számos
hazai és külföldi kitüntetésben részesült; így
megkapta többek közt: a magyar Signum
Laudist, a koronás arany érdemkeresz
tet a vitézségi érem szalagján, ugyanezt a
Ferenc József-rend szalagján, a Vörös
kereszt hadiékítményes I I . oszt. díszjel
vényét, magyar szolgálati díszérmet, a
»Pro Ecclesia et Pontifiee<í arany díszke
resztet, herceg Lichtenstein jubileumi em
lékérmet, a bajor I. oszt. kat. érd.
keresztet, u bolgár hadiékítm. IV. o. kor.
lovag-keresztet, a bolgár vörös kereszt
ezüstérmet, a török »Medzsidzsie-rend«
tiszti csillagát és »Oszmanie-rend(í V. oszt.
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csillagát,
a
török
vörös
félholdat.
F . elévülhetetlen érdeme, hogy a ma
gyar városok színházait elsőrendű zene
karával kiváló zenei produkciókhoz juttatta
és hogy úgy a tőzsgyökeres magyar vi
déken, mint a fővárosban a klasszikus
zene népszerűsítésével a magyar zenei kul
túrát terjesztette.
Fridvalszicy Anna, színésznő, sz. 1901.
ápr. l-6n, Dobreccuben. Színpadra lépett
1922. szept. havában.
Friebeisz István, (rajkai), az első ma
gyar színházi ügj'nökség tulajdonosa, a
magyar Színészegyesület eszméjének megpendítője, sz. 1822-ben, Vácott, megh.
1890. febr. 8-án, Budapesten. A gimná
ziumot Vácott végezte, a jogot pedig a
pesti egyetemen hallgatta. 1842-ben pest
megyei esküdt, 1848-ban honvéd és ez
év. okt. 19-én hadnaggyá léptetik elő.
Kossuth Lajosnak követte való megválasz
tásában élénk agitációt fejtett ki, 1869ben Pesten megtelepedve, Lenhardt Edé
vel (1. 0.) megalapítja az elsŐ magyar szín
házi ügynökséget, melynek haláláig igaz
gatója volt. Közvetítette a színészek szer
ződtetését és a színdarabok előadási jogát.
»A Színpad« c. szaklapot 1869-től 1890-ig
szerkesztette. Színműfordításai: »Karácsonyi ajándék«, »Bem apó«, »Szőke Anna<í,
(Berg-től) »Jégpalota«, látványos dráma.
»Cancan a törvényszék el5tt<í, operett.
(Lásd: Cancan címszó alatt is) »Bajor
Ottó«, tört. dráma, 1867-ben bemutattaj
a Budai Népszínház. »Bem h'adjárata<(,
harcias látványosság, írta: Marengo, bem.
1868. aug. 22. Budai Népszínház. »Hasznos orvosság a nŐsülésrecí, vj. 2 felv. »Az
utolsó jezsuita«, szmű 3 felv., írta: Langer
A. »A tartalékosíí, életkép énekkel 3 felv.,
írta: Costa Károly, zen. szerz. Pohl J .
»12 óra, vagy a jóérzelraű szabÓ viszontageágaiíí, szmű 3 felv., írta: Berg 0. F .
»Sohasem akar férjhez menni«, eredeti vj,
2 felv. Böpirata: »Valami a magyar vi
déki színészéletrők, 1869—81.
Friedbauer Gizella,
1901—1902. a
M. Kir. Opera táncosnője volt.
Friedel János,
magyar származású
német színész, sz. 1755. aug. 17-én, Te-

Fricdenstein Jakab

Fritz barátunk

mesvárott, megh. 1789. ápr. Kávában, Mű
ködött Berlinben, Bécsben Schikanedernél, Klagenfurtban igazgató lett. Irt több
színdarabot.
Friedenstein J a k a b , az Apolló Ka
baré igazgatója., majd a E.oyal Orfeum
gazdasági igazgatója, megh. 1929. febr.
25-én, Budapesten.
Friedl Frigyig, zeneszerző, karmester,
sz. 1888. szept. 14-én, Eegensburgban.
Színházi működését megkezdte 1912. nov.
havában. 1913. szept. havától Székesfehér
várott mííködött, onnan Kassára ment.
1928. óta a szegedi Városi Színház kar
nagya. Munkája: »Levendula«, operett 3
felv. Társsz.: Szilágyi László és Somló
Sándor. Bem. 1923. febr. 16. Várszínház.
Friedmann Ármin, osztrák: író, mun
kái: »A kis vulkán«, boh. 3 felv. Bem.
1910. júl. 14. Főv. Színház. Ford. Tábori
Emih »Brezeda úr«, bph. 3 felv. Bem. 1912.
aug. 31-cn, Magyar Színház. (Ford. Heltai
Jenő), »A két jómadár«, boh. 3 felv.
Bem. 1915. máj. 22. Vígszínház (Ford.
Adorján Andor), »Doktor Stieglitz«, vj.
Bem. Neue Wiener Bühne, a Budapesti
Színházban, 1920. máj. 1-én. »Madame
BoccaccioK, boh. 3 felv. 1920. aug. 16.
Budapesti Színház.
F r i e d m a n n Miksa, 1873-ban németre
fordította Rákosi JenŐ »Krakói barátok«
c. színművét*
Friedmann Siegwart,
magyar szár
mazású kiváló német színész, sz. 1842.
ápr. 25-én, Pesten, megh. 1916. ápr. 23-án,
Drezdában.
Mint
ütünő
kollégája,
a nagy Sonnenthal, szintén szűk anyagi
viszonyok közt töltötte gyermekkorát szü
lővárosában. A kereskedelmi pálj-ával pró
bálkozott meg és egy még most is létező
pesti nagykereskedő cégnél szerencséién föl
vitte a gyakomokságig. Később Bécsbe
ment, hol már Sonnenthal támogatásának
. is örvendezhetett és már húsz éves korában
Boroszlóban, Egmontban debütált. Nem
sokkal később feleségül vette Dönniges
Helént, Racovitza J a n elvált feleségét, aki
tudvalevőleg Lassalle utolsó szerelme volt,
sőt éppen ő miatta ölte meg Racovitza a
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híres Lassallet pisztolypárban. Későbbi
1880-ban Friedmann résztvett a berlini
Deutsches Theater alapításában és ott mű-,
ködött a múlt század vógéiig és a Deutsches
Theater színésziskolájában tanár volt, az
után visszavonult drezdai tuszkulanumába
és onnan csak néha napján indult rövidebb
vendégszereplésre. Főbb szerepei: Ferdi-:
nand (Egmont), Fülöp (Don Carlos),
Clavigo, Mephisto, Wurm (Ármány és sze-^
relém), Hamlet, Károly (Vérnász) stb.
Friedrichné Amália,
operaénekesnő,
1855. aug. 16-án Aradra szerződött. 1857.
okt. 10-én volt az első fellépte a Nemzeti
Színházban, az »Ilka« operában. sHangja;
erős, iskolája előhaladt; több helyen ér-zóssel s megkapó hatással énekelt« — írja
róla a »Budapesti Hírlap«, 1857. okt.,
Í13-án. Főbb szerepei: Lucia, Elvírai
(Emani), Martba operában Lady Harryet, Ilka, Izabella (Ordög Róbert), Eleo
nóra, (Troubadour), Katalin (Éjszak csil
laga). 1859. húsvétkor Kolozsvárra szer
ződött, honnan egy év múlva eltávozott.
Frieze Károly, német színész, sz. 1855.:
olít. 5-én, Sopronban. Előbb bankhivatal
nok, majd 1879. okt. 19-én lépett a színipá
lyára. 6 évig Ausztria vidéki színpadjain
működött. 1882. szept. 29-én a josephstadti színház tagja, 1883-ban Hannoverbe
szerződött a Residenz-színházhoz, majd!
Regensburg, Hamburg színpadjain találd
juk. 1893-ban Drezdában volt szerződ
tetve.
Friml Kudölf, :^émet zeneszerző. Mun
kája »Rose Marie<í, operett 2 felv., 9
képben. Szövegét/írták: Harbaeh Ottó és
Hammerstein Osákár. Ford. Stella Ador^
ján. A verseket Harmath Imre írta. Zenszerz. Stothart Herbert. Bem. 1928. máro.
31-én, BiUer Irén és Ellyn Glenn vendége
felléptével, a Király Színházban.
Friss IMarglÉ, színésznő, sz. 1897-ben,
Miskolcon. Színpadra lépett 1914-ben. (Rá
kosi Szidi iskoláját végezte.)
Fritz baráfcunk (Amico Fritz), opera
3 felv. Szövegét írta P. Juardon, ford.!,
id. Ábrányi Kornél. Zen. szerz. Pietro
Mascagni. Bem. a M. Kir. Operaház, 1892.

iFritz Ödön

Euntái Ágnes

jan. 23. Címszerep: Szirovatka Károly
(tenor), Suzd: Kaczér Margit, a rabbi:
Ney Dávid; Beppo cigányfiú: Diósyné
Handel Berta.
Fritz Ödön, , színházi rendező és szí
nész, sz. 1894-ben, Sopronban, — színész
lett 1913-ben. Előbb német színpadokon
működött, majd dr. Bárdos Artúr szer
ződtette rendezőnek a Belvárosi Színháziioz. Mint ilyen működött az Eskntéri
Színházban, a Royal Orfeumban is és az
Intim Kabaréban. 1937. óta Berlinben él.
Szakkönyve: »A színpadi rendezésrők. Bu
dapest. 1919.
Fritzsclie Oyuia, német színigazgató,
Bz. 1844-ben, Drezdában. 18Ő9-beu lépett
fel Amberglrén. Későbh mint társalgó^
Bzerelmes Pozsonyban éa Budapesten is
fellépett. 1870 óta igazgató volt Kassán,
Eszéken. 1881-ben a berlini FriedrichiWilhelmstadtiscb'es Tbeater igazgatója,
ahol az operettet művelte 190Q~ig. Szintázának mindig több magyar t%ja volt.
Frondai© (frondé) P i e r r e , fr. szín
műíró, munkája: »Az ütközet«, drám.a 3
ielv. Bem. a Belvárosi Színház, 1933.

ápr. 4-én.f "-

•' Frontszí nház. A nagy világháború
idején a német hadvezetőség mintájára
alakult, 1917. ápr. havában, az Orsz. SzíEészegyesűlet agátélásával, Koboz Elekkel
és Komjáthy Jánossal az élén. (V. ö. ElsŐ
frontezínház).
Frou-Frou,
színmű 5 felv. Irfcák:
Meilhao H. és Halévy L. Ford. Fái J .
Béla. Bem. 1890. márc. 31-én, Nemzeti
Színház. Szereplők: Brigard: Vizváry
Gyula; Lou^e: Fáy Szeréna; G-ilberte:
IVÍárkus Emilia; Sartorys Henry: Mihályü
Károly; Valréas Paul: Náday Ferenc;
Cambri: Hetényi Béla; Báróné: Szaosvayné; Pitou:' Gabányi Árpád. Molnár
Ferenc fordításában a Magyar Színház
1924. márc. 22-én iktatta műsorába.
F u c h s Greorg, a Münch'ener Neueste
Nachrichten volt színházi kritikusa, később
Bzínigazgató. Mmikája,: »KrÍ62tus«, paszBziójáték. Bem. a Városi Színház 1918.
júl. 1-én.

Fuentes Jovita,
japán származású
Diperaénekesnő, sz. Filippini szigeten.
Atyja filippini benszülött, anyja japáni
nő. lÉnektanulmányait Manillában kezdte
meg. Nálunk 1937. márc. 31-én mutat
kozott be a Városi Színházban, a »Pillaiigókisasszony« c. dalmű címszerepében.
FuIir l i n a , hamburgi színésznő, 1853.
január havában a pesti német színházban
vendégszerepelt »Maria Stuartíc címszere
pében, újra ellátogatott 1855. júl. ha
vában.
sFujni a •kí6rust.« Népszerű kifejezés
a színházi világban. Jelenteni a karének
együttes éneklését. (V^ ö. Kar-fuvás.)
Fulda Liidv.'ig, . német költő és író.
S2. 1862. júl. 15-én, Majna-Frankfurt
ban. Heidelbergben, Berlinben és Lipcsé
ben tanult. 1939. máj. 26-án Madrid
ban megválasztották a Színpad-szerzők
nemzetközi szövetsége elnökévé. Nálunk a
következő színművei kerültek színre :»Tükfilkó«, vj. 3 felv, Bem. 1909. szept. IIV
Magyar Színház. Ford. Doktor János. A
béísi Hofburgtheater bemutatta a Nép
operában, 1915. márc. 8. »Jugendfreunde«,
vj. 4 felv. Bem. a bécsi Hofburgtheater a
Népoperában, 1915. jan. 11. és ugyanők
1916. ápr. 18-áii a Vígszínházban is el
játszottak. »Die Zwillingschwestern«, vj.
Bem. 1916. ápr. 30-án a bécsi Hofburg
theater együttese a Vígszínházban és
ujgyanők 1917. júl. 9-én, u. o.
Fulladásig tömött színliáz.
A régi
színházi referáda így mondja a teljesen
megtelt színházra. (V. ö. Dugva volt. —
Táblás ház.) (sErdélyi Híradó«, 1840.,
nov. 17. Laborfalvi Éóza fellépése alkal
mából, midőn Szigligeti »Rózsá«-jábaii
vendégszerepelt a kolozsvári színházban.)
Fumagalli LeÓ, olasz baritonénekea,
nálunk a M. Kir. Operaházban 1895.
dec. 18-án lépett fel először »Othello«-ban,
ismét itt járt 1898. dec 10-én, amikor
a »Rigoletto« bohóc címszerepében éa
»Hamlet« címszerepében vendégszerepelt.
F u n t d k Ágnes, énekesnő, F . Sándor
neves fővárosi Ügyvéd leánya, sz. 1862.
Bécsben és Budapesten tanult (Bellovica-
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•Furcsa háború

Futópróba

nál). 1889. telén a Vigadóban sikerrel
mutatkozott be, mire elhatározta, hogy a
Bzínipályára lép. 1890. ezept. 25-én fel
lépett a Népszínházban, a )>Kertészleányíí
c. operett Micaela szerepében. Egy id'eig
Dubi néven működött. Később Dabasi Ha
lász Olivér orsz. gyűlési képv. neje lett,
utóbb elvált.
F u r c s a háború, operett 3 felv. (Ere
deti címe: Der lustige Krieg.) Zenéjét
szerz- Strauss János. A,' Népszínház be
mutatta: 1882. jan. 31-én. Főszereplők:
Hegyi Aranka, Komáromi Mariska, Csatay Zsófi, Kápolnai János, Kassai Vid'or,
Solymossy Elek. (A bécsi Alexander G-irardi híres szerepét Kassai Vidor kreálta.)
Furcsa színjáték,
riosa.)

(Lásd: Actio cu-

FuriosOj (ol.) vadul, zajongva (zené
ben),
»Furorét csinálni.« Általánosan ismert
BZÍnikritíkusi kifejezés. Olasz szó, a. m.
feltűnést kelteni, nagy tetszést aratni. A
ezót ismeri már a »Hond'erű<í (1843—8'.
száma, 278. oldal), ahol azt írja, hogy. . .
»Eonooni igen nagy furorét okoz páratlan
műv&zetű énekével.« Obernyik Károly a
»F6úr és pór« e. drámája I .felv. 3. jelanetében Tollasi nevű szereplővel ezt
mondatja: )>Nchány napja lepett fel elŐ6zör s szörnyű furorét csinált, nem annyira
művészete s hangja, mint szépsége által.a
Fusz János, zeneszerző, sz. ITTT-ben,
Tolnán, megh. 1819. máro. 9-én, Budán.
Iskolái végeztével Fehér megyében nevelő
volt, hol az istentisztelethez a zenét szol
gáltatta. Innen Pozsonyba megy zenemes
ternek. Egyike volt kora ügyesebb zene
szerzőinek. Operája: sWat-worts, mely
külföldön is feltűnt. »Judit«, »íí,omulua
és Ií,emus<í, nagy hősi opera, »Pyramus éa
Thisbe«, melodráma, német színpadon ad
ták : »l8aak, Jakab és Báchek, patriarchai idill, »A kalitka«, operett, sPandora
BzelencéJ6«, bohózat.
»Fut a darab.K Színházi kifejezés arra,
hogy valamely színdarab hosszabb idő óta
műsoron van, azaz az érdeklődés közrpontjában álí."

FutÖ János, színész, 1848-ban honvédtüzér, az 1860-as evek elején színigaz
gató. Igen tanult ember volt Az egy
kori kritilía így jellemzi: »Játékát mély
tanulmányozás, az alakok egyesítésének
hűn átgondolt jellemzése s arcjátékainak
a tárgyhoz alkalmazott és sokat jelentő vál
tozatai teszik közkedvesséx. (wNapkelets,
1860. 35. sz.) Több értékes szakcikke je
lent megaz»Életképek«-ben, 1848. »H&lgyfutárcc, »Napkelet« és a »Magyar Sajtóíí
c. lapokban, az 1859. és 1860-as évek
ben. 1856. máj. 10-én a »Pesti Napló«-b'an
felhívást közöl »Gryámbot« c. könyvéről,
mellyel agg színészeink fölsegélyezését kí
vánta elérni. Színművei: )>Két földÖnfutóíí, »Dr. MikulásK, népsz.
F u t ó Klári, színésznő, sz. 1912. jan.
24-én, Budapesten. A Bak'osi-iskola növen
déke volt, ahol 1938-b'an oly sikerrel sze
repelt a »Hej'e^huja báró« c. operett vizsga
előadásán, hogy a rendes tanidÖ elvégzése
előtt szerződtette a szegedi színház igaz
gatója szubrettnek. Itt kiváló tánckészségévei főleg a táncos s^ubírett szerepekben
szerepelt sikerrel. Innen Deák Ferenc kecs
keméti iga23gatóhoz szerződött ugyanezen
szerepkörre.
Futó Lajos, színész volt 1825-fcől. 1838—
39—40-ben Kolozsvárt működik, 1844—
45-ben Győrött találjuk. »Jó színész, jeles
utánzó és nagy hűvésEíí — írja róla Benkő
Kálmán.
(»Magyar Színvilá^«, Pest.
1872. 137. oldal). A »Pesti ISrapló<í 1850.
jul. 24-én ezt a nekrológot írja: »Mint
színész, agg szerepekben nem ritkán mes
teri képzettséget árult el s értelmes, biztos
előad'ása, mit a esengő, férfias hang emelt,
sejtetek a nem messze esŐ művészi tökélyt,
mellyre kivált utolsó évében nemes szor
galommal törekedett.« Megh. 1850. júl.
16-án, Aradon.
Futópróba. Színházi szakkifejezés, mely
alatt az olyan próbát értik,, amikor egy,
már műsorra beállított darabból kell új
próbát tartani, rendszerint azért, mivel már
régen nem játszották. A futópróba rö
vid ideig szokott tartani, mivel nem a já
tékra, hanem inkább csak a szöveg el
mondására szorítkozik. (Átfutnak a da
rabon.) (V. Ö. Pészpróba).
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Függüay

Futtaky G-yulánc Pewny Irén
F u í t a k y Gyuláné P e w n y Irén, ope
rai primadonna. (Lásd: Pewny Irén).
FuV'őIiangszerek. Csőben légnyomás
által mozgatott levegőoszlop longitudinális
rezgése által keletkezik a liaagjub. A eső
vagy síp anyaga nincs befolyással a bang
színezetére. A fúvóhang-szercket többféle
elv szerint csoportosítjuk. Gyalcorlatban
szokásos, de tudományosan kelytelen a fafuvók és rézfuvók csoportjára való felosztáe.
Helyes felosztás (1. Siklós A.: HangEzereléstan).
. Homofon liangszerek csoportja, melye
ken egyszerre csak egy bang szólaltatkató
meg.
Polyfon hangszerek, melyeken egyszerre
több bang is megszólalhat.
A homofon hangszerek három alcso
portba oszthatók: ajaksípok, nyelvsípok és
tölcséres fúvókával felszerelt hangszerek.
Ajaksípolc: (melyeknél a síp fuvó-nyílása
ajakszerű bevágás) a nagy-, mély- és kisfuvola (piccolo, petit fleute). Nyelvsípok:
(melyeknél nádhói vagy fémből készült
finom lapocskák hozzák mozgásba a le
vegőoszlopot, aszerint, hogy egy vagy t é t
ilyen nyelv végzi ezt a funkciót, egyszeríí
vagy kettős nyelvvel ellátott hangszerek
ről beszélünk). Kettős nyelvvel ellátott
hangszerek: oboa, oboa d'amour, angolkürt,
Heckelfon, (bariton-oboa); fagót, kvintfagót, líontrafagófc, szarruszofón. Egyszerű
nyelvvel ellátott hangszerek: Klarinét,
hasszetkürt (alt) basszusklarinét. Szakszofon (Esz-, B-8zoprán, Esz-alt, B-tenor,
Esz-bariton, B-basszus hangolással), tárog-ató. Az ajak és nyelvsípok az u. n.
fafuvók. A tölcséres fúvókával felszerelt
hangszerek az u. n. rézfuvók. A vadász
kürt és természetes trombita csupán a ter
mészetes felhangok sorát adja és ezsken a
hangszereken kromatikus skála nem játsz
ható. Ezért különféle segítőeszközt alkal
maztak. A legrégibh módszer kromatikus
skála képzésére az u. n. tolószerkezet. Ilyen
hangszerek: tolÓpuzon (alt, tenor, basszus,
kontrabasszus).
Billentyűs
hangszerek:
szoprán Hllentyűskürt, alt, basszus és
kontrabasszus ofikleid, orosz fagót. Ventilszerkezettel felszerelt hangszerek: Ventilkürt (E), ventiltromhita, ventilkomett v.
piszton, basszustrombita, alt, tenor, basszus
/4

és kontrahasszus ventilpuzon, szakszkürt
Wágner-tuba, tenor, basszus, kontrabaszszus. Polyfon hangszerek: az orgona és
harmónium. Az orgona részei: manuál,
pedál és a síprendszer, mely a játezószerkezettŐl különállóan épül, A harmónium
csak manual-os, a sípo.k a játszószerkezet
ben vannak és megszólaltatásukhoz elég a
(Kozma
József).
láhfujtató.
Fügedi Katalin, karénekesnő, sz. 1822ben. 1839-ben a növeldéböl kilépve, a
Nemzeti Színház szolgálatába áU. 1842ben elmebeteg lett, ennek ellenére meg
hagyták a színház kötelékében, 1856-ig. Ez
év április elsején fizetése kétharmadával,
166 írttal nyugdíjazták.
Eügedi Zsuzsanna,
(L.: Eülöp Jánosné.)

énekes színésznő.

Függödfeztet. Azon díszletek neve,
amelyeket a zsinórpadlásról kezelnek és
utasítás szerint onnan eresztik le a szípadta. (V. ö.. Díszlet.)
FÜiggöny. Az a lepel, amely a szín
padot elválasztja a nézőtértől. A régi szí
nészek kárpit-nak nevezték. 1794-tŐl rekesztŐkortina a neve. A függönyt a leg
több esetben a zsinórpadlásról erre kiren
delt munkások kezelik. A függönyhúzó a
súgótól kezdés előtt két jelt kap, vagy
berregScsengŐvel, vagy lámpafénnyel. Az
első jel figyelmeztetésül szolgál, a második
jelre már hengergeti a függönyzsinór ke
rekét. Hogy az előadás alatt pontosan mű
ködjék a függöny, az ügyelő és súgó elő
zőleg kipróbálja a függönyhúzóhoz szóló
csengőt, illetve lámpát, vájjon jól műkőködik-e. A függönyt szabályozni lehet a
lassú és gyors leeresztésre aszerint, ami
lyen természetű a darab. Ennek megálla
pítása a rendező dolga.
Vidéki színházak allegorikus képekkel
ékesítették a függönyeiket. Szokásban van
hazafias jelmondatokat is ráírni, mint
»Hazafiság a nemzetiségneks; »Pártoljuk
a hazai ipart és művészetet«; »Nyelvében él a nemzet« stb.
A Nemzeti Színház elsŐ függönyén
(1837) balra Thália trónol, mellette Kronosz gunnyaszt. Jobbra pár magyar alak
jön fel a dombra. Oldalt nymphák voltak.
A függönyt Schli?h bécsi festő készítette.

Fülirerné

Fülöp János

Lujza

országi tanulmányútat tett, melynek ered
ményeit a Budapesti Szemlében megjelent
értekezésében: »Az osztrák és német szín
házi víszonyokrók, , 1927. tárta fel. A
Nemzeti Színház fennállásának 90 éves for
dulója alkalmából a színművészeti ügyek
előadói minőségében kifejtett eredményes
tevékenységéért legmagasabb kormányzói
elismerésben részesült. A Magy. Orsz. Kép
zőművészeti Tanács előadója. Mint okleve
les ügyvéd jogi oktatással és irodalommal
is foglalkozik. A Kir- József Műegyetem
közgazdasági szakosztályán meghívott elő
adó és megbízott helyettes tanár. E lexi
kon munkatársa.

Ezt a függönyt 1871. augusztus havában
— miután előzőleg már 1855-ben gr. Eáday kijavíttatta -^ újjal cserélték ki. Fel
irata ez volt:
»Megfogyva bár, de törve nem,
t]Él nemzet e hazíán!«
Az Összecsapódd függönyt bayreuthi
("Wagner) függönynek nevezik. Megkülön
böztetünk még előfüggönyt, reklám-, fá
tyol-, háttéri- (levegő, város, erdŐ stb. fest
ménnyel), kör- és vasfüggönyt. A F.-re
újabban hirdetéseket szoktak alkalmazni.
Berlinben 1884. máj. havában mint újítást
ezt a Kroll-színházban vezették be, ahol
azonban kifütyölték és pisszegéssel fogad
ták.) (V- ö. Előfüggöny. Fátyolíüggöny.
Háttérifüggöny. Kárpit. Kortina. Körfüggiöny. Vasfüggöny.)
Függöny-szót számnévvel kapcsolatban is
használják a színészek annak az esemény
nek a megjelölésére, hogy a közönség
tapsaira hányszor nyílt szét a függöny,
amit röviden ú.gj fejeznek ki, hogy ennyi
meg ennyi függönyöm volt. Vagjás a füg
göny előtti sűrű megjelenés a siker meg
nyilatkozása. (V. ö. )>Lámpák elé hívni«.)

Fülöp Árpád, szlovenszkói magyar író,
sz. 1863-ban. Drámai művei: »A Megváltó«, dr. költemény. Ungvár, 1897. sCsíksomlyói Nagypénteki Misztériumokíc, Bu
dapest, 1898. »Hit, Remény és Szeretetei,
dr. kép. Ungvár, 1911<. »Az ember«, dr.
költ. Monor, 1924. >íKapisztrán«, színj.,
Monor, 1925.
Fülöp Árpád, színész, sz. 1899. nov.
7-én, Nagyszebenben. Színpadra lépett
1922. dec. havában.

Führemé Lujza, karénekesnő, 1879.
fehr. 1-től a M. Kir. Operaház tagja.
Nyugalomba vonult 1912. máj. havában.

Fülöp B e r n á t Károly,
színész, sz.
1865-ben, Aradon. Színpadra lépett 1882.
okt. 1 -én, Hegyi Gyulánál.

Fülbemászó zene. A kritikusok kife
jezése az oly zenére, amely népszerűségre
számíthat.

Fülöp Eta, színésznő, sz. 1904. máj.
4-én, Hódmezővásárhelyen. Színpadra lé
pett 1924. júl. havában.

Fülei-Szánfcö E n d r e
dr., miniszteri
titkár, sz. 1890-ben, Budapesten. Atyja
Fülei-Szántó Lajos, író és hirlapiró volt.
A gimnáziumi érettségi bizonyítvány meg
szerzése után a budapesti kir. magyar
Pázmány Péter tudományegyetem jogi fa
kultását végezte el, ahol jog- és államtudbmányi oklevelet szerzett. A vÜágháhorúhan az orosz hadszíntéren haroolt s a há
ború befejezése után mint tartalékos fő
hadnagy szerelt le. Apponyi Albert gróf
1918. májusában a m. kir. vallás- és köz
oktatásügyi minisztériumba segédfogalma
zóvá nevezte ki, ahol ezidőszerint minisz
teri titkár • és 1922. óta a színművészeti
ügyek előadója. E minőségében tevékeny
részt vett 192ö-ben a M. Kir. Operaház
újjászervezési munkálataiban. Ugyanez év
ben nagyobb németországi, majd' francia

Fülöp Ilona, színésznő, sz. 1905-ben,
Újpesten. Színésznő lett 1927-ben.
Fülöp János, úttörő színész és szín
igazgató, megh. 1854-ben. Pesten. 1820—
21-ben óyőrött színészkedik. 1822-ben Kilényivel működött, Pesten, nejével együtt.
Játszani nem igen tudott, rekedtes volt a
hangja és így inkább csak jelentéktelen
szolgaszerepeket játszattak vele. Azonban
volt más hivatala is. Ö volt ugyanis a
»száLIáscsináló«, lámpagyujtogató, koszt
adó, ő verbuválta a színészeket, volt pár
száz forintja és azt kölcsönkap odaadta
színésztársainak. Játszott Nyitrán, Érsek
újvárt, Esztergomban, Komáromban, stb.
1829-ben a Dunántúli Színjátszó Társu
latnál működött, G-yőrött. 1833-ban ismét
Komáromban találjuk. Öreg korában a
/:>

Füredi (Aranyhegyi) Józsc-f

iFülöp József
Nemzeti Színházban kapott alkalmazást,
mint másodgazda, ahol 1847-ig működött,
azután pénzszedŐ és házfelügyelő lett, majd
a színháztól eltávozott, de már 1851-ben
újra visszatért éa ekkor gazda-segédnek al
kalmazták és mint Szigligeti írja, «más
teend'ője nem lévén, igazgatósági utasítás
szerint addig nézte a színház épületét,
míg egyszer csak semmit sem látott s
mi sem láttuk, csak koporsóját«. — Neje:
Fügedi Zsuzsanna, énekesnő, híres fütty
művésznő, férjével 1822--hen ő is Kilényinél működik. J ó hangja volt, különö
sen a »Bűvö8 vadász«-ban (akkori címe:
»Bűbájos vadás2«) Ágotha szerepét éne
kelte. Drámai szerepekben is hasznavehető
színésznő volt. Férjével Ő is bebarangolta
az országot.

márc. 4^én, Pécsett. Előbb gyógyszerész
nek készült, ínajd 1892. szept. havában
Rakodczay Pálnál színész lett. lS97-ben a
megnyíló Magyar Színház tagja volt. Mű
ködött a Népszínháznál is. 1910. júl. 9-én
elnyerte a Ipécsi színház igazgatását. 1913.
máj. 30-án Nagykanizsán nyári színházat
épített. 1927. márc. elején nyugalomba
ment. — Neje: Zalai Margit, színésznő,
sz. 1880. máj. 8-án, Nagykanizsán.

Fülöp József, veszprémi fŐpostamester és tanult építő ISSl-ben ingyen vál
lalta a balatonfüredi színház megterve
zését és a munkálatok vezetését. (V. Ö.
Balatonfüredi színészet.)

Füredi Eszter,
operaénekesnő. (L.:
Guthi Soma címszónál.)

Fülöp Sándor, a »Fővárosi Napilap<í
szerkesztője, utóbb a Kereskedelmi Mú
zeum főtisztviselője, 1892. márc. 12-én szí
nésziskolát nyitott Budapesten, »Színészeti
gyakorló-iskola« néven. Tőle Solymossy
Elek vette át.
Fülöp Sándor, színész, sz. 1899. máro.
27-én, Kolozsvárott. 1911. szeptember 1-én
lépett színipályára, Mezei Kálmánnál volt
az első fellépte Rimaszombatban, a »Cigányszerelem« c. operettben. 1912. szept.
1-én Komjáthy Jánoshoz szerződött Kas
sára, 1915. szeptemberben Sebestyén Gé
zánál j átszik Budáii, onnan Temesvárra
anegy. 1920-ban & Kevű Színház tagja.
1924-ben a Blaha Lujza Színháznál működött, majd a 'dtebreceni és a mis
kolci színházak tagja, 1929-ben pedig Kas
sán működik.
FülÖpszállás város (Pestm.) az 1928—
30-ik évben Tompos Péter színigazgató
színikerületéhez tartozik.
Fürdős Erzsébet (ce. n. Szenczy Aliz),
színésznő, sz. 1894. márc. 15-én, Pápán.
Színpadra lépett 1924. júl. havában.
F ü r e d i Béla, színész, sz. 1868-ban,
Nagybajomban (Somogym.), megh. 1929.

F ü r e d i Ella, színésznő, sz. 1899-ben,
Besztercebányán. Színpadira lépett 1921ben.
Füredi Emma,
a Nemzeti Színház
karénelíesnője, színipályára lépett 1859ben.

Füredi Gusztáv, színész, sz. 1874.
aug. 18-án, Budapesten. Színpadra lépett
1896. okt. havában. A Nemzeti Színház
segéd'színésze volt; csakhamar lelépett a
színpadról. A debreceni városi zeneiskola
tanára, mint zenei író ismeretes nevet ví
vott ki magának. —• Nővére; F . Eszter,
operaénekesnő.
F ü r e d i Ilona, színésznő, sz. 1887. jan.
9-én, Budapesten. Színpadra lépett 1907ben. 1928-ban nyugdíjba ment.
Füreöi Jenő, színész, sz. 1890. d!eo.
16-án, Kaposvárt. Színpaidta lépett 1916.
jún. havában.
F ü r e d i (Aranyhegyi) József, színész,
sz. 1857-ben, Tiszafüredén, megh. 1904.
jan. 18-án, Budapesten. Színipályára lé
pett 187'4-ben, ]\Iiklóssy G-yulánál. Hoszszabb ideig működött Kolozsvárt, Krecsányi Ignáenál, Somogjd. Károlynál, Zilahy C4yulánál, Makó Lajosnál. 25 éfves
jubileumát 1900-ban ülte meg, Temes
várt, Makó Lajosnál, a »Sulamith« c. ope
rett főpapja szerepében. írt egy népszín
művet, címe: »A kis fruska«, előadták
Szegeden, 1898. dec. havában. »A mama
vőlegénye« c. színműve 1895. május ha
vában az Eszterházy-irodalmi pályázaton
dicséretet nyert. ™ Neje: Fogarasi Paulin, sz. 1855-ben, Kolozsvárott, színésznő
lett 1876-ban, Bényei Istvánnál. Második
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Füredi Mihály

Füredi Kálmán
neje: Ricliter Adrienné, kivel 1884. deo.
2S-án lépett házasságra, Egerben.
Füredi Kálmán (cs. n. Peacsek Mi
hály), sz. 1847-ben, Zalaegerszegen, megh.
1891. máj. 30-án, Budapesten. A színé
szek közé állt 1874-ben, Gerő Jakab tár
sulatánál. 1880-ban a Népszínházhoz szer
ződtették'. •— Neje: Horváth Mari, szí
nésznő, sz. Nagykanizsán. Miklóssy Gyula
társulatánál 1877-ben lett színésznő. Férjhfezmenefcele után nem működött, férije
halálával ismét visszatért a színpadra.
Füredi (Kőhegy) Károly,
színész,
Bz. 1858. jún. 16-án, Kassán. 20 éves
korában elkerült a biharmegyei Hosszúpályi községbe, ahol azon időben Kétszery
József színtársulata játszott. Az ifjút sze
retettel fogadták: és ezidőtől fogva az ő
sorsa is az volt, ami a legtöbb kezdőé, be
barangolta úgyszólván az egész országot,
de egyben a legváltozatosabb szerepkört
is betöltötte. Működött: Iiliklóssy Gyulá
nál, Váradi Józsefnél, Kövessy Albertnél,
stb. és mint az egykorú színlapok igazoljáJr, játszott operett-buffo szerepektől
a kedélyes apákig mindent. 189 l-ben
színigazgatónak csapott föl, az iramot
azonban csak hat évig bírta, mert a dél
vidéki nemzetiségi vái'oso-kban színházi kul
túrát terjeszteni a legelszántabb művészi
vállalkozások egyike volt. Ezután titkár
ságot vállalt és mint ilyen, széleskörű agi
litásával megbecsülhetetlen szolgálatot vég
zett a vidéki színigazgatók körében. Ké
sőbb megunva a nehéz, bonyolult titkári
működést, a kereskedelmi pályán kereste
boldogulását. Neje; Barcs Aranka, saínésznő. (L. o.)
Füredi Mihály, színész és énekes, a
magyar népdal-éneklés egyik nagy mes
tere, ez. 1816. ápr. 18-án, Vácott, megh.
1869. máj. 3-án, Viáo melletti falusi bir
tokán. Atyja — jómódú kovácsmester —
l^apnak szánta,, de ehhez a j)ályáJioz nem
lévén hajlama, kovács lett. Azzal a gyö
nyörű énekhanggal azonban, mellyel a ter
mészet megáldotta, nem maradhatott a ko
vácsműhelyben. Gasparik Károly váci ka
nonok temploménekest akart belőle képez
tetni, de Füredi inkább a színpadra VÍT
gyott. Közben kovácsmester lett, 1834—
35-ben pedig elvégezte Pesten az állat
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orvosi tanfolyamot, de egy váci műkedvelői
előadáson elért sikerén felbuzdulva 1837.
okt. 15-étől leszerződött a Nemzeti Szín
házhoz karénekesnek 12 pengŐ-forint havi
fizetéssel. ILgy év múlva már a kassai szín
háznál találjuk, Joób Gusztáv és Kovács
Endre társulatánál. Ide azért ment, hogy
többet játszhasson. A következő évben Ko
lozsvárra szerződött. Itt annyi haladást
tanúsított, hogy nemsokára meghívták!
Pestre a Nemzeti Színházhoz, ahol 1842,
nov. 9-én lépett fel először a »Bájital<í o.
opera Belcore szerepében. 'Érdekes, hogy
eleinte az énekben nagj'ob b lámpalázzal
küalíödött, mint a prózában, úgy, hogy
szívesebben játszott dtámai szerepeket. Ek
kor még nem látták meg benne a jövendő
nagy népszínmüénekest. A »Szökött ka-.
tona« első előadásán — 1843. nov. 25-én
— és még azután is egy jó ideig a nagy
Lendvay Márton (1. o.) játszotta és éne-;
kelte a címszerepet. Füredi pedig csak!
mint »Miska elítélt« szekundált neki a
siralomházi jelenetben a »Kalapom sze-^
memre vágom« kezdetű híres magyar-i
.kettős éneklésében. De ;>Sobri, vagy a
két pisztoly«-ban. Szigligeti második nép
színművében (1844. márc. 9.) már Ő volt
Sobri B az ő ajkairól hangzottak a da^rabban előforduló szebbnél-szebb nép
dalok. Ettől a perctől kezdve jövője meg
volt alapozva. Egyszerre kedvence lett a
közönségnek s az is maradt mindvégig.
Hatása rondkivüli volt. Egy kissé palócosan beszélt ugyan, de gyönyörű hangja,
jóízűen előadott nótái, valamint a helyzet
hez illő játéka teljesen feledtettéJc a palócos kiejtés komikumát. Szerette, becézte
mindenki. A lapok rendszerint per »Füredinkíí írnak róla büszkén hangsúlyozván
a »miéuk«-et. A közönség pedig elnevezte
a ^Népdalok hősáíí-nek, úgy, mint később
Blahánét a »nemzet csalogányá«-nak.
De Füredi nemcsak a népszínműben volt
nagy, hanem kiválót nyújtott az operákban
is, bár az operai énekre a hangja eleinte
nem volt eléggé iskolázott. Érezte ezt ő
maga is. Ez okból 1845. aug. havában
Bécsbe ment, hol Bassadonatól, az olasz
éneklés nagy materétől négy hónapig ta
nulta a »bel cantó«-t. Néfszerűségére rend
kívül jellemző, hogy énektanulására a kö
zönség gyűjtötte össze a szükséges összeget.
(A színháztól erre az idŐre fizetést nem

Füredi Mihály
kapott) Bécsből visszatérve 1845. dec.
8~án újra fellépett a Nemzeti Színliázban.
(a »Bájital« operában) és évi 2000 frt
fizetéssel szerződtették. Nagy terjedelmű
meleg, bariton, hangja, mely a mély és
magas fekvésekben egyaránt csengő és erő
teljes volt, a kitűnő énekmester iskolájában
rendkívül . hajlékonnyá vált, úgy, hogy
most már az operának is elsőrendű oszlopa
lett. Egymás után aratta operai és nép
színműi sikereit. Figaro, Zampa, Gara
nádor, Rigoletto éppen olyan kitűnő sze
repei voltak, mint nótázó parasztlegénj'ei.
Bigoletto-jára idegen szakértők azt mond
ták, hogy sem Szentpétervárott, sem Pá
rizsban nem hallottak kiválóbbat.
Legnagyobb népszínműi diadalát a »Csikiós«-ban érte el (1847. jan. 23.) mint
Andris bojtár. Sugár termete, daliás alakja,
koromfekete hullámos haja, csinos kis ba
jusza, fekete szeme, erősen bama arc-n
színe és egy kissé himlőhelyes, de különben
jó képű magyar arca egyaránt alkalmassá
tették őt e szerelmes pusztafi ábrázolására.
Nem volt olyan kemény, marcona alak,
mint Tamássy (1. o.), de az ő kissé me
rengő tekintete is jól állott a szerelmes
bojtárnak.
Kitűnő szerepei voltak még: LiLiomfi,
a »Nag7apóí<-ban Jancsi, Szép juhász, a
»Cigányí<-ban: Gyuri, Parlagi Jancsi, a
rokkant huszár, Virág Marci közhuszár a
»Huszárc8Íny«-ben, »Bánk bán« operában:
Petur bán stb. stb.
Füredinek a nagy népszínműén ekésnek
csak egy baja volt: egész Hegedűsnéig
(1. ö.) nem volt (a rövid ideig itt levŐ De
Caus Mimit kivéve) megfelelő női játszó
társa. (Mint például Tamássynak Blaháné.)
Hegedűsné felléptével mintha Füredi is
Újjászületett volna. »Füredi és Hege
dűsné dalaiban a magyar ének gyújtó
ereje és igéző bája párosultak s örülheténk e valóban összeillő művész-pár fölött.« —• írja róluk 1858. jún. 13-án a
»Hülgyfutár<(. Azonban az Öröm nem tar
tott soká, mert a következő év őszén a
kis Hegedűsné — 22 éves korában —
rövid betegség után meghalt.
Néhány évre rá, 1863. márc. 26-án a
;>Iligoletto<:< címszerepében Füredi is el
búcsúzott a közönségtől. Nyugdíjba ment,
valószínűleg azért, mert 5355 frtnyi évi
fizetését 4000 frtra akarták redukálni, de

Füredi Vilma
a nagy nyilvánosság előtt kijelentette,
hogy minden díjazás nélkül, teljesen in
gyen, azontúl is bármikor hajlandó lesz
a Nemzeti Színházban fellepni. Az Önérze
tes művészt szaván fogták. Mikor már
nyugdíjban volt, Erzsébet királyné egye
nes kívánságára 1866. márc- 3-áii még
egyszer felléptették a »Két pisztolycí-ban.
Az előadást a királyi pár végignézte s
szemmel láthatólag gyönyörködtek Füredi
játékában s gyönyörű nótáiban.
Füredi Mihály egyike volt a m a ^ a r
népdal legkitűnőbb előadóinak. Nevét is
merték országszerte, sőt az ország határain
túl is. Bécsben 1858-ban Coburg-Koháry
herceg a saját palotájában fényes hang
versenyt rendezett, melyben a zene- és
énekművészet legkiválóbbjai vettek részt.
A hangversenyre meghívták Füredit is,
aki négy népdalt énekelt, meg pedig olyan
nagy tetszés mellett, hogy a herceg más
napra is meghívta s így Füredinek a her
ceg családi körében újra énekelnie kellett.
Nem győztek vele betelni. 18 népdalt
énekelt. A »Bef ordultam a konybáraíi
kezdetű dallal különösen nagy hatást
ért el.
De nem csak énekelte a nótákat, hanem
gyűjtötte is. Gyűjteményét »100 magyar
népdal« címen énekhangra és zongorára
1851-ben adta ki.
Mint dalszerző is számottevő. Szerze
ményei eredetiek, érdekesek és énekelhetŐk,
1866-ban jelent meg »25 eredeti magyar
dala<í. Ebből 20 a saját szerzeménye, 5
pedig átdolgozás. E dalok nagy része át
ment a nép ajkaira.
A »De sok fényes esiUag ragyog aa
égen« és a »Temetésen láttalak meg leg€lébb« kezdetű dalaiban — amíg csak
nótakedvelő emberek lesznek — mindig
élni fog Füredi Mihály alkotó lelke.
(Patalei Jó'Zsef.)
Füredi Mév,
színész, sz. 1884. jún.
12-én, Budapesten, Színpadra lépett 1920.
okt. havában.
Füredi Vera, színésznő, sz. 1905. júL
22-én, Szabadkán. Színpadra lépett 1924ben.
F ü r e d i Vüma,
színésznő, sz. 1891.
'jan. 3-án, Kevermesen (Csanád, m.) Szín
padra lépett 1913. júl. havában.

Fürst Hei-min

Fütty,

F ü r s t Hermiiij
szíuésznS, sz. 1859.
nov. 8-án, Gyöngyösmelléken, (Somogy
vm.) 1876. okt. 1-én lépett színpadra,
Follinusz Jánosnál. 1911. máj. 1-én nyu
galomba vonult.
F ü r s t Mariska, színésznő, sz. 1865ben, Gyöngyösmclléken (Somogym.). Szín
padra lépett 1881. okt. 16-án, Tóth
Bélánál.
Fürst-Színház, Pesten. Magyar szezonja
1872. szept. lö-én kezdődött. Miklóssy
Gyula társulatával befejezvén a Budai
Színkör nyári szezonját, az István-téri Szín
ház megnyíltáig itt játszott. »Faustc<-paródiával kezdte. Szept. 17. »Fokról-fokra«.
Szept. 18. »Tulipataníc. Szept. 20. »Szép
Galateaíí, »AngoloBaníí, »Szerelmes ördög«.
Szept. 21. »Szép Heléna«. Szept. 22.
»Zsidó honvéd«. Szept. 24. »Armány és
szerelem«. Szept. 25. »Utazás Kínábaíí.
Szept. 26. »PárÍ8Í élet<f. Szept. 27. »A
pórul járt finánckomisszárius«. Szept. 29.
»ICókszakáUK. Okt. 1. sTrapezunti hercegn5c<. Okt. 2. »Egy magyar plébános«.
Okt. 3. Káidyné javára: »Hárouicsőrű kacsa<í. Okt. 9. »Dunananí<. Okt. 12. Miklóssyék utolsó előadása: sKékszakáUx, mely
után az István-téri Színház próbái kez
dődtek.
F ü r s t Rozsa, színésznő, sz. 1870. okt.
22-én, Pécsett. Színpadra lépett 1891.
szept. havában. Somogyi Károlynál 1916ban nyugdíjazták.
F ü r t h , operaénekes, a hessen-casseli
udv. színház tagja, 1836. dee. Q~án,
mint vendég fellépett a peati német szín
házban, a »Tancred« c. opera címszere
pében. »Termete elég tetszetős volna, mély
hangja s éneklési m^ódja gyenge, közép
hangjai tiszták és erősek, hangmagassága
azonban nem nagy terjedtségük. (»Honművé8z«, 1836—99. sz.)
F ü r t h Mária, operaénekesnő, a hessencasseli udV. színház tagja, mint vendégfellépett a budai német színházban, 1837.
aug. 7-én, a »Marienburgi leány« Katinka
ezerepében.
F ü s t előállítása a színpadon akkép tör
ténik, hogy előbb gőzt fejlesztenek és azt
felvezetik a színpad azon részébe, ahol a

füst működik majd. A gőzt azután alsó
világítással megvilágítják, ami szürke füs
töt idéz elő. Ha koromsötét füstöt ír elő
a szerző, ezt úgy állítják elŐ, h'ogy a kész
vegyi füstport meggyújtják, ami tökéle
tes fekete füstnek felel meg.
Füstelvezető. A színházaknál azon
készülék, amely arra szolgál,. hogy a szín
padon vagy a színház bármely részében
tűzvész esetén keletkezett füstöt a legrövi
debb idő alatt eltávolítsa, — ami azt a
célt is szolgálja egyúttal, hogy a füst-i
mentes levegőben a színészek gyorsan menekülhetnelc, — a közönség nemkülönben,
— de a tűzoltók is könnyebben végezhetik
tisztult levegőben munkájukat.
Fűtéskedvezmény. Az a kedvezmény,
mikor a város a színház fűtését részben
vagy egészben magára vállalja, úgy, hogy
a fűtés árát részben vagy egészben meg
téríti készpénzzel, va^y természetben ad
a fűtés céljára fát és szenot. Ez főleg
azokra a nagy városoJcra vonatkozik', me
lyek saját tulajdonukat képező színház
épülettel bírnak és színigazgatójukkal szer
ződéses viszonyban állnak. Kisebb' váro
sokban az ilyen fajta segély igen ritkán
fordul elő. Ugyanaz áll a világítási ked
vezményre is. (L. o.)
F ű s t Milán, tanár, író, sz. 1888. júl.
17-én, Budapesten. Egyetemi tanulmányai
után felső kereskedelmi iskolai tanár lett.
Versei a »Nyugat<í-ban jelentek meg. Szá
mos kiváló regénye mély benyomást kel
tett. Színműve: »Boldbgtalanok<(, dráma 3
felv. Bem. 1923. febr. 18-án, írók Be
mutató Színházában és Forgács Eózsi
Kamara Színházában is színre k'ei-ült,
1925. jan. 11-én.
F ü t t y — a színházban Raciue szerint
1680-ban hangzott el először az »Aspar« c.
tragédia első előadásán, mígaz»Anecdotes
dramatiques« c. munka szerint Corneille
»Le Báron de Frondiéres« c. vj. premier
jén, 1686-ban. Nálunk Kolozsvárott 1806.
máj. elején egy német ballet-társulat idé
zett elő füttyöt a színházban. Igazg'ató:
Keinwarth volt, aki a színlapon így hir
dette a hallétjét: »Ein Zigeiner, oder der
Teiffel und seine grossmutter, ein ungarischés Charakter-Ballet«. Ugyancsak Ko-
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lozsvárott történt, liogy e ^ ácslegénynek
1887, máj. 1-én, a »Mikádó« c. operett
előadásán felhangzott sok taps nem tet
szett és ezért — füttyentett, hogy ezzel
a tapsolókat elhallgattassa. A Nemzeti
Sz;ínházban is elhangzott már a tüntető
fütty. 1840. dec. 6-án a »Borgia Lucretia« előadásán Bognár Ignác hamisan
énekelt, e miatt sokan zúgolódtak'. SchódelnÓ azonban pártját fogta kollegájának
és a közönség kegyeibe ajánlotta, sértŐ
anódon, mire pisszegni jíezdtek. Erre
Schódelné igj szólt öklét fenyegetve: »Kígyók közt énekelni nem lehet!«... Erre
éles füttyentések válaszolták. Két év múlva
újra füttyentenek a Nemzetiben. 1842.'
íebr. 19-én a »Baléj« c. opera került
színre Carl Honriette porosz udvari éne
kesnő vendégfelléptevel. A német szó tün
tetésre adott alkalmat. 1846. okt. 28-án
ugyancsak a Hemzeti Színházban kifü
työlték a rossz közzonét. 1863. febr. ha
vában a pesti német színházban a ))Pénz
lovagjaiíí c. darabot fütyölték ki. 1874.
jan. 13. ismét fütyöltek a Nemzeti Szín
házban, »Faust<í opera előadásán, midőn
Szigethy Ede operaénekes lépett föl, de
a várakozásnak nem felelt meg; erre az
erkélyen három úr elkezdett élesen fü
työlni, (gr. Esterházy Miklós, báró Baldácsy és gr. Bissingen voltak az illetők.)
A rendőrség csak az utóbbit büntette meg
50 frtra, a két előbbi — elutazott a fő
városból. lÉrdekes, hogy a rendőri bün
tetést megfellebbezte a gróf és a belügy
miniszter feloldotta a rendőrség végzését
azzal indokolva, hogy: »a füttyentés csak
a nemtetszésnek egyik nyüvánulási módja,
ettől pedig a közönséget eltiltani nem lehet.« (Délfranciaország Cetté városábau
1885, nov. havában egy Vinay nevű szí
nésznő beteg lévén, szerepét nem játszhatta
rendesen. Erre több subaae kifütyölte Őt.
A színésznő az esetet annyira szívére
vette, hogy jelenete közben a színpadon
összerogyott és meg'halt. Kopenhágában
1891. febr. havában Ibsen »Hedda G-abler« c. drámáját — kifütyölte a közönség.)
FüzesgyaiTíiat község (Békés vm.).
1886. aug. 7-én a városban G-rimm Gyula
társulata működött. Az 1028—30, évben
Deák Lőrinc színigazgató pz'nikerülctéhez
tartozik.
—

Füzesi Sándor, (bérei), színész, sz.
18G8-ban, Széplakon (Bihar vm.). Szín
padra lépett 1886-ban, Nagy Vincénél.
Füzess Anna, színésznő, sz. 1892. nov.
28-án, Budapesten. Színipályára lépett
1911. szept. havában. 1920-ban Sebestjén
Gézához szerződött, azután a Eenaissance
Színházhoz, majd a Víg- és 1928-ban
a Nemzeti Színház tagja lett. Szerepei:
Anny (Életre-halálra), Helén (Az árnyék),
Paulette (Második nászéjszaka), Kerner
Ilona (Taifun), Ivíina (A zsivány), Dufresnené (Zaza), Veronika (Nem élhetek
muzsikaszó nélkül) stb. — Első férje
Virányi Sándor volt. ^(L. o.). 1928. nőül
ment Orth György nagynevű sportfér
fiúhoz.
Füzess L e n k e , színésznő (családi né
ven Ftacsik), sz. 1882. márc. 22-én, Buda
pesten, meg4i. 1919. dec. 19-én, Buda
pesten. Színipályára lépett 1905. szept.
1-én,
F ü s e s s é r i Gynia, színész, sz. 1859.
febr. 22-én, Berzéken (Zemplénm.). Szín
padra lépett 1877. jan. 18-án, Krecsányí
Ignácnál.
Fiizesséry. plébános-prépost Sepsiben,
nagy pártfogója volt a hazai színészetnek.
Midőn préposttá lett Kassán, tiszteletére
Pály Elek díszelőadást rendezett.
Füzesséry. Bertalan, (tövisi és füzesséri) ügyvéd, sz. 1833-ben, Füzessérben
(Zemplén vm.). A gimnáziumot Kassán, a
jogot ugyanott, Pesten és Bécsben végezte.
3 színdarabot írt. Ezek: »Johanna, a nápolvi királynŐK. Tört. dráma 5 felv. 1884.
Kassa. »Erzsébet, a míi^ar birodalom
kormányzója«. Tört. dráma 5 felv. u. o.
1885. »A nagy francia forradalom«. Tört.
trag. 5 felv. u. o. 1886.
Füzessi SzUli, színésznő, sz. 1870.
dec. 8-án, Fülöpszálláson. Színipályára
lépett 1888-ban, Hatvani Károlynál. 1914.
jan. 1-én nyugalomba ment.
Füzy István, színész, sz. 1888. júl.'
lö-én, Eperjesen. Színpadra lépett 1905.
ápr. havában. 1910-ben kivándorolt Ame
rikába. 1908-ban hangulatos vei-ses könyve
jelent meg s egyik-másik költeményére
zenét is szerzett.
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Gabányi Árpád, a Nemzeti Színház miiTésze.
festette: Uaáz Miklós.

Eredetije Gabányí lászló tulajdona.

Gaál Dezső,
színész, sz. 1901. nov.
20-án,
Balassagyarmaton.
Gimnáziumi
érettségit tett. A színésziskolát Hózsahegyi
Kálmánnal végezte. Jelentős ezerepeket
játszott részben a Vígszínháznál, részben.
a Fővárosi Operettszínháznál. 1930-han az
Űj Színház tagja.

Gaál Annié, színésznő, sz. 19Ö8-ban,
Budapesten. Középiskolai tanulmányait is
itt végezte, majd' a Színészegjesület iskoláj ának növendéke lett. Rövid ideig Ara
don működött, Szendrey Mihály társula
tánál.
Gaál Antal,
vidéki színész. Aíint
Sághy Zsigmond kecskeméti színtársulatá
nak tagja, elhunyt 1884. okt. 28-án. Bé
gebben színigazgató is volt.

Gaál Tercnc, zeneszerző, sz. 1860.
márc. 27-én, Szkacsányban (Nyitram.),
megh. 1906. dec. 11-én, Szabadkán. Előbb
papnak készült, de Budapesten tanulmányai
befejeztével a M. Kir. Zeneakadémia
hallgatója és annak végeztével 1882-ben a
szabadkai zenede igazgatója lett. 1903.
márc. 31-én megülte 25 éves jubileumát.
A magyar zeneirodalom terén páratlan te
vékenységet fejtett ki, dalai széltében ter
jedtek; az Országos Daláregyesület ünnep
ségein, valamint a hazai dalegyletek mű
során állandóan szerepelnek.
Munkái;
sEatthyán generális«, tört. szmű előjáték
kal, 3 felv. Szöv. írta: Siebenhurger Ká
roly, sKráljevics Márkócí, szerb. tört.
szmű. Szabadka, 1894. ápr. 29. Számos
kisebb ének- és zongoradarabja jelent meg
a »Pesti Hirlap« zenei mellékletén is
1893-ig; magyar rapszódiái híresek.

Gaál Béla, fiatal, tehetséges színész,
megh. 1864. máj. 10-én, Pápán. Sírja
felett Bihari, a budai Népszínház volt
tagja, tartott búcsúztatót.
Gaál Béla,
színész, sz. 1893. jan.
1-én, Dombrádon (Szabolcsm.). Középisko
láit és az egyetemet Budapesten végezte.
A Vígszínház iskolájának volt növendéke,
1913-ban. Vidéki szíuészkedésének Szatmár
volt első állomása, ahol mint szerelmes
színész működött. Azután Győrbe szerző
dött rendezőnek. A háborút hősiesen vé~
gigküzdctte. Sebesülten kitüntetésekkel ke
rült haza a frontról és főhadtiagyi rang
ban szerelt le. A katonatisztek színházát
és a Madách Színházat 1918-ban meg
alapítván, e színháznak igazgatója is volt.
A Madách Színház megszűnte után a
Star-iiimgyárhoz rendezőnek szerződött.
1919—27-ig filmjeit mindenütt nogy si
kerrel játszották. A filmek közül neve
zetesebbek: »Vörösbegy«, amelynek fősze
repét Csortos Gyula művészi alalíításával tette híressé. )>Kedvenc«, sDiadalmas
élet«, »Csak nővel ne!«, »Iíongyosok«,
amelyben Bajor Gizi és Csortos Gyula
játszottak. 1914-hen »Kóborlások« c. alatt
megjelent egy verseskötete. 1927-ben fő
rendezőnek szerződött a Belvárosi Szín
házhoz.

Gaál Ferenc,
színész, sz. 1900. jún.
9-én, Szegeden. Színpadra lépett 1922. júl.
havában.
Gaál Franciska, színésznő. Akkor lett
primadonna, amikor a színház nagyon
rosszul ment, mert nem volt pénz. G.
azonban áttörte a pénztelenséget, le
győzte a szomorúság és fásultság frontját,
esztendőkön át telt házakat csinált miin
denütt, ahol fellépett.
Ö tulajdonkÓpen a Vígszínház prima
donnája. Legnagyobb sikerét a »Nos2tyi
fiu«-haii aratta, d'e el-elesábították más
színházakba is, akinek rosszul ment, el81

Gaal Gyula dr.

Gaál 'Franciska

új darabjainak fiatal lány-szerepeit a
»Nem nŐsülük«, »A vüágbajnokcí, »A postáskisasszonyíí c. vígjátékokban, stb. 1928.
okt. 13-tól a Fővárosi Operett Színház
vendége volt, ahol »Az utolsó Verebélylány c. operett Nelly szerepében bő
alkalma nyílt az ünnepeltetésre. 1929-ben
a Magyar Színházban az )>Ida regényes
c. vj. fŐnŐi szerepét j átszotta, ugyanak
kor az Andrássy-úti Színház vendége volt,
de egyben mint vendég a Király Szín
házban is játszott nagy sikerrel,,a »Diákszerelem« c. operettben. Főbb szerepei:
Elise Benedotti (Darázsfészek);
Szalánczy Gabriella (Postáekisasszony); Nagy
Zsuzsi (A templom egere); Mari (Noszty
fiú esete Tóth Marivak és a »Buta em
ber c. vj.-ban; Colettr (Csitri); Ágnes
(Világbajnok); Marika (Címszerep); Röser Ofelia (Sirokkó); Sobri Ilona (Az
ibolya); Ida (Ida regénye); Magda (Nem
nősülök); Eliza (Pygmalion); LiH (A
házibarát); Connie (JDiákszereíem), stb.

csalta, a Franciskát s mindjárt kikerült
a színházi b.ejr.raton a »megtelt tábla«.
Egyik belvárosi színbáa ezekben az
években becsukott, részvétlenség miatt.
Már-már úgj volt, hogy kiadják valami
raktárnak. Ekkor kiírták Gaál^ Erancival
a »Darázsfészket«. Az alvó színház fel
ébredt, hetvenötazür ment a »Darázsfé8zek«. Talán még többször.
Az Andráfisy-úti Színházban a »Nagy
cipőben kisfiúd című egyfelvonásos száztuszonötször, ment egyfolytában táblás há
zak mellett s aztán még tovább a sze
zon végéig remek házak mellett. Egy kis
csibészt játszott itt Gaál Franciska, aki a
gyerekbíróság előtt áll.
Ugyanekkor a Király Színházban a
»Diákszerelemíí című operettet játszotta
nagy siker mellett.
Soha nem volt operettezínésznő, mégis
diadalt aratott, mindenkit elbűvölt édes
Hs hangj ával, táncával.
Első nagy sikere Molnár Ferenc egytPelvonásosában, az »Ibolyá»-ban volt. így
tetszett Bumburyben is.
Éd'es kis lányokat játszik, akkor a leg
szebb, amikor intézeti ruhát hord.
(Nádas Sándoi-.)

Gaal G^za
(szilvágyi), színész, ez.
lS61-ben, GörÖsgálon (Somogym.). Szín
padra lépett lS80-ban, Némethy György
színigazgatónál.

Életrajzi adatai a következők: Gaál
fiPranciska sz. 1904-ben, Budapesten. A
papnöveldéi felsőleányiskolát, majd 1919ben a színészegyesületi iskolát végezte.
1920-ban az Eskütóri Színház tagja, ahol
tParkas Imre »Jeanetto meny6gzője« c. dbi.'rabjában mutatkozott be, az inas szere
pében. Innen egy év után a Belvái-osi
Színház igazgatósága szerződtette tagjai so
rába, ahol Szenes Béla »A buta omber«
c. vj.-ában, majd a »Dará2sfészek« c. vj.ban nagy sikert aratott. 1922-ben Molnár
iPerenc ?)Ibolya« .c. színműve " címszererepében lepett fel a Magyar Színházban.
Ez év június 11-én' férjhez mént X^éstyán
Sándor hírlapíróhoz. 1923. márc. 14-én a
iVígszínházban mutatkozott bs, Herczeg Fe
renc »Sirokkó«-jában. 1925—26-ban a Renaissance Színház tagja volt, ahol a »Marika« c. vj. címszerepében aratta döntő
sikereit, amely után mint elsőrendű nai
vat kezdték emlegetni. Innen visszatért a
Vígszínházhoz, ahol a legnagyobb sikerét a
»Nos£ty fiú esete Tóth Marivak c. darabban aratta s azóta ő vitte diadalra a színház

Gaal Grézáné, (Szatmári Zsuzsanna),
színésznő, sz. 1869-ben, Tordán (Tordaaranyos m.). Színpadra lépett 1883. okt.
1-ién, Szilágyi Béla színigazgatónál.
Gaal György, mesegyűjtő és fordító,
a gróf Esterházy-család kismartoni ura
dalmának könyvtárosa, sz. 1783. ápr.
21-én, Pozsonyban, megh. 1885. nov.
6-án, Bécsben. Iskolába jáart Budán, Vá
cott, Egerben, Pozsonybaói, majd a pesti
és bécsi egyetemen tanult. Drámai mun
kája: »Theater dér Magyarens. I. Bánd,
Brünn, 1820. (Kisfaludy Károly: i>Tatárok«, »Ilka« éa »Stibor« c. drámáinak ver
ses fordításai. Bevezetésében a magyar szí
nészet jelesen megírt történetével.)
GaaJ Gyula dr., árvaszéki ülnök, sz.
1883. jún. 29-én, Kiskunhalason. A gim
náziumot u. 0. végezte, a jogot pedig
Debrecenben és Kolozsvárt. Pest vm.-ben
volt tb. szolgabíró, majd' Kiskunhalasra
választották meg árvaszéki ülnöknek. A
vidéki lapokba számos humoreszket, tré
fás novellákat és verset írt. »Falusi ví-
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Gaál Miliály;

Gaal József
dáiDságok« c. könyve 1928-ban jelent meg.
»13c<, »V. Xavéi-íí, c. vígjátékát, wSzaLoaalángíí, »Kunok kapitánya<í c. operettjét a
kiskunhalasi Városi Színház adta elő.

felv. 1848-ban írta, de nem került színre.
Utolsó darabja (3 fordításon kivül): »Vén
sas<í, boh. 4 felv. Bem. 1843. okt. 20.
1911. dee. 12. születése 100•^Lk évfordulóját
a Nemzeti Színház a »Peleskei nótárius«-!
sal ülte meg.
.
;

Gaal J^5zseí, (dalnoki), író, a M. Tud.
Akadémia levelező- és a Kisfaludy Tár
Gaal KaroKna, írónő, sz. 1825. azept.
saság rendes tagja, sz. 1811. dee. 12-én,
Nagykárolyban, megh. 1866. febr. 28-án, S9-én, Tisza-Inokán (Hevesm.). Már 16
Pesten. Családja a székelyföldtől, Dalnokról éves korában foglalkozott az irodalommal.
származott s ír-ói pályája elején többször Színművei: »Nő kerestetiks, vj. 3 felv.
használja is a Dálnoki-előnevet. Atyja, Bem. 1863. jún. 30., a budai Népszín
József, klasszikái műveltségű ember volt. házban. »Napamasszony«, vj. 3 íelv. Bem.
Latin remekírókon lelkesülve s magyar 1863. Nagykőrösön.
példáktól buzdítva ifjabb éveiben maga
Í8 írt verseket. Anyja, Maraovszky Jozefa,
Gaa! LászJÓ,
színész, sz. 1860-ban,
szelid' lelkű s mély érzelmű nő volt. G. Drávafofcon (Somogym.). Színész lett 1883.
Szinfaluban, Nagykárolyban,
Szatmárt okt. 1-én, Jalcab Lajosnál.
járta iskoláit, majd' Budán folytatta. 1826ban Pesten jogot végzett, miközben leckeGaál László, színész, sz. 1903. ápr.
adással és másolással tartotta fenn magát. 24-én, Budapesten. Színipályára lépett
A szabadságharc alatt mint hírlapíró mű 1927. szept. 1-én.
ködött, jó szolgálatokat téve a kormány
nak. Egy ideig szerkesztette a »Március tiGaál Mihály, (rákosfalvi). Üttörő szí
zenötödikecí c. napilapot. Munkái: »A ki nész, sz. 1791. febr. 28^án, Ákosfalván, Er
rály Ludasoní<, tört. vj. 5 felv. 1836-i délyben, megh. 1866. ápr. 27-én, Pesten.
ban az Akadémián dicséretet nyert. (Meg Iskoláit a marosvásárhelyi kollégiumban
jelent a »Magyar történeti színművek« I I I . járta. 1814-ben lett színésszé. EisŐ állo
kötetében. Kézirata a Nemzeti Színház mása Nagykároly volt, Balogh' Istvánnál.
könyvtárában.) xSzerelem és champagneií<, Hogy szereplőszínész lehessen, kebelbarát
vj. ö felv. Színre került 1838. május 16. jával. Nagy Mózessel (kivel együtt járta
(Megjelent a báró Eötvös József által szer a marosvásárhelyi kollégiumot), előbb korkesztett »Árvízkönyv«-ben, 1839. I I I . kö tinaliúzó volt, niajd súgóvá lépett elő, az
tetében. Kézirata a Nemzeti Színház után mécsesgyujtó lett, amely tiszteletbeli
könyvtárában.) »A peleskei nótáriusíí, né állásnak külön becézŐ-nevet adbtt, áLaevezv©
pies bohózat 3 szakaszban, 4 felv. 1838. azt »bablonká«-nak. Ennél a tái^ulatnal
okt, 8. Nemzeti Színházban. (Megjelent működött azon időben Szerdahelyi József,
a Nagy Ignác »Színműtárá«-ban, 1839. Horváth, Earkas, Vásárhelyi, GyŐrffy, KiI. kötet, I I . füzetben, kétszer; a 3^k lényi Dávid, Baky Gábor, Szász József,
kiadása Pfeiffer Ferdinánd »A Nemzeti Nagy Pál, Gyulai Samu, ITjfalussy, stb,
Színház könyvtára<i c. vállalatában, 63-ik Ö volt az a mértföldicsizmás gyalogló,
füzet; 1874-ben; 4-ik, kritikailag átnézett aki egy könyvért az egész országon átgya
kiadása Gyulai Pál xOlesó könyvtár»-á- logolt. Ugyanis Veszprémben Ángyán nevű
ban, 123-ik füzet, 1881, (L.: még »Peleskei paptól Herder: »Ideen zur Phílosophie der
nótáriusíí címszót.) Egyéb műve: Mátyás Geschiebte der Menscbenheits c. könyvet
király Boroszlóban«, dir. 5 felv. 1837. kölcsön kapta. Egyik pályatársa szemére
(Nem került színre.) »Szvatopluk(í, szomo hányta, hogy a kölcsönkönyvet rajta köve
rú]. 5 felv. 1839. febr. 20.»Az eosedí tün telik és hogy azt miért nem q4ta vissza
dére, vj. 5 felv. 1839. aug. 17. (Ekkor a papnak. Erre Gaál gyalog elind'ult Ákosmásodszor adták, rövidítve.) »Tatárfutá8«, falváról Veszprémbe, megmutatta a szóra
bob. u. e. év dee. 3. »Pazar fö8vónyek«, kozott papnak a sürgetett könyvet, azt
vj. 1841. »Két JuHa«, vj. 3 felv. 1841. mondva: »Ott vau a harmadik soron, a
»Jaj, nekem !<í (Irta 1842-ben, d'e nem ke hetedik könyv.í< A kérdéses könyv ugyan
rült ssínre.) »A fösvény kétszer fizet«, vj. 1 is teljes épségben ott volt a helyén. A
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Gaál Mózes
pap erre illendően meg akarta hívni ebédre
G.-t, de Ő egy-ketfcŐre sebesen elindult;
és mint naplójában olvassuk: »egy ne
gyed óra múlva csak tornyait láttam a
várbeli püspöki templomnak, úgy siettem,
mint a nyúl, kit kopók üzobe vesznek«.
G. ritka jellemű, különc ember volt. 47
évig- működött a vidéken és soha kocsin
nem utazott. A kocsi bérét felvette igaz
gató j ától 8 gyalog tette meg az utat,
mert ígj hamarabb érkezett meg a ki
tűzött stációra, mint - a szekerek. Nagy
tehetségű színésznek nem volt mondható,
mindazonáltal néhány szerepét nagy sze
rencsével játszotta. Különösen kedvelték
szép tenorhangon előadott magyar népd'alait. Utolsó éveiben gr. Bánffy Mik
lós és Radnótfáy Sámuel segélyezték. A
halált a legnagyobb lelki nyugalommal
várta és jó humora végperceiben sem
hagyta el. Halála előtti napon megtud
ván, hogy - a szomszédszobában egy gyer
mek meghalt, tréfásan megjegyezte: »A
halál eltéveszté az ajtót, mert bizonyosan
hozzám küldték.« Naplóját Balogh István
adta ki 1856-ban és Futó János »Gyámbot« c. könyvében. Pest, 1858. 19., 48.
lap. — Leánya: G. Ida, színésznő. (Fér
jezett Kendy Gusztávnó. L. o.)
Gaál Mdzes, tanár, író, sz. 1863. aug.
3-án, Baróton (Háromszékm.). A gimná
ziumot Nagyszebenben, egyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte. Tanár volt Po
zsonyban és Budapesten, majd a pestvi
déki tankerület főigazgatója lett. Mint író,
kivált az ifjúsági irodalomban végzett ha
talmas, eredményes munkát. Pósa Lajos ha
lála óta szerkeszti j>Az Én ÜJ8ágom« o.
gyermeklapot. Színműve: »Ijuea napj án(í,
v j . l felv. Pozsony, 1888. »A majáiisi elnök«, vj. 1 felv. Pozsony, 1888. »A kegyenc«,
szmű 2 felv. Pozsony, 1888. »A javíthatatlan«, szmű, 2 felv. Budapest, 1893.
»János vitéz« címen írt egy énekes víg
játékot, mely Zilahy Gyulánál került
színre, Aradon. Munkásságának negyven
éves jubüeumát 1929. máj. 30-án ülték
meg Újpest város közgyűlés-termében.
Gaál Mőzes ifj. író, tanár, színházi
rendező, sz. 1894-ben, Budapesten, megh.
1929. márc. 13-án, u. o. Középiskolai ta
nulmányait és az egyetemet Budapesten

végezte. 1924-ben Bárdos Artúr meghívja
a Renaissance Színházhoz dramaturgnak és
rendezőnek. Nagy tudással és kiváló ízlés
sel rendezte Thaddeus Rittner neves német
írónak sParkasok az éjben« c. 3 felv. ko
médiáját. A darabot ő maga fordította.
Eredeti darabja: »Az idegen«, 3 felv.,
szmű. Bem. 1925. febr. 6-án a Renais
sance Színház. Azután betegeskedése miatt
visszavonult a színpadtól és teljesen az
irodalomnak élt.
Gaál Sándor,
színész, sz. 1847-ben,
Pusztakovácsin (Somogym.), megh. 1884.
okt. 28-án, Kecskeméten. 1861. jún. 21-én
lépett a azínipályára, Braguss Károlynál.
1882. okt. havában igazgató volt a vi
déken. (Jani János és Szigeti Géza volt
a társa.)
Gaál Sándor, színész, sz. 1901. ápr.
21-én, Mohácson, Gimnáziumi érettségije
után, 1917. szept. 13-án kezdte pályáját,
Nagykőrösön, Krémer Sándor színtársula
tánál, akinél 2 és fél évet töltött, Ungvái't ós Munkácson is, majd Erdélyben
játszott. 1925. febr. 6-án az Unió szín
házakhoz szerződött, onnan Somogyi Kál
mán győr-sopron-szombathelyi színházai
nak lett tag]a. 1928. szept. 5-én Kiss
Árpád békéscsabai színtársulatától a Ki
rály Színház kötelékébe lépett.
Gaál Vince, komikus, tenor-énekes.
Színipályára lépett 1866. jan. 15-én.
G a á t h y István, színész, sz. 1898-ban,
Jánoshidán (Jáaznagykúnszolnokm.). Szí
nész lett 1925-ben.
Gabányi Árpád, (olysói és héthársi),
a Nemzeti Színház örökös tagja, a Fereno
József lovagrend kitüntettje, sz. 1855.
aug. 18-án, Eperjesen, megh. 1915. okt.
23-án, Budapesten, Édes atyja Gabányi
Sándor, édes anyja Kolbenhayer Apollónia,
már a zsenge gyermeknek szívébe oltotta
a haza szeretetét és a költészet iránt való
rajongást. A színészet eszménye már egé
szen fiatal korában gyökeret vert keblé
ben. A hatvanas évek elején szülei Buda
pestre költöztek és édesatyja a főváros első
kereskedői közé küzdötte fel magát. Isko
láit az ágostai evangélikusoknál kezdte,
majd később a kcg;^'esreadiek gimnáziumá-
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ban folytatta. Szüleit később a körülmé
nyek Szatmárra vezérelték, ahol ís az ot
tani főgimnáziumban fejezte be iskolai ta
nulmányait. Eleintén jgépészmérnök akart
lenni, de a városba színtársulat jött és
ez egészen lenyűgöíte fogékony lelkét.
1872-ben beiratkozott a színészi-képezdébe.
melynek sikeres végzése után 1875-ben
Lászy Vilmos kassai igazgató szerződtette.
1876-ban vette nőül Lenkey Etelka naiva
színésznőt, akivel együtt végezték el sike
resen a pesti színi-képezdét. A vándorpálya
Kassán, Miskolcon, Ungváron stb. csak
rövid ideig tartott. 1878-ban ugyanis meg
hívták a kolozsvári Hemzeti Színházhoz,
melynek mint színész és rendező 1884-ig
közszeretetben álló tagja volt. Innen Paulay Ede szerződtette a budapesti Nemzeti
Színházhoz, hol 28 évig volt a színház
büszkesége. Kedvesebb szerepei: Moliére:
»Fö6vény«-ében: Harpagon; »Képzelt beteg«-beu: a címszerep; »Dandin György«ben: a címszerep; Shakespeare: »Vízkéreszt<í-jében: Malvolio; a »Veleneei kalmár«-ban: az öreg Lancelot Gobbo; Gár
donyi Géza: »Bor« Mihály bácsi, Csiky
Gergely »ISragymamá«-jában: Koszta Sá
muel. 1911. évben, mint a Nemzeti Szín
ház örökös tagja nyugdíjba vonult s a köaönségtől Gárdonyi Géza »Annuskác<-]ában
mint János barát búcsúzott el,
Foglalkozott a színművészeten kivül az
irodalommal is és számtalan színdarabot,
regényt, monológot, verset és tárca-cik
ket írt. Darabjai közül többet koszorúzott
meg a Magyar Tudományos Akadémia is.
Nevezetesebb
színdarabjai:
»Phaeton<í,
dráma 4 felvr'-1874-ben adták Kassán.
»IsoIe«, szmű 5 felv. 1875. Kassa. »Corneille szerelme«, szmű 3 felv. 1879. Ko
lozsvár. »János és Jáüosíí, vj. 3 felv.
1879. Kolozsvár. »Munkácsi raboké, népezmű 4 felv. 1879. Kolozsvár. »Riczinu8
halálac<, bob. 4 felv. 1880. Kolozsvár.
»Csák Máté«, trag. 5 felv. 1880. Kolozs
vár. »Csak egy színdarabé, vj. 3 felv.
1880. Kolozsvár. »Jó módúak«, szmű 4
felv. 1880. Kolozsvár. »A sehonnai«, népfizmű 3 felv. Népszínház, Budapest. 1881.
»A grófné férjének feleségei;, vj. 1 felv.
1881. Kolozsvár. »Tubarózsaíí, népsz. 3
felv. 1883. Kolozsvár. »Furesa parasztokí<, boh. 4 felv. 1883. Kolozsvár. »Az
&2Ínték«, vJ. 3 felv. Nemzeti Színház, Bu

dapest. 1886. »A kókai házcc^ vj. 3 felv.
Nemzeti Színház, Budapest, 1887. »A Mumus«, vj. 4 felv. Nemzeti Színház, Buda
pest, 1889. sAz apósok, vj. 3 felv. Nem
zeti Színház, Budapest, 1890. (Ugyan
ez : »Die Schwiegervaterí<, vj. 3 felv!.
Bécs, Cári Theater, 1892. Olaszul:
)>J svoeeriíí, vj. 3 felv. líóma, 1894.)
»A j)ogány magyarok«, szmű 5 felv. A
Magy. Tud. Akad. (Kóczán-díj) 100
arannyal kitüntette. Bem. Nemzeti Szín
ház, 1891. »A kapi vár«, tört. vj. 4 felv.
A Magy. Tud. "Akad. (Teleki-díj) 100
arannyal kitüntette. Bem. Nemzeti Szín
ház, 1892. »A csehül iártak«. boh. 4 felv.
Nemzeti Színház, 1893. »Sámuel királycí.
tört. szmű 5 felv. Nemzeti Színház, 1894.
»Kisvárosi nagyságokí<, vj. 3 felv. Nemzeti
Színház, 1S95. »Az; emberevÖK. vj. 3 felv.
Nemzeti Színház, 1900. »Caraffaí<, tört.
szmű 4 felv. »Az anyósokíí, vj. 1 felv.
Nemzeti Színház, 1899. »A fekete cár«,
tört. szmű 5 felv. A M a ^ . Tud. Akad.
(Teleki-díj)
100 arannyal jutalmazta,
1912. »A paraszt tromf«, népszmű 4 felv.
Városligeti Színkör. »A hattyúdal«, dráma
2 felv. (Utolsó színdarabja). — llegényei:
>;Miska biográf iája«, 1881. Kolozsvár.
»Egy krajcár emlékirataicí, 1882. Kolozsvár.
»Sátán a földün« (verses regény), 1883. Bu
dapest, Eévai-kiadás. »A művészet nyomorultjai«, 1893. Budapest, Wodianer-kiadás.
»Coeur damec<, Kolozsvár, 1884. »A rossz
asszony«, Budapest. 1884. Üévai Testv.
»Két vén gyerek<í, Budapest, 1885. Pallaa
Könyvtár. »Júlia«, Budapest, 1887. Bévai
Test. »Az asszony természetraj za«, 1890.
Budapest. Singer és Wolfner. »Dolgozók
és naplopókc!, Budapest, 1889. llévai.
»Sárga hází<, 1889. Budapest, Ország-Világ, »Burku8 kutya«, regény. Budapest,
1899. Magyar írók. »Az arcisme«, Buda
pest, Könyves Kálmán, 1892. — Mono
lógok ; »A kakaaülőn«, »A levél«, »A szóra
kozott kísaaszony«, Desperat úr<í, »EiIippó<(,
»Egy balesetíí, »A bányaszerencsétlenség^<í,
»Az anya<í, »Az új lakócc, »Egy kedVesi
ember«, »A hipnotizmus«, »Egy idbges
emberei, »A tolvaJK, »Az öngyilkosa, »Jer
ide!«, »A föld és népeis, »A volapük«,
»A potyaJ6^«, »A batyubálí<, »Egy tót
táncmester«, »Bajos Jeremiás«, stb.
'Móí-icz Zsigmond a következő méltatást
írta róla lesikonunk számára:
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Az alakító művésznek két típusa van:
a szabad alakító, aki a pillanat ihletében
látja meg a íignirát s azután széles jóked
vében rábízza magát a pillanatok ihletére
s ha genie, akkor átrepül a szakadékokon,
mint a madár. A másik a zárt alakító,
aki hosszas tűnődés után állapodik meg a
figura karakterében s aztán mély gonddal
válogatja Össze a jellemzés adalékait.
Mind a két fajta művész egyenrangút
teremthet. Az első nagy lehet abban az
esetben, ha temperamentuma, kedélye,
testi, lelki kvalitásai találkoznak a szerep
pel. A második akkor, ha az elmélyedő
spekuláció nem öli ki az isteni tűz lobo
gását a munka alatt.
Gabányi Árpád tipikus s a legnagyobb
volt mindazok közt, akiket ismertem, a
második típusban.
Ö egj valódi zárt-alaJsító művész volt.
Ö valósággal bezárkózott a szereppel s
azt élettani, pszichológiai, históriai s min
den lehető szempont szerint végig gon
dolta, megrajzolta, nem csak lelldleg, ha
nem ceruzával kezében; a maszkot töké
letesre kiépítette, a kosztümöt kikereste,
összeválogatta s egy szilárd figurát épí
tett ki, amely végtelenségig tökéletes volt.
Mikor aztán minden külsőség rendben
volt és a figurának a darabban s a darab
nak az életben való elhelyezkedésével töké
letesen tisztában volt, akkor megeresztette
fantáziáját, megnyitotta a szívét s ezer
úi ötlettel gadagította a szerep tartalmát.
Legelőször a »Sári bíró« próbáin ta
lálkoztam vele. Az elaŐ próbák alatt meg
voltam ijedve, mei-t minduntalan félre
hívott B a szövegi-ől egy szót se szólt,
hanem hol r^j régi tarisznyát, hol egy
ócska nadrágot mutatott. A maszkról ké
szített rajza sem tetszett, egy nyírottbajszú kis fonnyadt aroocskát csinált,
liolott én a vén varnyut egy lobogós
bajszú s szélesen hazudó, támadó, botot
magasan emelő öreg bohónak ismertem.
Gabányinál minden úgy tűnt fel, hogy
visszahúzódik, befelé, kicsire, ártalmat
lanra. Azután az utolsó próbákon, mikor
már teljesen kész volt az alak minden leg
kisebb részletével, egyszerre csak nekieresz
tette a fantáziáját. Olyan részlet játékokat
hozott, amelyek ma is benne vannak a da
rabban, pl. ahogy a Jóska gyerek do- •
hányzaeskóját eltulajdonítja, aztán kie^jti

B mikor az visszaveszi azt mondja: »Hát
kell e' neked ? , . . No, sose leg;yen benne
dohány!«... (A notabene s a szavak ia^
az Ő író — tulajdona.) Valósággal kivirág
zott a keze közt a száraz á^. Minden je
lenésében egy sereg apró motívumot ta
lált, amit belevitt, olyat, amit a szerep
szövege semmi jelt nem adott s mégis
egy pillanatra nem lépte túl szerepe ha
tárait. Megmaradt a maga keretében, csak
tökéletesre hegedülte a nótát. Mikor aztán
az utolsó jelenetben ő, a falu legutolsó
szegénye megfenyegeti a hatalmas bíróékat, homerosi humor magasságába emel
kedett. Ez a kis sovány csősz, aki azt
mondja, hogy: »még az a dinnyemag is
reszkessen az acskóba, akit jÖVőre vetnek
a fődbe !<( valami határtalan komikummal
hatott. Nem nevetés volt az már, amit kel
tett, hanem valami különös fölemelkedés,
étheri magasság.
Minden szerepével így elbíbelődött s
mindeniket így meg tudta tölteni :bteni
tartalommal. Húsz éves korától kezdve
öregeket szeretett s tudott legjobban ala
kítani, ami szintén ennek a végtelen bele
mélyedő zárt munkának a következménye.
A mesterkedő színészek ritkán tudnak
életet teremteni: 5 viszont egy teremtő
zseni volt, aki semmi munkát B fáradsá
got nem kiméit, hogy a színpadi alakot
tökéletesre építse ki.
Gabányi Árpádné szül. Lenkey Etel,
színésznő. 1876-ban GerŐffy Andor szín
társulatánál játszott, mikor Gabányi Ár
pád nőül vette.
Gabányi Erzsébet, (olysói és héthársi)^
színésznő, Gabányi László (1. o.) Ieán3'a,
sz. 1907. máj. 39-én, Budapesten. Az.
Országos Színészegyesület iskoláját vé
gezte. Vidéken: Somogyi Kálmán, Mariházy Miklós, Alapi Nándor, Kiss Ár
pád igazgatóknál játszott. FŐbb szerepei:
»AntónÍá<i-ban: P i r i ; »Marika<í (címsze
rep); »Heidelbergi diákélet«-ban: Katica;
»Templom egeré<í-ben: Zsuzsi; »Süt a.
napí<-ban: Sári; »Házibarát«-ban; Lilly;
»SzibérÍá«-ban: Lizaveta, stb.
Gabányi István (olysói és hsthársi)^
színész, sz. 1882. máj. 5~én, Kolozsvárott,,
megh. 1911. ápr. 21-én, Budapesten. F i a G a -
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bányi Árpádnak (1. o.) és testvéröccse Gabár
bányi Lá.szlónak. Tanulmányait a Eákosi
Szidi színésziskolájában és a Színműveszeti
Akadémián végezte, 1900-ban. Színipályára
lépett 1901-ben. Pár esztendei vidéki színészkedése után Somló Sándor a Nemzeti
Színháíboz szerziodtette. Nevezetesebb sze
repei: »Cyrano de Bergerac«-ban: Oyrano;
»Képzelt beteg«-ben: Diafoirus Tamás;
»Idegesekí<-ben: Tiburtius stb. Irodalmi
munkásságot is fejtett ki. Belső' munka
társa volt a sVadász és Versenylap«, majd
később a »Handicap« c. lóverseny-sport
tal foglalkozó újságoknak.
Gabányi Jenő színész, sz. 1882. szept.
11-én, Debrecenben, megh. 1915. márc.
havában. Színpadra lépett 1906. júL 1-én.
Gabányi Lászlö (olysói és héthársi),
színész, a Hemzeti Színház tagja. Fia
Gabányi Árpádnak és testvérbátyja Ga
bányi Istvánnak. (L. o.) Sz. 1879. dec.
18-án, Kolozsvárott. Rákosi Szidi színész
iskoláját 1899-ben végezte el s ugyancsak
ebben az évben, okt. 2-án. lépett először
színpadra, Békésen. Halmay Imre szín
társulatánál, Herezeg Ferenc »Gyurkovies lányok« c. darabjában, mint Eadványi Gida. Igazgatói voltak: Halmay
Imre, Halasi Béla, Megyeri Dezső, Féld
Zsigmond', Monori Sándor, Kreesányi Ig
nác, Beöthy László, Bihari Ákos, Kon
dor Emo, Nagy Endre, Bálint Dezső,
Vágó Géza, Sziklai Cornól, Friedmann
Adolf. 1913. jan. elsején szerződtette a
Nemzeti Színházhoz Tóth Imre. Játszott:
Békés, Nagykanizsa, Szombathely, Sátor
aljaújhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Zombor, Temesvár, Kecskemét, Szeged, Sza
badka, Sopron, stb. várósokban. A világ
háború alatt katonai szolgálat alól a Nem
zeti Színház kikérte. Önként jelentkezett,
azonban irodai szolgálatra s beosztást
nyert a Vörös-keresztnél. Irodalommal is
foglalkozik. Több költeménye Jelent meg
a »Fővárosi Lapok<í, sFüggetlen Magyarország«, »Ország-Világ« és több vidéki új
ságban. Egy 1 felvonásos színdarabot is
írt: »Mozog az uram« címmel, mely a
Wertheimer Orfeumban több mint 90 elő
adást ért el. Főbb szerepei: »Vízkereszt»
(Malvolio), Falu rossza (Gonosz Pista),
»Nagymama« (Koszta Sámuel), »János

vitéz (Francia király), Hamlet (I. sír
ásó) stb.
Gabbi Adalgisa, operaénekesnö, 1887.
dec. 3-án vendégszerepelt nálunk az Opera
házban, a »Carmen« címszerepben.
Gábor Andor, író, sz. 1884-ben, Űjnépen (Somogy vm.). Egyetemi tanul
mányait Budapesten végezte, a »Pesti
Napló« munkatársa volt, itt jelent meg
»Szép ember« o. 2 köt. regénye elfőször.
1919. óta Bécsben él. Színművei »MaryAnníí, operett 3 felv. Társszer2í5 Hajó S.
Zen. szerz. Kaesóh Pongrác. Bem. 1908.
dec. 5. Király Színház. »Hamupipökeí<,
mesésjáték 3 felv. Társszerííő Bakonyi K.
Zen. szerz, Buttykay Ákos. Bem. 1912.
okt. 26. Magy. Kir. Operaház. »A sarkantyú«, dráma. Társsz. Liptai Imre. Bem.
1912. nov. 7. Nemzeti Színház. »A mexi
kói lány«, operett 3 felv. Társsz. Hajna
Ferenc. Zen. szerz. Szirmai' Albert. Bem.
1912. dec. 11. Király Színház. »ElőreUi
Színjáték 5 felv. Bem. 1914. szept. 16.
Vígszínház. »Palika«, szmű 3 felv. Bem.
1915. okt. 16. Nemzeti Színház. »Cildámen<f, színjáték 3 felv. Bem. 1915. deo.
18. Vígszínház. »A csillagok bolondjaíc,
operett 3 felv. Zen. szerz. Lehár Ferenc,
Bem. 1916. nov. 10. Népopera. »Szépasszonyíí, vj. 3 felv. Bem. 1916. nov.
17. Nemzeti Színház. »A dollár-papa<í, a
pénz komédiája 4 felv. Bem. 1917. febr.
4. Magyar Színház. »A prine«, vj. 3 felvBem. 1918. márc. 16. Vígszínház. ))Gró£
Pinaldóí<, operett 3 felv. Társsz. Bakonyi
K. Zen. szerz. Szirmai Albert. Bem. 1918.
nov. 7. Király Színház. »Majd a Vica!"«,
vj. 3 felv. Bem. 1918. nov. 9. Magyar
Színház. Fordításai: »A szatir«, boh. 3
felv. Írták Berr és Guillemaud. Bem. 1908.
ápr. 25. Vígszínház. »Mohamed paradicsoma«, operett 3 felv. Irta Henri Blondeau. Zen. szerz. Kobert Planquette. Bem.
1909. szept. 10. Király Színház. »A gyŐztesek«, szmű 4 felv. írta Fabre Emil;
Bem. 1909. okt. 15. Nemzeti Színház.
»Jack, a senki<(, vj. 3 felv. Irta SomersetMaugham. Bem. 1909. okt. 30. Magyar
Színház. »Albert hercegs, boh. 3 felv.
írta Athis Alfréd. Bem. 1909. nov. 19.
Nemzeti Színház. sLuxemburg grófja'-,
operett 3 felv. Irta Willner A. M. i'"
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Gábor József
Számos elbeszélést, költó'i művet fordított
ó-izlandi, szanszkrit és héber nyelvből,
azonkívül modern nyelvekből is. Dráma
fordítása : Brieux: »A bölcöŐK c. szín
műve, bem. Nemzeti Színház, 1900. Egyéb
munkái: )>Edda-dalok« (Kisfaludy társaság
kiadásai. 1903. és I I . kiad. 1911.). »A
magyar ő'si ritmuB« (Lampel-Wodianer,
1908.). »A magyar ritmus problémája«
(Lampel-Wodianer, 1925.). »Manuello élete
és költészete<í (Lampel-Wodianer, 1922-3.
»Der hebraische Urrythmusíí (Giessen,
1929.).
Gábor József, operaénekes, sz. 1879ben, Balassagyarmaton, megh. 1929. máj.
14-én, IHéspusztán (Nógrád vm.). Tizen
hét éves korában beiratkozott a színművé
szeti akadémiára, majd 1899. júl. havá
ban a Vígszínház tagja lett, ahol ez év
szept. 4-én mutatkozott be »A férj va
dászni jár« c. vj. Gontrand szerepében.
Mint vígjátéki színésznek sok szép sikere
volt, azonban nemsokára énekessé képezte
ki magát és elszerződött a Népszínházhoz,
ahol azon időben Porzsolt Kálmán volt az
igazgató. Itt a többi közt Eisensteint éne
kelte »A d'enevér«-ben, Parist a »Szép
Heléná«-ban, Pálmay Ilka oldalán. 1900.
szept. havától elszerződött az Operaházhoz,
lírai tenoristának. De hamarosan elutazott
Olaszországba tanulmányútra, majd Ber
linbe ment és külföldi útjáról tudósításo
kat írt a »Pesti Napló«-ba. Azután 1913ban visszajött, nagyon sokszor énekelt egyegy szezonban és igen jelentékeny sike
reket aratott hajlékony, szép hangjával,
páratlan muzsikalitásával mind' lirai, mind
Wagner-szerepekben. Pőbb szerepei vol
tak: Loge (Pajna kincse), Hoffmann,
Don Jósé, Dávid, Meister Vilmos, Tannhiiuser és Heródes a »Salome«-ban, Pedrillo (Szöktetés la, szerájból), stb. 1916ban állandó vendégként leszerződött a
Vígszínházhoz. 1925. júl. havában az Ope
raház rendezője lett. Parsifáltól, Tannhausertől, a Nürnbergi mesterdálnokok Dá
vidjától lefelé mindent énekelt. Volt Gá
bor Józsefnek egy olyan cselekedete, ame
lyért mindén elismerést megérdemelt az
Operaháztól. Amikor 1922-ben az Opera
ház olyan anyagi bajokkal küzdött, hogy
sehonnan sem tudta fedezni deficitjét, ak
kor Gábor nyakába vette a várost és

Gábos Irma
mindent elkövetett, hogy pénzt szerezzen
az Operaháznak. Megalapította az »Operaház barátainak társaságátw és e társaság
tagjainak anyagi hozzájárulásával megaka
dályozta, hogy bezárják az Operaházat.
Egy sereg embert megmentett a B-listától, attól, hogy hirtelen kenyér nélkül
maradjanak. A művész tökéletesen tudóit
olaszul. Műfordító is volt; ő fordította le
Lengyel Menyhért »Taifun« c. drámáját,
amelyet ebben a fordításban játszottak
Olaszországban.
Gábor Ü l i , színésznő, sz. 1901. febr.
8-án, Budapesten. Színpadra lépett 1922.
júl. havában.
Gábor Mara, színésznő, sz. 1900. máro,
6-án, Temesvárott. Színpadi kiképzését
gróf Kinskyné Pálmay Ukától nyerte. A
Várszínházban vizsgázott a »Varázskeringőí<
Eranci szerepében. ElsŐ szerződése Szege
den volt, Palágyi Lajos társulatánál, ahol
a »Bajadér<í (Marietta), »Mágnás MÍ8ka«
(Marcsa), »Gigányprimás«, »Drótos tót«
(Zsuzsa), »Bob hereeg« (Bob)) stb. ope
rettek szubrettprimadbnna szerepeiben ját
szott sikerrel. Szegedről Miskolcra, innen a
Király Színházhoz szerződött. A Városi
Színházban Lehár Eerenc 25 éves zene
szerzői j ubileumán mint vendég a »CárevieSK Mása szerepében aratott nagy si
kert. Innen a Fővárosi Operett Színházhoz
szerződött.
Gábor Tibor, balletmester, sz. 1897ben, Budapesten. Színpadra lépett 1914ben.
Gáborffy Teri, színésznő, sz. 1906.
okt. 24-én, Budapesten. Színpadra lépett
1923. júl. 1-én.
Gáborhelyi (Forgács) Kálmán, szí
nész, 8z. 1840. júl. 20-án, Gácsfalván,
(Nógrád vm.). Színész lett 1874. okt. ha
vában, Csaby Imrénél. — Neje: Somogyi
Hermin, színésznő, sz. 1843. febr. 23-án,
Kecskeméten, Színipályára lépett 1862.
nov. 10-én, Molnár György társulatánál.
Gábos Irma, (Visy Imréné), színésznő,
sz. 1852-ben, megh. 1917. júl. havában,
Budapesten. (Atyja, G, Gerő, a Nemzeti

Gajári István dr.

Gábos Katica
Színház főruhatárosa volt, anyja G. Mag
dolna, az Operaház főruhatárosnője.) ElsŐ
színikisérlete 1871. ápr. 2-án volt, Budán,
Szigeti József »A kisértet« c. népszínműve
Zsuzsi szerepében. 1872. jún. havában a
Nemzeti Színház szerződtette. Később le
lépett a pályáról.
Gábos Katica, karénekesnő, 1872. dec.
1-tői 1900. nov. 30-ig volt a M. Kir.
Operaház tagja.

is fizethetett. Az ily fizetési rendszer:
majdling (1. o.) vlagy proporció (1. o.)
alakjában is történhetett, a fixum (1. o.)
csak késői terméke a régi színészvilágnak.
A gázsi-szót Bényei István színészegyesü
leti irod'aigazgató vezette be hivatalosan.
DG eredetileg már ismert szó volt 1796ban; ugyanis egy március 12-én kelt szín
házi fizetési listáról ezt meg lehet álla^
pítani. A lista eredetije megvan Pest vmv
levéltára theátrális aktái között. (V- ö,
Aconto, Félgáge.)

Gábos N^elli, szopránénekesnő, sz. 1SG8.
nov. 28-án, Pesten. 1888. okt. havában az
Operaház szerződtette. 1898. máj. 28-án
fellépett a Fővárosi Nyári Színházban, a
»Madarász« c. operett Postás Müka sze
repéhen. Ez év október havában Szabad
kán játszik. Pesti Ihász Lajosnál.

Gáhy Eozália, úttörő színésznő, 1794ben. Pesten Kelemen László első szín
társulatának tagja volt, akinél 1800-xg mű
ködik. A későbbi évekből nem találunk
róla feljegyzést.

Gábri Auttínia, színésznő, sz. 1904.
nov. 18-án, Budapesten. Színípályára lé
pett 1927. szept. havában.

Gaillarűet (gajardé) és Dumas Alex
ander közös műve: »A neslei torony«, dr.
5 felv. Ford. Csathó PáJ. Bem. 1835.
okt. 4-én, Budán, 1836. ápr. 4-én Deb
recenben is adták.

Gábri Sándor. Az aradi színészet lelkes
pártfogója volt, lS49-ben nagy áldozatot
hozott a helyi magyar színészet megte
remtéséért.
Gábriel Kornélia, színésznő, sz. 1893.
szept. 28-án, Békéscsabán. Színpadra lépett
1919. ápr. havában.
Gábriel M a s , német színész, mint ven
dég nálunk 1916. ápr. 13-án mutatkozott
be a Népoperában, a »Derók Pridolin«
c. énekes bohózatban.
Gaede Johanna, 1843-ban Óbudán, a
Korona-téren, az »Arany korona« kertjé
ben nyári színházat alapított.
Gáge. (franc, gázs), a. m. fizetés, zsold,
zálog. Nálunk a színészek magyarosan;
gázsi-nak ejtik. 1793-ban ágy mondták:
hópénz, illetve: holnapi-füzetes; egy 1833.
év szeptember 27-én kelt budai színházi
törvény-tervezetben: havi fizetés. A fize
tést a színészek havonta kétszer kapják,
Etólag és pedig elsején és tizenhatodikán,
amely rendszer még a régi színészvilágbói
ered és amit a németektől vettek át. Volt
rá eset azonban, hogy a fizetést naponta
adta ki a színigazgató, esetleg hetenként

Gaizler Lola, (Páger Antalné), szí
nésznő, sz. 1901. máj. 1-én, Budapesten.
EelsC" b leányiskolái tanulmányai után
1923-ban a Zeneművészeti Főiskolán mű
vészi oklevelet kapott és Miskolcon, Sebes
tyén Gézánál lépett a színipályára. Onnan
két év múlva Pécsre szerződtették, ahol
1924-ben férjhez ment Páger Antalhoz,
akivel azóta együtt szerződik. Nagyváradon
nemcsak mint operaénekesnő, hanem mint
operettprimadonna is sikerrel játszott. Sze
repei; Frasquita, Carmen, Azueena (Troubadour), Amneris (Aida), Mignon, stb.
1926. szept. óta a Szegedi Városi Szín
ház mezzoszoprán énekesnője.
Gajári István dr., hírlapíró, zene
szerző, sz. 1884. nov. 22-én, Budapesten.
Gajári Ödönnek, az »Az Ujság« c. napi
lap volt főszerkesztőjének a fia. Tanul
mányait a kegyesrendiek főgimnáziumá
ban, majd a Tudományegyetem jogi fa
kultásán végezte, hol 1906-ban jogtudo
mányi doktorrá avatták. Hegedülni Ke
mény EezsŐ zeneakadémiai tanártól ta
nult, zeneszerzést pedig Szabados Bélától,
a kiváló zeneszerzőtől. Első színpadi
műve: »Kis katonák«, operett. Márkus J ó 
zsef társaságában írta, de nem került
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Gál Gyula

Gajáry Márta
színre; »Bí)skéin«, operett 3 felv. Társsz.:
Szomory Emil. Bem. 1914. márc. 14. Nép
opera. ))A vörös ördögök«, alkalmi játék
7 képben. Irta dr. Béldi Izor és Mérei
AdöK társaságában. Bem. 1914. szept.
12. TJ. o. »Katiea«, operett 3 íelv. Társsz.
Szomory Emil. Bem. 1914. dec. 35.
U. 0. »A makranoos herceg«, vígopera
1 felv. Szövegét idegen eszme után írta
és zenéjét is szerezte. Bem. 1917. márc.
17. M. Kir. Operaház. »Izzó homokomí,
d!r. 3 felv. Társszerző Dugovich Viktor.
Bem. 1924. márc. 28. Várszínház. »Árgyirus királyfiíí, táncosjáték 3 felv. Társsz.
Ferenczi Frigyes. Bem. 1924. márc. 29.
M. Kir. Operaház. »Öfensége mulat«,
baUet. Szöv. írta Ferenczi Frigyes. »A
esipkeíí, ballet. Szöv. írta Ferenczi Frigyes.
(Mindkettőt elfogadta a M. Kir. Opera
ház.)
Gajáry Márta, színésznő. Első nyilvá
nos fellépése Vácott volt, 1915. nov. 8-án,
Miklóssy Gábor színtársulatánál, amidőn
Claire szerepét játszotta Ohnet: xVasgyáros« e. drámájában. 1916-ban Üózsahegyi
Kálmán növendéke, tőle a buda-temesvári
színházhoz szerződött. 1917. jún. havában
a Vígszínház művésznője lett.
Gajda n o n á , színésznő, sz. 1883. dec.
13-án, Aradon. Színpadra lépett 1900.
szept. havában. Nyugdíjba vonult 1927.
aug. 1-én.
Gajdzsinszky Pá!, színész, sz. 1876.
jún. 11-én, Munkácson. Színpadra lépett
1899. ápr. 1-én. — Neje: Szabó Mariska,
színésznő, sz. 1879. máj. 14-én, Nagyvá
radon. Színpadra lépett 1903. ápr. 1-én.
Gajzág<5 SalamoH, az államszámvevŐszék első elnöke, sz. 1830. febr. 2-án,
Túrpásztón (Szolnokm.), megh. 1898.
márc. 9-én. Tanult Szamosújvárt, Pesten.
A jogot Pozsonyban végezte. Színdarabja:
»Békési<í, a kolozsvári színház 60 arannyal
jutalmazott ered. tört., dr. 4 felv. Bem.
1856. jún. 23. Kemzeti Színház. »Majláth Margit«, dr, bem. a Kolozsvári Szín
házban, 1859. ápr. havában. »Móré<í, szmű,
Kolozsvárott került színre.
Gál Anni, színésznő, sz. 1897. dtee.
27-én, Bácson (Bács m.). Színpadra lépett
1924. júl. havában.
— 91

Gál Gyula, színművész, a Nemzeti
Színház örökös tagja, sz. 1865. nov. Ö-én,
Aradon. Iskoláit szülővárosában végezte. 14
éves korában a dunántúli Siklósra szökött,
hogy színész lehessen, ahol Molnár Gyula
dr. »BaboskendŐ<í e. népszínművében egy
borbélyt játszott dŐször. Szülei azonban
hazahozták, mire tovább folytatta gimná
ziumi tanulmányait. A színészek után még
kétszer szökött meg. 1882-ben jelesen vé
gezte a szíaészakadémiát és ez év március
havában elszerződött Jakabffy Gábor szín
igazgatóhoz. Játszott 1887-ben Kassán,
Nagyváradon, 7 évig KolozsVSir»tt, majd
Aradon. Eleinte mindenféle típust ábrá
zolt, de legkimagaslóbb az öreg embe
rek alakításában. 1896-ban a megnyíló
Vígszínház szerződteti, melynek 1901 de
cemberéig egyik jeles tagja. Ezen időben
egyben tanár volt a vígszínházi színész
iskolában. Ezután a Nemzeti Színházhoz
Iiivták meg és a Színészakadémián tanári
állást vállalt. 1916. jún. 30-án Aradon
ünnepelte 30 éves jubileumát »A biborosx
címszerepében. 1920. szept. 23-án lemon
dott akadémiai tanári állásáról. 1923. ápr.
21-én kinevezték a Nemzeti Színház örökös
tagjának. 1927. jan. 29-én ünnepelte Nem
zeti Színházi . tagságának 25-ik, művészi
pályájának 40-ik és színészakadémiai ta
nárságának 25-ik évfordulóját, amidőn a
kormányzó a I I I . osztályú magya^. _.érdömkereszttel tüntette ki. 1929. ápr. 27-éu
a kultuszminiszter kinevezte a színészaka
démia rendes tanárává. FŐbb szerepei:
Tartuffe, I I I . Richárd, Kent gróf, Menenius, Eudio, (Plautus: »Bögre«), Berniek
(Társadalom támaszai), Hekn (Nóra), Todorescu (Elnémult harangok), Szörényi
(Oeskay brigadéros), Professzor (Arany
kakas), S í . Lajos, Lechat (Az üzlet üz
let), Carlo Moretti (Becstelenek), Férioul
Maurice (Botrány), Ezredes (Otthon),
Lear király (1926. ápr. 20-án játszotta
először), Néró (Rabszolgák), Baumert (Ta
kácsok), Falstaff (IV. Henrik), KroU
(Rosmersholm), Orvos (Tábornok), Kárpáthy János (Egy magyar nábob), Shyloek (Velencei kalmár), Bourganeuf (Vá
lás után), Polonius (Hamlet), stb.
Színművei:
Társsz. Dávid
Ödön. Bem.
Operaház. »A

xVezeklŐkcí, dalmű 3 felv.
József. Zen. szerz. Farkas
1894. ápr. 24. M. Kir.
tüudérforrás«, szmű 3 felv:

Galamb Sándor dr.

Gál Gyula
sKaoagj, Bajazzo!« dramolett 1 felv.; írta
iBernliard- Bem. 101Ö. járt. 1. Uránia
Színház. »Jól játszottam ?íí, tragikomédia
1 felv. »Leszámolás«, dr. 1 felv, 1917.
júl. 28. Arad.
*

IF

Gál Gyula, az ember, a jóságnak, egy
szerűségnek, póz nélkül való természetes
ségnek mintaképe; Gál Gyula, a művész,
a legösszetettebb, legkomplikáltabb egyé
niségek közé tartozik. Alig van színész,
akinek oly gazdag volna a szereptára, mint
neki. S ennek a gazdagságnak az a titka,
hogy alig van színész, aki olyan sok
oldalú, szerephez símulásra, szerep szerint
való átalakulásra képes volna, mint Gál
Gyula. Ezt a magában is ritka adományt,
amely alkalmassá teszi arra, hogy Lear
királyt és Isidore Lechat-t, a román Tod'oreseut, a pópát és a gyökeresen magyar
Szörényi kapitányt játssza (Ocskay bri
gadéros), rendkívüli ambíció, szorgalom és
a művészet iránti fanatikus tisztelet teszi
még becsesebbé és mélyebbé. Gál Gyula
szemében nincs kis és nagy föladat, csak
művészi föladat van s amire vállalkozik,
azt teljes erővel és teljes tudással végzi.
Ennél is többel: hittel. Hisz a művészet
nek, speciálisan a színművészetnek nem
zetnevelő erejében, lelkesítő, megtisztító
hivatásában, a színpad kultúrterjesztő je
lentőségében. Azért irtózik mindattól, ami
léhaság, felületesség, könnyelműség a szín
művészet egész üzemében, a növendékek
gyakorlati és elméleti képzésén kezdve, a
próbákon át a nyilvánosság előtt valót
megjelenésig. Gál Gyulát a »gondolkodó
fizínés2ek« kategóriájába szokták beso
rozni. Ha ez a megjelölés azt fejezi ki,
hogy hiányzik belőle a megjelenítő fan
tázia, az intuitív mélybelátás, akkor a
ezó helytelen. Ha azt jelenti, hogy Gál
Gyula minden érzést, szenvedélyt, gondo
latot átszűr értelmén, hogy mindig el
lenőrzi önmagát, hogy nem ereszti ki ke
zéből az Önfegyelmezés gyeplőjét a leg«xponáltabb drámai helyzetekben sem: ak
kor találó a megjelölés. De akkor ezzel
a szóval azt is kimondtuk, hogy Gál'
Gyula eléi'kezett az emberábrázolás mű
vészetének oly magaslatára, ahova pálya
társai közül csak igen kevésnek adatott
meg elérkeznie. (Dr. Sebestyén Károly.)

Gál Hermin, színésznő, G. Gyula nő
vére, Bz. 1863-ban, Aradon. Előbb német
színpadon játszott; 1882. jún. havában a
Budai Színkörben működött, majd Csiky
Gergely biztatására fellépett a Nemzeti
Színházban is. 1883. jún. havában férjhez
ment és lelépett a pályáról.
Gál I s t v á n , r. k. plébános (Gál Gyula
színész öccse). Színműve: »Hivatásí{, szmfi
3 felv. Bem. 1909. szept. 18. Vígszínház.
Gál János, zeneszerző. Munkája: »Zobeida orvosa«, vígopera. SzÖv. írta Zörej
Erigyes. 1918. okt; havában elfogadta és
1919. novemberében előadta a boroszlói
Városi Színház.
Gál Johanna, színésznő, sz. 1880. jan.
22-én, Budapesten. Színpadra lépett 1901.
márc. 13-án.
Gál Bözsi, színésznő, sz. 1883. ápr.
23-án, Albertirsán. Színpadra lépett 1904.
júl. havában.
<
Galafrés Eisa, német színésznő, sz.
1879. máj. 23-án, Berlinben. 189-1. de?. IGán volt az oíső színpadi kísérlete. 1896-ban
a rigai Városi Színház, 1897-ben a hanno
veri ndv. színház tagja. 1906-ban Hubermann Broniszlav, 1916. "'óta Dohnányi
Ernő felesége. Nálunk is többízben ven
dégszerepelt. (Elsőízben 1913. deo. 16-án,
a M. Kir. Operaházban, Dohnányinak
»Pierette fátyola« c. némajátékában.) írónŐ
is, cikkei jelentek meg a »Pester Llo3'd'«ban. 1928. óta a M. Kir. Operaházban
mint mozgásművészeti rendező szorer:el:
színrehozta Schubert »Moraents musicals«ját (az eredetileg Zongorára szerzett zenét
Dohnányi írta át zenekarra), Gluck »0rph'eus«-ában pedig a néma kart, valamint
a pantomim csoportozatokat tanította be.
Galamb Sándor dr., tanár, író, sz,
1886. márc. 21-én, Gyöngyösön. Egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte és itt
szerzett tanári oklevelet. A Markó uccai
főreáliskola tanára, egyben az Országos
Színészegyesület iskolájában a dramaturgia
előadója volt. 1929-ben kinevezték a sze
gedi állami polgári iskolai tanárképző fő
iskola igazgatójává s tovább folytatja
Szegeden is színműbírálói működését.
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Galambos (Tauberl) Boriska

GáJfi József

Alint színházi kritikus dolgozott a »Napkeletí<-be e tudományos folyóiratokba szá
mos drámatörténeti értekezést írt. Szak
munkája: xHuszonÖt év a magyar társa
dalmi dráma törtéuetébők. Budapest, 1926.
Galambos (Tauberl) Boriska, BZÍnésznü, sz. 1857-ben, Pesten. Színpadra
lépett 1880. jan. havában, a Népszín
háznál.
Galambos Ferenc, színész, sz. 1857.
dee. 30-án, Esztergomban. Színpadra lé
pett 1877-ben, Völgyi György színigaz
gatónál. Rövid idő múlva visszavonult,
azonban 1883-ban újra kezdte a pályát
és kisebb vidéki társulatokkal barangolt.
Galánta
pozsonymegyei
községben
1826. aiig. 12-éii Balogh István úttörő
színigazgató játszott elsó'ül magyar szí
nészekkel, 1831. jún. 1-éa ismét ő kap
játékengedélyt. 1884. húsvétján Kárpáthy
György, itt a színigazgató. 1886. szept.
havában Bogyó Alajos konzoroionális tár
sulata jött idb.
Galaiitai Zoltán,
színész, sz. 1886.
nov. 24-én, Győrött. Színpadra lépett
1914. máj. havában.
Galbari Lajos, színész, sz. 1860. febr.
7-én. Színpadra lépett 1879. febr. S-án,
Gáspár Jenő színigazgatónál.
Galeffi Carlo,
vilígbírű baritonista,
EZ. Eómában. Nem egészen két évtized
előtt kezdte meg színpadi pályafutását.
Kómában a Teatro Adriano egyik elő
adásán az »Aidá«-ban mint Amonasro
tűnt fel. Maseagni fedezte fel és bosszú
ideig tagja is volt annak a staggionenak,
amely a híres komponista vezetése alatt
vendégszerepelt egész Olaszországban és a
külföldön is. Később énekel Palermóban,
a nápolyi San Carloban, Firenzében, Liszszabonban, 1912. óta ünnepelt énekese a
milanói
Sealának. Hangja emlékeztet
Titta Kuffo-éra. Hatalmas erejű, nagy
szerű barítonbang, amelynek minden lírai
lágysága mellett pompás heroikus ereje
is van. Nálunk a Városi Színházban lépett
fel, 1928. áprilisában, ahol a »Rxgoletto«
címszerepében és a sSzevillai borbély« 'Figarójában nagy sikert aratott.
— 93

Galéria, (fr. = galerié).) = karzat..
Eredeti értelemben oly fedett helyiség,
melyben sétálni lehet. A régi színházi
tudósításokban a karzat szó helyett a ga
léria szót alkalmazzák általánosan a ma
gasban ülő közönségre. (V. ö. Kakasülő.
Karzat.)
G a l e t t a Ferenc, színész, sz. 1889,
máro. 12-én, Temesvárt, ahol iskoláit vé
gezte. 1910. őszén lépett a színii^ályára.
Fehér Károly társulatánál, Csíkszeredáii,
a »Trenk báró« c. operett Nikoláj szere
pében. 1912-ben Halász Alfréd dunántúli
társulatához szerződött, azután egy év
múlva Füredi Béla pécsi színigazgatóhoz
kapott meghívást és rövid idő alatt Pécs.
kedvence lett. 1914-ben bevonult katoná
nak, majd elszerződött Komjáthy János
bud'a-temesvári színházához, azután a Vá
rosi Színház szerződtette tagjai sorába.
1922-ben a Blaha Lujza Színház tagja;
1923-ban állandó vendég volt Aradon, hol
febr. 7-én színre került a »Masa« c. ope
rettje, zen. szerz. Csányi Mátyás. 1924.
dee. 19-én ismét fellépett a Városi Szín
házban, a »Krizantém« c. operett Edgar
herceg szerepében. 1925-ben a Theater an
dér "Wien vendége volt, azután ez év ja
nuár havában két évre ismét a Városi
Színházhoz szerződött. 1929. ápr. havában
Aradon ;)G«rlvásár« címen egj operettje
került színre.
Gálíaivi K á d á r G^za,
színész, sz.
1858-ban, Aradton. Színpadra lépett 1881.
ofct. 11-én, Erdélyi Mariettánál.
Gálffy Endre, színész, sz. 1901. szept.
5-én, Várfalvatord'án (Tordaaranyosm.).
Színpadra lépett 1924. júl. havában.
Gálffy I s t v á n , színész, sz. 1861-ben,
Nagysolymoson (Udvarhelym.). Színész lett
1878-ban, Nagy Mihály társulatánál.
Gálfi Anna, színésznő, sz. 1897. febr.
22-én Aranyospolyán (Tordaaranyos vm.).
Színésznő lett 1920. okt. havában.
Gúlfi Gizella (Gáti Hey Eszter), szí
nésznő, sz. 1864-ben, Beregújfalun. Szín
padra lépett 1887. jan. 1-én, Bokody An
talnál.
Gálfi Jözsef, színműíró. Színműve:
»Páris ostroma«, vj. Bem. 1870. dieo. ha-

Galgóczy Bella

Gallmeyer Jozefa

vában, Tordán, Szegedi Mihály társula
tánál.
Galgóczy Bella, színésznő, sz. 1882.
ápr. 19-én, Eőrön (Szabolcsin.). Színpadra
lépett lOOT-ben.
Gaígóczy Lajos, színész, sz. 1885.
ápr. 3-án, Sümegen, megli. 1928. jún.
1-én. Színpadra lépett 1908. ápr. 1-én.
Galgöczy Lajosné Turbók Rózsi szí
nésznő, sz. 1895. febr. 16-án, Padragon
(Veszprém.). Színpadra lépett" 1923. máj.
Kávában.
Galgöczy Eozália, amerikai magyar
színésznőt 1928. augusztusában, Csikágóban, a Clark-streeten egj szálloda udvarán
holtan, összezúzott tagokkal találták meg.
Az épületnek negyedik emeletéről zuhant
a köves udvarra és azonnal szörnyet halt.
Á. nyomozás nem tudta megállapítani,
hogy mily módon történt a szerencsétlen
ség, öngyilkosság volt-e, vagy esetleg bűn
tény? Galgóczy Rozália Viz Józsefnek, a
»S2Ínhází< c. lap szerkesztőj ének volt a
Gálitzky, Erzsi, színésznő, sz. 1892.
nov. 25-én, Budapesten. Színpadra lépett
1916. Jún. 28-án.
Gáíltziky Irén, színésznő, sz. 1891. ápr.
16-án, Budbrpesten. Színpadra lépett 1911.
jún. havában.
Gálitzky Kálmán, színész, sz. 1895.
jún. 19-én, Budapesten. Színpadra lépett
1920. júl. havában. — Neje: Horváth
'Anna, színésznő, sz. 1895. szept. 18-áu,
Pozsonyban. Színpadra lépett 1920. ,jún.
Kávában.
Gálitzky M a i ^ í , színésznő, sz. 1889.
apr. 29-én, Budapesten .Színpadra lépett
1907-ben.
Gallai Ernő, színész, sz. 1903-bun,
Budapesten. Színpadra lépett 1920-ban.
Gallai Márton, színész, sz. 1901. febr.
22-én, Budapesten. Színpadra lépett 1921.
jún. 15-én.
Gaíiaa Kánöor, színész, sz. 1895. dec.
18-án, Budb-pesten. Iskoláit u. o. végezte.

Rákosi Szidi színészisholáját látogatta,
onnan a Kisfaludy Színházhoz szerződött.
1913-ban a Budapesti Színház, 1916-ban
a Kristálypalota tagj a. Onnan a Blaha
Lujza Színházhoz hivták meg. 1926-ban
a Király Színház tagja volt. Ezután fel
váltva mííködött . a Royal Orfeumban, a
Városi Színházban és a Budai Színkör
ben. G. mint táncos-színész igen ismert
nevet vívott ki a fővárosban. — Neje:
Beregi Kató, táncosnő.
Gallina Giacinto, olasz színész, sz.
1852. júl. 31-én, Velencében. Mint író
Goldoni kö vetőj e. sCompagnia Gomica
Goldoniana« nevű 32 tagú társulatával
1894. ápr. 29-én vendégszerepelt a Vá
rosligeti Színkörben.
Galló Dávid, súgó. Munkája: j;Színházi emlényíí. Kiadta Ungvárott, Pejér
Károly színtársulatájiál. (Az eredeti pél
dányról, ahol azonban az évszám nincs
feltüntetve.)
Galló Gyula, színész, sz. 1858-ban,
Losoncon, megh. 1909. júl. S-áa, Gyön
gyösön. Színész lett 1875-ben, Balogli
Alajosnál.
Gallovich Jenöné Temovszky Margit,
énekesnő, sz. 1879. aug. 20-án, Lúgoson.
Színpadra lépett 1909-ben, később vissza
vonult.
Gallovich Károly, hírlapíró, 1912-ben
az Uj Színpad titkára. Színműve: »Tűzimádók«, társ. szmű 3 £elv. Bem. 1909.
márc. 13-án, Aradon, Szendrey Mihály
társulatánál.
Gallus Meűiitscíi, karnagy 1793—94ben a pesti és budai német színháznál
működött. Shakespeare »Maobeth<í-jéhez
lííséi^őzenét írt. (Az eredeti színlapról.
1794. ápr. 28. »Macheth« pesti német
bemutatója alkalmából. Egyetemi Könyv
tár.)
Gallmeyer Jozeía, bécsi operetténekesn|6, sz. 1838. febr. 27-én, Lipcsében,
ímegh. 1884. febr. 2-án, Bécshen. Tíz
éves korában Budán, a Krisztinaváros
ban lakott szüleivel. A művésznő nálunk
több ízben vendégszerepelt, így többek
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Galotti Emília

Galó György
között lS61-beü Temesvárt, ekkor még
nem volt híre magaslatán, egy szomszédos
faluba kirándulva betért a templomba, az
oltár előtt letérdelt és buzgón imádkozott,
hogy Isten segítse pályáján előre. Három
év múlva már népszerű volt s hálából a
kis falusi templomnak értékes misemondóruliát E drága oltárékítményeket küldött,
1865-ben. 1867. jún. havában a pesti né
met színilázban vendégszerepelt és ebben
a versikében adott kifejezést rokonszenvé
nek:
Dass i nimmer nach Wien geh,
Das steht schon ganz fest
Und wann's Ihna recht ist
Bleib i in Pest,
1872. márc. .havában, továbbá 1877. jan.
6-án, majd 1878. jan. havában újra el
jött hozzánk. (Pesti német színház.) Igen
népszerű színészn'Ő volt s a bécsiek csak
»Pepi«-nek hívtak.
Gald György, színigazgató, sz. 1845ben, Pesten, megh. 1928. aug. 30-án, Alagon. A Népszínháznak 1875-től vagyis
kezdettől fŐgépészmestere volt s mint ilyen,
sok praktikus gépezetet konstruált az elő
adások tökéletesítésére. Számos vidéki szín
házat szerelt fel. 1896. márc. 21-én meg
alapította a városligeti »Hököm«-színliázat, majd 1899. márc. havában megnyi
totta a Magyar Műszínkört. (L. o.).
Gálos Hezső, tanár, a temesvári f e l ^
kereskedelmi iskola igazgatója, sz. 1885ben, Budapesten, u. o., továbbá Berlinben,
Lipcsében és Kolozsvárt tanult. Munkája;
»Magyar vonatkozású német drámákíc. Bu
dapest, 1912.

Gálosi Zoltán, színész, sz. 1886- szept.
26-án, Garamkissallón (Hont vm.) Atyja
G. János, színész, anyja Bussay Clarisse.
A Színművészeti Akadémia elvégzése után
a budapesti Nemzeti Színház ösztöndíjas
tagjaként Kolozsvárra szerződött. Mint
karakter-naturburs a háború kitöréséig a
kolozsvári közönség kedvence volt. A ko
lozsvári Nemzeti Színháznak 1911-ben a
Magyar Színházban történt vendégszerep
lése alkalmával az »Omnia vincit Amor«
férfi főszerepében tűnt fel játékával- 1914ben bevonult B a háborút, mint tüzértiszt
a szerb és olasz harctereken küzdötte végig.
Maláriával került vissza Kolozsvárra a
piavei frontról. A román impérium miatt
feljött Budapestre. Miután itt nem tudott
saíüliiázakiiál elhelyezkedni, a B. Sz.
K. Et.-nál nyert alkalmazást.
Gálosi Zoltánné
Dezséri Horváth
Emma, színésznő, sz. 1889-ben, Sopron
ban. Már mint gyermekszereplő feltűnt
a színpadon. 10 éves volt, mikor szüleivel
(édesanyja szintén színésznő volt, Dezséri
H. Gyuláné Gersan Mária} Kolozsvárra
került. Itt játszott a gyermekszerepek
folytatásaként, mint drámai színésznő,
majd vidékre ment. Késlőbb Szilágyi
Dezső, Krémer Sándor, Patek Béla tár
sulatának hősnője. 1916-ban lemond a színészeti^'l, hivatalt vállal Kolozsvár vá
rosánál. 1919-ben a Belvárosi Komédia
kolozsvári Kamaraszínházánál újra ját
szik, majd férjhez megy. 1930-ban édes
atyjával és férjével Budapestre költözött.
Galottí Emiüa.
Lessing drámája.
Ford. Kótsi Patkó János. Valószínű
leg Kolozsvárott adták elsőül- Pesten a
»Rondellá<í-ban játszották először 1809.
febr, 3-án, majd márcí 8-án, ápr. 30-án
és jún. 20-án a »Hacker-szálá«-baJi. Öt
hónap alatt tehát négyszer került színre.
Budán a Várszínházban 1836- júl. 16-án
játszották először —• Kazinczy Ferenc
fordításában •— a következjő szerep
osztással : Galotti Emüia: Lendvayné
Hivatal Anikó; Galotti Edoarda: Szentpétery; Goiizaga fejedelem: Lendvay; MarineEi: Egressy; Gróf Appiani: Bartha;
Orsina grófné: Kantomé. A Nemzeti
Színházban mindjárt a megnyitás évében
—• 1837. szept. 25-én — mutatták be

Gálosi János, színész, sz. 1848. nov.
9-én, Lippán (Aradm.). Mint nyugdíjas
tag halt meg Kispesten, 1908. szept.
2-án' Édes atyja Drechsler György, varga
mester. Tizennyolc éves korában a sziüei
háztúl megszökött s beállt színésznek. Ma
gas, tiszta tenorhangja a vidék legjobb
tenorietái közé emelte. 1890-ben a Nemzeti
Színházhoz szerzíSdöttj az akkor még ál
landó kórusba. — Első neje: Bussay
Clarisse, színésznő, sz. 1860. aug. 6-án,
Ipolyságon- Második neje: Pethes Hilária, színésznő, kivel 1905. márc. 20-án
lépett házasságra, Kispesten.
95

-

Galsworthy Jolin

Ganghofer Lajos

»Galotti Emiliá«-t. A címszerep Lendvayné kezében mai-adt s az öreg Galottit
ezúttal is Szentpétei-y játszotta, de a többi
szerep gazdát cserélt. Gonzagát Egressy,
Marinellit: Fáncay; Orsina grófnét pe
dig : Laborfalvi Róza. játszotta. Vörös
marty az »Athenaeum« hasábjain több ki
fogást emelt a szereplők játéka ellen s
egyedül csak Lendvaynéval volt teljes
mértékben megelégedve. A Nemzeti Szín
házban összesen ötször került színre Galotti Eniilia, utoljára 1854. jún. 26^áa2.
A címszerepet akkor már Komlóssy Ida
játszotta.

X907. szept. 2-án. A kolozsvári líceum
ban végezte iskoláit. 1849-ben honvéd volt.
1861-ben kinevezték a kolozsvári keres
kedelmi- és iparkamara titkárává. Több
színművet fordított magyarra, ezek: »Atar
Güll«, dráma 4 felv. 1851. szept. 6-án
adták elő Kolozsvárott. »ArabeIla«, vj.
3 felv. 1852. jún, 11. Nemzeti Színház.
»3 gyertyatartó*, vj. 1 felv. »Hadicselíí,
vj. 1 felv. »Két apród«, vj. 1 felvl
sKünnszorult nő«, vj, 1 felv. »Bagdadi
hcríiegnő«, vj. 3 felv, Dumas S. után.
»A nagybácsi végrendelete*, vj. 3 felv,
1880. ápr. 9. Kolozsvárott.

Galswortb,y John (gelszvörazi), angol
író, sz. 1867-ben. Oxfordban jogot ta
nult. Beutazta mai.dnem az egész világot,
Utazásából hazatérve, újságíró lett. 1926.
szept. havában a Magyarországi Szín
padi Szerzők Egyesülete tiszteletbeli tag
jává választotta, 1927-ben Budapestre is
ellátogatott, mint a londoni Pen-olub el
nöke. Színdarabjai magyar színpadokon is
nagy sikert arattak. Nálunk előadásra ke
rült színművei ezek: »Ablakok«, vj. 3>
felv. Ford. Harsányi Zsolt. -Bem. 1925.
ápr. 11. Vígszínház. »Űriémberek«, szmű
Ford. Szép Ernő. Bem. 1925- szept. 25.
Vígszínház. »Menekül6 asszony«, szmű 5
képben, Ford, Karinthy Frigyes. Bem.
1926. okt. 29. Magyar Színház. »Az ezüst
kazetta«, szmű 3 felv. Ford. Pünkösti
Andor, Bem. 1927. ápi-. 23. U. o. »Életr6balálra«, tragikomédia 3 felv. 5 képben.
Ford. Pünkösti Andor. Bem, 1928. jan.
20. Nemzeti Színház.

Gamauf István,
a Magy.
^Kir,
Operaház titkára, ez. 1860-ban (Somogy
m.), megh. 1902, szept. 9-én, Nógrádverocón. Tanári oklevelének elnyerése
után gr. Keglevich István gyermekei
mellé szegődött nevelőnek. Midőn Keg
levich első ízben lett intendáns, őt hízta
meg a titkári teendők elvégzésével. Az
Operánál 16 évig működött; nyelvisme
retével tűnt ki.

Galvácsy László, ügyvéd és töbh me
gye táblabírája, sz. 1804-ben, Rohoncon
(Szabolesm.), megh. 1838-ban. Színműve:
»A hazud8ág«, vj. 6 felv. Federici után
olaszból ford. Buda, 1840. (»Külföldi
játékszín*. 18.)
Galyasi Paula, színésznő, sz. 1869.
febr. 20-án, Módoson (Torontálm.). Szí
nésznő lett 1893. okt. 3-án, Tiszay Dezső
színtársulatánál. (Környei Béla első fe
lesége volt.)
Gámán Zsigmond, kir. tanácsos, ke
reskedelmi- és iparkamarai titkár, sz.
1S29. márc. 2-áu, Kolozsvárott, megh.

Oandera Félix, francia színműíró ná
lunk előadott munkái: »Hol a férjem ?«,
vj. 3 felv. Ford. Szép Ernő. Bem. 1923.
febr. 16. Renaissanca Színház. »Önagysága két férje«, vj. 3 felv. Ford. Koszítolányi Dezső. Bem. 1923. szept. 1-én.
U. o. »Ki babája vagyok én?*, boh'.
3 felv. Bem. 1924. dec. 6, Belvárosi
Színház. »Vclga-bár«, zenés vj. 3 felv.
Ford. Harsányi Zsolt. Bem. 1929. jún.
8. Vígszínház.
Gandilíot (gandijó) León, fr. színmű
író, sz. 1862-ben, Párizsban, megh. 1913.
szept. l2-én, Neuillyben. Színművei: »A
kis hörcsög*, boh. dalokkal, 3 felv. Ford.
Komor Gyula. Bem. 1895. máj. 25.
Városligeti Színkör. »A teknősbéka*, boh.
3 felv. Ford. Fáy J . Béla. Bem. 1898.
nov. 29. Vígszínházi. »A kikapós pati'kárius*.
Ganghofer Lajos, német író, sz. 1885.
júl. 7-én. A világháború alatt mint hadi
tudósító működött. Színpadi művei kö
zül nálunk legismertebb a »Vaicni nász*
c. szenzációs drámája, amely Kürthy
Emil fordításában a Budai Színkörben
(1897. nov. 25-cn) került színre.
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Ganne Louis

Garai Károly

Ganne (gan) líouis, fr. zenészeitek,
megh. 1923. jiÍL. Kávában, Párizsban. A
múlt század kilencvenes éveiben Boulanger tábornok szereplésének idején világ
szerte népszerű dal volt a sBoulangertilidiiló«. Ezt a dalt, amelynek címe a
)íGyőzelem atyja« volt és amely úgy kez
dődött »En revenaiit de la Ilevueí< Paulus,
az akkori idők leghíresebb párizsi kupié
énekese tette népszerűvé. Ez a kupié BoulaEger tábornokot dicsőítette és mintegy
preludiuma volt az ő eljövendő trónralépéeének. Az indulószerŰ kupié zenéjét
Louis Ganne zeneszerző írta, aki ezen
műve révén viiágkírű lett, mert alig volt
a kultúrvilágnak olyan kicsiny zuga, ahol
az indulót ne játszották volna. A »Cániő<i:
c- mazurka, mely egykor szintén nagyon
népszerű volt, S2ántén az o kompozációja.
Több operettet is írt, amelyek közül a
»Csepürágók<í, 1901. dec. 30-,án a Ma
gyar Színházban is nagy sikert aratott.
Másik magyarul sxínre került műve: »Furulyás Jan.csi<í, operett 3 fclv. írták
Matchel Georges és Vaucaire Líaurico.
Ford. Bródy Miksa. Bem. 1912. jan. 19.
iKépopera.
Gans (Ludassy) Gynia, magyar szár
mazású bécsi író. Színművei: ;>Ass2onyhűeég«, 1 feiv. színmű. Bemi. 1911. febr.
3-án, Bécsben, Theater in der Josefstadt.
Gansbaclier Jtízsef dr., világhírű bé
csi énekmester, sz. 1829-ben, megh. 1911.
jún. 4-én, Bécsben. A múlt század hatvanas
éveiben az ügyvédi pályát az énekmester
hivatással cserélte fel- 1876. meghívták a
bécsi konzervatórium énekmesteri tanszé
kére. Számtalan magyar énekművész volt
tanítványa.
G a r a JenÖ, színész, sz- 1880. ápr|.
16-án, Sarajevóban.
Színpadra
lépett
1889-ben. ÁÜandóan kisebb társulatokkal
faJuzgatott, nejével, aki segédszínésznö
volt.
Gara József, szerkesztő, sz. lB64-ben,
Székesfehérvárott, ahol érettségit tett, majd
a »Szabadságí< c helyi lap munkatársa
volt. »A rongyos embér« c egyfelvonásos
öramolettiát előadták 1887. febr. 10-én,
Székesfehérvárott.
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G a r a Zoltán, díszlettervező, sz. 1901ben, Budapesten. Három és féléves korá
ban teljesen magától kezd el rajzolni, 12
esztendős, amikor az Ipái-művészeti Is
kola esti tanfolyamára kerül, ahol két évig
gipsz- és modell után dolgozik, azonban
a természet másolása nem elégíti ki, ha
nem elképzelésének valamely anyagba való
formálását tartja az igazi művészetnek;
így határozza el, hogy építész lesz. Tanul
mányait Budapesten, majd Bóosben végzi,
honnan Málnai Béla hívására visszajön,
kinek két esztendeig tanítványa és munka
társa ; ő dönt további útja felől is. 23i
éves korában Lázár Ödön színházigazgató
teret ad az akkor legfiatalabb díszletterve2íő első önálló bemutatkozásának. A
Király Színházban , elért sikerek aztán
megnyitják számára a többi színházak ka
puit és azóta állandó díszlettervezője a
Király Színházon kívül a Fővárosi Ope
rett Színháznak és a Magyar Színháznak
is. Intereuröket is tervez.
Garády (Gauss) Viktor, író. és zooló
gus, HZ. 1857. júl. 27-én, Fiúméban. Előbb
tanár volt Fiúméban, majd Budapesten
hírlapíró lett. Ö fordította le a »Bánk
bán«-t olasz nyelvre. Elsadta Salvini Gusz
táv társulata a Vígszínházbán, 1897, okt.
11-én. Egyéb fordítása: »Hűtelení<, vj. 3
felv. Irta Eoberto Bracco. Bem. 1896.
nov. 12. Vígszínház.
Garai Béía, színész, sz. 1897. febr.
14-én, Szabadkán. Színésszé lett 1919.
szept. havában. — líeje: Pénzes Kató,
színésznő, sz. 1895. jún. 26-án, Bud^apesten. Színpadra lépett 1921. júl. ha
vában.
Garai Ilka, színésznő, sz. 1880. okt.
21-én, Aradon. Színpadra lépett 1902. jan.
1-én, Leszkay Andtás színigazgatónál.
Garai Hona, színésznB, sz. 1881-ben,
Eumán (Szerbia). Színpadra lépett 1900.
ápr. 4-én.
Garai Károly, fővárosi nagykereskedő,
sz. 183S-ban, megh. 1900. márc. 19-én.
Egy téli este a Nemzeti Színház előtt el
csúszott, ujját törte. A balesetbiztosító,társasGgtól e baleset fejében 2000 forin-

Garay Ferenc

Garai (Payer) L enke
tot kapott, amit ő kettéosztva, 1891. de
cember havában a Nemzeti Színháznak és
a Népszínháznak pályadíjra ajánlotta fel.
Garai (Payer) Lenk«,
színésznő, sz.
1862-ben, Pesten. Színipályára lépett 1880.
jún. havában, Szathmáry Károlynál.
Garai Malvinj színésznő, sz. 1885.
máxc. 18-án, Pogarason. Színpadra lépett
1910. jún. havában. 1927-ben nyugdíjba
ment. — Pérje: Kertész Dezső, fíhnszínész.
Garami Béla
orvos d'r., zeneszerző.
Munkája: »Don Quijote«, regényes nagy
operett 3 felv. Szövegét Cervantes ha
sonló című regénye után írta: Liptai Ká
roly. Bem. 1909. jan. 31-én, Nagyváradón,
majd ez év aug. 19-én, a Fjővárosi Nyári
Színkörben, Budán.
Garami Ernő, szocialista író, v. keres
kedelmi miniszter, a »Népszava« szerkesz
tője, ez. 1876-ban, Budapesten. Szín
műve: »A megváltás felé«, szmű 3 felv.
Bem. 1908. ápr. 3. Vígszínház.
Garami (Galilen) Imre, színész, sz.
1863-ban, Székesfehérvárt. Színpadra lé
pett 1884. okt. 23-án, Szathmáry Károly
színtársulatánál.
Garami Iniréiié' Kölcsey Ida, színész
nő, ez. 1886. dee. 13-áii, Miskolcon. Színpadta lépett 1911, nov. havában.

1^

Garami Sándor, színész, sz. 1889. jún.
3-án, Szatmárt. Színpadra lépett 1913. júl
havában. 1919-ben lemondott a pályáról.
Garamsz?egi Dezső, színész, sz. 1894.
máj. 23-án, Budapesten. Színpadra lépett
1924. júl. havában.
Garamszeghy Géczy Sándor,
vitéz,
színész, sz. 1879. máre. 9-én, Mezőkevesd'en. A katonai pályáról lelépve, a színészakadémiára iratkozott. 1907-ben nyert ok
levelet és ez év szept. 1-én a Nemzeti Szín
ház tagja lett. A világháború kitörésekor
bevonult és mint hadnagy szolgált. Tarnopolnál fogságba került. Három évi szibé
riai fogság után először lépett fel »A dblovai nábob leányai c. vj. Tarján Gida

szerepében, 1917. okt. 25-én, a Nemzeti
Színházban. 1911. április havában elnyerte
a Farkas—Ratkó-díjat. 1914. jan. 16-án a
Nemzeti Színházban színrelrérült »Matyólakodalom« c. falusi története. 1923, júl l-én
házasságra lépett Muzsnay Bella színészn;3vel.l925. jún. 21-én vitézzé avatták. FŐbb
szerepei: Balogh dr. (A híd), Toulonnier
(Ahol unatkoznak), Barna (Egy magyar
nábob), Ferkó (A cigány), Kósza Gyurka
(Piros bugyeHáris), Balogh (Báthory Zsig
mond), Orsino (Vízkereszt), Szentirmay,
(Dolovai nábob leánya), Almaviva (Fi
garo házassága), Lysand'er (Szentivánéji
álom), stb. Két kötet könyve jelent meg*..
»Szibériai virágok« címmel verseket írt,
míg »Szibériai elbeszélések« c. munkája
novellákat tartalmaz.
Garas Márton, színész. 1906-ban Szí
nészakadémiát végett, 1907." októberében
Beöthy László a Magyar Színházhoz szerZiődtette. Itt hamarosan feltűnt és a kö
zönség kedvence lett és a kritika által is
elismert művésszé fejlődött. Jobb szere
peiben, a »Sasfiók<( Metternich-jében, a
»Vadkac8a« Hjalmar Egdal-jában, Hauptmann »Elgá«-jában mint gróf Starsenyky,
az »Éjjeli menedékhelyí< színész-szerepé
ben és mint Zoltán a »Császár katonái«ban nagy sikerei voltak. 1911-ben Berlin
ben működött Heinhardtnál és a König^
liohes Schauspielhaus-ban. 1912-ben az
Uj Színpad tagja volt. Ezután a film
művészet hódította el, ahol mint elismert
rendező világsikerre tett szert. 1924. áp
rilis ha%'ában az Unió-színházakhoz szerző
dött rendezőnek; ez év május 24-én be
mutatkozott a Belvárosi Színházban, »A
papának igaza volt<í c. vígjátékban. A
szezon végén megvált az Uniótól és ismét
filmrendező lett külföldön.
G a r a y Ferenc, színész, sz. 1853. jan.
26-án, Nagyváradon, megh. 1928. jan.
4-én, Budapesten. Nagyváradon végezte is
koláit. 1875. aug. l-én lépett a színi
pályára. Egressy Ákos színtársulatánál.
Kisvárdán, hol első szerepe a »Palura
keU mennie« c. vígjátékban Presser ta
nácsos volt. Második igazgatója Szegedy
Mihály volt, aztán Várnay Fábián. Idő
közben hangja a megerőltetés miatt megcsökkent, ezért 1880. okt. 1-től súgó lett
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Garaj

crárdonyi A n t a l

J ános

M i k l ó s s j Gyula társulatánál, Miskolcon.
Azután Lászy Vilmoshoz szerződött, on
nan pedig- 1882-ben Bogyó Alajostioz,
egy év múlva J a k a b Lajoshoz. 1914. aug.
1-én nyugalomba vonult.
Garay János,
költő, sz. 1812. okt.
10-én, Szegszárdon, megh. 1853. nov.
Ö-én, Pesten. Nemes származású atyja ke
reskedő volt, anyja a városi főbíró leánya.
Pécsett tanult, majd 1829-ben Pesten or
vosi tanulmányokat folytatott s a költé
szetre adta magát. 1833-ban a )>IlegélÖ« és
»Honművész« munkatársa lett. A 30-as
évek drámai mozgalmai őt is magukkal
ragadták és a francia romantikus dráma
hatása alatt számos színdarabot írt. Ismer
tebbek; »Domonkos, vagy uram, ne vigy
minket a kísértetbe; franciából fordította.
(Más címe: »Dominique, az ördög cimborája«.) 1835. júl. 29-én adták elő. »Vasálorcaíí, színjáték 5 felv. Des Arnould és
Pournier után, Budán, 1835. nov. 28, és
1836. Jún. 29-én adták. »Jós ige« (ké
sőbb »Arbóc<í) c. 5 felv. szomorújátékát
1836-baQ adták mérsékelt hatással. Egyéb
m u n k á j a : »Ország'h Ilona«, tort. szomorúj,
5 felv. »Báthory Erzsébet«, tört. dráma
5 felv. Bem. 1840. aug. 29. (Nyomtatás
ban is megjelent.) »Az utolsó khán«, szo
morú j . 5 felv, »Az utolsó magyar khán«,
1844., pályadíjat és dicséretet nyert. Több
fiatal íróval: Vajda Péterrel, Gaál József
fel, Szigligetivel, Tóth Lőrinccel 1836-ban
a pesti drámai-egyesületet alapította, ere
deti színművek írására. A jeles költŐ tel
jesen vagyontalanul halt el. Lelkes írók a
közönséget országos adakozásra szólították
fel és az elnyomatás BZ-'Jrnjű. időszakában
megmozdult az ország; s tízezer forint
gyűlt össze a Garay-árvák javára. Szülő
házát emléktáblával jelölték meg, melynek
ez a felirata: »Itt született Garay, fész
kéből i t t kelé szárnyra. Könnyű pacsirta
gyanánt égre röpítni d'alát. Hallja egész
ország, s Örömében reszket a fészek, Mert
dala honszeretet, mert dala hű szerelem«.
Emlékszobrát, mely Szárnovszky Ferene
műve, 1898. j ú n . 5-én leplezték le SzegBzárdbn. Egyik leghíresebb költemenyónyébol: »Az obsitos«-ból bohózatos színművet
í r t Paulini Béla, Kod'ály Zoltán dr. zené
jével, »Háry János« címen. ( L . o.) Bem'a M . Kir. Operaház.
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G a r a y K á r o l y , színházititkár, sz. 1872.
febr. 17-én, megh. 1915. aug. 5-én, N a g y 
szombatban. Színpadra lépett 1912. j a n .
havában.
;
Garcia Manuel,
spanyol énekes, sz.
Aíadridban, 1805. márc. 17-én, megh.
1906. júl. 1-én, százegy éves korában,
Londonban. M i n t a gégetükör feltalálója
hervadhatatlan érdemeket szerzett, de ta
lálmánya csak a magyar Czermák tanár
utján vált az emberiség közkincsévé. Korá
nak leghíresebb énekmestere volt.
Garcia P a u l i n e , spanyol származású
énekesnő. ( L . ; Viardot.)
Gárdái L a j o s , színész, sz. 1884. j ú l .
3-án, Mócson (Kolozsm.). Színpadra lépett
1904-ben. Három évig Bra:áliában volt.
1929-ben az Uj Színház tagja. A »Tüzek
az éjszakában<( és a »Vakablak« c. dara
bokban nagy sikerrel játszott.
Garde-robe, (fr. = gardrób), a. m.
ruhatár. ( L . o.) Gardrob-szabó színházi
kifejezés, az cltöztetŐ-szabóra értendő.
Hajdan az ÖltÖztető-szabó is résztvett egyegj színielőadásban, ahol mint statiszta,
esetleg mint szereplő lépett fel. Volt rá
eset, hogy az ilyen öltöztetó'-szabó első
rendű • színésszé lett. Példa erre Bartha
J á n o s (1. o.) esete.
Gardini Carlo, impresszárió — Gerster Etelka (1. o.) férje — sz. 1833-ban,
megh. 1910. m á j . közepén, Bolognában.
A leghíresebb énekesnőket -és énekeseket
m u t a t t a be Európa és Amerika közönsé
gének, többek közt Gerster Etelka, a ma
g y a r származású nagy művésznő, P a t t i
Adelina és Nilsson Krisztina méltó ve
télytársának is ő volt az impresszáriója.
A világkörutaknak házasság lett a vége.
(1877. m á j . 17. Pesten.) A művészpár
Bologna szomszédságában telepedett le a
saját birtokukon. Gerster Etelka nagyhírű
énekakadémiát alapított, férje pedig- az
Egyesült Államok bolognai konzulja lett.
Gárdonyi A n t a l (cs. n. Kövesdy), j e 
les intrikus színész és színigazgató, író,
ez, 1824. j ú n . 10-én, Martonvásáron, megh.
1907. aug. l l - é n , Tatatóvárosban. A pápai
7.

1
'Gárdonyi Géza

Gárdonyi Géza

re£. tlieológáát elvégezve, pappá lett és
a szabadságharc alatt miiit őrmester küzidiött. A Bach-korszakban két napigi
magánál rej tegette egy üldlözött hon
fitársát, amiért menekülnie kellett és
így jutott a színészethez, ahol Gárdonyi
álnév alatt működött. 1869. szept. 20-án
vendégszerepelt a Nemzeti Színházban, a
»Haramiák«-ban, mint Moór Eerenc. Sze
repei: Burleigh (Esses gróf), Monti gróf
(Szökött katona), "Wurm (Ármány és sze
relem), Bence (Csikós), Arthur (Kahnár
és tengerész), Gara (Besztercei gróf vagy
Hunyady halála), Hamlet, I I I . Eichard,
Biberach, stb. A 60-as években igazgató
volt Komárom, Esztergom, Váe stb. vá
rosokban. 1882. máj. 25-én Kovács Gusztávnéval (volt színigazgatónő) házasságra
lépett Szerencsen. 1884. júl. 23-áii Komá
romban, a »Tót leányíí-ban jubüált;
1888. szept. 1-én Komáromból újra nő
sült, írt verseket, melyeket xCyprualombok« és »Dalok és epigrammák« c. alatt
adbtt ki Tatán, 1895-ben. Ugyanitt szer
kesztette a »Tatatóvárosi Lapok«-at. —
Kéje; Heberling Liszka (1. o.) színésznő.

,

Gárdonyi Géza, író, költő és dráma
író, sz. 1863. aug. 3-án, Agárd' pusztán
(Pehérm.), megh. 1923. okt. 30-án, Eger
ben. Középiskolai tanulmányait Sárospata
kon, Pesten és az egri tanítóképzőben vé
gezte.
Tanítóskodott
(Karádon (So
mogy m.), Devecserben (Veszprémm.), Sár
váron (Vasm.). 22 éves korában a gyŐri
»Hazánk« főmunkatársa, 1885-től bárom
éven át szerkesztette a »Tanítóbarát« havi
folyóiratot, 1887-ben a középiskola tanár
képző növendéke. líiadta a néptanítók
naptárát 1886^87—SS-ban. A tanítói pá
lyát elhagyva, 1888-tól a »Szegedi HiradÓí<-nál, 1890-ben a »Szegedi Napló<ínál, 1891-ben az »Arad' és Vidéké«-nél
dolgozott. Ez év decemberében Pestre ke
rült a »Magyar Hírlap«-hoz. Azonban
1897-ben Egerbe költözött, ahol a város
1899-ben irodalmi érdemeiért az egri vár
ral szemben telket adományozott neki. Itt
élt teljes visszavonultságban, dte buzgó és
igen nagyjelent&égű irodalmi munkásság
közepette. Tagja volt a Dugonics-, a Potőfi-Társaságnak, ahova 1898. dec. 23-án
választották be. 1903. óta tagja volt a
Kisfalüdy-Társaságnak, 1910. óta pedig

a M. T. Akadémiának. Dante-tanulmányai, illetőleg fordítása révén tagja lett
»Az Unione Operáló ümherto I di Napoli« és a »Eeale Accademia la Stella
dTtaliaíí társaságoknak.
A drámaírással mindjárt írói pályája
elején megpróbálkozott. EIso darabját, a
»Zendülés a pokolhan« c. bohózatot 1887ben írta Győrött. A »Paradicsom« c. egy
felvonásos operettjét (zenéje Barna Izsó
tól) 1893. febr. 7-én Szegeden játszották
először. Irt egy operaszöveget is 1895-ben,
»Argyüus királyfi« c. alatt, ennek zenéjét
szerzetté dr. Freistadt Dezső.
Első igazi nagy sikere a )>Bor« c. fa
lusi történetével volt. Bem. 1901. márc.
29. Nemzeti Színház. Ez a darabja új
korszakot jelentett a magyar népies drá
mairodalomban. Gárdonyi Összetörte a
népszínmű elavult kereteit és letépte róla
a felesleges sallangokat. Ad'dig a parasz
tot — különösen a hőst és a hősnőt —•
a népszínmű többé-kevésbé idealizálta.
Gái'dbnyi a magyar parasztot a maga
hétköznapi egyszerűségében, szűkszavúságá
ban és jellegzetes tájszólásában vitte a
színpadra. Az Ő alakjai húsból-vérből való
emberek. Beszédjük egyszerű, parasztos és
keresetlenül zamatos. Az ő fellépésével a
népszínmű mint élőmfífaj véglegesen meg
szűnt és kezdetét vette a paraszt dráma
és paraszt vígjáték. A Nemzeti Színház
nagy gonddal hozta színre a darabot,
amely eddig ott 150-nél több előadást
ért meg. De nagy sikere volt a vidéki
színpadokon is, annyira, hogy mindenütt
műsoron maradt. A »Borí<-t németre is
lefordították s 1903. febr. 21-én a bécsi
»Deutsche3 Volkstheaterx-ben elŐ is adták.
Második darabja a »Karácsonyi álom<í
c. betlehemes játék Jézus születésének
misztériumát magyar paraszti elgondolás
ban ábrázolja. A költői szárnyalású dara
bot 1901. d'ec. 13-án mutatta be a Nem
zeti Színház.
»Annuska<í c. vígjátéka nem paraszt
história; tárgya és cselekménye a kisvá
rosi középosztály életéből való, de a kitűnő
szerző ezt is éppen olyan nagy szeretettel
és mesteri kézzel építette meg, akár a
»Bor«-t.
Többi darabjai: »Zéta<í, tört. dráma 3
felv- C»A láthatatlan ember« c. regényé
ből.) Bem. 1905. dec. 17. Nemzeti Szín-
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Gárdos Margit

Gárdonyi Gr. József
ház. »Fekete nap«, történet a szabad'sághároból 3 felv. Bem. 1906. júl. Budai
Színkör, Jászai Marival a nŐi főszerepben.
»Nőkérdés«, 1907. »Falusi verebek«. Bem.
1909. jan. 8. Nemzeti Színbáz. »Eebér
Anna«, dr. 3 felv. Bem. 1905. nov. 24.
Király Színház. )>Sbakespeare költözködése«, szmű 3 felv. 1916. máj, 5. ürájiia
Színbáz. (Akadémiai növendékekkel.)
Azok az írói erények, melyek Gárdbnyi regényeit jellemzik, drámáiban is
megtalálhatók. Nem a külsőségek rajzá
val bíbelődik, hanem alakjainak a lelkét
tárja elénk, anélkül, hogy analizálna.
Alakjai élnek. Nyelve tősgyökeres magyar
s tömörségénél fogva a színpadon is a
legkönnyebben beszélhető nyelvek közé
tartozik. Van erej e, humora s ha kell,
drámai szárnyalása és lendületes emelke
dettsége is. Ezen kiváló tulajdonságai
crökbecset biztosítanak színműveinek.
(Patáid József.)
Gárdonyi G. József, színész, sz. 1876.
deo. 6-án, Szatmárnémetiben. Tanulmá
nyait &z ottani református gimnáziumban
végezve, érettségi után. két évig gyógjszerész-gyakomok volt, amely után Sákosi
Szidi iskolájába vétette fel magát, az
után kisebb-nagyobb vidéki társulatoknál
működött. Néhány évi színészkedés után
újságíró lett az »Arad és Vidéké«-nól.
Néhai Tiszti Lajos vezetéae mellett évekig
működött ezen a pályán. 1926. után megint
a színészetnél találjuk a fővárosban.
Gárdonyi Hona,
énekesnő, a buda
pesti Zeneművészeti Főiskolán Hilgermann
Laura tanítványa volt. A bécsi Volksoper
1918. áprilisában szerződtette.
Gárdonyi J-enö,
színműíró.
Szín
műve: »Peleség h'ad'nagya«, operett. 3 felv.
Társsz. Komlós Elemér. Bem. Arad', 1923.
Gárdonyi Lajos,
színész, sz. 1896.
okt. 27-én, Budapesten, ahol iskoláit is
végezte. 1920~ban a Belvárosi Saínházhoz
kapott szerződést még mint növendék s
az éwégi vizsgán feltűnt a »Nebántsvirág«
e. operett Loriot őrmester szerepében.
1925. szept. havában már a Vígszínház
kötelékébe szerződtették, ahol szept. 25-6n
mutatkozott be az >?Uri emberek« o. szmű
Hicardos szerepében, EzidŐtoi kezdve kar
-

rierje felfelé ívelt. AUandó tagja egyben
a Terézkörúti Színpadiak is. Pőbb szere
pei: Pál Szigfrid (Buta ember), Kovács
tanár (Gazdag lány), Hosenzweig (Mihályiné két lánya), Schünzel (Templom
egere), Seligmann (Zenélő óra), Hugó
(Lüiom), Eieardos (Uri emberek), Oolin
(Dandin György), Bubla Péter (Bárónő
levelei), Ügyréd (Úri muri), stb. — Neje:
Podbr Anna, kivel 1929. júl. 2-áE kötött
házasságot.
Gárdonyi Margit, színésznő, sz. Kuttkán (Turóem.). Színpadra lépett lOOSíjúl. 10-én.
Gárdonyi Marietta, karénekesnő, 1901.
nov. 1-től a M. Kir. Operaház tagja.
Gárdonyi Viima, színésznő, sz. 1905.
febr. 2-án, Balassagyarmaton. A Színész
egyesület iskoláját végezte. 1921-ben Ka
posvárott lépett fel először a »Heidelbergi
diákéletet Katica szerepében. Főbb szere
pei : Cyrano
(Boxane),
Nagymama
(Márta), Az Ördög (Jolán). Innen a Eeaaissance Színházhoz szerződött, ahol az
»Elveszett paradiesomíí, »Artatlan Don
Juan«, »Éj királynŐje« és főleg Szenes
Béia »Végállomás« c. darabjában sikerrel
szerepelt. Utóbb három esztendeig az Andtássy-uti Színház tagja volt, hol szintén
szép sikert ért el. Sűrűn szerepelt fiknen
is, hol legsikeresebb szereplése Gárdonyi
Géza »Adj Isten, Biri« c. darabjában Biri
szerepe. 1930-ban a Terézkörúti Színpad
tagja.
Gárdos Kornélia, színésznő, sz. 1899.
szept. 18-án, Budapesten. A színiaka
démia elvégzése után 1918-ban Kassára
szerződött. Tagja volt a Madách Szín
háznak, hol a »SoIne88 építŐmesters első
magyar előadásán Hüda szerepét játszotta.
1922-ben Berlinben volt Keinhardt isko
lájában. Visszatérve a Magyar Színház
ban játszott Shaw: »Johanná«-jában. 1926.
d'ec. óta a Nemzeti Zenedében a szavalás
és színpadi gyakorlat tanára. Azóta csak
onáUó előadói estéken és egyes feU%)éseken szerepel.
Gárdos Margit, színésznő, sz. 1903,
júl. 18-án, Gyulafehérvárott. Színipályára
lépett 1926. okt. 1-én.
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Garnier

Gáspár

Mary

Garnier Mary, a párizsi Opera Comique koloraturénekesnője
1902. febr.
26-án vendégszerepelt a M . Kir. Opera
házban, a »Lakmé<( címszerepében.

ezenkívül több apró egyfelvonásost is. F o r 
dítása : »Hit és haza«, egy nép tragé
diája, 3 felv. í r t a Schönherr Károly. Bem.
1911. okt. okt. 14. Vígszínház.

Garrick Dávid
(ejtsd: Gerríck), vi
lághírű nagy angol színész és színműíró,
sz. 1717. febr. 19-én, Herrafordban, ne
mesi családból, megh. 1779. j a n . 20-án
és a ."Westminster apátságban Anglia j e 
lesei mellett van eltemetve. Tetemeit 1795ben szállították ide s az általa létesített
Shakespeare-emlék lábánál helyezték el.
A t y j a , Sieur De Garriques, Franciaországb'ól Angliába vándorolt hugonotta. Fiából
jogászt akart nevelni, de ez inkább a
Bzínipályára vágyott, G. először Lyddel ál
név alatt lépett fel Ipswichben, I I I .
Richárd! címszerepében. Sikere oly nagy
volt, hogy nem maradhatott inkognitó
ban. Családja kitagadta, de amikor hi
hetetlen rövid idő alatt híressé lett és egy
másután a r a t t a diadalait, hozzátartozói is
kibékültek vele. Bámulatos színészi tehet
ség volt. N a g y terjedelmű hangja és re
mek arcjátéka, valamint színes és gazd'ag
egyénisége alkalmassá tette úgj a tragi
kus, mint a komikus szerepekre. M i n d 
két műfajban egyszerű, természetes esz
közökkel érte el rendkívüli sikereit.

GarzŐ A d é l , színésznő, sz. 1880. júl.
S-án, Komái-omban. Színpadra lépett 1903.
márc. havában.

Kótsi P a t k ó János, a kolozsvári úttörő
játszótársaság vezéralakja sokszor hivatko
zott G.-re s az álpáthosszal dolgozó ném'et
színészekkel szemben őt állította játszótár
sai elé követendő mintaképül.
G. a főhőse Deinhardstein »Garrick
Bristolbancí c. négy felvonásos vígjáté
kának, melyet Csató P á l fordításában több
ször j átszottak a Nemzeti Színházban.
Bem. 1838. okt. 6.
(Pataki
József.)

»

Imre

G a r v a y • Andor, író, sz. 1875. aug.
13-án, Máramarosszigeten, megh. 1927.
ápr. 8-án, Amerikában. Máramarosszige
ten végezte iskoláit. 1912-ben kiment
Amerikába, ahol mint egyszerű vasmun
kás, gyárban helyezkedett el. Később far
mer lett, majd többféle vállalkozáshoz fo
gott. Színművei: »A pénz«, kultúrkép 3
felv., 1908. okt. 24. Vígszínház. »A becstelen«, Űr. 3 felv. 1910. dec. 9. Nemzeti
Színház. »Bent az erdőben«, dr. 3 felv.
Bem. 1913. aug. 28. Budai Színkör. F e l 
újították 19?3. máre. 29. Várszínház. í r t
-

G a r z ó ( G e n g e r ) H e r m i n , énekesnő, sz.
1863-ban. Színésznő lett 1884. okt. Í-én,
Nagy Vincénél. 1889-ben Szegeden pri
madonna.
Garzó Z s i g m o n d , tenorista, előbb a
Nemzeti Színház kardalos-tagja, sz. 1831.
szemit. 17-én, Tiszavezsenyén (Szolnok m.),
megh. 1915. márc. 8-án, Bécsben. A Nem
zeti Színháznál 1858. jún. 19-én lépett
föl először Önállóan a »Mártha« opera
Lyonéi szerepében. »Csinos küls'Ővel bír,
a színpadon otthonos, hangja igen szép
és kellemes, intonációja mindig helyes, de
hangja kevés terjedelemmel, kevés horderővel bír<í. (Pesti Napló.) Ez évben a
frankfurti színház elsŐ énekesének szer
ződtette, később énektanár volt Brémában.
Szakkönyvet is írt, 1884-ben.
G a s c o g n e , fr. színműíró. Nálunk adott
műve: »Katonad'olog<í, boh. 3 felv. I r t a
Sylvane-nal. Ford. Martos Ferenc. Bem.
1897. szept. 4. Vígszínház.
G á s p á r B é l a , színész, sz. 1893. jún.
23-án, Budapesten. Színpadra lépett 1922.
júl. havában,
G á s p á r Endre, színész, sz. 1901. aug".
18-án, Budapesten. Színpadra lépett 1923.
aug. havában.
G á s p á r E t e l k a , színésznő, sz. 1879.
ápr. 11-én, Pécsett. Színpadra lépett 1896.
virágvasárnap ján.
G á s p á r Ilona, színésznő, sz. 1896. ápr'.
1. BorosjenSn. 1926. jan. 2 8 . házasságot
kötött Csada Jánossal.
G á s p á r Imre,
költő, hírlaj)író, sz.
1854. febr. 24-én, Nagycsalomján (Hont
m.), megh. 1919. aug. Í9-én, Budapesten.
Iskoláit Besztercebányán és Pesten vé
gezte, 1872-ben hírlapíró lett. A Marseil
laise-t 6 fordította magyarra. A »Pesfei
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Gáspár

Iván

Napló<í belmunkatársa
szakcikkeket is í r t

Gáspár
volt

és

színészeti

G á s p á r I v á n , színész, sz. 1892. ápn.
20-án, Székesfehérvárt. Színpadra lépett
1920. szept. havában.
Gáspár ( G a s p a r i k ) JenÖ,
színigaz
gató, sz. 1843. máro. 10-én, Szomolnokon (Szepes m . ) , megh. 1905. okt. 2 6 ^ n ,
Miskolcon. Színésszé lett 1860. márc. 1-én,
mint a szerelmes és társalgási szerepkör be
töltője, Horváth Györgynél, Békésgyulán,
hol első szerepe Sólom mester volt, »Bánk
bán«-ban. 1870. júl. 10-én színigazgató
lett. 1886-ban a bácsmegyei Topolyán
megüli 25 éves jubileumát. Ezután Mis
kolcon telepedett meg, ahol csekély n y u g 
díjából éldegélt. Elsíő neje: Gaál Amália,
színésznő. Nyíregyházán »méreg által ve
tett véget életének (1871- okt. 9'.), még
pedig a színpadon, a közönség előtt
ürité ki a halálos italt, míd'on »Deliláíí-ban
azt a szerencsétlen leányt ábrázolta, kit
kedvese elhagy. J á t é k á t oly természeti
hűség kisérte, hogy nemcsak a közönségre,
de a színészekre is megleptŐ hatást gyakorolt.« »Borsod<í, (Miskolc) 1871. okt. 26.
sz.) 26 éves volt. — Második neje: P á z 
mán
(Bízik) Franciska, színésznő, sz.
1885-ben, Nagyrőcén. Színipályára lépett
1873. m á j . 10-én, Károlyi Lajosnál. A pá
lyán 25 évig működött, majd 1905. aug.
1-én nyugdíjba ment. E l h u n y t 1915. dec.
20-án, Miskolcon. Gyermekei: Jenő, szí
nész, (1. o.) Amália, színésznő, sz. Nagy
szentmiklóson, Kálmán, színész, (1. o.)
Ilona, színészfí. (L!. o.).
G á s p á r J e n ő , színész, sz, 1875. jún.
26-án, Hatvanban (Heves m.). Atyjánál,
Gáspár J e n ő színigazgatónál kezdte pálya
futását. M á r 15 éves kocában gyermekszerepeket, azután siheder, később komikusszerepeket
játszott. Későbbi igazgatói:
Miklóssy Gábor, Mezey Kálmán, Szabó
Ferenc, Ballá Kálmán, Palágyi Lajos,
kinél megünnepelte 30 éves jubileumát.
Később
Komjáthy
János,
Sebestyén
Géza és Sebestyén Mihály voltak az igaz
gatói. N e j e : Pálóczy Katalin, ezínésző!,
sz. 1890. febr, 8-án, Hajdúnánáson, megh.
1924. aug. 3-áu, Kolozsvárott, Színpadra
lépett 1913. szepb. havában.
-

Jenő

G á s p á r J e n ő , színész, sz- 1876: okt.
15-én, Szentgyörgyábrányban (Szabolcs m.)
Színipályára lépett 1912. jún. havában.
G á s p á r J e n ő , író, sz. 1894. nov. 16-án,
Szentléleken (Udvarhely vm.), régi szé
kely nemes családból. A gimnázium elvég
zése után teológiát hallgatott. 1913-ban;
az »Élet« c. fővárosi szépirodalmi napi
lap közölte húsz költeményből álló »Memnon vagyok a sivatagban« c. versciklusát,
amely feltűnést. keltett, úgy, hogy a lap
szerkesztője, Andor József, külön méltató
cikkben emlékezett meg a fiatal pappoé
táról. Versei ezután az »Élet« folyóirat
•egyes számaiban igen gyakran jelentek,
meg. 1916i. Őszén a budapesti egyetemen
a bölcsészeti karra iratkozott be. 1918ban, a forradalom kitörése után jelent meg
a »Petronius búcsúdala« e. allegóriája,
amelyet a Területvédő L i g a százezer pél
dányban nyomatott ki. A z egyetem elvég
zése után két éven keresztül a fővárosban
tanárkodott. 1921. óta az »Uj Nemzedék«
c, napilap szerkesztőségének a tagjai. - ^
lapnál publicisztikai és kritikai munkás
ságot fejt ki. Három éven át a lap helyet
tes szerkesztője is volt. Ebben az időben
szélesedett ki irodalmi munlcássága is.
Első kötete 1923-ban jeleiic m e g s ö r ö k
hárfa« címmel. Ebben a kötetben költé
szetének legjavát foglalta össze. Ugyan
ebben az évben jelent meg »Sikolt a föld«
c. regénye, majd 1924-ben a »Ciklon« c.
regénye. 1924-ben az a kitüntetés érte,
hogy a »Petőfi Társaság« tagjai közé vá
lasztották. Ettől az időtől kezdve űgj is
mint lírikus, úgy is mint elbeszélő dol
gozik a napisajtóban és a szépirodalmi
lapokban. Elbeszélései és versei "az >íŰj
Nemzedék«-ben,
»Nemzeti Ujs4g«-ban,
»Napkelet«-ben, »íllet«-ben és )>Képes K r ó niká<í-ban jelennek meg. Színikritikáit az
»Űj Nemzedék«-b0n és a »Magyar Kultúrá«-ban írja. 1925-ben hagyta el a saj
tót »A kék sziget« c. szimbolikus regé
nye, amelyet spanyolra és németre is le
fordítottak, 1926-ban jelent meg >;Szonátaí<
c. regénye. Legújabb regényei: »Bíbor«,
»Az aranypávaíí és »Az Isten városa«. Most
dolgozik »Piánoí< o. verskötetének össze
állításán. A »Petőfi Társaság« 1927-bea
titkárává választotta meg.
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Gáspár Kálmán

Gaetineau O.

Cráspár Kálmán,
színész, sz. 1882.
júl, 17-ón, Túrkevén (Jásznagykúnszolnok
m.). Színpadta lépett 1900. ápr. havá
ban. •— Neje: Hegyi. Etel, színésznő, sz.
1886. márc. 26-án, Aradon. Színipályára
lépett 1907-ben. 1927-ben nyugdíjba
ment.
Gáspár LászM, színész, sz. 1896. máj.
30-án,
Budapesten.
Színpadra lépett
1922. jan. havában.
G á s p á r MariannCj színésznő, sz. 1904.
jan. 22-én, Budapesten, mög^h'. öngyilkosság folytán," 1928. dec. 17-én, Budapes
ten. 1926. ezept. havában Székesíehérvárott
kezdte a pályát. Innen Gulyás Menyhért
társulatához
szerződtették
szubrettnek,
majd kivált a társulat kötelékéből, miután
nagyobb' városban kívánt működni, azon
ban nem tudott elhelyezkedni s efeletti
elkeseredésében öngyilkosságot követett el.
Gáspár Mihály, dr., áll. reálgimná
ziumi tanár, sz. 1879-ben, megh. 1926.
Bzept. havában, Budapesten. Az össze
omlás előtt a pozsonyi főreáliskola tanára
volt. Mint zeneszerzőt is ismerték. Több
operettje a pozsonyi színházban nagy si
kerrel került színre.
G á s p á r Miklós,
színész, sz. 1901.
Bzept. 3-án, Debrecenben. Színpadra lé
pett 1923. máj. havában.
G á s í ^ Pál,
színész, sz. lS60-ban,
Kunszentmártonban
(Jásznagykunszalnok
m.). Színpadra lépett 1885. okt., saját
igazgatásánál.
Gáspáromé. Operett 3 felv. írták Zell
és Genée. Ford. E-adó Antal. Zen. szerz.
Millöcker Károly. Bem. 1884. ápr. 25.
Népszínház. Szereposztása: Carlotta: He
gyi Aranka; Baboleus Naconi: Solymossy
Elek; Sindulfo: Szabó Antal; Erminio:
Vidor Pál; Luigi: Magyari; Benozo:
Gergely József; Sora: Pálmay Ilka; Zenobia;
Aranyosiné; Marietta: Vidor
Pálné.
Gassi Ferenc, hőstenor, sz. 1850-ben,
Pesten, megh'. 1896. ápr. 13-án, u. o.
Dúsgazdag patrícius
családból
szár

mazott. Atyja Glatz Ferenc, ügyvéd.
Iskoláit a fővárosban végezte; jogot tanult
(és zenét is), 1871-ben dr. juris lett. A
zen eszerzésben M osonyi Mihály volt a
mestere. 1873-ban Biohter János ösztön
zésére kezdett énekelni. Párizsban Eoger
tanítványa volt és csakhamar elszerződött
a nagy operához 40.000 franknyi fizetés
sel. Wagner Píchárd őt szemelte ki a
a bayreuthi minta-előadásokra, Siegfried
szerepére. Mint )>Trouhadour« fel is lé
pett Párizsban és nagy sikert aratott. A
társulat azonban feloszlott, erre hazajött,
itt 1878. máj. 16-án bemutatkozott a
Nemzeti Színházban, az »Aida<í o. opera,
E-adames szerepében, mirŐl az »EUenor«
ezt a kritildát írta: »A fiatal atléta ter
metű tenorista hazánkfia hangja egyike
a legszebbeknek e nemben. Mélysége a
bariton erejével bír s h'a a magasabb vé
telekben az erőltetés némi nyoma is lát
szik, csengő, érces, szép hang az. Középhang-jai erősek, de mellette lágyak, érzelmesek<í. (Május 17-iki szám.) 1879. okt.
l-tŐl 1884. máre. 31-ig tagja volt a
Nemzeti Színháznak, majd' 1886-ig az új
Operaháznak, melynek fényes megnyitása
alkalmával a »Lohengrin« címszerepét kre
álta, s mint Wagner-énekes aratta a leg
több sikert. Főbb szerepei voltak: Lu
ciában ; Ed'gar; Faust; Atalában: Sartász; Herodiásban: János; Hugenották
ban: Eaoul; István királyban: Sebős stb.
mind-mind megannyi dicsőségtelj es est,
ragyogó diadal volt. Mint operaénekest
ismerte őt csaknem egész Európa, do ami
a művészi kvalitások fölé helyezte G-t, aa
az ő rendkívüli műveltsége, széles látó
köre és nagy világismerete volt. Szellemes
causeur is volt és azon kisszámú színészek
egyilíe, akik vagyont is tudtak gyűjteni;
a francia nyelvet a legklasszikusabb for
mában b^zélte, de tökéletesen értette az
olasz, spanyol, portugál és angol nyelvet
is. 1884. jan. 13-án a spanyol király az
Izabella-rend lovagkeresztjével tüntette ki.
1891-b6n a perui kö'ztársaság bud'apesti
konzulja lett. — Neje: Janicsáry Irén.

Gastineau O. (gasztinó), fr. színmű
író. Nálunk előadott színműve: »Pálinka<í,
fr. népszínmű 5 felv- 8 képben. Zola.
regénye után. Társsz. W. Busnach'. Ford.
Eákosi Jenő. Bsra. 1882- jún. 24. Nép-
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Gabányi István

Gábor Dezső

Gabányi László

Gábor József

Gábor Mara

P. Gaizler Lola

Gács Lilla

Galamb Sándor dr.

Gallai Nándor

Gál Ferenc

Galetta Ferenc

Gálosiné Bussay Clarise

•v^-í

Gál Gyula

Gálosi János

Gálosi Zoltán

Gavotte

OaszüBr Boriska
•színház. (Ebben — Coupeau szerepében
— aratta egyik legnagyobb sikerét Halmi
Ferenc)
Gaszaer Borisiia, a Magy. Kir. Opera
magántáncosnője volt 1900—1902-ben.
Gátli Viktor, színész, sz. 1901. aug.
S4-én, Budapesten. Színpadra lépett 1924.
júl. bávában. Jelenleg tekintélyes film
rendező Berlinben.
Gráthi Margit, (G-itta), színésznő, BZ.
1894. szept. 19-ón, Budapesten. Színpadra
lépett 1912. aug. havábanGáthy Ágoston, író. Munkája:
6zegény és gazdag<í, dráma. Ford.
vestre Emil után. Bem- pesti vakok
zete javára, 1838. febr- 19-én, a
német színházban.

r>A
Souinté
pesti
'

Gáthy. György Kálmán,
színész, sz.
1873. jan. havában^^ Beregszászon, meg-h.
1919. máro. 13-án, Máramarosszigeten. A
ezíniakadémiát elvégezvén, 1898. okt- ha
vában lépett színpadra, Leszkay András
nál. 1908—1911-ig Kolozsvárt, 1911-ben
Budán működött, Krecsányi Ignác tár
sulatánál. Behízelgő hangú bariton énekes
volt. Főbb szerepei: Göndör Sándor (Falu
rossza), Csillag Bál (Piros bu^eliáris).
Bagó (János vitéz} stb. A világháborút
mint tiszt küzdötte végig. 1918- szept.
havában nyugdíjba vonult. •— Neje:
Dulich (Berezel) Mariska, színésznő, sz.
1876. febr. 3-án, Szabadkán. Színpadra
lépett 1894. márc. 17-én, Bátoesy End
rénél.
Gáthy János, író. Fordítása: »Turandot«, tragikomédia 5 felv. Irta: Schüler
Frigyes. Bem. 1836. ápr. 17-én, Budán.
Gáti Győző, színész;, sz. 1892. febr.
9-én, Budapesten. Színpadra lépett 1919.
jan. havában.
Gaubier Albert, a Magy. Kir. Opera
ház ballet-mestere, lengyel származású, sz.
1903-ban, Varsóban. Lobojko híres orosz
balettmester tanítványa. Megvált az Opera
háztól 1929. jan. 5-én.
Gande urain. Az »Actio curiosaí; e.
régi szmfí (1678.) főalakja. (V. ö. Actio
curiosa).

Gantliier (gotjŐ) Margit,
dtáma 5,
felv. (Lásd: Kaméliás hölgy.)
Gauthier (gotjő) Mme, fr. színésznő,
1910. ápr. 7-én, a Magyar Színházban ját
szotta a. Fácántyúkot a »Chantecler«-ben,
a párisi Borte-Saint Martin egyik tái>
sulatával,
Gavallér-Színész. Eégente így hívták a
bonvivant-színészt. (L. o.)
Gavault (gavol) Paul, £r. vj-író, sz.
1867-ben, Párizsban. Tanulmányai végeztével újságíró lett és később színmű
írással foglalkozott. Magyar színpadon be
mutatott színdarabjai: »A Bamett-lányok:«,
operett 3 félv. Zen. szerz. Louis Vamey.
Ford. Makai Emil. BemV 1899. ápr. 8.
Magyar Színház. »A tűzoltód, énekes boh.
3 felv. Társsz. Cottens- Ford. Béldi Izor.
Zen. szerz. Louis Varney. Bem. 1899.'
szept. 29, Népszínház. »X. asszonya, boK.
3 felv. Társsz. Berr. Ford'. Molnár Fe
renc. Bem. 1902. máj. 23. Vígszínház.
»Lámpa az ablakban«, boh'. 3 felv. Ford.
Komor Gyula. Bem. 1902. júl. 15. Fővárosi
Nyári Színház. »Dupont«, boh. 3 felv.
Társsz. Berr. Ford'. Góth Sándor. Bem.
1903. jún. 1. Vígszínház.- »A csodagyermek«, boh. 3 felv. Társsz. Charvay. Ford.
Molnár Ferenc. Bem. 1903. okt. 30. U,
o. »Flirt nagysám<í, szmű 3 felv. Társsz.
Berr. Ford. Molnár Ferenc. Bem. 1903.
nov. 25. U. 0. »Kisvárosi botránya, boh.
3 felv. Társsz. Ordonneau. Ford. Bálint
Dezső. Bem. 1906. máj. 25. Népszínház.
»A válás útjai«, vj. 3 felv. Ford. Salgó
Ernő. Bem. 1906. d'eo. 1. Vígszínház.
»Josette kisasszony a feleségem«, vj. 4 felv.
Társsz. Charvay. Ford. Góth Sándor. Bem.
1907, okt. 5. U. o. »A kis cukros<í, vj.
3 felv. Ford. Molnár Ferenc. Bem. 1910.
febr. 3. TJ. o. sNulla úríc, boh'. 3 felv.
Társsz. Mouézy Eon. Bem. 1911. okt.
11. Városligeti Színkör, Góth Sándor for
dítósában. »Mindenütt jó«, vj. 3 felvBem, 1912. máj. 4. Vígszínház. »A
mumusí<, vj. 4 felv. Ford. Heltai Jenő.
Bem. 1913. márc. 29. U. o. »A telefoncí,
bob. 3 felv. Társsz. Berr. Ford. Adorján
Andor. Bem. 1913. ápr. 12. U. o.
Gavotte, fr. (gavott) régibb tánc-zene
darab; fr. nemzeti tánc, 2/2 ütemben,
mérsékelt gyorsasággal.
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Géczy

Gay
G a y , hannoveri kir- udv. színész, sz.
Pesten. 1834. aug. 2-án lépett fel elősaör
a német színházban, mint Lord E,uth"\ven
a »Vampyr<í e. daljátékban. í r t a Marschner. »Kellenies — ha mindjárt nem elég
hangos — bariton szava s jeles előadása
által többízben, leginkább pedig a máso
dik felvonásban nagy számmal volt hallgatójiban különös megelégedést vala képes
gerjeszteni, miért őt a zajos tapsok s
többszöri előhívások méltán jutalmazák.«
(Honművész, 1846—63. szám.)
Gazdag Ambrus,
színész, előbb
a
Nemzeti Színház karénekese, színipályára
lépett 1862~ben. Később mint tenorista
működött az intézetnél, ahonnan azonban
1875. m á j . havában eltávozott.
G a z d á c s k a Lajos, színész, sz. 1879.
j a n . 15-én, Budapesten. Színpadra lépett
1900. virágvasárnapján. A Vígszínház szí
nésziskoláját végezte, innen vidékre került,
majd az Operaház szerződtette az ének
karba. — N e j e : Fenyvesi Ilona, színésznő,
sz. 1887. máre. 2-áii, Miskolcon. Színi
pályára lépett 1904-ben. (1908. okt. 29-én
volt a házasságuk.)
G a z d y A r a n k a , drámai színésznő, sz.
1879. febr. 23-án, Tatán. A t y j a kir. j á 
rásbíró. A Színészakad'émia elvégzésével,
1898-ban kezdte meg a pályáját Székes
fehérvárt. Utána Kolozsvárra, Pozsonyba
stU szerződött. A vidéki színházak általá
nosan ismert művésznője. 1904. július ha
vától egy ideig a Népszínház tagja volt.
1910. dec. 17-én férjhez ment és Behrecenben elbúcsúzott a színpadtól. F é r j e ha
lála után ismét visszatért a színpadta.
1929-ben az Uj Színház művésznője.

István

népsz. Erzsike szerepében. Nagy sikere
volt a »Két tacsküK, »Piki gróf«, »Az ör
dög mátkája<í, »A nagymama<{ stb. da
rabban. 1903-ban a Vígszínházhoz szerző
dött, ahol a társalgási szerepekben, majd
drámai szerepekben is (»Takarodóí'-ban
mint Klára) nagy sikerei voltak. 1921ben a Eenaissanee Színháznál működ'Ött,
innen azonban ez év jún. 7-ón megvált
és újra visszaszerzodött a Vígszínházhoz,
sok nagy sikerének régi hajlékába. FŐbb
szerepei: Sallicelné
(Őnagysága Őran
gyala), E a m b e r g Hilda
(Aranypatkó),
Boriska ( F a l u rossza), Zsuzsika ( A m i t az
erdő mesél), Szalánezy Izabella (Postás
kisasszony), Agi néni (Noszty fiú esete),
Olga (Alvó férj), Etel (Világbajnok), stb.
F é r j e : Porzsolt Kálmán, író. (L. o.)
GazsÓ M a r g i t ,
színésznő, sz. 1862ben, Szegszárdon. Színpadra lépett 1882ben, Mildóssy Gyulánál.
Gebaucr Ferenc,
színész, sz. 1891.
szept. 5-én, Székesfehérvárt. Színpadra lé
pett 1922. júl. havában.
Gebler Tóbiás báró, osztrák dtámaíró,
sz, 1726. nov. 2-án, Zeulenrod'á~n, megh.
1786. okt. 9-én, Bécsben. Magyar szín
padon játszott színművei:
»Klementina,
vagy a testamentom«, színj. 5 felv. Ford.
Hatvány István. Bem. 1790., majd' 1792.
m á j . 10. és jún. 2. Pesten is színre ke
rült. (Fordította még ifjabb Ráday Ge
deon gr. is, 1790.) »Az Ozmondok, avagy
a két helytartód, dr. 5 felv. Ford. K a 
zinczy Miklós. Bem. 1793. máre. 16.
Pesten.

G á z g y á r í S z í n h á z . Budapesten, a I I I .
kerületben, a székesfővárosi gázművek épületébep volt, 1924-ben Kaposi Ernő volt
az igazgatója.

GeczŐ J á n o s , kir. táblai tanácselnök,
Marosvásárhelyt. Színműve: xBukow és a
mád'éfalvi veszedelemé. Bem. 1880. d e c
7., Marosvásárhelyt, Székelyfi álnéven. ( E z
a darab a vidéki színtársulatok kedvelt m ű sor'darabja volt évtizedeken át.)

G a z s i Mariska, színésznő, sz. 1879bén, Nagyharsányban
(Baranya vm.).
A t y j a : G. Sándbr, a n y j a : Vajda Mária.
A Bártfai—Solymossy—Fülöp-féle
gya
korló színésziskolának volt a növendéke.
Előbb vidéken játszott, majd a Népszín
ház énekesnaivája lett, ahol 1893. máre.
4-én lépett fel először a ))Délibábok<í e.

Gréczy I s t v á n , (garamszeghi), dráma
író, az Orsz. Színészegyesület titkára, a
Petőfi Társaság tagja, a sSzínészek Lapja«
szerkesztője, sz. 1859. m á j . 11-én, Alsóábrányban (Borsodm.), ahol édesatyja föld
birtokos, majd' 1867-ben Borsod vármegye
fŐszolgabírája volt. ( A család nemességét
1212-ben kapta.) Középiskoláit Budapes-
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Géozy István

Gedő Gusztáv

ten és Kassán végezte, majd művészi haj Iván. Bem. 1902. máj. 16. Népszínház.
lamai a festői pályára vitték; 1878-ba.ii a ))If,odostó«, tört. szmű. Társsz. Lampcrth'
budapesti mintarajztanoda növendéke lett. Géza. Bem. 1903. Vígszínház.' »Csokonaí
Családj a anyagi romlása után e pályát Vitéz Mih^lyíí, szmű. 1903. ápr. 13. (Ez
a színészivel cserélte fel és 1880. máj. ha zel a darabbal nyitotta meg Szálkai La
vában színész lett Szathmáry Károly bu jos az Uj Színházat, Budapesten.) -»A kidai színtársulatánál. 17 évig működött sértetK, népsz. 3 felv. Bem. 1903. máj.
mint aktív színész a vidéken, legnagyobb 22. Népszínház. »Az aposbok, dráma a
részt apró vándörtársulatoknál. Bejárta az rriunkásélétből, Társsz. Hegedűs Gyula.
egé^z országot és ezenközben jelentkezett Bem. 1904. febr. 26- U. o. »Az Ördög
nála az írói bajiam. 1896-ban megnyerte bibliaja«, parasztdráma. Társsz. Hegedűs
a Buszt József által kitűzött népszínházi Gyula. »Jótékony asszonyok<í, vj. 1 felv.
milléniumi díjat a »Gyimesi vadvirág« c. A »Temesvári Hirlap<í vígjáték-pályázatán
népszínművével (bem. 1897. márc. 9., Nép díjat nyert. Bem. 1905. ápr. 7. Temes
színház), amely nevét egyszerre ország vár. »Enyészet<í, szmű 3 felv. Társsz. He
szerte ismertté tette. (50-ik előadása: 189S. gedűs Gyula. Bem. 1905. ápr. 29. Nem
ápr. 30.) Ekkor a Népszínház hivatalnoka zeti Színház. »Tévelygők«, népsz. 3 felv.
lett, Vidor Pál igazgató haláláig. 1908- 1908. szept. 14. Kolozsvárott. )fA toloncban megválasztották az Orsz. Színész- házbaníí, népdráma 3 felv, Bem, 1909.
egyesület hivatalnokává, majd 1912. jún, febr. 4. Városligeti Színkör, í>Kazárföl25-én az intézet titkára lett. A világ dön«, énekes szmű. Társsz, dr. Kiss Ar
háború kezdetétől az Összeomlásig mint a nold'. Bem. 1910. aug. 6. Kolozsvár. »A
budapesti önkéntes Őrsereg parancsnoka tel nemzetes asszonya, vj. 3 felv. A debreceni
jesített szolgálatot és megkapta az Csokonai-Kör pályázatán 1000 K. jutalmat
aranyérdemkeresztet a vitézségi
érem ..nyert. Bem, 1912. ápr. »A mariselli ma
szalagján. 25 éves írói és 40 éves. lom asszonya<í, népsz. 3 felv. Bem. 1918.
színészi jubileumát 1920. aug. 24-én ülte máj. 21. Kolozsvár. sMátyás szerelmeíc,
meg a Bud'ai Színkörben, a »Gyimesi tört. dalosjáték, 3 felv. Zen. szerz. Stevadvirágíí-ban. 1921. márc. 12-én megvá phanidesz Károly. Bem. 1921. okt. 31,
lasztották a Petőfi Társaság tagjává. —• Várszínház. »Petőfi«, szmű 8 képben.
Első neje: Bogd'ányi Farkas Mária, szí Társsz. Szávay Gyula. Bem. 1922. dec.
nésznő, sz. 1854-ben, megh. 1908. máj. 9. U. o. »Lavotta<í, á'r. 4 felv. Társsz.
30-án, Budapesten. Második neje: Szen- Szávay Gyula. Bem. 1923. szept, 16, Bu
tessy Juliska, kivel 1910. jún. havában d'ai Színkör. »Dózsa Györgyx és »Martilépett házasságra. Színmíívei ezek: »Le- novicsokí< c. drámája akadémia díjat nyert.
számolásc;, népsz. 3 felv. Bem. 18^7. febr. Társsz. Szávay Gyula. (Ezek nem kerül
25. Kisfaludy Színház. »A geleji kis ki- tek színre.) Kéziratban: »Kispál Márton
rály«, népsz, 3 felv. Bem. 1897. máj. 7. úri házaíí.
Í^Ővároei Nyári Színház. »Az ördög mát
ka ja«, népsz. 3 felv. 1897. nov. 4. Nép
Gxídenk Jtízsef,
katonai karmester.
színház. »A fekete rigó«, népsz. 3 felv.
Színpadi
munkája:
»Nászút
Afrikában,
1898. »A Sárdy-hází<, népsz.,3 felv. 1899.
máj. 13. Fővárosi Nyári Színház. »Az operett 3 felv. Szöv. írta Hentze Vilmos.
anyaföld'<(, szmű. Bem. 1900. márc. 30. Bem. 1912. febr. 1. Újpesten.
Magyar Színház. »Amit az erdő mesék,
Gedeon Alajos dr., iskolaigazgató, sz.
népsz. 3 felv. Zen. szerz. Mocsári Imre.
(Szepesm.),
Bem. 1900. szept. 26'. Népszínház. »Há- 1875-ben, Alsómecenzéfen
megh.
1926.
márc.
2-án,
Makón.
ElŐbb
rom góhé«, operett ,3 felv. Zen. írta
Borsay Soma. »Az erősebb<í, parasztdráma az ungvári reál-, később a makói reál1 felv. Bem. 1902. márc. 11. Vígszín gimn. igazgatója. Értékes fcÖny\'et adbtfc
ház. Mint zenédtámát Víncze Zsigmond ki lS99-ben, Budapesten, »Csiky Gergelyi
zenéjével bemutatták a Magy. Kir. Opera mint drámaíró« címmel.
házban, 1924. márc. 29-6n. »A régi szeGedő Gusztáv, színész, sz. 1882. aug.
ret5«, népsz. 3 felv. Zen. szerz. Hűvös
10~én, Magyaróváron. Színpadra lépett
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jíGreiger Albert

Gellért Lajo3

:Í1905. Bzept. Kávában, Pozsonyban. Na
gyon értékes színésze^éniség volt. 1911hen Miskolcon megvált a színészettől és
ífcankhivatalnok lett. A világháborúban
Íl916-ban bŐsi balált halt.

irodalmi munkásságát a szegedi lapok
ban. Színpadi munkája: »K!ét úr egy la
káson meg nem fér«, vj. 1 felv. Bem.
1876. dtec. 4-ón, Szegeden. Leánya La
katos László (1. o.) író felesége.

• Geiger Albert, zeneszerző, sz, 1838t a n . Már tora ifjúságában foglalkozott
jsenóvel Sárvárott, Njitramegyében, abbl
Bzületett. Onnan Bécsbe került és mint 18
leves ifjú maga kereste a kenyerét. Mun
kái : »Askaari«j opera. »K!oídns és kiráiyfi«, opera, »Bianka«, opera; színreterült Kolozsvárott 1905. márc. 6-án.

Gellert Christían Fürclitegott, német
költő, sz. 1715. júl. 4-én, Hainichenben,
megh. 1769. dec. 13-án, Lipcsében. Me
séi a leghíresebbek, d^ az irodalom egyéb
ágaiban is sokra becsült munkásságot fej
tett ki. Magyar nyelven »A pántlikaíí c.
pásztori játéka jelent meg. SzentjÓbi Szabó
László fordításában. (Orpbeua, 1790.)

Geisler Pál, német zeneszerző, megb.
1919. ápr. havában, Berlinben. A 80-as
lévekben európai körútjára kisérte Neu
mann Angelo ."Wagner-társulatát és ekkor
megfordult Budapesten is, karmesteri mi
nőségben. Tanító-mestere a dirigálásban
a magyar születésű Seidl Antal, elvitte
líéaŐhh magával a brémai városi színbázliioz, amelynél poeeni meghivatáeáig igen
lértékes művészi munkát végzett.

Gellért András, színész, sz. 1902-b6n,
Budapesten, Színpadra lépett 1924-ben.

I Gedstínger Mária,
osztrák operettIprimadbnna, sz. 1836. júl. 26-án, Grác•haji, megh. 1903. szept. 30-án, KlagenB:'urtban. (Atyja orosz udVari színész volt.)
Működött Berlinben, Boroszlóban, Posenben, Königsbergben, Rigában. 1865-ben az
An der Wien Theater tagja lett, majd a
,70-es években Lipcsébe szerződött. Nálunk
a Gyapjú uccai német színházban több
ízben vendégszerepelt. (1876. nov. végén
ée d'ee. 1-én, dec. 19-én, stb.)
Grelléri Andor, hírlapíró, sz. 1901-ben,
Makón. Iskoláinak elvégzése után 1919ben a »Szegedi Friss TJjság« munkatársa,
•1920-ban a xSzegedí Színházi Ujság«
szerkesztője, 1923-ban a lapot »Országos
Színházi Kevűíí-vé alakítja át és sokat fog
lalkozik az egész magyar színészettel.
Ű.924. óta a sSzínbázi Élet« munkatársa.
G«lléri Mőr, az Orsz. Iparegyesület
igazgatója, sz. 1854, jan. 14-én, Apátíalván (Osanádm.), megh. 1915. szept,
1-én, Budapesten. Gimnáziumi tanulmá
nyait Szegeden végezte. A magyar ipar
•fellendítése körül nagy érdemeket szer
zett. Már 16 éves korában kezdte meg

Grellért Ármin,
színész, sz. 1888.
szept. 5-ón, Iglón. Színpadira lépett 1914.
máj. havában.
Gíellért Irén, színésznő, sz. 1896. jan.
7-én, Nagybányán. Színpadra lépett 1929.
jan. havában.
Gellért Lajos, színész, sz.^ 1885. nov.
5-én, Irsán. A Színészakad'émia elvégzé
sével 1907-ben kezdi pályáját vidéken.
Ugyanezen évben a Thália-táiBaság tagja.
1912-ben az Uj Színpadnál működik, on
nan ismét vidékre megy. 1915-ben Bár
dos Artúr a Modern Színpadhoz szerződ
teti. 1916-ban a Belvárosi Színházhoz
hívták meg, 1924. máj. havában a Eenaissance Színházhoz szerződött. 1925—26-ban
újra a Belvárosi Színház tagja. 1925ben itt nagy sikert ért el a ^Szerelem
és halál játéka« o. dtámában, mely alakí
tásáról Szász Zoltán ezeket írta: >Amit
itt nyújt, mindenesetre a legnagyobbak
közé tartozik mindama, színpadi' produk
ciók közt, amit magyar színészektől évek
óta látni lehetett«. (»Magyarország«, 1925.
december 24.) 1928-ban az TJj Szín
ház tagja. (Itt többek közt a »Dybuk«ban nagy sikert ér el mint
Mesulah.) Főbb szerepei: Az öreg (Isme
retlen katona), Kürt (HaláLtánc), Balázs
(NÓé bárkája), Hugó (Három csésze tea),
Balogh Kálmán (Patika), Leeds profeazszor (Különös közjáték), Pascal (Politiku
sok), Adólphe (Mámor), Demelin (Negy
venéves asszony). Ember Sándor (Holnap
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Gellérfc Pál
reggel), Magieter (A vöröa malom), ^stb.
Színműve:
»Kvartettt<{, házassági gúnjjáték 3 felv. Táresz. Somlár Zsigmond'.
Bem. 1923. nov. 30- Belvárosi Színház.
Irt több könyvet: ))LeveIek az én meg
holt éd'esanyámhozíí. Budapest, 1922. »Száz
színész egy sorban«. (Karrikaturák.) Bu
dapest. 1923. stb. — Neje: ÜrmÖssyAnikó,
színésznő, sz. 1897. aug-. 30-án, Körmöc
bányán. A Színészakadémiánafc növendéke
volt. 1916-ban az Andrássy-úti Színház
ban (akkor Modern Színpad) kezdte pá
lyáját.
Gellért Pál, színházi karmester, sz.
1879. ápr. 2S-án, Budapesten. 1901. febr.
hóban kezdte meg karmesteri pályáját.
Mint fiatalember számtalan hangversenyt
vezetett, elsŐ nagy hangversenye Budapes
ten a Vigadóban volt egy 70 tagú zene
karral, azóta első karmestere volt sok nagy
vidéki városnak. 1916-ban az aradi szín
ház karnagya volt. Komponált több dalt,
nyitányt, egy operetet: »Sátán kutyajaci
címen.
Gelley Ilona, karénefceanó', 1894. aug.
15-től 1895. márc. 31-ig volt a M. Eir.
Operaház tagja.
Gémier (zsémié) Firminj a párizsi
Théátre National de l'Odeon. és Tfaéátre
National Populaire igazgatója, ez. 1870ben, AubanviUiers-ben. 1926. d'ec. 16-án
Budapesten a Kamara Színházban előadást
tartott a színházak népszövetségéről, mely
nek célja és hivatása, hogy a szerzők,
komponisták, színeszek és szceníkusok között
szerte a világ'on tartós szellemi és anyagi
kapcsolatot teremtsen s ezen az úton elő
készítse a kiengesztelődés és a pacifizmus
útját a földfön. Gr. szerint a szövetségnek
minden
országban lenne egy
nem
zeti szerve, amely az illető ország repre
zentatív színházi, irodalmi és zenei szakférfiaiból alakulna.
Gemmingen Ottó,
német drámaíró,
sz. 1755. nov. 5-én, Heilbronn-ban, megh.
1836. márc. 15-én. Magyar színpadon be
mutatott színműve: »A magyar háznak
^^yjfi'i vagy: a !háznép«, énekes játék 5 felv.
iFord. Kelemen László. Bem. 1794. szept.
19. Pesten.

Geneé (zsené) Kichárd, fr. szárma
zású német zeneszerző, sz. 1823. febr. 7-ón,
Danzigban, megh. 1895. jún. 15-én, Ba-'
d'enben, Bóos mellett. Atyja színházigazg-ató és énekes volt, tőle örökölte zenei te
hetségét is; Előbb orvosnak készült, azon
ban később zenész lett. 1868-ban Bécsben
színházi karnagy. Strauss János (1. o.) szá
mára sok operett-szöveget írt. »Nanon,
korcsmárosné«. (1877. nov. 23. Népszín
ház.) »A furcsa Iiáború« (1882, jan. 31.),
»Denevér<í, »Egy éj V6lencében«, »A ki
rálynő csipkekendoje<í. Millöcker számára
írt operettjei ezek voltak: »A koldusdiák<(,
>;Apajuneí<, j>A gascogneiíc, »A beUevillei
szűz«. Suppé Ferenccl írt operettjei: »Fatanitzax, »Donna Juanita«, »Boccaccio«,
stb. szövegeknek többnyire Zell a társ
szerzőjük. Saját szerzeményű operettjei:
»KapitánykÍ8asszonyíí, »Az utolsó mohikánok<í, »A huszárokíc, stb., melyek magyar
színpadokon is szerepeltek.
Géné Sándor, balletmester, 1873. n}arán Miklóssy Gyula városligeti saját szín
körében működött, 1876. szept. 6-án mint
szerződtetett tag elsŐízben lépett fel aNépszínházban. Több balletszöveget írt.
Gencz I s t v á n , színész, sz. 1894. d'ec,
11-én, Budapesten. 1920-ban lépett a szí
nipályára. 1923. óta rendes tagja az Or
szágos Színészegyesületnek. Több vidéki
városban működött. Egyéni erejű klaszszikus elSad'óestjei eddig a nevezetesebbek.
Generális-próba = a főpróba elneve
zése a régi magyar színészet id'ejón a ne
met »General-Probe« nyomán.
Genézáus,
(szent). Dioklécián csá
szár idején híres színész Tolt. Mint
iíyen a keresztényüldöző császárnak ked
veskedni akarván, a kereszténységet a szín
padon gúny és nevetség tárgyává tenni
készíilt. Evégből istentelen szándékát tit
kolva, a keresztények közé lopózkodott s,
ezek körében a keresztség szertartásaival
megismerkedett. Azután színdarabot készí
tett, melyben a keresztség szentségének ki
szolgáltatása mulattató, nevetséges alakban'
adatik elő. Ennek előadására társait is
gondosan betanította. Az előre nagysze
rűnek kürtölt előadáson a császár és lop-
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Oenée Eichard
pánt néptömeg jelent meg. A színdarab
kezdetén az ágyban fekvő színlelt beteg,
Genéz, enyhületül a keresztség föladását
kéri és azt, hogy megkeresztelkedni kí
ván. Erre tréfás bobózatok között meg
keresztelték, mire mint felfedezett új ke
resztényt elítéltetés végett a császár elé vi
szik. Ekkor azonban kijelenti, hogy 5 nem
• játékból, hanem valóság^gal akar keresz
tény lenni és nyilatkozata miatt a császár
megkínoztatta, végül lefejeztette. E vér
tanúság a 286-ik évben történt, K r . sz. u.
(Alakját nálunk dr. Hevesi Sándor vitte
szlnpad'ra a )>CsáBzár és komédiás« e. szműben.) Ugyanő a hőse Félix Weingartner
»Genesius« c. operájának.
G e n é e E i c h a r ű , zeneszerző. Nálunk is
színre került m u n k á j a : sNanon, korcsmárosnéí<, operett 3 felv. Társszerz. Zell.
Bem. 1879. nov. 2 3 . Népszínház.
G e n o v é v a . Bohózatos
víg
látványos
dalmű, 4 felv., 8 képben. Szöv. írta J a i m e
és Trefreu. Zen. szerz. Offenbach J a k a b .
Eord. Latabár Endre. Bem. 1864. m á j .
11-én, a Budai Népszínházban, ahol igen
sokszor került színre. Személyek; Siegfried': Szilágyi Béla; Gólo: Tóth J e n ő ;
M a r t e l : V. Kovács József; Almanzor: Zol
tán J á n o s ; A r t h u r : Vincze J á n o s ; Narcisae: Vízvári G y u l a ; I . tudós: Párthényi
J á n o s ; I I . tudós: Virágh G y u l a ; Isoline:
Hajnal H e r m í n ; Genovéva: Víg Róza.
G e n r e - s z í n é s z (olv. zsánr) azon színész,
a k i az élet mindennapi j ellemeit, t í p u 
sait ábrázolja.
G é p e z e t . (1. Színházi gépezet).
G é p f e g y v e r működését a színfalak mö
gött egy erre a célra készült fa-alkot
mánnyal érhetnek el. Ez tulajdbnképen
egj
nagyobbfajta
kelepelőhöz hasonlít,
melynek a szelepeit ha megforgatják, fegy
verropogáshoz hasonló hangot tudnak elő
állítani.
G é r a l d y ( z s e r a l d i ) L n b i n , operaéne
kesnő, a t y j a : Becker, anyja elszászi csa
ládból származott. Sz. Párizsban, ahol az
állami konzervatóriumot járta, 22 éves ko
rában. Előbb az Opera Comique-hoz szer
ződött (1915.), ahol a »Hoffmann me-

Zsigmond

sói<í-ben debütált. Innen a Nagyoperához
vitték át. 24 éves korában m á r az Opera
tagja volt. Legjobb szerepe Tosca. 19.25.
márc. 11-én nálunk is fellépett az Opera
házban a »Faust« Margitjában. »A szép
megjelenésű művésznőnek orgánuma ugyan
nem egyenletes, szopránjának egyes hang
j a i néha fogyatékosan rezonálnak és a for
tékban gyakran mellékzöngék zavarnak, de
•művészi frazirozása, öntudatos és kitűnő
ízlésű előadása énekrészében is hatásossá
teszi produkcióját.K ()>Világ«, 1925. márc.
11. és 12.)
G é r a l d y ( z s e r a l d i ) P a u l , fr. író, sz.
1885. febr. 6-án, Párizsban. Versek írá
sával kezdte; első drámai kísérlete »Les
8pectateurs« (A nézők) c. kis egyfelvoná
sos, kevés visszhangra talált. De új abb
színdarabjai annál nagyobb hatást értek el.
Első nagy sikerét az »Ezüstlakodalom« c.
színművével aratta, amely hamarosan meg
alapította hírnevét a külföldön és melyet
nálunk is nagy sikerrel adott elŐ a Víg
színház. »Szeretni« c. színművét a E e naissance Színház bem. 1924. december
5-én, Színi G y u l a fordításában. — N e j e :
G. Lubin, operaénekesnő. (L. o.)
Gerbidon ( z s e r b i d o n ) M a r e e l , francia
színműíró. Nálunk előadott művei: »A
gyémántköszörüs«, vj. 3 felv. Társsz. A r mont. Bem. 1920. ápr. 16. Vígszínház.
»A fehér egér«, komédia 4 felv. Társsz.
Armont. Ford'. Hajó Sándor. Bem. 1927.
j a n . 20. Belvárosi Színház. »SzeretŐk iskolája<í, v j . 3 felv. Társsz. A r m o n t . Ford.
Hajó Sándor. Bem. 1928. máj. 11. U. o.
G e r e Z s i g m o n d (bőnyi), színész, volt
főhadnagy, sz. 1881. j a n . 10-én, Kiskő
rösön, megh. 1926. aug. 23-án, Esztergom
ban. K é t évig joghallgató volt, majd' a
Színészakadémiára iratkozott, melynek bevégeztével 1904. ápr. 1-én színésszé lesz
BaUa Kálmánnál. 1909-ben a M a g y a r
Színházhoz szerződött, ahol tizenöt eszten
dőt töltött és epizódszerepekben többször
kitüntette magát. N y a r a n t a kis fürdőhelye
ken működött kis társulatával, később m ű 
kedvelői előadások betanításával foglalko
zott. »Színészbístóriák« címmel könyvet í r t
a színész-életből. (Budapest, 1912.) —
N e j e : Hadrifc A n n a (1. c ) , színésznő.
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Gerees J á n o s
Grerecs J á n o s , énekesszínész, sz. 1843.
szept. 4-éii, Izsákon (Pestm.) Színpadra
lépett 1885, szept. 1-én, Havi Mihálynál,
Hódmezővásárhelyt.
Innen
Kolozsvárra
ment, ahol 1875-ig működött. Közben
megíord'ult Aradon (1860. őszén), ta
vaszra Takács Ádám igazgatónál játszik,
innen Keszler István hívja meg a debre
ceni színházhoz, ahol mint operai hőstenor
kiváló hírnévre tesz szert. 1866-ban Szabó
Józsefhez szerződött, de miután ez a tár
sulat Veszprémben feloszlott, lemondott a
színipályáról és a veszprémi székesegyház
ban énekes lett. 1867-ben újra színész
lesz, Debrecenben. De a küzdést megun
ván, 1878. július havában végleg lemond
a pályáról, miután a pestmegyei N a g y kátán kántornak választják meg. Szerepei;
Don Hicardb ( E r n a n i ) , Ottokár (Bűvös
vadász), Pygmaleon (Szép Galathea), A l phonzo ( Z a m p a ) , stb. — N e j e : Melles
Liszka, opera- és opei-etténekesnő, sz. 1836ban, Pesten, megh. 1902. febr. 17-én,
Nagykátán. A t y j a takarékpénztári tiszt
viselő volt. F i a t a l leány korában, 1860ban, tanulmányai befejeztével Drezdába
szerződtették, egy év múlva, 1861. virág
vasárnapján, Pollinusz J á n o s Kolozsvárra
Ezerzó'dtette, 1863. szept. 28-án Nagyvára
don játszott (először), ez év telén Prágába
távozott, de 1867-hen újra visszajött K o 
lozsvárra, ahonnan a következő év tava
szán megvált rövid időre. 1870-ben ismét
i t t találjuk, 1875-ig, amikor is Debrecenbe
kap meghívást. I t t ismerkedett meg fér
jével. 1876-ban rövid' időre a pozsonyi
német színház tagja volt. MidŐn férje
megvált a színpadtól, Ő is visszavonult.
A z egykori kritika dicséri szép hangját,
ízléses előadását.
G í e r e n d a y A n t a l , pesti szobrász, 1818ban született, megh. 1887. aug. 7-én,
Piszkén (Esztergom m.). ö készítette E g ressy Béni, id. Lendvay Márton síremlé
két lS59-ben, 1860-ban pedig Szentpétery
Zsigmond és Hegedüsné Eodenburg Lináét.
Gréresi K á l m á n , ev. ref. főiskolai ta
nár, tankerületi főigazgató, ez. 1841. dec.
25-én, Visk községben (Máramaros vm.),
hol atyja lelkész volt. Tanult Debreoenhen
és Pesten. 1874 óta Debrecenben tanár
volt, ahol 1921. jan. 29-én elhunyt. M u n 

József

k á j a : »A debreceni színészet vázlatos története«.
Debrecen, 1898. »A színészet
története Debrecenhen« c. dolgozata meg
jelent & »Debrecen Szab. Kir. Város
Egyetemes Leírása« e. munkában. 1882.
Gergely. Giza,
operetténekesnő,
sz.
1875. júl. 9-én, Budapesten. -Énektanulmányait Bécsben végezte kiváló mesterek
nél: Kremser karnagynál és Friedrieh t a nárnénál és itt lépett fel először, amikor
Betty Stoján helyett, aki mint szerződés
szegő Olaszországba távozott, nagy siker
rel ugrott be a primadonna szerepébe!.
Fővárosi színpadokon többször vendég
szerepelt, majd Aradon, Szegeden és K o 
lozsvárott működött a régi magyar, fran
cia és bécsi operettek vezetőszerepeiben.
Amióta férjhez ment J a n k ó Jánoshoz,
egykori kollégájához, visszavonult a szín
padtól, de még többször fellépett jóté
kony célra.
G e r g e l y G i z e l l a , színésznő, sz. 1894.
febr. 4-én, Budapesten. Színésznő lett
1913. nov. havában.
Gergely István,
műbíráló,
író és
publicista. Kritikusa volt a2 Operaháznak
(sBudapesti Napló«), Vígszínháznak, M a 
gyar Színháznak és Belvárosi Színháznak,
(8 Órai Üjság és Nemzeti Újság). Azon
felül napilapokban, hetilapokban és folyó
iratokban számtalan drámai és színházi
essayt írt, nemkülönben sok színész-tanul
mányt és életrajzot, (Szamosi Elza, Burián
Károly, Bertram Theodor, Takács M i 
hály stb.) amiket részben németre és
olaszra is fordítottak. Kritikai stílusát
éles judicium és tömör világosság jellem
zik. Gergely István fordításában adták elő
Dormann F é l i x : »Leányok és legények«
(Ledige Leute) c. 3 felv. életképét, a M a 
g y a r Színházban, 1903. j a n . 30-án.
G e r g e l y József,
tenorista, sz. 1857ben. A t y j a G. Ferenc, anyja Ujvárossy
Anna. E g y ideig Veszprémi J e n ő szín
társulatánál működött; 1881. szept. 1-én
fellépett Kolozsvárott »A c8Íkósí{ Andris
szerepében. 1884. ápr. 1-én a Népszín
ház kötelékébe lépett, majd öt év után
újra Kolozsvárra ment, azután a budapesti
Városligeti Színkörben működött. 1897-

— 111 —

Gerolsíeni nagyKereegnŐ

Gergely Lajos
ben Pesti Ihásiz Lajos szabadkai táreulatának egyik jeles tagija volt; itt ez óv
nov. 24-ón Önkezével vetett véget életének.
Gergely Lajos, azxnéaz, sz. 1876. okt.
9-én, Egerben. Színpadra lépett 1904-ben.
Mint szerelmes színésznek jó neve volt
a vidéki társulatoknál. Később a hivatal
noki pályára lépett,
Gergely Márton,
színész, sz. 1850.
nov. S^án, Gyergyífezentmüdóson. Színész
lett 1879. aug. l-én, a Képszínbáznál.
Gergelyffy Gábor
dr., rendőrtaná
csos, író, sz. lS80-ban, Marosvásárbelyt.
Iskoláit ott végezte. Jogi tanulmányai el
végzése után különböző pályákon kísér
letezett, míg végül a rendőrségnél maradt.
Diáktorában színész akart lenni. A háború
idejét a harctéren töltötte, ahonnan vissza
kerülve, intenzívebben foglallíozott az
irodalommal. tJjpesten a »Gyermek<{ e.
színművével (1925. dec. 17.), majd a
Terézkörúti Színpadon (akkor Forgács
Bózsi, a Nemzeti Színház volt tagjának
Kamaraszínháza) »Fergeteg« c. színművé
vel (1926. ápr. 17.) volt igen ezép sikere.
A Jardin színpadán i>Strandbetyár« c. ope
rettje került színre. Társsz. Koltai Zoltán
és Hetényi Heidelberg Albert. 1929-ben
két nagyobb színpadi munkán dolgozik.
Filmszeenáriumai: »Szívek keresztezéseK és
a »]\íagyar Kin-Tin-Tin((, az ország na^ o b b moziszínházaiban kerültek színre.
Verses kötete: sHozzátok szólok...« cím
mel jelent meg, »Akácillat« c. kottásfüzete
a Rózsavölgyi és Tái^a cégnél Jelent meg.
Több gramofonlemeze van forgalomban.
Budapesten és az ország nagyobb városai
ban több szerzői estet rendezett.
Gerhárfc György, (királyfalvi), hírlap
író, sz. 1834. dec. 21-én, Dacsókeszin
(Hont m.). A gimnáziumot Veszprémben
járta; 1859-ben mérnök volt. Munkája:
»Szondi(í, trag. 6 felv.
Gerlacli, pesti német színész. 1833.
húsvét hétfőjén fellépett az erzsébetfcéri né
met színházban a »Szevilla (SÍUaga« o.
drámában,
Gerlaki Hermin, színésznő, sz. 1881.
jún. 20-án, Endrődön" (Békés vm.). A

Vígszínhási színésziskola alapítási évében
a legtalentumosabb növendékek egyike
volt. 1900. virág^'asárnapján lépett a pá
lyára mint operetténekesnő. Nagyon ked
velt művésznő volt Szabadkán, Nagy
váradon. Utóbb visszavonult a színészet
től és férjhezment dr. Reismann László
budapesti orvoshoz.
Gerlóczy Károly (alsóviszokai), Pest
első polgármestere, sz, 1835. máj. 18-án,
P^ten, megh. 1900. aug. 25-én, u. o. Nagy
része volt a Népszínház létesítésében, a
népszíűházi bizottságnak is tagja volt.
Gerlits Irén, színésznő, sz. 1864-ben,
Veszprémben. Színpadra lépett 1882-ben,
Balassa Károlynál.
Germanova asszony, orosz drámai szí
nésznő, 1902-ben beiratkozott a moszkvai
Művész Színház iskolájába. 1904-ben a
színház tagja lett. »Julius Caesar«-ban
kapta első szerepét, Calpurniát, később
Kacsolovval aratta sikereit. 1919-bén az
orosz forradalom miatt Európa nagyobb
városait látogatta meg. 1925. jún. bává
ban nálunk is fellépett. Legnagyobb si
kere a »Medeá«-ban volt.
Gerolsteini n a g y h e r c ^ n Ö . Víg dalmű
látványokkal, 3 felv. 4 kéj>ben. írták:
Meilhae és Halevy. Zen. szerz. Offonbaoh. Ford. Babos Károly és Erődi Béla.
Bem. 1867. okt. 11-én, a budai Nép
színházban. Főszereplők: Timár János
(Bum-Bum), Virágh Gyula (Puck), Kas
sai Vidor (Kancellár), Vincze József (Paul
herceg). Bogyó Alajos (Közkatona), He
tényi Antónia (Hercegnő). 1884. d'ec.^
6-án a Népszínházban adták, ezzel a sze
reposztással: Nagyhercegnő: Páímay Ilka;
Pál herceg; Szabó Antal; Puck: Szilágyi
Béla; Bum-Bum: Solymossy Elek; Grog:
Tihanyi Miklós; Nepomuk: Erődi Ernő;
Fritz: Gergely. 1906. szept. 13-án a Ki
rály Színház is műsorába iktatta. Ekkor
ezzel a szereposztással adtak: A gerolsteini
nagyhercegnő: Fedák Sári; Bum-Bum,
tábornok: Németh József; Puck, a nagy
hercegnő nevelője: Csiszér Artúr; Fritz,
közlegény: KÖmyei Béla; Vanda, a ked
vese: Kazal Biri; Pál herceg: Papp Mi
hály; Grog báró: Horváth; Nepomulí, fő-
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Gálosi Zoltánné

Garamszegliy Géczy Sándor

Garas Márton

Gárdonyi Géza
10

Gárdonyi Lajos j ^ ,

J\/J^

Gárdonyi Vilma

''.-•••^'C/H''-••*-''

Gárdos Kornélia

Gáspár Jenő (187ő)

GerŐ Arthur

GerlŐ Károly

hadsegéd: Gabányi László; Ida: FáHán
Cornélia; Charlotte: Nagy M.; Olga:
Sugár E.; Amélie: Kökény Hona.

galmat fejtett ki. — Neje: KocsisovszI^,
Flóra, drámai hŐsnŐ, színpadra lépett
1851. dec. 24-ón, később elvált tőle.

Gerö A r t h u r ,
színműíró. Színműve:
»Kard és kereszt«. Tragédia. Bem. 1901.
máj. 21. Kisfaludy Színház.

GerŐ Lina, a Nemzeti Színház tagja,
sz. 1862. máj. 10-én, Szatmárt. Atyja
társulatánál már mint gyermek fellépett,
azonban hivatalosan 1871. szept. 1-tol mű-i
köd'ött. Győrött 1872-ben, Kassán 1875—
1877-ig találjuk, majd 1878—1886-ig Ko
lozsvárott működött; 1886. jún." 15-énmint
vendég fellepett a Nemzeti Színházban az
»Aranyember« Noémi szerepében. 1890-ben
Korbuly József kolozsvári szerkesztő fe
lesége lett. (L. 0.) 1895. nov. 12-én újra
fellépett a Nemzeti Színházban, Csiky
Gergely xörök törvény:< e. színművében,
Sylvia szerepében, 1896. jan. 9-én pe
dig már mint szerződött tag ' a »Csók«ban. Kitűnő naiva volt.

Gerö AttiMné (Cserhalmi Hechtlrén),
íriónő, sz. 1871-ben, megh. 1908. ápr.
7-én, Budapesten. Tanítónői oklevelet
szerzett, majd: az irodalomnak szentelte
tehetségét. 1893-ban könyve jelent meg:
»A francia romanticizmus korszaka a ma
gyar drámairodalom történetébens címmel.
GerŐ Erzsi, operaénekesnő, sz. 1896ban, Budapesten. Tanulmányai végeztével
a Városi Színháa művésznője lett. 1919ben a bécsi Volksoperhez szerződött. On
nan 1926. jún. 26nán visszatért mint
vendég a Városi Színházhoz, ahol »Oarmen« Micaela szerepében nagy sikert
aratott. 1929-ben a berlini Staatstheaternek ünnepelt énekesnője.
Gerö Erzsébet, színésznő, sz. 1904.
okt. 6-án, Budapesten. Színpadra lépett
1927. okt. 15-én.
GerŐ Ferenc, színész, sz. 1870-ben,
Kállósemjénben (Szabolcs m.). Színpadra
lépett 1890. ápr. havában. —• Neje: Fe
kete Mariska, színésznő, sz. 18S7-ben,
Munkácson. Színpadra lépett 1910. ápr.
havában.
GerŐ Ida, színésznő, sz. 1878. ápr.
IS-ián, Debrecenben, megh. 1919. déc.
havában, u. o. A Színiakadémia elvég
zése után 1896. ápr. 10-én lépett a színi
pályára. Működött Győrött, Kassán. Deb
recenben, majd az 1910-es években a Ki
rály Színház kómikája volt, 1919. jan.
9-én nyugdíjba ment.
GerŐ Irma, színésznő, sz. 1885. jan.
3-án, Temesvárt. Színpadra lépett 1907ben.
Gerö J a k a b , színigazgató, sz. 1832ben. Nagybáródon (Bihar m.), megh. 1886.
jan. 4-én, Bánffyhunyadon. Színésszé lett
1851. okt. l-én. A forradalom alatt mint
honvéd védte hazáját. 1863-ban színigaz
gató lett és éveken át dicséretes buz

GerŐ J . Jenő,
Szakáll.)

színész. (Lásd: SzŐko

Gerö János, színész, sz. 1877. nov.
13-án, Temesvárt. Színpadira lépett 1902.
április havában.
,.
GerŐ József, színész, a Folies Caprice tagja, megh. 1918. jún. 18-án, Bu
dapesten. Kitűnő komikus volt, groteszkség j ellemezte j átókát, amely ellenállha
tatlan erővel hatott mindig.
Gerö Károly, színműíró, sz. 1856.
okt. 18-án, HévizgyÖrkön (Pestm.), megh'.
1904. okt. 29-én, Budapesten. Jogot vég
zett, negyedéves jogász korában írta első
színművét, a »Túri Borcsá«-t, 1883. okt.
5-én előadták a Népszínházban. A darab
nak nem volt nagy sikere. 1882-ben hi
vatalt vállalt a Népszínházban, később
(1886-ban) a Nemzeti Színház titkára lett.
Előadott színművei közül, amelyek ezután
sorra következtek, ezek voltak: 1884. nov.
8-án »Vad'galamb«, Népszínház. 1885. jan.
10-én »Tunikás leányok«, 3 feí.-es életkép,
U. o. 1886. jan. 8-án »Világszép asz8zonya«. TT. o. »Angyal és ördög«, népsz.,
zen. szerz. Lányi Géza. 1887. jan. 21-én.
U. 0. »Az uzsai gyöngy«, népsz.^ 3 felv.
Bem. 1888. szept. 29-én. Ű. o. »Az eladó
l6ány«, a Tudományos Akadémia Telekipályázatán jutalmat nyert, bem. 1888-ban,
a Nemzeti Színházban. j>Kis níadarams,.
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Gerő Ödön

népsz. 3 felv. 1892. jan. 22-én előadták
a Nemzeti Színliázban. »A vad'onl)an«, pá
lyadíjat nyert dráma, előadták 1892. ápr.
8-áu, a Nemzeti Színházban. Összes da
rabjai közül a legnagyobb sikert a »Pró.babázasságK c. 3 felvonásos népszínművel
aratta. (1893.) A d'arabnak különösen azért
is volt nagy sikere, mert a Kossutb-nótát
énekelték benne, de csak mint egy kupié
refrénj ét. 1894. nov. 24-én a Népszín
házban a ))Kis péknéíí, 3 felv.-os 'nép
színműnek már nem volt olyan sikere,
mint a »Próbabázasság^í<-nak. 1897. jan.
19-én a Vígszínház játszotta ^Rózsaszínű
levelekíí 3 felv. vígjátékát. Egyéb művei:
í)Pelliőszakadás«, 3 felv. upszmű, 1898.
ápr. 16. »Asszonybáború«, énekes bohó
zat 3 felv. 1900. nov. 21. Népszínház.
Anzengruber osztrák népszínműírónak a
»Kirelifeldi papK 4 felv. népszínművét ma
gyarra fordította.

I

Gerő ÖdÖií, író és pubiicista, s'... 1863.
.szept. 13-án, Pécsett. ]\íérnöknek készült,
de ezt a pályát elhagyta és hírlapíró lett.
Több újságnak volt munkatársa és Viharos
név alatt írta cikkeit. Megalapította az
»Élet« című irodalmi és művészeti szemlét.
1910-ben a »Világ« c. politikai lap fő
szerkesztője lett, majd' szerkesztette a »Tolnai Világlexikoníí-t. Mint kritikusnak is is
mert neve van. ö pendítette meg elő
ször hazánkban a leánygimnázium eszmé
jét. Számos színházi kritikája és kritikai
tanulmánya jelent meg. A »Pester Lloyd'cc
munkatársa. Regényt is írt. (Két világ.)
GJerö Sándor, színész, sz. 1884. márc.
10-én, megh. 1916. máj. 21-én, Aradon.
Színpadra lépett 1903. okt. havában.
GeTŐC2Í Ilona,
színésznő, sz. 1900.
máro. 26-án, Budapesten. Színpadra lé
pett 1923. május havában.
Grerőfi Ilona, színésznő, sz. 1880. szept.
l-'én, Kolozsvárt. Színpadra lépett 1899.
szept. 1-én. líülönosen a drámai szende
szerepekben működött. Férjhez menetele
ntán lelépett a színpadról.
GerÖfi ÜÖzsi, színésznő, sz. 1884. júl.
9-én, Vácott. Színpadra lépett 1902, virág
vasárnapján.
G'erfífiy Andor, színigazgató, sz. 1849.
okt. 10-én, Székesfehórvái'ott, megh. 1892.
-

jún. 21-én, Budían.. Kőzépiskola-i. tanulmá
nyait és a Színészakadémiát Budapesten.
végezte, 1867-ben.. Először Mikláfesy Gyulatársulatához szerződött Budára, hős és sze
relmes színésznek. JSlsŐ szerepe Lukácsy;
Sándor: »Zsidó honvéd<í-jében. Blind Zsig
mond' volt, a következő, esztendőben
Mannsberghez szerződött S^^gedre. Ott
meg is nősült. 1876-ban igazgató lesz.,
Városai: Ungvár, Nagykároly, Szatmár^,
Máramarossziget, Mislíolo,. Bud'a, Pécs^,
Sopron, Kassa, Nagykanizsa, Szombat-,
hely, Keszthely, stb.. Kiváló szerepei.^
Hamlet, Nareisa, Des Prunelles, Jean;
Rantzau, Coupeau (Zola: );Pálinka« c. dar»
rabjában), Rákóczi Ferenc, Fekete orv^a
(címszerep), Ferdinánd (Ármány és sge--'
relém), Fuchs Károly (Egy szó a biro
dalmi tanácshoz), stb. 1881. aug. Íi6-án.'
Fiúméban is játszott társulatával. — Neje;
Petrovich Ilka, énekesnő, sz. ISÖS-ben,
Nagyváradon, megh. 1890. ápr. 29-én,
Tordán. 1868-ban Kassán, 1875-ben Bu
dán játszik, Fehérváry Antal társulatánál.
»A boissyi boszorkányíí (Favorit) szubrett szerepében nagy sikert aratott. Rá
kosi Jenő, al 'Népszínház akkori igazgatója
szerződtette. Nem sokái|g volt a Népszín
háznál, mert már 1878-ban a férje társula
tánál játszik. Kassán, Pécsett, Temesvárott, Aradon, mindenütt kedvence volt a
közönségnek. Híres szerepei: Sárga csikó
ban Erzsike, Törők bíróné, Náni, Finum
Rózsi, Leni (Három pár dpŐ), stb. Gftrőffyné név alatt működött.
;
Gerstor Berta, (Kauser Józsefné) ope
raénekesnő, sz. Kassán, megh'. 1885. ápr.
26-án, Párizsban. Leánykorában lépett
színpadba, Debrecenben. Azután Bécsben
tanult Marchesi asszonynál. 1876. jún.
6-án fellépett a Nemzeti Színházban, az
»Aida« címszerepében és a »La forza del
d'estinoíí c. operában, mint Leonóra, nagy
tetszés mellett. Ez év szeptember havá
ban Velencében is vendégszerepelt, egy év
után pedig Barcelonában aratott sikert.
Később Párizsba költözött.
.
Gerster Etelka, énekesnő, sz. 1855,
jún. 25-én, Kassán, megh. 1920. aug. ha
vában, a Bologna melletti Ai cipressi bir
tokán. Édesapja jómódú mérnök volt. Te
hetsegét, pompás magas szopránját HeU-
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Gei'síer Etelka
mesberger József, a bécsi konzervatórium
akkori igazgatója fedezte fel és Marchesi
asszony volt az első énektanárnője. 1872.
márc. 26-áii Kassán egy műkedvelő elő
adáson énekelt »Ernani«-ban, még mint
M nem fedezett csillag. lS75-ben a »Traviatáíí-ban lépett fel először és ~egy csa
pásra meghódította a bécsi közönséget. Ezt
az előadást maga Verdi is végighallgatta
és a legnagyobb elismerés hangján nyi
latkozott a magyar művésznőről. Még ab
ban az esztendőben meghívták Gerster
Etelkát Velencébe, a
Fenice-színházba,
ahol a »Iligoletto« Gildájában lépett fel.
Ezután gyors egymásutánban aratta si
kereit Európa és Amerika nagy városai
ban.
Intonálásának
ritka
biztonsága,
hangjának meleg csengess, brilliiíns koioratur-tehetsége valósággal magával ragadta
a hallgatókat. lS76-ban tűnt fel Párizs
ban, hol a »A'Iignon<í és »Ham]etí< jiperákban zajos tetszés mellett énekelt. 4- »Patrie« lelkesen í r t róla s megemlitettej hogy
Kassán született, még csak 19 éves, hangja
teljesen egyenletes s a velencei Eenícehen 20-szor egymásután énekelte a »Rigoletto« Gildáját, minek alapján a párizsi
nagyoperához 6 évre szerződtették. 1876.
őszén a madridi operaházban vendégszere
pelt. (Nővére, Kausei-né-Gerster
Berta
ugyanabban az id'5b6n a barcellonai színház
ban énekelt.) Dee. havában Aíarseilleben
egészen meghódította a kí)zönséget. A »Le
Euret« c. lap lelkesedésében ezt írja; »Magyarország a smaragd, opál, topáz, ame
tiszt, gránát és —
Gerster
Etelka
hazája.« 1877. február havában Genuában a Teatro Carlo Pclice-ben aratott
diadalokat. Ez év márc. havában a berlini
Krolltheaterben az olasz operatársulattal
vendégszerepelt. A p r . 14-én a Nemzeti
Színházban lépett fel »Luciá<í-baEi, 17-én
az »Alvajáró«-ban, 28-án »Hamlet« Oféliájában aratott sikert. Ekkor a »Eővároai
íjapok« ezeket a magasztaló sorokat í r t a :
»Opheliája olyan ábrázolás volt, melyhez
dtámai művésznők is gratulálhatnának
maguknak, ha e szerep lényegét: szűzies
szerelmét, fájdalmát és megtébolyodását ü y
egyszerűen, nemesen és igazán ki tudnák
fejezni. Róla van elég írni való akkor is,
ha friss hangjáról, művészi énekéről, ra
gyogó koloraturájárói egy szót se szólunk.
Be a szerep drámáját még sohse láttuk

EezsŐ

oly egyszerű igazsággal kifejezve, m i n t
e rokonszenves, fiatal leánytól. Nézésével,
mozgásával, állásával, meghatólag ábrá
zolta a tcbolybaesés első mozzanatait. M i 
dőn boldogan, de egj sej telem nyomása
alatt lép be, hogy mennyegzŐre induljon
s Hamlettől hallja a váratlan szót, hogy
»soha«; midőn oltár helyett kolostorba
küldi: eiámultan néz, hallgat, csodálkozik,
megdöbben s a lelkiállapot, mind ama
savarát (az egyszerűség különös érzékével)
mutatja, mely a tébolyhoz vezet. Ugyanez
a mesterkéletlen igazság jellemzi nála a
téboly játszását is. A révedező lélek ku
szált voltát, hirtelen változásait eleven
képbe tudja foglalni.
Az énekbravm'ja
nem az egyedüli cél nála; eszközül hasz
nálja azt is, hogy kifejezze vele még job
ban bensejének megzavart világát. Bámulni
való lenne egy fiatal leánynál a drámai
érzék ily fejlettsége, ha a kiváló tehetsé
gek istenadománya meg nem magyarázna
mindent. A híres svéd dallamot eddig
minden Ophéliánk úgy énekelte, mint egy
szomorú, szép népdalt, ö balladát énekelt,
benne, drámát egy dalban. A közönségre
mély benyomást tett. Nemcsak áriáit t a p 
solták meg, hanem a tébolybaesés jele
nete után, midőn énekrésze egészen j elentéktelen, többször tapsolták ki, kife
jező játékát és végül számtalanszor kellett
még a lámpák előtt mcgjelennie.« 1879.
j a n u á r havában Newyorkban énekelt a
»Lucia«, »Alvajáró<í, »Talizmán« és »Varázsfuvola« c. operákban. Amikor a szín
padtól visszavonult, Berlinben őnekiskolát
nyitott. (1896. okt.) 1906-ban )>StÍmmführer« e. alatt énekpedagógiai munkát •
írt. — E é r j e : Gardini Carlo, impreszszárió, (L. 0.)
O e r s t e r Lajos,
német súgó. Pesten.
Munkája:
sAlmanach
des stadtisch-en
Tlieaterg in Pesth, auf das J a h r 1845.«
Pest. (Matolay Józseffel.)
Gersfel, német színész (Löwe Lajos né
met színész unokaöccse és tanítványa),
1835. júl. 21-én fellépett a pesti német
színházban, »A színészek vándbrélet6í< c.
vígjátékban.
GevÜQT EezsÖ, színész, sz. 190:8. j a n .
11-én.
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Gertner M i m i

Geyer

G e r t n e r Mimi,
operaénekesnő,
sz.
Nagyszalontán. A t y j a Molnár László szín
igazgató volt. Egyéves korában Örökbe ad
ták Herz Lajos nagyváradi káptalan ura
dalmi intézőnek, aki felnevelte. A színi
iskolát Prágában végezte, egj év után pe
dig & berlini operához szerződtették mint
segédénekesnőt, majd primadonnája lett az
operának.

k

Getrud királyné,
BZ. l l S ö . táján.
1202, végén íérjhez ment András magyar
herceghez, ki 1203-ban ismételten fellázadt
I m r e király ellen, de ez őt elfogatván,
uralomra vágjó feleségét vagyonától meg
fosztotta 8 hazaküldte szüleihez. 1205-ben
azonban a nagyravágyó pár trónra jutott,
mire . I I . András teljesen felesége befo
lyása alá került. A z idegenek szertelen
pártolása, pazarlása s önkényességei miatt
az elégületlenek 1213. szepl. 28-án, mialatt
ura Galíciában harcolt, Pitisszentkereszten
meggyilkolták. ( L . : Bánk bán.)
G e r v a y M a g d a , színésznő, sz. 1909ben, Budapesten. A z Orsz. Színészegyesü
let Bzínészképző-iskoláját végezte.
G e r z s á n K d l m á n , színész, sz. 1866.
szept. Zl-én, Jászberényben. Szlnpadi-a lé
pett 1894. ápr. havában, Kömiey Gyu
lánál. 1926. szept. 1-én nyugalomba ment.
N e j e : M i h á l y M á r i a , színésznő, sz. 1889.
aug. 20~án, Nagybaconban (Háromszékm.).
Színpadra lépett 1913. j ú l . havában.

Siegiríed

Fedák Sári.) 50-ik előadása 1898. ápr.
13. 100-ik előadása 1899. j a n . 3 1 . A
99 előadás jövedelme 91.522 frt 50 kr.
87 esti és 12 délutáni előadásban. M i 
mózát Vlád Gizella 67-szer, MoUit Somló
E m m a Ö4-szer, Vunesit Sziklai Kornél
90-szer játszotta. (Londonban 760-szor ke
rült színre 1909. aug. haváig.) A K i r á l y
Színház felújította 1912. ápr. 12-én. (Mi
móza: Pedák S á r i ; Vuncsi: Kátkai M á r 
ton; Kolly P o l l y : Berky Lili.) A Pővárosi
Operett Színház 1926. febr. 11-én tűzte
műsorára.
G e s s n e r S a l a m o n , német költő, sz.
1730. ápr. 1-én, Zürichben, megh. 1788.
márc. 2-án. Világhírét idilljeinek' ki^zönheti. Lesikonunkat érdeklő műve: »Az első
hajósíí. E g y eredeti énekes játék. G. után
Vidá László. A muzsikát készítette Pacha
Gáspár. (Pest, 1809.)
G e s z t e s i E t e l k a , tragika, első színi kísér
lete 1862. nov. 23-án volta Nemzeti Szín
házban, a »Szigetvári vértanuk« A n n a sze
repében. 1863—64-ben Kolozsvárott talál
juk, 1866-ban Szegedén, 1867-ben a Bu
dai Népszínházban működött. Később K o 
lozsvárott női preparandiai igazgatónő lett.
Eőbb szerepei: Z i n a (Zách Klára ha
lála), M a r a (Brankovics György), Szécsi
Mária, Marsán hercegnő (címszerep), Gertrudis, stb.
G e s z t i E l z a , színésznő, sz, 1898. m á j .
21-én,
Kecskeméten.
Színpadra lépett
1921. júl. havában.

G e r z s ó S z e r é n a , Sizínésznő, sz. 1890.
Bzept. 25-én, Budapesten. Színpadra lé
pett 1908. okt. 4-én, a Magyar Szín
házban, ahol a »Sasfiók« Camerata grófné
szerepében mutatkozott be. 1911. őszétől
Győrött működött, dr. Patek Béla szín
társulatánál. 1913. j ú n . 6-án a Magyar
Színházban mint vendég a »Farkas« c.
Molnár vj .-ban lépett fel, Vilma szere
pében.

G e v e l C l a u d e , fr. színműíró. Nálunk
előadott színműve: »Téged ÍS.'ÍÍ, v j . 3 felv.
P o r d . Szép E r n ő . Bem. 1925. márc. 6.
Renaissance Színház.

G é s á k , vagy egy japán teaház törté
nete. Énekesjáték 2 felv. í r t a Owen Hall.
'Ford'. F á i J . Béla és M a k a i Emil. Zen.
szerz. Sidney J o n e s . Első előadása 1897.
okt. 16., M a g y a r Színházban, a megnyi
tás napján.
(Vuncsi: Sziklai Kornél;
Mimóza: Vlád Gizella;
RoUy PoUy:

G e y e r Siegfried,
osztrák színműíró.
Nálunk
is színrekerült m u n k á i : »Der
Viererzug«, bob. 1 felv. I d a Roland tár
sulatának bemutatkozása. 1915. m á j . 5-én,
a Népoperában. »Végre egy úri asszony«,
vj. 3 felv. Ford: Stella Adorján. Bem.
1938. nov. 9. M a g y a r Színház.

G e s z í á k u l á c i ó . (latin), a. m. taglejtés.
Azon mozdulatok, melyekkel a szónok (szí
nész) előadását magyarázatkép kiséri.
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Gigli Benjamino

Gfeller Sándor

Giacosa (dzsakoza) Giuseppe, olasz
színműíró, sz. 1847. okt 21~én, Coleretto
Parellában (Ivrea mellett), megh. 1906.
szept. 2-án, u. o. Művei: »Borus szerelem«,
szmű 3 felv. Bem. 1897. jan. 22. Nem
zeti Színház. Radó Antal tolmácsolásá
ban. A »Bohémélet« c. operának Ő írta
a szövegét. (Zen. szerz. Puccini.) »Pillangókisasszonyíí, dalmű 3 felv. Zen.
szerz. Puccini. Bem. 1906. máj. 12. Opera
ház. »Mint a falevelek«, szmű 4 felv.
Bem. 1910. dec. 10. Várszínház. »La partita da seacclii«. (Ford. »Az apród« cím
mel E-adó ^ntal.)

Gfeller Sándor, színházi titkár és főpénztáros, Bz. 1860. jan. 12-én, Zomborban, megh. 1887. december havában. 1884.
ápr. 1-én Mándoky Bélánál volt szerző
désben.
GMUány Johanna, operaénekcsnő, sz.
1864-ben, megh. 1888. jan. 7-én, Charlottenburgban. Bécsben tanult és 1883-ban
Lübeckben lépett a színipályára, szép
hangjával, bájos megjelenésével és tehet
ségével általános figyelmet keltve. 1886ban a berlini opera szerződtette. Fiatal
sága és gyönge testalkata nem sokáig birta
a fárasztó munkát és két év múlva el
hunyt.
Ghislanzonl Antonio,
olasz író, BZ.
1824. ápr. 25-én, Lecco-ban, megh. 1893.
júl. 16-án, Caprino Bergamasoo-ban. Az
orvosi pályára készült, de színházi énekes
lett. Milánóban (1848.) két forradalmi fo
lyóiratot adott ki. 185 l-ben Párizsban sze
repelt, mint énekes, de hangja meggyön
gült s visszatért (1857.) hazájába, hol
teljesen az irodalomnak szentelte magát.
Több lap szerkesztésében vett részt, regé
nyeket írt, de leginkább mint librettista
tette nevét általánosan ismertté. Mintegy
60 operaszöveget írt. Ezek között a »Francesca dí Ií,imini((, de különösen »Aida«
lett világhírűvé, ezek nálunk is színre ke
rültek. Verdi ezen operája a kairói új
színház felavatásakor került bemutatóra,
olyan világraszóló sikerrel, hogy a hálás
zeneszerző, Ghislanzoni halála után, Capri
nóban szobrot emeltetett emlékének.
(1894.)
Ghymesi Eleonóra, egj Forgách gróf
nő álneve; 1887. jan. 6-án fellépett a
M. Kir. Operaházban a »Hugenották«
Valois Margit szerepében. Addig kisebb
német színpadokon működött. Szép hangja,
ügyes technikája elismerést szerzett műkö
désének.
Giacometti (dzsakometi) Paolo, olasz
drámaíró, sz. 1816. már. 19-én, Növi Ligurében, megh. 1882, aug. 31-én, Gazzuelóbau. Kendkívül termékeny drámaíró volt.
Magyarul megjelent: Í>II. Károly«, tört.
vj., ford. Csepreghy Lajos. (Budapest,
1873.)

Giannini (dzsannini) Dnsolina, opera
énekesnő, amerikai származású, Filad'elfiában született. Szülői operaénekesek voltak.
Newyorkban kezdte pályafutását, a Metro
politan Opera House-ban kóristanő volt.
Egy ízben az opera sztárja megbetegedett,
ő vállalííozott szerepének elcneklésére és tíz
perc múlva már a primadonna kosztüm
jeiben énekelte a haUatlauul nehéz, mó
dom opera pái'tituráját, Newyork előkelő
közönsége előtt. Budapesten a Városi Szín
házban a )>PillangókisaBSZony«-ban lépett
fel és óriási sikert aratott. (1928. nov.
12-én.)
Guary Frigyes dr., törvényszéki bíró,
Szombathelyen. Színműve: );ÁrtatÍan bűnÖsök«, ered. boh. Bem 1909. júl. 23-án,
Szombathelyen. 1910. júl. elején u. o- be
mutatták ))Szerelempróba«, 1911-ben pedig
»Válaazúton« c. 2 felvonásos színművét.
Gidály Fáni, színésznő, sz. 1882. aug.
2-án, Marosludaaon (Torda-Aranyos m.).
A Vígszínház színésziskoláját végezte,
majd 1902. ápr. havában lépett a színi
pályára, azonban már három év után viszszavonult.
Gigli (dzsilyi) Benjamino, olasz te
norista, sz. 1893. március havában, Portó
Recanti-ban, Ancona m,ellett. Szegény szü
lőktől származott. (Atyja harangozó volt.)
17 éves korában mint szabóinas Rómá
ban a Szent Péter-templom elsŐ tenoris
tája lett, közben volt munkás,, eipészinas,
droguistasegéd és végül egy grófnő la
kája, aki meghallván gyönyörű hangját,
saját költségén taníttatta. Í918-ban már
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Gillyén Sá::dop

Gignous
színpadon (Eovigo-ban, Velence mellett)
aratja diadalait, majd (1919) a ne^rj^orki
Metropolitan-opera tagja lett. 1929. máj.
28-án nálunk is bemutatkozott a Városi
Színházban, a »Toscá<í-ban, majd szept„
27~én a »Bigolettoí<-ban. Főbb szerepei
Martba, Tosea, Bobémélet, stb.

nok volt, majd író lett. Ismert munkája:
»A mikádó« G. Suliivan zenéjéhez írt ope
rettje, mely a Népszínházban nagy sikert
aratott.

Gignoux (zsinu), francia színműíró.
Nálunk előadott műve: )>Gsibi«, vj. 3 felv.
LFord. Heltai JenŐ. Bem. 192Ö. febr. 27.
Magyar Színház.

Gille (zsil) PMIippe,
fr. drámaíró,
sz. 1834. dec. 18-án ÍPárizsban, megh.
1901. márc. 20-án, u. o. Munkái: »Lakmé«,
opera (1. o.) (Delibes-bel), »Manoníc,
opera (Massenet-vel) 1905. december 22.
»Petaud király udvaraa. (Jaimevel). Ope
rett 3 felv. Zenéjét szerzetté: Delibes.
Bem. nálunk a Népszínházban 1877. febr.
24-én volt.

Gíkszer. így nevezik az énekhang meg
bicsaklását.

P

Gilbert Jean, (Mas Winterfold) osztr.
zeneszerző, BZ. zeneművelő családból. 1914.
máj. 1. óta a brémai Tivoli-színház bérló'igazgatója volt. Nálunk színre került mű
vei: »Lengyel menyecskeíc, operett 3 felv.
Bem. 1911. nov. 18. Városligeti Szín
kör. »Buksiíí, énekes boh. 3 felv. Szövegét
írta Kraatz és Kreen. Ford. Harsányi
Zsolt. Bem. 1913. mg. 16r Király Szín
ház. »Az arany fácán<í, operett 3 felv.
Bem. 1917. márc. 9. Népopera. »Ó, Te
rézt, operett 3 felv. Bem. 1917. aug.
18-án, Víg:színház. »A csavargólány«, ope
rett 3 felv. Irta Buehbinder. 2ea.. szerz.
Kreen. Ford. Szenes Béla. Bem. 1918.
nov. 22. Budapesti Színház. »A hermelines
nő«, operett 3 felv. Szövegét írta Schanzer és Welliseh. Ford'. Hevesi Sándor.
Bem. 1920. júl. 1. Vígszínház. »Marinka,
a táncosn6« (Katchen), operett. Ford'.
Harsányi Zsolt. Bem. 1923. febr. 24.
100-ifc előadása 1933. júl, 4. Fővárosi
Operett Színház. »Jojó három vőlegényei?,
operett 3 felv. Ford. Balassa Emil. 1923.
nov. 14. Várszínház. »Dorina és a vélet
lene, operett 3 felv. Szövegét írta Fritz
Grünbaum és Wílhelm Stark. Ford. HarBÓnyi Zsolt. Bem. 1924. júl. 24. Eenaissance Színháíi. »A kis huncutíí, operett 3
felv. írta Hugó Zerlitt és Wiíhelm Prager. Bem. 1925. jún. 27. Városi Színház.
»A bíborruháa asszonya, operett 3 felv.
Irta Jakobsohü Lipót. Ford. Kulinyi
Ernő, Bem, 1927. márc. 3.
Gilbert (zsilbert) William, angol író,
BZ. 1836. nov. 16-án, Londonban, megh.
1911. máj. 39-én, u. o. Előbb hivatal

GiMai Ernesztin,
Balla Bélánó.)

színésznő.

(Lásd:

Gillion (zsilion) Marion, fr. hőstenor,
nálunk a M, Kir. Operaházban 1902.
márc. 21-én vendégszerepelt a »Hugenották« Kaoul szerepében.
Gillyén Sándor, a pesti magyar szí
nésztársaság súgója, sz. 1799-ben, megh.
1852. aug. 18-án, Pesten. 35 évig volt
vidéki színész és súgó. 1819-től Kolozs
várt volt; itt történt meg vele, hogy ápr.
26-án azzal vádolták, hogy a német szí
nészek »Cortez Ferdinand« e. súgópéldá
nyát az I. felv. után ellopta volna, mire
az előadást nem folytathatták, ami lénye
gesen javított a magyar színészek sorsán.
1829-től 1852-ig minden évben kiadott
egy-egy színházi súgókönyvet, (Almana
chot.) Déryné, mint embert kedvezőtle
nül írja le, (Naplója, IL kötet, 95. oldal)
de »igen jó súgó«-nak tartja. Egrössy
Gábor peüig ezeket írja róla: (»A színé
szet iskoláján 26. oldal) »Az erdélyi, kas
sai és később a budapesti társulat egy
kori súgójában, a néhai Gillyén Sándor
ban gj'-akran bámultam, hogy e foglal
kozás (vagyis a rögtönzés, ha t. i. a szí
nész nem a szerepét mondja) a valódi
műérzéket és műértelmiséget mily magas
fokra képes kifejteni. A jóravaló ifjú
színésznek e derék ember valódi mestere
volt r. próbák alkalmával, a hanyagok
nak és ostobáknak pedig irgalmatlan os
tora. Sőt az első szereplők felfogására is
gyakran oly észrevételeket tett, minőket
csak a legavatottabb műértő tehet. Nem
egyszer igazította meg őket, anélkül,.
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Gírtsík Xav'ér í^erenc

íGirn^y Gizi
:bogy eiat tőle valaki rossz néven vette
'VoGia- Ö egészen bele .volt merülve a da..rabba, mindi|g| B a játssöval mindig együtt
.-BÍrt ;és nevetett.«

opera 4 felv. Sardou után szövegét írta
Arturo Colautti. Ford. Várady Sándor.
Bem. 1902. máj. 27. Magy. Kir. Opera
ház.

•Grimesy Gizi, szína^znő, sz. 1885- ápr.
•26-Án, Budapesten. Szúipadra lépett 1934.

Giorgi (dzsordzsi) Giuseppe,
mila
nói tenorista. Fellépett a M. Kir- Ope
rában, 1914. febr. 20-án, a »Bohéméletí< EodöLfo szerepében.

Júl. i-én.
Gimll Jtízsef Ágoston
(tapolczai),
pálosrendi pap, élt Budán, majd Pozsony
ban ;B2Űlíődött, 1773-t<a. Szinműfordí: tásai: ,-»Házasságszerző prókátoxcc, (1793.)
Bem. :1808. febr. lö-én, ."?esfceu. »Az
, .uaokagyermeketK, mulatságöE érzékeny já! ;ték 4 végezetekben- Ford. líenszler Ká
roly után, 1793. Ugyenezen évben fordí-tott színművei: sLelkes hazav.édőkíi. »Uno' ifcagyermelL, vagyis nem mind fcómény;. iSeprŐ az, aH fekete ruKában Jár«. »A ne\ jnes hazugságíc, érzékeny játék 3 felv.
' Íl795-ben két színműfordítása volt: »Cse: arei Krísztiüa« és »Béla hadjárata atyja
, .aUeníí. (Collini után.) Ez évben megírta
: eredeti munkáját: sTelemak és KalypsoK,
; ánetes színjáték 2 felv. 1810. júl- 15-én
• előa.<lták egy újabb fordítását: »Bécsi
; íuhaíí címeii. (VJ, 4 felv.)
• Gíno Lnjza,
énekesnő, a Nemzeti
; Színház tagja. Az intézetnél 1852. aug' ^8-án lépett fel először a »Két Foscari<í
fí. operában, Contariní Lueretia szerepé
ben, amiről ez a kritika tanúskodik: »A
közönség első kiléptekor zajos tapssal fo
gadta a művésznőt, ki már a Nemzeti
Színházban tartott olasz előadások alkal
mával szerencsés volt megnyerni a kö
zönség tetszését, melyet csakugyan csinos
külseje, erŐs szép hangja, már is elegendő
; zeneképzettség s továbSi kiképeztetésére tei hetség s hajlam méltán megérdemlé«.
i (Pesti Napló, 1852. szept. 2.) 1853,
: aug- havában megvált a Nemzeti Színtiáztól.
• Gíordano (dzsordáno) UnibertOjolasz
operazeneszerző, sz. 1867. aug. 27. Fogígiában. Nálunk is előadott munkiái:
»André Chémier«, opera 4 képben. SzÖ. vegét írta Illica Luigi. Bem. 1897- jan.
30. Magy. Kir. Operaház. »Szibéria«,
Opera 4 felv. Szövegét írta lUica Luigi.
Bem. 1912. febr. 2. Népopera. »Fedorac<,

Girardi (zsirardi) Alexander, híres
osztrák színművész, sz. 1850. szept. 5-én,
Gráoban, megh. 1918. ápr. 20-.án, Bécs
ben. Atyja kívánságára lakatosságot ta
nult és csak atyjának 1868-ban bekövet
kezett halála után lépett színpadra. ElŐbb
több kisebb vidéki színpadon szerepel ko
mikus szakinában. 1871-ben SalzburgW
a bécsi Stampfer-Theaterhez hívták meg,
1874-ben a Theater an der Wien tagja
volt; 1893-ban nőül vette Odilon Helén
színésznőt, kitől csakhamar elvált. 1894ben megülte 25 éves művészi jubileumát,
amikor Bécs városától megkapta a Salvator-érmet. 1915. szept. 24-én nálunk a
Vígszínházban is bemutatkozott, Eysler
)>KünstlerbIut« c. operettjében. »Mein sohn
Leopold« 0. életképben az apát játszotta és
három egyfelvonásos darabban különböző
karaktereket. Nagy sikerrel játszott. 1918ban szerződtették a Burgszínházhoz, de
itt csak egy fél évig ünnepelhették a bé
csiek legkiválóbb jellemkomikusokat, mert
hirtelen megbetegedvén, meghalt.
Giréth Károly, színész, sz. 1862. szept.
6-án, Sátoraljaújhelyen. Színipályára lé
pett 1881. ápr. 10-én, Csóka Sándornál.
Sok évig volt Krecsányi Ignác bud'ai tár
sulatánál, ahol nagy sikerei voltak. Aztán
a Magyar Színházhoz szerződött, ahol éve
kig működött mint operettkomikus.
Girtsik X a v é r Ferenc, német színész,
S2. 1760. aug-. 24'én, Prágában. 1785ben Pozsonyban játszik, 1791-ben Pesten
találjuk. Megkedvelve a magyar nyelvet,
magyar nyelven is játszott, mint ahogy
egy régi dokumentum igazolja: »Girtsik
úr a Német éneklő Társaságnak egyik
érdemes Tagja, a Magyar Nyelvet meg
kedvelvén, kevés idő alatt nem tsak a
szóllásnak módjában, de annak értésében
is mennyit nyertt légyen, a Nemes Pub-
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Gleviczky Irén

Gitár

»

likum előtt kíván első próbát tenni.«
,(1793. júl. 19-én Pesten, a »Szolgálatból
kimaradt tatonatisztek« c. 5 felv. víg
játékban volt ez a fellépése, Kelemen
László igazgatása alatt.) Kantomét 1840.
körül 8 hozta fel Pestre. Irt és fordított
pperaszövegeket. Egy magyar tárgyú szín
művének címe: »Stephann der erste König
Ü'er Hungarn.<í Ein Schauspiel in sechs
[A.ufzügen. Pest, 1793. Magyarul átdol
gozta Katona József.

mányait, 1910-ben három évre a prágai
német operához, a Deutscbes Landesthaterhez szerződött. Neumann Angelo igaz
gató, aki időközben a Berlinben létesí
tendő Grosse Opernek is igazgatója lett,
a magyar baritonistát is átvette új vállalatához.

Gitár, (obitarra), húros hangszer, mely
nek 6 húrját ujjal pengetik. A gitár
az arabokkal került Spanyolországba, aJionnan később világszerte elterjedt. Nálunk
az úttörő színészek a színpadon kedvvel
es sok hozzáértéssel gitároztak.

Glatz Antal és Béla.
Az aradi szí
nészet lelkes pártfogói voltak, 1849-ben
nagy áldozatot hoztak a helyi magyar
színészet megteremtéséért.

Gitta Ottilia,
színésznő, sz. 1886.
márc. 17-én, Szinyérváralján (Szatmár
vm.). Színpadra lépett 1905. szept ha
vában.
Giudice (dzsudiese) Kranco Lo, ol.
tenorista, a milanói Scala tagja, sz. Catániá-ban, Szicíliában. Pályafutását a római
Teatro Costanzi-ban kezdte meg, ahol mint
iTuriddu mutatkozott be a »Parasztbec8Ül6t« egyik előadásában. Bemutfltkozásának
olyan nagy sikere volt, Kogy a színházban
jelenlevő Viktor Emánuel király lovagi
címmel tüntette ki. 1926. okt. 26-án ná
lunk is vendégszerepelt az Operaházban,
a »Traviataí< Alfréd szerepében.
Glaessner Erika, német színésznő, sz.
Erfurtban. Atyja G. Gottfried, templomi
festő volt, nagyatyja szintén. Mint színincvendék fellépett az erfurti városi szín
házban, sikerrel. Halberstadtban a »Szsntivánéji álom«-ban mint Puek ismételten
sikere volt. Ezután a frankfurti Neues
•Theater tagja lett, majd a berlini Lustspielhausboz hívták meg. Nálunk 1924.
j'ún. 23-án volt a bemutatkozása a Renaissance Színházban, »Die Mary« c. da
rabban.
;
Glancrolle (német = glanz). A régi szí
nészek így hivták a parádés-szerepeket.
(L'. o.)
Gla&er Arnold, budapesti születésű ba
ritonista. MerH mesternél végezte tanul

Glasz Károly, színész, sz. 1906. máre.
7-én, Cegléden. Színpadra lépett 1925. júl.
I-én.

Glatz József, Aradmegye főmérnöke,
a Nemzeti Színház nyugdíjintézete részére
200 frtot hagyományozott. Megh. PaulíBon, 1865. június havában, 75, éves ko
rában.
Glazer Henrikné, karénekesnő, 1887.
jan. I-től 1889. jan. l-ig volt a M. Kir.
Operaház tagja.
Gleen (glin) Ellyn, amerikai színész
nő. Sorozatosan fellépett a Király Szín
házban mint vendég a »Kos6 Marie« e.
operett Várd'a szerepében, 1928. máre.-tól
1928. májusig. (Szöv. írták: Ottó Harbach és Oskar Hammerstein. Zen, sze
rezték: BudoLf Friml és Herbert Stathart.
Szöv. ford. Stella Adorján. A verseket
írta Harmath Imre.) 1928. májusban Ber
linbe ment Keinhardthoz.
Gleich. Josef Alois, bécsi népies író,
sz. 1772. szept. I4-én, Bécsben, megh.
1841. febr. 10-én, u. o. Magyarul elő
adott színművei: »Eernando és JarikÓK,
énekesj. 3 felv. Zen. szerz. Kauer Ferdi
nánd. Bem. 1799. Pesten, Kelemen László
társulatánál. »Halál áldozata az Ördög hídjáncí, dtáma. Bem. Kolozsvár, 1836. jan.
16-án.
Glevicziky Irén, operaénekesnő. 1910—
1911-ben az Opera ösztöndíjas tagja volt.
Maja a Népoperához szerződött, 1913.
május 26-án újra fellépett a M. Kir.
Oporaházban a »Iiajna kincses e. .Wag
ner-operában mint Érda.
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Gobbi Alajos

Glózer Adél
GMzer Adél, színésznő, atyja soproni
polgármester volt- Az 18Sl-iki téli színiszezonban Varsóban műbődiött az olasz
opera-társulatnál. A Nemzeti Színházban
1881. máj. 7-én mutatkozott be a )>Traviata« címszerepében. »Sok bensőséggel s
emellett teljes művészi önmérséklettel éne
kel, játéka is természetes, egyszerű s kifejezo«, írja róla a Pesti Hírlap. Marchesiné tanítványa volt. 1883. nov. havá
ban a Nemzeti Színház szerződtette.
Olöckner Berta, német színésznő, sz.
1848. dec. 26-án, Komáromban, megh.
1916. dec. 10-én, Bécsben. ElŐbb mint
némaazereplŐ játszik a bécsi Burgszínbázban. 1869-beu Linzbe szerződik, onnan
Brünnbe, e színház leégése után a Carl
Theater tagja lesz Bécsben. Majd Pestre
szerződött &. német színbázboz. Később
Jlünchen és Pétervár színpadjain műkö
dött. 1896-ban Botzenhart Albert színészBzel házasságra lépve visszavonult a szín
padtól.
Glöttzer József, a Nemzeti Színház
karvezetője, egyike volt az intézet legér
demesebb, legmunkásabb tagjainak.
Gluck Christoph Willibald, német ze
neszerző, az opera legnagyobb reformáto-'
rainak egyike, sz. 1714. júl. 2-án, Weid'enwangban, megh. 1787. nov. 15-én, Bécsben.
Prágában végezte tanulmányait,
majd
Bécsben és Milanóban élt. 1754-tŐl 10 éven
át a bécsi Hofoper karmestere volt. 107
operát írt. Az operaírásról való reform
eszméit az »Alceste(í és »Parid'e e Elena«
operáinak partitúrájához írt előszavában
fej tette ki. Handel hatása alatt, akivel
Londonban ismerkedett meg, elfordult az
olasz stílustól és operáiban drámai mély
séget igyekezett kifejezésre juttatni. Gluck
volt az első, aki életet vitt a színpadra,
az alakjai nemcsak viaszbábuk, akik eléneklik az áriáikat és odébb állnak, hanem
van mondani valójuk. Gluck reformátori
működése annál érdekesebb, mert bosszú
ideig (1746-ig) maga Gluck is az olasz
iskolához tartozott, amelynek kitűnő tanít
ványa és kiváló mestere volt. Azután
Bérabe ment és az új nyomokat kezdte
keresni, amelyek a szó és a hang egysé
gééhez elvezetnek.

Ehbez természetes —• Gluck nem volt
maga is költő, mint Wagner — szüksége
volt egj olyan librettistára, aki maga is
megérti a törekvéseit. Addig Metastasio,
az akkori idők legnevezetesebb szövegírója
írta a Gluck-operák librettóit, de tőle
nem tudott alkalmas anyagot kapni Gluck.
Ekkor került a kezébe egy eddig isme
retlen olasz írónak, Raniero de Calsabigiének a librettója: »Orfeo ed' Euridiceíc.
Ez a librettó volt az, amire Glucknak
szüksége volt. Nálunk az ))Orfeusz« (1. o.)
c. operája ismeretes. Ujabban színrekerült
nálunk a »Eászedett kádi« c. 1 felv. dal
műve. Bem. 1881. okt. 4. Nemzeti Szín
házban, majd' 1884. dec. 25-én a M. Kir.
Operaházban. »Május királynője<í, pásztor
játék 1 felv. Pavart eredetije után átdol
gozta Kahlbeck. Eord. Kosztolányi Dezső.
Bem. 1913. márc. 19. M. Kir. Operí
Glück Ignác, kereskedő, Kiskunhalason.
Színműve: »Szerelem és beesületíc, dr. 5
felv. Bem. 1912. december havában, Kis
kunhalason, Miklóssy Gábor társulatánál.
Glücksmann H e n r i k ,
a bécsi Deutsehes Volkstheater dramaturgja, sz. 1864ben. Magyar születésű színházi szakember.
Működése 25 éves jubileumát 1927. már
cius havában ülte meg. Magyarságát az
idegenben is híven megőrizte, s a ma
gyar irodalomnak, művészetnek buzgó pro
pagálója maradt. Évek sora óta sok ma
gyar darabot fordított s a PetŐfi-kultusznak is kiváló szolgálatot tett, mint a hal
hatatlan költőnek német nyelven egyik leg
művészibb tolmácsolója, akit a Petőfi-Tár
saság ezért kültagjává választott.
Gobbi Adél, karénekesnő, 1867. ápr.
1-től a Nemzeti Színház operai együt
tesének, majd 1894. dec. 31-ig a M. Kir.
Operaház tagja volt.
Gobbi Alajos, a Nemzeti Zenede igaz
gatója, sz. 1844. dec. 20-án, Pesten. A
Nemzeti Zenedében végezte zenei tanul
mányait Thern, Engesser Mátyás, Huber
Károly, utóbb Kidley Kohne vezetése alatt.
Már 1863-ban, alig tizenkilenc éves korá
ban, a Nemzeti Színház zenekarába ke
rült, később ott hangversenymester, zene
kari igazgató és a filharmónia vá-
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Goethe Wolfgang Johann.

Gnra (Goíscli) Etlö Engelbort^

»Mignon« Philinjében volt s behízelgöen
lágy, finom hangjával és tiszta csengésű
énekével mindjárt megszerezte a közön
ség tetszését. Azóta álland'óan tagja a
különösen koloratur-szerepekben egyik erős
sége az operának. Tíz év alatt jóformán
az összes kolqratur-szerepeket betanulta és
énekelte. (Melinda, Lakmó a magas e'"vel, stb., stb.)

lasztmányának
tagja lett.
Huszonkét
éves korában már a Nemzeti Zenede
retnies tanára és azóta lankadatlan buz
gósággal és szeretettel folytatja
ottan
pedagógiai működését, egész új magyar
hegedtis-nemzedéfcet képezvén ki és bocsát
ván világgá, a dicsőség útjára. Növendé
keinek sikerein kívül még más elismerés
is j u t o t t Gobbi Alajos működésének: F e 
renc József-rend lovagkeresztje, királyi ta
nácsosi cím, székesfővárosi elismerő ok
levél, stb. 1916. ápr. IS-án megülte 50 éves
jubüeumát.
Grőcs (Gotsch.) E d e E n g e i b e r t . s z í n 
igazgató, karmester, 1839-ben a Nemzeti
Színház karénekese, majd' 1840-ben K o 
lozsvárott karmester lesz, Kilényi Dávid
nál. 1846. júl. végén Győrött Egedy Ist
vánnál operaigazgató, hol 1847. jan. 9-tŐl
márc. 28-ig ismét megfordul, majd újra
Kolozsvárott találjuk 1851. húsvét másodnapjáíól, 1868-ig. Közben 1864-bcn Győ
rött énektanár. 1 8 7 1 . m á j . havában Sza
mosújvár városa egyházi karmesterévé ne
vezte ki. — N e j e : AnikÓ, ki Győrött
1847-ben a kedvelt színésznők közé tar
tozott. Déryné így í r róla (Naplója I l i .
kötete, 449. oldalán): »Énekelt a kórus
sokban is, segéd^zerepeket is játszott oly
kor, nem volt senkinek vele baja«. 1 8 5 0 — .
51-ben Gyó'rött szerepelt.
Gröcs K o c s o v s z k y E r z s i ,
színésznő,
sz. 1864-ben, Móricfeld temesmegyei köz
ségben. Színipályára lépett 18Sl-ben, Sze
gedi Mihálynál.
G o d a G á z a , hírlapíró, sz. 1874. j ú n .
21-én, Komáromban. J o g i tanulmányait
Budapesten végezte. 1898-ban a »Budapesti Napló<í munkatársa volt. Színműford'ítása: i>Miss Chippíí, regényes énekes
szmű, 4 felv. I r t a And'ré de Lordé és
Michel Carré. Zen. szerz. Berény H e n 
rik. Ford'. Hervay Frigyessel. Bem. 1905.
m á j . 1 1 , Vígszínház.
G o d a G i s e i í a , operaénekeanŐ, a M . K i r .
Operaliáz tagja. (1929. Óta d'r. KöUŐ Soltánné), sz. Oroszkán (Barsm.). A Zene
művészeti Főiskola elvégzése után, 1919.
őszén a M . Kir. Operaházhoz szerződtet
ték. Első fellépése u. e. év okt. 10-én

I

G o d á n y i J u l i s k a , színésznő, sz. 1895.
j a n . 24-én, Kecskeméten. Színpadira lépett
1913. júl. havában.
• G o d u n o v B o r i s z . Népies zenedráma 3
felv., 7 képben. Puskin és Karamzin után
szövegét és zenéjét írta Musszorgszki M o deszt. Ford. Hevesi Sándor. A M . Kir.
Operaház bemutatta 1913. dec. 30-án, A
címszerepet Szemere Árpád énekelte. F ő 
szereplők: Székelyhidy Ferenc (Grigori),
Gábor József (Sinszky), Hózsa S. Lajos
(Pimenj), SebŐk Sári (Marina), Fodorné
(Dajka), Sándor Erzsi (Cárevics).
G o e t h e W o l f g a n g J o h a n n , a németek
legnagyobb költője, sz. 1749. aug. 28-án,
a Majna melletti Frankfurtban, megb'.
1832. márc. 22-én, "Weimarban. M a g y a r
nyelven előadott színművei: »A testvérek«,
énekesj. 1 felv. Ford. Kazinczy Ferenc.
Bem. 1794. dec. 17~én, Pesten. »Stellai<,
d'r. 5 felv. Ford. Kazinczy Ferenc. Bem.
1795. fehr. 2 5 . U. o. »Clavigo«. Ford'. E g ressy Gábor. Bem. 1862. jún. 22-én, a
Nem:íeti Színházban. Ez volt &z első
Goethe-darab, mely magyar színpadra j u 
tott. ( L . : Rakodczay P á l Egressy Gábor
és kora. 11. kötet, 465. oldal.) »Egmont«,
szomorúiáték. Ford. Szigligeti Ede. Bem.
1870. dec. 14. Felújították 1882. jan.
9., majd 1908. j a n . 27-én, fordította Salgó
Ernő. »Tasso«-t lefordította 1875-ben So
mogyi Ede, Csengeri J á n o s és M a r czali Erzsi (1909). »I]3higenia Taurisban«, dr. 1833. Ford. Kiss János, újra:
1836-ban; 1890. dec. 31-én Csengeri J á 
nos fordítása szerint bemutatták a Nem
zeti Színházban. Felújították a Goetheés Lafontaine-Társaság rendezéséhen, 1928.
j ú n . 29-én, a Margitszigeti Színpadon.
»Faust<í, dtámai költemény (1. o.). F o r d .
N a g y István. 1860. ( L . : Szinnyei I X . kö
tet, 617. oldal.) I I . részt ford. Váradi
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Goldmarl; Károly

Krisztina

[á.ntal, 1888. P a l á g y i Lajos lefordította
1903-ban, Dóczy Lajos 1911-ben. »Berlichingen G.ötz«, ford. BaHa Mibály. A z
Akadémia Goethe-szobája megnyílt 1896.
m á j . 3 1 . (Az Elisober-féle gyűjtemény.)

Goldladeii Á b r a h á m ,
zsidó zsargon
költífí, a zsidó zsargon-dráma megalapí
tója, ez. 1840. j ú l . 12-én, Starokonstantinovban, Oroszországban, megh. 1908. jíin.
közepén, Newyorkban. 1876-ban Jassyban
alapította az első zsidó népszínházát, ké
sőbb Párizsban és Newyorkban is volt
színigazgató. Nálunk színre került művei:
»Sulamith« (1. o.), »A csillag fia«, keleti
dalj. 4 felv. Átdolgozta Beöthy László
és Pásztor Árpád'. Bem. 1900. ápr. 6. M a 
gyar Színház.

G o g g K r i s z t i n a , színésznő, sz. 1886.
á p r . 7-én, Grácban. Színpadra lépett 1908ban.
G o g a O i k t á v i á n , román költő és ál
lamférfi, Bz. 1881-b8n, Erdélyben. Közép
iskoláit Brassóban, az egyetem bölcsészeti
fakultását Budapesten és Berlinben végezte.
Első verseskötetét román nyelven Budapes
ten adta ki, 1905-ben. Ugyancsak Buda
pesten alapította és szerkesztette »Lueeafarul<í (Hajnalcsillag) c. román folyóiratát.
M a j d több éven át szerkesztette az aradi
»Tribuna« c. román nacionalista napilapot.
Lefordította Petőfi és A d y Endre több
költeményétj. továbbá Madáeb I m r e ha
talmas művét: »Az ember tragédíájá«-t.
Gogoly Mikíüs VasziljeTics,
orosz
író, sz. 1809. márc. 31-én, Poltava kor
mányzóságban, egy kis faluban;
megh.
1852. febr. 2Í-én, Moszkvában. M i n t re
gény- és novdlaíró — különösen sajátos
humora révén — világirodalmi jelent&cgű,
de vígjátékaival is hatást keltett minden
felé. Kora ifjúságában í r t egy szomorú
játékot, >JA rablók<í címmel. Legjelentő
sebb vígjátéka: »A revizor«, 1836-ban je
lent meg. Ebben a szatirikus vígjáték
ban az orosz közigazgatás visszaéléseit kí
méletlen gúnnyal ostorozza. »A revizor«
nálunk Szentkirályi Albert fordításában
1874. december 23-án került bemutatóra
a Nemzeti Színházban, H a l m i Ferenccel,
Szigeti Józseffel, Vízváry Gyulával, Sántha
Antallal és E ö r y Gusztávval a főbb sze
repekben. A »VŐlegény« c. komédiáját
1923. szept. 21-6n m u t a t t a be a Nemzeti
Színház ar. Hevesi Sándor fordításában.
A »Vőlegény<( és »Stepancsikov-falva<í sza
tirikus vígjátékait a moszkvai művész
színház együttese Budapesten is játszotta,
1925. m á j . 25-én és j ú n . 1-én,
Goldberger KataKn,
színésznő, sz.
1900. aug. 10-én, Pécsett. Zeneakadémiát
végzett és 1932. szept. havában lépett a
színipályára.

G o í d m a r k K á r o l y , zeneszerző, sz. 1832.
máj. I S ' á n , Keszthelyen, megh. 1915. j a n .
4-én, Bécsben. Zenei tanulmányait 1844ben, a soproni zenedében kezdte, miután
atyja, ki Besszarábiából bevándorolt igen
értelmes kereskedő volt, fia zenei hajla
mát hamarosan felismerte. 1847-ben Eécsben tanult. 1848-ban a forradalom m i a t t
bezárták a konzervatóriumot, ezért G. ma
gánúton folytatja tanulmányait. 1848-tól
l S 5 7 - i g Budán és Bécsben él, mint szín
házi zenész és zenetanító és sokat nyomo
rog, majd' 1857-ben Bécsben hangversenyt
rendez műveiből, melyek kedvező fogadta
tásra találnak. Ezid'ő óta folytonos diadal
kisérte minden újabb alkotásának bemuta
tását. 1858-ban Pestre költözik, azután is
mét Bécsbe megy. 1865—70-ben megze
nésíti Mosenthal »Sába kirá.]ynőJ6« c. ope
raszövegét. lS69-ben br. Eötvös József
kultuszminiszter 800 frt állami segélyt
utal ki számára, óriási nélkülözéseinek némi
enyhítésére. 1875-ben Liszt Ferenc és gr.
And^ássy Gyula közbenjárására a bécsi
Hofoper bemutatja a »Sába királynőjé«-t
és ezzel G. megalapítja világhírét. 1876.
márc. 1 8 ^ n volt a »Sába királynőjé«-nek ma
gyar (1. 0.) bemutatója a Nemzeti Színház
ban 1893. júl. havában a kóburgi herceg
házi rendjelének komtliur-kereszljével t ü n 
tette ki. 1910. m á j . 14-én Keszthe
lyen születésének 80-ik évfordulója alkal
mából leleplezték szülőházának falába el
helyezett karrarai márványemléktábláját és
a király a tudomány és művészet díszjel
vényével tüntette ki, a budapesti tudo
mányegyetem pedig díszdoktorává válasz
totta. G. művészetót az invenció bősége
és • a szenvedély drámaiassága jellemzi.
Dallambőségre csak Verdi multa fölül, más
kortársa meg sem közelitette. A felépítes-
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Gombaszíigi Frida

Ooldmark Leo
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ben, szerkesztésben épp oly nagj mester,
mint zenekarának kezelésében. Munkái:
»Merlin«, 1886.; átdolgozva 1904-ben ke
rült színre Frankfurt a/M.; a M- Kir.
Operában 1887. szept. 26-án; »A házi tüC3ök« (Willner A. M. szövege), 1896. okt.
4-én; »Bryzeis, a hadif ogoly«, Ernst
ScHieht szöv., 1899. ápr. 26.; »Berlichingeu GrÖt2« (Willner szövegére), 1902. dec,
16. M. Kir. Operaház; »Téíi rege«, 3
felv. (Shakespeare után), 1908. ápr. 30.,
u. o. Irt ezenkívül számos szimfóniát, nyi
tányt. 1896. okt. 5-én a Lipót-rend lo
vagkeresztjét kapta. 1925. dec. 8-án lelep
lezték síremlékét Bécsben.
Groldmark Leo, G. Károly fivére, írt
egy 3 felvonásos operettet »1776« címmel,
zen. szerz. Englender. (Egykor a newyorki
Thália-színház karmestere.) Bem. 1884.
febr. havában, Berlinben.
Goldoni Carlo, olasz vígjátékíró, sz.
1707. febr. 25-én, Modenában, megh.
1793. jan. 8-áji, Párizsban. Előbb orvosi
tanulmányokat folytatott, azután jogász
lett, 24 éves korában ügyvéd' volt Párizs
ban. 1738-ban a velencei Med'ebacb-színtársulat d'arabírója lett, mint ilyen Aristophanes, Shakespeare és Moliére-rel egy
nívón említik nevét. 180 darabot írt és
darabjai ma is élnek a világ- minden szín
padán. Az Ő korában a Commedia dell'arte
dívott, o írta meg a színdarabokat elő
ször teljesen. Irodalmi reformja lépésről-lé
pésre megfigyelhető; Ő találta ki az anyós
figuráj át, a zsémbes após, a nyelves és
csélcsap csaplárosné, a zúgprókátor, az osostoba kuruzsló és sok más alak jellemét.
Nálunk adott színdarabjai: »A fogadósné«,
vj. 3 képben, ford. Jakab István. Buda,
1834. május 22. Színi Gyula fordí
tásában 1924. március 14-én a VígBzínház is bemutatta. A Kamara Szín
ház bem. 1929. okt. havában. Az erede
tileg »La lorandiera<í darabot hősnőjéről,
»Mirandolina« címmel Hevesi Sándor ope
raszöveggé dolgozta fel, Mozart »La finta
giardinicra«-jának zenéjére. Bem. a M.
Kir. Operaház, 1924. nov. 27. »A hazug«,
vj. Ford. Kadó Antal. Budapest, 1883.
Bem. 1907. ápr. 3. Nemzeti Színház. »A
jótékony zsémbess, vj. Ford. Radó Antal.
»A két úr szolgája«, vj. 3 felv. Ford'.

Saaghy Ferenc. Bem. Debrecen, 1831.
máj- 1.; Buda, 1834. jan. 26; ápr. 20.
1837., jan. 11. Pest. 1841. márc. 24.
»A medvék«.
Goldoni-féle velencei olasz opera
társulat 1896. júl. havában vendégszere
pelt a Vígszínházban, Bennini nevű híres
jellemszínésszel az élén. Színre került: Gol
doni: »A menüettíí, »A nagymama ked
vesei és »A hazug« e. vígjátéka.
Goldschmidt Frida, bécsi operaénekes
nő, sz. Pécsett. Tanulmányait részben Bécs
ben végezte. 1913. ápr. 10-én mint vendég
fellépett szülővárosában, ahol frissen csengő
hangjával, tiszta koloraturájával, finomult
muzsikális érzéáével jelentős sikert aratott.
Golisciani (golisáni) Enrico,
olasz
író. Munkája: »Susanne titka<í, vígopera,
1 felv. Zen. szerz. Ernano Wolf-Ferrari.
Bem. 1911. nov, 118-án, M. Kir. Opera
ház.
Goltner LajoS,orgonüművész-zeneszerzŐ,
sz. 1866-ban, Siklóson, megh. 1926. szept.ben, Makón. Középiskolai tanulmányait Pé
csett végezte, majd a Nemzeti Zenede és a
Zeneakadémia növendéke volt. Tanulmá
nyai bevégeztével a M. Kir. Operaház
első csellistája volt. Később Bengensburgban tanult, onnan Makóra ment zeneta
nárnak. Operája (kéziratban) »Julxán her
cege, vígopera. Szöv. írta Madzsar Gusz
táv d'r., pestvidéki tankerületi főigazgató.
Gombaszögi Frida, színésznő, sz. 1890.
dec. 9-én, Budapesten. A Színművészeti
Akadémiát végezte s innen 1909-ben a
Magyar Színházhoz került, Beöthy László
igazgatása alatt. Beöthy azonnal felismerte
a fiatal színésznő képességeit éa miután
néhány kisebb szerepben sikerrel kipró
bálta, azonnal elsőrend'ű drámai szerepeket
bízott rá, Vivie Bernard, Shaw »Warrennó
mestersége« c. darabjában, Hermann Bahr
»Koncert«-jének fŐ női alakja voltak első
nagy szerepei, amelyekben megmutatta,
hogy ő a jövő nagy drámai színésznője.
A természet ia megáldotta hozzávaló fizikai
adományokkal, szép, karcsú, mégis erőtel
jes termettel, kifejező szemmel, gazdag ár
nyalásokra képes hanggal, rugalmas és fo-
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gékony intelligenciával és 5 e2efcet az ado
mányokat lelkiismeretes elmélyedéssel, a
színészet technikai eszközeinek egyre tel
jesebb elsajátításával, művészi gondosság
gal fejlesztette. Peredy Judit szerepében
(Sárga liliom) aratta döntő sikerét. Bíró
Lajos darabj ának ez érdekes fő női szerepé
nek sokszínűségét, széles skáláját olyan mű
vészettel játszotta, hogy a darab rendkívüli
sikere igen nagyrészben neki tulajdonít
ható. Ekkor már elvitathatatlanul övé lett
az elsó' hely a magánszínházak művész
női között s a Aíagyar Színháznak az 6
játéka lett fővonzó ereje. Nagy szerepe
ket biztak rá a színházban s ő min
den feladatnak kitűnően megfelelt. Ját
szotta Maját Tolsztoj »Élő halottjá«-ban,
Scbnitzler »Az élet szava« főszerepét, a
holland' cselédet Bródy Sándor »IÍ,embrandt«-jában, Natasát »A félkegyelmű «ben (Dosztojevszkij), Lyon Leát, Vil
mát Molnár Ferenc »A farkas«-ában, stb.
Hangköre kiterjedt a legnehezebb és leg
bonyolultabb drámai szerepektől a víg-já
ték derült hangjáig. Amint tehetsége most
már teljesen kiforrott, eszközei egyre egy
szerűbbek lettek, játéka egyre bensőbb,
de egyúttal egyre tudatosabb. A modern
színjátszó stílusban, mely nem a szép
szavalásban keresi a hatás titkát, hanem
a beszéd természetes könnyedségével, a
hang finom árnyalásával, a mozgás termó.szetességével fejezi ki a drámai indulato
kat e ezzel a stilizálatlan életet varázsolja a
színpadra, Ő az első teljesen modem drá
mai színésznő a magyar színpadon, aki
hiánytalanul valósította meg az új stílus
követelményeit s ezzel példaadó hatást tett
színművésze tünkre. Közben férjhez ment
Kajnai Gábor színművészhez, akitől ké
sőbb elvált. Beöthy László társulatával
a világháború alatt Becsben is fellépett
a Josephstadter Theaterben s a legko
molyabb bécsi kritikusok is nagy el
ismeréssel emlékeznek meg
játékáról.
Ezután a Vígszínházban játszott, mely
nek azóta Varsányi Irén mellett leg
fontosabb színésznője. Sokoldalú tehet
sége itt még jobban megmutatkozott.
A »Ilománc« fŐnŐi szerepe, Eita Cavallini
volt itt első nagy szerepe, e regényes,
színes alakban teljes diadalra jutott te
hetségének mind'en nehézséget legyőző tu
datossága. Couerik Teréz (Az asszony és

a bábú) alakjában a nyers Ösztönök ál
tal hajtott nőt mutatta be, Csehov »A há
rom nővér«-ének I\íasa szerepében a
nyugtalan, élvsóvárgó, fojtott, szenve
déllyel teli falusi orosz nőt, a John
Gábriel Borkmannban a kemény, ha
ragvó, őserejű asszonyt, — ez utóbbi sze
repében mutatta meg legjobban a hősnő
szerepére termett voltát. Emlékezetes sze
repe Nagy Katalin Shaw darabj ában, a
nagy cárné bonyolult jellemét, ravaszsá
gát, érzékiségét, zsarnokságát és asszonyiságát a kifejezés olyan gazdagságával ját
szotta, hogy e szerep pályája legjobb al
kotásai közé tartozik. Hasonló síkere volt
a »Glóriá<í-ban (Szomory Dezső), a »Hat
szerep keres egj szerzöt«-ben (Piran
dello) . A »Vadkan<(-ban (Móricz Zsig
mond) a történelmi múltba vetített sze
relmes magyar főúri asszonyt jelenítette
meg. Legutóbbi nagy drámai szerepe »A
levék-ben (Somerset Maugham) volt, de
közben tiibb szerepben, mint »Fanny és
a cselédkérdés« (Jerome K. Jerome),
»Az alvó férj<í-ben (Szenes Béla) a könnyű,
élces, derült vígjátéki hang mesterének mu
tatta magát. Közben más színházakban is
vendégszerepelt, a Magyar Színházban »A
menekülő asszony (Galsworthy), a Bel
városi Színházban a Calais-Dover szerepé
ben, stb. Egyéb szerepei: Ágnes (A tü
körfolyosó), Zaza, Tóth Etelka (A nagy
világi nő), Andrea (Sárga keztyű), Gregoriné (Mandarin), Marietta (A vÖrÖs
szegfű), Gabi (Halló!), Nina (Különös
közjáték), Constance (Ne váljunk el!),
Lencsi (Kék róka), Olympia. Legutóbb
Szomory Takács Alice-nek címszerepét
alakította fényes sikerrel.
Gombaszögi Ella, színésznő, sz. 1898.
dec. 27-én, Budapesten. Színészakadémiát
látogatott, majd egy évi tanulmánya után,
1913. szept. havában a Vígszínházhoz szer
ződött, ahol Farkas Irare »A hónapos
8zoba« c. vígjátéka Klári szerepében de
bütált. Különösen nagy sikere volt Heltai
Jenő »Tündérlaki lányok« c. vj.-ában,
melynek Sári szerepével egyszerre az is
mertnevű művésznők sorába emelkedett.
1924. nov. 1. óta a Magyar Színház
tagja; itt az első fellépte a »Masamód'í<han volt. 1924. ápr. havában férjhez ment
Nágel Pál tŐzsdéshez. Ujabban a komi-
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kai szerepekben vannak megérd fimelt nagy
sikerei, ilyenek: Eose (Párisi
kirakat),
Jallouxné, (Csattan a csók), Serafine ( 2 e ne-bona), Olga (Boldogság), Elza (Az ör
dög), P a n n i (Ida regénye), Bianca Cred'ano (Agglegény apa), Touplainné (Li
bavásár) , Mrs. W i m b l e (A pók), stb.
Egyike legkitűnőbb jellemszínésznőinknek,
aki vendégszerepelt a Fővárosi
Operett
Színházban és a Belvárosi Színházban.
OombasEÖgi I r é n , színésznő. Színészakadémiát végzett. 1916. szept. 29-én ven
dégszerepelt a Budai Színkörben, a »TanitőnŐí<-ben. Nov. IS-án mint a M a g y a r
Színház tagja mutatkozott be Bíró Lajos
»Sárga liliom« e. korrajzában. 1918-ban
a Nemzeti Színház szerződtette, i t t máxc,
14-én mutatkozott be a »A dada<í c. szmű
Elza ezerepében. A Nemzeti Színház kö
telékéből azonban hamar eltávozott. 1929.
deo. 24-én házasságra lépett László E r n ő
d'r. orvossal.
Goüibaszögi 3íargit,
színésznő, sz.
1881-ben, megh. 1925. nov. 12-én, Buda
pesten. Előbb karénekesnő a Népszínház
ban, ahol szépségével élénk feltűnést kel
tett. A M a g y a r Színház alapítási évé
ben oda szerződtették s a Gésák, Sulamit,
Newyork szépe. Kék asszony, Bibliás aszszony és sok más operettben megcsodálták
elragadó megjelenéseért. A z 1900-as évek
elején visszavonult és férjhez ment E o meiser Vilmos váci főszolgabíróhoz.
G o m b o s I m r e , (gombosfalvi), színmű
író, sz. 1 7 9 1 . júl. 6-án, Sajóládbn (Borsodin.), megh. 1840. j a n . 12-én, Bécs
ben. J o g i tanulmányai végeztével előbb
Borsod vármegyében hivatalnok volt, majd
államszolgálatba lépett s i t t a kamaránál
tanáesosságig s a magy. királyi u d W i
kancelláriánál referendáriusságig vitte, vé
gül Heves-Szolnok megye főispáni hely
tartójává nevezték ki. Színművei: »Lilla<(,
vj. 3 felv., »Bavariai Albert«, szomorúj.
4 felv., 1 8 1 2 . ; . » A testvérek«, v j . 1 felv.;
í>A szekrény és rózsabokor<í, v j . 1 felv.,
1815.; »Az esküvésK, szomorúj. 5 felv.
Nyomtatásban megjelent Pesten, 1816-ban.
Elsőízben a székesfehérvári színtársulat
mutatta be Pesten, 1819. jún. 14-én. Lendvay, kinek kedvenc szerepe volt benno

Caesar, ebben lépett fel először Budán,
1833. aug. 10-én. Debrecenben is előad
ták 1831. márc. 12-én, Kassán: 1837.
márc. 2-án és 1838. nov. 20-án; a Nem
zeti Színház 1881. aug. IS-án »Szent a
törvény, szent az esküvést címen felele
venítette. »Elek és Polyxéna«, polgári szo
morúj . 5 felv. 1816. Eordítása: ;> Éjfél
utámí, dr. Dunkeltől..
G o m b c s M a l v i n , színésznő, sz. 1884.
nov. 20-án, Szepsiben ( A b a u j - T o m a m . ) .
Színpadra lépett 1906-ban.
Goiíibos S s u s s a , színésznő.
lyára lépett 1867-ben.

Színipá

G o n ö a E l e m é r , színész, sz. 1882. der.
8-áii, Tokajban. Színpadta lépett 19vír~
ben.
G o n d a G y ö r g y , színész, sz. 1902. ánr.
20-áa, Nagykárolyban. Színpad'ra lépett
1925. júl. 1-én.
G o n d a I s t v í i n , színész, sz. 1882. jan.
4-én, Szegeden. Szülei G. László (1. o.)
és Czirok Kóza, színészek. Érettségi után
a Színművészeti Akadémiát sikerrel vé
gezte el, majd 1902-ben kapta első szer
ződését Nádassy József pécsi színtársula
tához, onnan pedig Szendrey Mihályhoz,
akivel Sopronban, Pozsonyban és E i u m é ban működött. Öt évet töltött a vidéken
mint naturbus- és szerelmes-színész, on
nan a fővárosba került, előbb Sziklai Kor
nél Kis Színházához. Később pedig a Aíodern Színház-Kabaré tagja lett és mind
két helj^en kitűnt ügyes kasirozó-kép őssé
gével, de egyúttal mint díszlettervező és
festő is elismert névre tett szert. K é 
sőbb meghívást kap a Nemzeti Színház
hoz mint szconikus; a Vígszínház és a E ő városi Operett Színház is foglalkoztatta
ebbeli minőségében.
G o n d a J ó z s e f , író, hírlapíró, az. 1877.
okt. 22-én, Hódmezővásárhelyen, megh.
1913. ápr. 19-én, Budapesten. A jogot
Budapesten végezte. Hírlapírói működését
Szegeden kezdte, majd Aradon és B u d a 
pesten folytatta.
í r t egy »"Wand'a<í c.
könyvdrámát, melynek tárgyát a lengyel
szabadságharcból vette. A hódmezővásár
helyi színkör felavatására ünnepi ódát í r t .

— 126 —

i

Gorup György Ágoston.

Gondűző Társaság
Gondűző T á r s a s á g (Eeunion) címen
a fővárosban egy társaság ^alakult, amely
a volt Intim-színliázat kibérelte (1910.
febr.), hogy ott hetenként 4—5 előad'áet
tartson különböző jótékony célokra. A feb
ruár hó 10-én tartott megnyitó előadás
tiszta jövedelmét az Országos Gyermek
védő Liga javára, a második előadás
tiszta jövedelmét az Otthon írók és hirlapírók köre segélyalapja javára fordí
tották. A Gondűző Társaság- művészi ve
zetését Andórffy Péter, a volt Népszínház
főrendezője, adminisztratív vezetését pe
dig Doktor János, az Intim-színház volt
titkára, vállalta el. A Gondljző Társaság
feladatául tűzte ki, hogy a nagyközönség
előtt edddig ismeretlen egyfelvonásos víg
játékokat és drámákat adjon elő a volt
Thália-társaság mintájára és foglalkoztassa
esetről-esetre a fővárosban tartózkodó szer
ződés nélküli színészeket és színésznőket. A
Gondűző Társaság csakis fehér estéket ren
dezett. (Nemsokára megszűnt.)
Gong. A színházaknál az előadás meg
kezdésének jelzésére szolgáló ütő-, keleti
eredetű hangszer, melynek mély hangj a
jól elhallatszik a nézőtér mind'en részébe.
Gonosz Pista, a falusi bakter alakja,
Tóth Ede »Palu rossza« c. népszínművé
ben. Az egri káptalan hosszúrévi birto
kán volt Qgj Gonosz Pista nevű kerülő.
Tóth Ede innen vette a nevet.
Gorkij Maxim, családi nevén Alexej
Masimovics Pjekov, orosz író, sz. 1869.
márc. 26-án, Nizsnijnovgorodban. Igen
nagy hatással volt különösen a kilencvenes
évek kora íróira. Felrázta és reá fordította
a figyelmet olyan témákra, amelyeket nem
mindenki mert még megírni. Korunkban
a szovjet alatt mindent elkövet, hogy az
irodíűmat és az írókat presztízsével meg
védje. Legismertebb színműve: »Éjjeli menedékhely«. Jelenetek az élet mélys^éből.
(L. 0.)
Gorove Lászlö, (gattájai), író, sz.
1780. június 2-án, Szamosujvárt, megh.
1839. máre. 11-én, Pesten. Jogot végzett,
Ű& nem vállalt hivatalt, hanem Erdély
ben, ősi birtokán, majd' 1810-tŐl az Al
földön gazdálkodott 3 a tudomány művelé

sében keresett nemes szórakozást, amit a
Magyar Tudómányos Akadémia azzal ju
talmazott, hogy 1835-ben levelező tag
jává választotta. Ö alapította a Tudomá
nyos Akadémia G.-jutalmát. Színművei:
»Jetzid és Haba vagy Féltés és meghasonlásíc, szomorúj, 5 felv. (Fordítás Weidmann Pál után.) Bem. Kolozsvárt, 1807.
dec. 1. Pesten: 1808. aug. 17-én került
bemutatóra. »Az érd'emes kaLaiár«, hazai
történeti eredeti dráma 5 felv. Bem. 1807ben.
Gorsemann Ernsí, a lipcsei egyetem
tanára, 1913. d'éc. 19-én Budapesten a Ma
gyar Teozófiai Társaság kérésére előadást
tartott filozófiai kutatásairól. A külföldi
tudós érdekes meghatározással világította
meg Wagner EÜíárd operáit, különösképen
a nagy muzsikus leghatalmasabb alkotá
sát: a Nihelungi ciklust és a »Parsifalíí-t.
Filozófiai kutatásaiban rájött, hogy Wag
ner Nibelungi darabjaiban sokkal több
mély bölcsesség lakozik, mint amennyit
azokban eddigelé szupponáltak.
Hogy
Wagnert műveinek alkotásánál bizonyos
bölcselkedés kisérte, ez kétségtelen. Külö
nösképen vonzották őt a legendák misz
tikumai, amelyeknek átdolgozásába óriási
mélységet vitt bele eredeti felfogásából,
amellyel felismerte ezeknek a l^endáknak nagyságát és rendkívüli erejét. A
külföldi tudós szerint ez a bölcselkedés
vezette a nagy komponistát a költészetre.
Legelőször »A bolygó hollandi«-ban jele
nik meg, mint költője Bgj népmondából
merített drámai, cselekménynek s ezentúl
minden műveinek szövegét ő maga köl
tötte. Gorsemann Ernst azt áUítja, hogy
a Nibelungen énekben az emberiség egész
fejlődését fejezi ki és pedig az őskezdettŐl a legmagasabb fejlődés határáig s
azokat a személyeket, akik a kompozíció
ban szerepelnek, tulajdónképen nem mint
személyeket, hanem mint természeti erő
ket állítja elénk. Wagner így fogta fel
Őket — mondja — mert a Nibelungi
énekeket saját nagyságában ÍKnerte fel az
Ő nagy szelleme.
Gorup G y ö r ^ Ágoston, színész, sz.
1892. okt. 30-án, Nagyváradbn. Színpadra
lépett 1920. júl, havában. (Előzőleg pénz
ügyigazgatósági tisztviselő volt.)
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Gonda J<>zsei, színész, sz. 1901. okt,
5-én, Budapesten. Színpadra lépett 1922ben.
Goüda Lajos, színész, ez. 1883. jan.
10-én, Budapesten. Színpadra lépett 1912.
jún. havában.
Gonda László, színész, sz. 1854. júl.
28-án, Ipolyságon, megli. 1921. márc.
20-án, Aradon. Színész lett 1877-ben,
Kecskeméten. 1880-ban Aradi Gerőnél,
1884-ben Lászy Vümosnál, 1885-ben Csóka
Sándornál (Kassa), 1886-ban újra Ara
dinál, 1887— 1891-ig- szintén Aradinál,
lS94-ben Leszkay Andrásnál működött.
Sokáig volt Aradon színházi pénztáros.
(1888. óta.) Kisebb dolgozatai megjelen
tek a fővárosi és vidéki lapokban. —'
Neje: Czirók Irma, sz. 1863-ban, Moravicán. Színésznő' lett 1879-ben, Krecsányi
Ignáenál. — K a : G. István, színész. (L. o.)
Gonda Mária, színésznő, sz. 1894. szept.
9-én, Egerben. Színpadra lépett 1920. Jún.
havában.
Gonda Sándor, operai karénekes, ki
nek azonban kisebb basszus-szei-epei is vol
tak. 1860-ban a Nemzeti Színház tagja,
de azután tíz évet vidéken töltött s 1870.
óta ismét az Operánál működött. 1903.
jún. 15-én nyugdíjba ment Munká.ja:
»Színházi EmlékkönyvK. Szeged, 1861.
(Nyomtatott Burger Zsigmondnál. 16. old^
160.)
Gondéi (Die.) Berlini kabaré társulat,
mely az orosz kabaréetílus továbbfejlesz
tője. Erősen expresszionista módón helyez
kednek el a színpadon és sok finom öt
lettel, illusztratív készséggel tudják a sze
replőket a színpadi képekbe, díszletekbe
belestilízálni. A mŰsor j avarészt j elenetezett sanzonokból áll, melyeknek fősze
replője mindig a díszlet, díszlett) és or
ganikus kiegészítője pedig a színész és
a zene. Nálunk 1923. okt. 4-én mutatko
zott be a társulat, a Kenaissance Szín
házban.
Gondinet (g-ondiné) Edmond, francia
színműíró, sz. 1828. márc. 7-én, Lauriéreben (Haute Vienne), megli. 1888. nov.

19-én, Páritisban. Magyar színpadon elő
adott művei: »A kis szórakozottít, vj.
Tárasz. Barriére. Bem. 1882. dec. 17.
Nemzeti Színház. »A király mondta«.
Ford'. Huszár Imre. 1898. okt. 15. »Jeaa
de Nevilles. Ford. Váradi Antal. Mind
kettő szövegkönyv »I)elibes<í operájához.
»Gilberte(í, dráma. »Valami hibája van«,
vj. 1 felv. Ford'. Gabányi Árpád. 1897.
»Gavaut, Minard és társaíi, bob. 3 felv.
Bem. 1899. febr. 7. Vígszínház. ?>A párísi«, vj. 3 felv. Üj betanulással. 1914.
jan. 3. Nemzeti Színház. »Az alagútK,
vj. 1 felv. Ford. Náday Ferenc. Bem.
1898. dtec. 29. Nemzeti Színház.
Gondol Dániel, a M. Tud. Akadémia
levelező tagja, meghalt 1891. máj. 7-én,
Alvincen, 76 éves korában, mint nyugal
mazott osztálytanácsos. Színműve; sFérjszelidítő<í, vj. 3 felv. 1847. jan. 8. Nem
zeti Színház, »Tórkevi<í név alatt. For
dításai: »Bomeo és Julia<í (1. o.), szomorúj. 5 felv. 1844. ápr. 17. Nemzeti
Színház. »A windsorí víg nők« (I. o.),
vj. 3 felv, Shakespeare után. U. o. »Tell
VílmosK, dtáma 5 felv. SchiUer után.
U. o.
sGondold meg és igyál,
örökké a
világ nem áll, eloszlik, mint a buborék,
s marad, mint volt, a! puszta lég«.
Eefrénje Vörösmarty Mihály )>Czilley és
a Hunyadiakíc c. szomorújátékában elő
forduló í>Ha férfi lelkedet, egy hölgyre
föltevéd'« kezdetű bordalának. A Bánk bán
opera bordala. Erkel Ferenc zenésítette
meg. (Bem. 1844. jan. 18.)
Gondos Alajos, színész, sz. lS66-ban,
Kecskeméten. Színpadra lépett 18S5-ben,
Jani Jánosnál. Egy év után be keKett
vonulnia katonának és így csalt szabadu
lása után folytathatta működését. 1891.
okt. havában Veszprémi Jenő társulatá
nak tagja, 1895—96-ban Tissay Dezső
nél, 1896—98-ban Krecsányi Ignáenál
működött, 1898—1907~ig a Népszínház
kötelékében volt. 1913-ban nyugdíjazták.
Neje: KáUai Lujza, színésznő, sz. 1,880bart, Budapesten. Rákosi Szidi színészisko
láját látogatta, majd' Krecsányi Ignác
szerződését fogadta el. Tőle megí'ált és a
Népszínház kötelékébe lépett.
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Gáspár Jenő író

Géczy István

Gazsi Mariska

Gellért Lajos

Oencz István

Gergely István

Gcrgelyffy Gábor dr.

Germaiiova asszony

4*

Gerö Jakab

Geröffy Andor

Geröffy Andorné (Petrovicli Ilka)

Gigli Benjámin

Góth Sándor'

Góth Emo
mth Ernő, író, sz. Budapesten, m ^ h .
1925-ben, Firenzében, utazás közben. Bu
dapesten a német lapok (Budapester Tag
blatt, Pester Lloyd) tárcaírója volt. Kari
Sternheim »Bürger Sehippek o. vígjátéká
ból operaazöveget írt Dohnáiiyi Ernő sza
mára: »A tenor«-t. Bem. a M- Kir. Opera
ház 1929. febr. 9. • és nürnbergi vendég
játékán. 1929. febr. 24. Hosszú zdteig Ber
linben élt. — Neje:Schlesinger Gizella,
budapesti szülötésu zongoraművésznő, mint
zeneszerzőnő pályadíjat nyert. G. S e l d ^
név alatt szintén német hírlapokba ír, fő
leg művészeti tárgyú tárcacikkeket.
G<őth Irén, magyar származású német
tragikai színésznő, megh. 1911. febr.
11-én, Nürnbergben. Míg hivatása kül
földre nem szólította, szépségénél és te
hetségénél fogva igen kedvelt tagja volt
a fővárosi társaságnak. Öngyilkos lett.
Gtíth. Lajos, színész, sz. 1893. szept.
25-én, Pozsonyban. Színpadra lépett 1919.
febr. havában.
Gtóth Sándor, színművész, sz. 1869.
okt. 19-én, Budapesten. Iskoláit is itt vé
gezte, azután beiratkozott a Színészakadé
miára, ahol Nagy Imre kedVenc tanít
ványa volt. Vizsgaelőadása alkalmával,
1889-ben (sBorgia Lucretia« és »Alfonz
úr«-ban) a következőket írta róla a »FŐvárosi Iiapok«: » . . . Végül még Góth Sándbrt említjük mog, ki mindkét darabban
pompásan masque-ozott szolga volt s a
vígjátékban ügyesen mondta el mondókéit
is. Csak másodéves lévén, m ^ reménység
gel várjuk további haladását.<í (91. szám.)
Vizsgázott még Csiky Gergely: »Jóslat«
c. vígjátékában is, feltünŐ sikerrel. Egyéb
ként mint akadémiai növendék a Nem
zeti Színhíüs előadásaiban többízben ját
szott nagyobb szerepeket. 1890-ben Va
lentin Lajos debreceni színigazgatóhoz
szerződött, ahol első feUépte Eehegaray
»Nagy Galeottoíí o. dtámája Ernesto sze
repében volt. 1894. jan. havában Kolozs
várra hívták meg, ahol Komeo szerepé
ben aratta első sikerét. Ezután Krecsányi
j^náo: tagja lett Pozsonyban és Budán.
Következő állomása Arad volt. Vidéki mű
ködése ídatt játszotta Hamletet, Jagót,
Lucifert, Pigarót, Mizantrópot, stb. 1896-

ban meghívták a Vígszínházhoz, amely
nek mindezídeig egyik oszlopos tagja.
1904. márc. lö-én feleségül vette Ker
tész Ellát, & Vígszínház nagynevű mű
vésznőjét. 1910. jan. 23-án mindketten el
hagyták a Vígszínházat és a Magyar Szín
házhoz szerződtek, ahol a »Karenin Anná«ban szenzációs sikert értek el. Ezután
visszaszerződtek a Vígszínházhoz, közben
1921. ápr. lö-től 1922. febr. •22-ig a
Eenaissanee Színháznál működtek, de az
után visszatértek újra a Vígszínházhoz.
Itt 1922. jún. 25-én léptek ismét fel a
»Mért£öldkövek«-ben. Szász Zoltán így
jellemzi G. művészetét: »Ilám G. mindig
mint az akarat megtestesülése hatott. Ez
a virulóan egészséges, mozgékony és inégia
nyugodt, finom és mégis erőteljes összbenyomású ember mindig valami készen
felszerelt, a legnagyobb sebességeket ma
gában hordó miótort juttat eszembe, &gj
autót vagy repülőgépet, mely elegánsan,
kicsiszoltan, nyugodtan áll a helyén, de
belsejében hatalmas, biztosan működő erő
ket rejt 8 ha megindul, biztosan és el
lenállhatatlanul szán a céljai felé. A G. S.
nevű motort azonban nem benzin vagy
villamosság fűti és viszi, hanem egy min
dennél finomabb és hatalmasabb erŐ: az
ész. G. a színpadon és az életben egy
aránt ész-ember, ami — tekintve," hogy
a színészek legnagyobb része úgy az élet-:
ben, mint a színpadon inkább az öt-"
leteknek és indulatoknak rabja, inkább
szív- vagy ideg- vagy a testiség-ember, —
nem jelentéktelen dblog.« A Vígszínház,
30 éves jubileuma alkalmából e színház
ban három évtizeden át kifejtett, mű
vészi sikerekben gazdag munkásságáért
kormányzói elismerésben részesült.
G. S. a főváros színházi kultúrájának
egyik legnépszerűbb es legjelentősebb
alakja. SokoldWú színész, kitűnő xendező,
finom műfordító, nagy eredményeket el
érő tanár (legkiválóbb tanítványa Darvas
Lüi) és sokold'aluan művelt ember. G.
S. az élénk, különösen a részletmunkában
gazd'ag fantáziájú színészek
fajtájából
való, bámulatosan fejlett beszédtechniká
val. Mint vígjátéki és bohózati színész
egész Európában ritkítja párját. Rendkí
vüli ötletessége ellenére eszközeiben ízlése
sen mértéktartó. Minden alakításából fér
fias szeretetreméltóság sugárzik. PŐbb s^e-
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Oóth Sándor

Gótli Sándornó

repei: Móricét (A férj vadászni jár), Jüttner (Heidelbergi diákélet), Menazki Bo
risz (Mozgófényképek), Barisard (Zsába),
Plata Ettingen (Oljmpia), Báró Kopereczky (NoBzty fiú), Cháteau Laplante
(Boldiogság). Pó'szerepe van a »Tolvaj«,
»Baccaratcí, sGyengédségíí, »Vengerkák<í
stb. darabokban. Színdarab fordításai:
»Náezuton<í, vj. Irta Labiohe. Bem. 1897.
máj. 17. Vígszínház. »Családi örÖmök«,
vj. 3 felv. Irta Hennequin. Bem. 1898
d'eo. 17. U. 0. »Utazáa a válás körülc<, vj.
4 felv. Bem. 1899. szept. 12. U. o. »A
feleségem nem 8Íkkes«í<, vj. 3 felv. Irta
Busnach és Debrit. Bem. 1900. dec. 12.
U. o. »A tolmácsK, vj. 3 felv. Irta Courteline. Bem. 1902. szept. 5. U. o. »Dupontc<, boh', 3 felv. Irta G-avault és BerrBem. 1903. jún. 1. XJ. o. »Az igazgató
úr«, ár. 1 felv. írta André de Lordé.
Bem. 1903. szept. 12. U. o. »A kocavadász«, v j . 3 felv. Irta: Ordonneau ésKéroul
Bem. 1904. máj. 5. U. o. »Emil«, bob,.
3 felv. írták Monnier és Larooher. Bem.
1905. máj. 31. U. o. »Bacoarat«, szmű 3
felv. Irta Henry Bemstein. Bem. 1906.
jan. 31. TI. o. »Az aranygyapjús, vj. 3
felv. írta Kéroul és Barré- Bem. 1906.
lápr. 28- U. o. »A kacagó menyecske^, boh.
3 felv. Irta Soulie Maurice. Bem. 1906.
jún. 2. U. 0. »G-róf Hamletc<, vj. 5 felv.
írta Bemard Tristan és Goldfernaux
André. Bem. 1906. október 6-án, u.
u. »A tolvaj«, dr. 3 felv. írta Henrj
Bemstein. Bem. 1907. jan. 12. U. o.
»Wiucs elvámolni valója ?<í, hob. 3 felv.,
írták Veber Pierre és Maurice Henne
quin. Bem. 1907. szept. 7. U. o. )>Josette kisasszony a felegégem«, vj. 4 felv.
írták Gavault es Charvay. Bem. 1907.
okt. " 5. TJ, 0. »Sámson«, szmű 4 felv.
írta Henry Bernstein. Bem. 1908. jan.
31. U. o. ;)Kutya van a kertbení<, boh.
3 felv. Irta Peydeau George. Bem. 1908.
Bzept. 5. TJ. o. »M6nykőcsapáa<í, boh'. 3
felv, írta Xanroff León. Bem. 1908, nov.
7. U. o, »Vigyázz a nőrel«, boh. 3 felv.
Irta Feydeau Georges. Bem. 1909. márc.
20. U. o. ?>Amor, a pénzügynök«, boh.
3 felv. Irta Eorest Louis. Bem. 1910.
jún. 8. TJ. o; »Karenin Anna«, d!r. 4 felv.
egy változással, Tolstöj regénye után írta
Gueraud. Bem. 1910. okt. 8. Magyar Szín
ház, Operai átdolgozásban Hubay JenŐ

zenéjével eló'adták a M. Kir. Operaház
ban, 1923. nov. 10. »Éljen a királylK, vj.
3 felv. Bem. 1911. ápr. 15. U. o. »Kiilla
úr<í, boh. 3 felv. Irta: Gavault Paul és
Mouézy Eon. Bem. 1911. okt. 11. Város
ligeti Színkör. »A kém«, szmű 3 felv.
Irta Kistmaeckers Henri. Bem. 1912.
márc. 16. Vígszínház. »Primrose kisaszszony«, szmű 3 felv. Irta Plers és Caillavefc. Bem. 1912. okt. 5. TJ. o. »Jönnek a
németek !íí, vj. 3 felv. Bem. 1914. szept.
26. ü . 0. sKalandíí, vj. 1 felv. írta
Musset. Bem. 1916. febr. 26. U. o. »A
négyszöge, vj. 1 felv. Irta Plers és CaiUavet. Bem. 1919. márc. 6. U. o. )?Gyengédségíí, szmű 3 f-elv. Bem. 1921. okt.
21, Eenaissance Színház. »Móze8 szakállas,
boh. 1 felv. Irta Mouézy Eon. Bem. 1921.
dec. 20. TJ. 0. »Hossz és bessz« (L'amant
de coeur), vj. 3 felv. Irta Verneuil. Bem.
1921. dec. 20. TJ. o. »A leláncolt embeKí
(L'homme enchainé), szmű 3 felv. Irta
Edourd Bourdet. Bem. 1924. jan. 29.
Vígszínház. »A királyi család<í, vj. 3 felv.
írták S. George JEÍaufmann és Edha Eerber. Bem. 1929. febr. 15. TJ. o. Eredeti
színműve: »Vengerkák(í, szmű 6 képben.
Társsz. Pásztor Árpád. Bem. 1917. márc.
9. Vígszínház.
Góth Sándorné, Kertész EUa, szín
művésznő, sz. 1884. febr. havában, Bu
dapesten. Harmadéves színészakadémiai nö
vendék korában, 1897-ben, 200 frtos ösz
töndíjat kapott, majd a Nemzeti Szín
ház szerződtette az után, hogy az Aka
démia vizsgáján, a slTők iskolájáí<-ban,
óriási sikert aratott; ekkor férjhez ment
Beck Vilmoshoz (L. o.),'az Operaház mű
vészéhez, kitől egy év múlva elvált. 1903ban, miután Góth Sándor feleségül
vette, a Vígszínház tagja lett. Itt jan8-án debütált, a »Louteíí o. vj. címszere
pében. A »Pesti HirlapK jan. 9-iki szá
mában ezekben emlékezett meg róla: »A
bemutatók és más hasonló társadalmi reuniók állandó törzsközönségének, az u. n.
tout Budapestnek jelenlétében ma este egy
fiatal úrhölgy művésznővé avattatott föl.
Előadás kezdetén meg csak afféle tehet
séges dilettáns volt, de elsŐ jelenései után
a nyilt színen fÖlhangzÓ tapsvihar a kö
zönség részéről is szankcionálta azt az ed
dig csak néhány beavatott által előlege-
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Gózon Antal

Gotter i'riedricK "Wilhelm
zett véleményt, hogy a bemutatkozó fia
tal úrhölgy B. Kertész Eila művésznő
és pedig a javából való.« EisŐ igazi nagy
sikerét egy év múlva érte el Hennequin és
Bilhaud »Boldogság« c. vj.-ában, majd
1906. jan. 31-én a »Baocarat«-ban (Helén) óriási sikerével az ország első színész
női közé emelkedett. 1907. jan. 12-én is
mét fokozta sikerei számát a »Tolvajc< c.
drámában. Később komikai szerepeket is
váUalt. Ebben az irányban rendkívül sok
oldalú. A finom karrikaturáktól kezdve
a jóízű humoros szerepeken keresztül egé
szen a paraszti figurákig minden effajta
feladatot nagy közvetlenséggel és nőknél
meglehetősen ritka alakítókészséggel és ki
váló stílusérzékfcel old meg. Színészneve
léssel is foglalkozik. Pőbb szerepei: Helén (Baecarat), Marié Louise (Tolvaj),
Salome, Karenin Anna, »Féltókeny8ég«-ben
a főszerep, Jelena- (Arcübasev), Georgina
(Papa), Anna (Vengerkák), Kisfalvyné
(Nem
nősülök), Eugénia
(Olympia),
Tótbné (Noszty fiú), stb.
Gotter Friedrich Wilhelm, német
drámaíró, sz. 1746. szept. 3-án, Gothában, megb. 1797. márc. 17-én. Magya
rul előadott színműve: »A névtelen szerető«, vj. 5 felv. Társsz. Genlis. Pord.
Ajkai Pál. Bem. 1794. okt. 6-án, Kele
men László pesti társulata. »A fekete em
berei, tréfa 3 felv. Ford. Cserey Farkas
(ifjabb). Bem. 1811. okt. 20-án, Pesten.
Gotterhalte. Osztrák néphimnusz, zen.
szerz. Haydn József, szöv. írta Hausehka
Lőrinc. Haydn 1796. végén, — amikor
Ausztriát annyi kudarc érte — a csüg
gedt nép felvillauyozáeára készült a him
nuszt írni. Van Swieten báró, az udv.
könyvtár igazgatója megbízta Hausebka
Lipótot, a »Theresianum« esztetika-tanárá.t, ^ogy írjon szöveget. A sKaiserlied«-et 1797. febr. 12-én Eerenc császár
születésnapján adták először. A különben
Í8 prózai szöveg később Ferdinánd trónraralépésekor azért se volt már használ
ható, mert az ő neve két szótag^gal hoszfizabb volt, mint Franz, Mettemi(^' a po
rosz Holtei-vel íratott új szöveget, me
lyet dsŐ énekléskoí kifütyöltek. (A bé
csiek rossz néven vették, hogy a meg
bízást porosz — még hozzá színész —
-

kapta.) Szövegét Ferenc József trónra?
lépéséig énekelték. Ekkor ismét új szö
vegét írattak — Seidl-el. 1797. okt. 27-én
elénekelték a kismartoni Esterházy-színbázban, az ott vendégeskedő József nádor
tiszteletére. ())A' Nádor-Ispánynak a' Teát
romba való belépésekor el-énekeltetett
amaz ismeretes ének: Isten tartsa Ferentz
Tsászártl [Gott erbalte Frantz den Kaiser!], melyhez Haydn készítette a mu
zsikát.) (»Magyar Hirmondó«, 1797. I I .
kötet, Ö75. oldal.)
' ;
Gottscliail J a k a b , színész, sz. 1888ban, Lodzban.
Gounod (gunó) Charles F r a a e o i s , fr.
zeneszerző, sz. 1818. jún. 17-én, Párizs
ban, megh. 1893. okt. 17-én, St. Cloudban. Halévy kedvenc tanítványa. Pái-izsban
sokáig orgonista volt. Első darabjai a leg
kisebb sikert sem aratták. sFaustcí (L. o.)
(1859., a NemzBti Színház bem. 1863.
szept. 2., a M. Kir. Operaházl884. okt. 2.)
előadása után azonban egyszerre hímeves
lett. Későbbi operái sem érték már el ennék
a hatáeát. A »Philemon és Baueis« c. operáját
(1860.), a Nemzeti Színház bem. 1880.
szept. 4., főleg igen szép balletzenéje méltó
arra, hogy megmentessék az elfeledtetéstől.
>>Romeo és Julia« (1867.), nálunk 1872.
jan. 27-én a Nemzeti Színház és 1886.
nov. 13-áii a M. Kir. Operaház mutatta
be. »Cinq Mars«, szÖv. írták P . Poisson
és Louis Gallet. Bem. a Nemzeti Színház
1878. márc. 9. (írt egj );Sábakirálynüjé«-t
is, de ez hamar letűnt, nálunk nem adták.)
A francia akadémia tagjává választotta
s a becsületrend lovagja lett.' Legjobb
életrajza: Proudhomme és Dantelot 2.kö
tetes műve. (1911.)
Gozdanovits Júlia, színésznő. (Lásd:
Paulay Edéné.)
. GÖzon Antal, színész, sz. 1811. ápr.
24-én, Ógyallán (Komárom m.), megh.
1876. jún. 3-án, Pesten. Atyja G. Ist
ván, tudományos- készültségű ember volt,
bűzéit franciául, németül, latinul. Anyja
Jókai Zsuzsanna (a költő atyjának nő
vére). G. Losoncon tanult, papnak szánták,
majd' 1842-ben felesküdött- jurátusnak,
1843-ban letette az ügyvédi vizsgát. Mint
színésznek'első hálás • szerepe a sTiszújítások«-ban volt, mire megmaradt a szín-
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'Gázon Béla
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Gózon Gyula
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j>ad névtelen katonájának. 1866. nyarán
egy tüzifaraktárban íelügyelŐ lett. Szín
művei: »Testvérek ellenkezése«, erkölcsi já
ték 5 felv. Kotzebue után 1833. dee.
3-án, Budán. sTermészet leánya«, érz. já
ték, Lafontaino után, 1833. dec. 30-ánj
Budán. írt több színészeti vonatkozású po
lemikus cikket. 1834-ben Kilényi Dávid
társulatának tagja. 1840-ben a Nemzeti
Színház énekkarában működik. — Neje:
Vass Teréz, színéi^znő, ez. 1820-ban, megh'.
1878. nov. havában,
i
•
i

I

I
BL

' GrÓzon Béla, színész, a La Fontaine
éa a pécsi Tudományos Irodalmi és Mű
vészeti Társaság tagja, ez. 1883. d'ec. 8-án,
Budapesten, diesőséges pályafutása után
1927. máro. 25-én váratlanul meghalt Bu
dapesten. Atyja, G. Péter, a Nemzeti Szín
ház kötelékében állt. Tanítói pályára ké
szült. 1899-ben beiratkozott a SzínművéBzeti Akadémiára, hol 1902-ben oklevelet
nyert. Krecsányi Ignác budai színigaz
gató azonnal szerződtetni akarta, de ő in
kább vidékre, Aradra szerződött, Zilahy
Gyulához. Következő évben Erdélybement,
azután
1904-ben Kövessy Alberthez,
Pécsre, 1905-ben BaUa Kábnánhbz, Mis
kolcra. 1907-ben Polgár Károly délvidéki
társulatához (Nagybeeskerek, Lúgos, 2ombor, Veraeo). Ugyancsak Polgár Károlylyal 1911-ben Pozsony, Kaposvár, Szom
bathely színházaiban működött. Ezután
ÍFüredi Béla pécsi színigazgatóhoz szerző
dött, 1914-ben, hol 1920. szeptemberéig
a pécsi közönség kedVence volt. 1915-ben
bevonult katonának, azonban igazgatója
kérvényezésére mint nélkülözhetetlen tagot
ÍEelmentették. 1916-ban a Pron tszínház
tagjai közé választották. Lembergben, Volhyniában szórakoztatta katonáinkat. 1921ben Pécsett szímnűvéBzeti kurzust nyitott.
!Az összes pécsi főiskolákban, leányklub
ban. Önképző körökben tanított és vizsga
előadásokat rendezett. Azonkívül o maga
is klasszikus irodalmi estéket rendezett Pé
csett és Baranya, Somogy, Tolna megyék
nagyobb városaiban és községeiben. 1921ben vendégszerepelt Sebestyén Gézánál, a
Budái Színkörben. Kétszer pályázta meg
a pécsi színházat.
" GrÓzon Eduárd, úttörő színész, fordí
totta a »Két napló« c. egyfelvonásos víg-

játékot. A darabot eredetüeg Priedrich
ClairviUe után írta.
Ctózon Gyula, színész, sz. 1885. ápr.
19-én, Éraekújvárott. Kákosi Szidi színész
iskoláját látogatta, majd 1902. szept. 1-én
kezdte művészi pályafutását, elŐbb a dél
vidéki Bzínikerületben, Polgár Károly tár
sulatánál, ahol négy évet töltött, aztán
Nagyváradra kapott szerződést, itt szin
tén négy esztendőt töltött, sok siker mel
lett. Ekkor már ismert neve volt, mire
Nagy Endre Őt is leszerződtette pesti ka
baréjához. Nála egy évig volt szerződés
ben. Ezután a Népopera meghívását fo
gadta el, azonban egy év után ismét vissza
tért a kabaré-színpadbkhoz. Tagja volt ké
sőbb a Király Színháznak is. 1927-ben
a Belvárosi Színház szerződtette. Közben
6 maga is volt igazgató. 1919. jan. 31-én
megnyitotta a Muskátli Kabarét, (L. o.)
1929-ben, mint az tíj Színház tagja, Föl
des »Égő városá«-ban aratott jelentékeny
sikert Pőbb szerepei: Kis király. Sas
fiók, Ádám (Madarász), Bagó (János vi
téz) , Hunyadi Mátyás (Hunyadi László
opera), Janitzky (Kold'usdiák), Bilitzky
(Dolovai nábob leánya), Jóska-(Mézeska
lács), Márton (Szegény leányt nem lebet elvenni), Pilozel (Én és a húgom),
Luna gróf (Troubadbur), Stevenson (Nászéjszaka), Lancelot Gobbo (Velencei kaJr
már), Touplain (Libavásár), stb. — Neje:
Berky Lili, színésznő (L. o.), kivel 1917.
jan. 31-én lépett házasságra.
Gózon Gyula művészi fémjelzése az al
kalom és a divat felkapottjaival szem
ben az, ami a békeforint fémjelzése a
konjunktúra-koronával szemben. Ö a te
hetség kegyelméből való művész, legtalá-.
lobban: a nemes magyar színész. Sugár
zik belőle —• színpadról — az elhivatott
ságának hite, az őszinteség szép tradíció
jának tisztelete és az emberi közvetlenség
fölényes erej e. Üde, vidám, megifj í tóan
kedves egyéniség. Találékonysága, iniciativáló képessége köztudomásszerű. Torkában,
szívében az éneklő madarak 'dalos kis
sípja. Csak örömet derít, ha kilép. Sze
retik. Ritka valami: nincs ellenlábasa. Éne
kelt olasz operát, játszott verses franciát,
magyar drámát, bécsi operettet, táncoltj
fütyült, mókázott, nótázott, egy-egy öt-»
lettől a sikert parancsolta be, de legki*
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Grode (Gáede) Károly

Gózon Imre
íebb. színpadi rebbenését is egész lélek
fűtötte át. KedVetlenaóg: nincs a szó
tárában. Bursikóz báját mély alakító ösz
tön és friss megfigyelő készség teszi szí
nesebbé, ö is a kevesek közül való, akiikre
Polonius észrevétele: »Ni n i ! H a el nem
változott a színe s tele nincs a szeme
könnyel!« Pedig »nem ia fürészeli a le
vegőt kezével...« Nem kell beérkeznie.
Akkor érkezett be, mikor első szerződé
sébe ment a színitanodából. Az előadás
nak olyan erőssége, mint a jó őrszem:
az egész gárda biztonságban lebet mö
götte. Akár alhatik is. (Ami megesik.)
Mint mag;ánember: tisztaéletű, korrekt,
szókimondó. Ottbbn is lélek, az ueoáa is
6zív, az életben ia embertára.
(MmŐd Tamás.)
GÖzon Imre, ev. ref. tanító, G. An
tal öccse, sz. 1826. okt. 35-én, Ögyallán
(Komárom vm.). Középiskoláit Komárom
ban járta és Pápán fejezte be. 1848—
49-ben honvéd* volt. 1850—53-ig mint szí
nész Latabár Endte színtársulatának tagja
és Győrött, Pécsett és Balatonfüreden műkö
dött. 1853—54-ifc tanévre a papai ev. ref.
tanítóképzőbe iratkozott és azon tál mint
tanító működött. Szerkesztette és kiadta
a győri sSzínházi ZsebkönyvK-et 1853—•
54. évre. Két színműfordítésa van: »Természet leánya« és aTestvérek ellenkezései.
Gozsdn Elek, író, sz. 1855. nov. 28-án,
Ercsiben, (Febér vm.). Jogi tanulmányait
Budapesten végezte, ugyanitt jogi doktori
és ügyvédi oklevelet nyert. Színművei: »A
félisten«, szmű. Előadatott 1908. ápr. 3.
Nemzeti Színház. »Karrier«, szmű. 1911.
ElCidták a Nemzeti Színházban.
• GflböIÖS Vilma, színésznő, sz. 1870.
aug. 20-án, Pécsett, megh. 1906. okt. 4-én,
Zalaegerszegen. Színpadta lépett 1892-ben,
Eakodczay Pálnál.
GíMe István, (csíkszentmártoni), a ma
gyar színészet úttörőinek egyike, sz. 1801ben, Erdélyben, megh. 1872. nov. 3-án,
Nyárádszeredán, hol mint imok tengette
életét. Kolozsvárott végezte a j ogo t és
1820. tavaszán színésszé lesz. 1820. nov.
27-én Székely József színésszel megbízást
kapott a kolozsvári színházi bizottságtól.

hogy a Bécsben festett díszleteket a ko
lozsvári színház részére saját költségén át
vegye. Az új színház megnyitóján —•
1821. márc. 11. — Övé volt az elsŐ szó.
sSebesen vágtat városunk felé egy futár,
bizonyosan fényes győzelem hírét hozza«,
ez volt az elsŐ mondata. (»CorvÍn Má
tyása 0. darabban, István vajda szerepé
ben.) Kolozsvárt 1823-ig működött. Innen
később Borsodba került, azután Kassára,
Székesfehérvárra, majd 1837-ben Kolozsvá
rott kis ideig igazgató lesz, azután is
mét szerződésbe lép. 1840. márc. 22-én
a »Honművész« szigorú kritikát ír róla,
mondván: »Biráló évekről kisérte G-t szí
nészi pályáján, dfe 5t egy helyt kanyargó
örvényben látja keringeni, mi korunkban
minden másnál menthetőbb volna, mint a
színésznél.K 1841. tavaszutó 26-án mint
vendég fellép a Nemzeti Színházban.
1843-ben újra igazgató s többek között
Szamosújvárt tűzifát is kapott a várostól,
amit nyilvánosan megköszön az »Erdélyi
Hiradó<í 1843—21. számában. A szabadságharo alatt a Mátyás-huszá-roknál szám
vivő tiszt volt és Bem oldalán harcolt.
Vízaknánál elfogták és Josefstadtban fogva
tartották. Azután volt jegyző, leányiskolái
igazgató, bírósági segéd, Kolozsvárt, ahol
a színház fennállása 50 éves jubileumán
részt vett. ö akkor az egyetlen élő férfi
tagja volt az alapító-tagoknak. 1870. ápri
lis havában a vidéki színészek könyöradbmányt gyűjttötek részére. (Ezt meg
köszöni Győrffy Antal színigazgatónak »A
Színpad'« 1871. ápr. 3-iIa számában.)
Munkája: »Flóra«, újévi zsebkönyvecske.
1835. Marosvásárhely. »Színfüzér<í, mint
nyugdíj. Kócei jegyzetei és a bennídézett írók után szabadon szorkeszté és ki
adta G. I . Kolozsvár, 1846. Levelei meg
jelentek a Történeti Lapokban. (II. 1875.
5—7. szám.) - ^ Neje: Bikszegi Júlia,
kiről egj marosvásárhelyi tudósítás így
emlékezik meg: »G-né a hősnői szerepek
ben iparral szokott s részszerint kielégít;
szerepei tanultak, több erővel, keményebb
hanggal mindig kielégítne. Van G-nénefc
hősnői szerepekben egy vonzó tekintetes
állása, mi őt ilyenkor innepélyessé, jelessé
teszi.« (Honművész, 1840. 25. szám.)
Gröde (Gaede) Károly, német színész,
8z. 1799-hen, megh. 1868. jún. 4rési^ Pes^
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Gömüi'vármegye

GödöUüi ezíncBzet
ten, 69 éves korában. A pályán 50 évig
működött.
G ö d ö l l ő i s z í n é s z e t GödöUőn 1872. okt.
havában Balogh György színtársulata j á t 
szott. Kiválóbb tagok: Toldy, Alakay,
Miksay Emil, Mártonfy, Hajósi, Németh,
Miksay József, Baloghné, Toidyué, id.
Miksainé, Széplakiné. A z 1928—30-ik év
ben a város Tarr Béla színigazgató ke
rületéhez tartozik. Kelemen László (L. o.)
az első magyar színigazgató itt volt ügyész
Grassalkovicb A n t a l herceg uradalmában,
ahol szép fizetéséből meg is takarított va
lamit. E z t azonban rövid idő alatt ráköl
tötte a színészetre.
GÖmÖri A n t a í j színész, sz. 1893. dee.
24-én, Egerágon (Baranya vm.). Színpad'í-a lépett 1912-ben.
GÖmÖri J e n ő , színész, sz. 1871. nov.
6-éji, Bimaszombathan, megh. 1928. okt.
1-én, Budapesten. Színipályára lépett Ba
logh Árpád, színtársulatánál,
1895-ben.
M i n t kedvelt komikus működött a vidék
nagyobb városaiban. (Győr, Szombathely,
Szatmár, Kecskemét, Pozsony.)
Azután
felkerült Budapestre, F é l d Ésigmondhoz,
majd a Magyar-, azután a Népszínház
hoz, ahol mint ügyelő és színész műkö
dött. Sok éven át Sziklai Kornél Kis
Színházának, majd Steinhardt Géza or
feumának volt tagja. Színműve: Montag
Romeo és Sonntag J ú l i a , operett-paródia.
Bem. 1903. m á j . 19. Kisfaludy Színház.
N e j e : Huber A n n a , színésznő, sz. 1868
j ú l . 21-én, Keszthelyen (Zala m . ) . M i n t
fiatal leány került a ezínipályára, Bánfalvy Béla volt elsŐ igazgatója. Szatmáron,
1898-ban, lépett házasságra. 1909. ápr.
1-én nyugdíjazták.
GfÖmÖri J e n ő ,
író és esztétikus, sz.
1890-ben, Budapesten. Sokat fordított és
kritikai dolgozatokkal szerepelt a napila
pokban. Alapította és szerkesztette a M o dbm Könyvtár-t. Jelenleg Bécsben él.
GömÖri ( G r a e s e l ) J ő z s e f , színész, sz.
1859-ben,
Brassóban. Színpadta lépett
1884. nov. Ö-én.
G ö m ö r y G i z e l l a , színésznő, sz. 1897.
dec. 1-én, Nagykanizsán.

G ö m ö r y L á s z l ö , színész, sz. 1892. júl.
7-én, Budapesten. Színpadra lépett 1919.
j a n . havában.
G ö m ö r y V i l m a , színésznő, sz. Temesvár o t t ; a Weninger-iéle iskolát látogatta s
1901-ben ott végezvén, a vidék egyik legki
válóbb társulatának lett tagja. Ez év szep
temberében jelenik meg ugyanis először
Andorffy Péter pozsonyi táraulatával, a
régi koronázó város nagyigényű közönsége előtt, mely részben mint évszáza
dokra visszatekintő színészet-kedvelő, rész
ben mint a közeli Bécs színházai által igé
nyessé vált közönség hamarosan kedven
cévé fogadja a szép, kifejező szemű, pom
pás megjelenésű fiatal színésznőt. Később
aztán megfordul a vidék több eiŐkelo szín
padján. Elszerződik Szegődre, majd Deb
recenbe és Szatmárra, azután meg Pécsre,
ahol tehetsége kibontakozván, a modern
drámák hősnőit, de különösen a nagy
dinamikájú tragikus hősnőket játssza. K i 
váló
intelligenciája,
pompás
szonorus
hangja,
jellemző ereje, megjelenésének
impozáns szépsége a vidék legkiválóbb tragikái közé emelték, — hogy aztán a buda
pesti Nemzeti Színház líötelékébe jusson
(1921), ahol a komoly és csendesen derűs
jeilemszerepekben lép fel és mint ilyen a
színház brilliáns együttesének sikereiben
megérdemelten r&zes. BlsŐ fellépése itt
Macbethben volt. Kiválóbb szerepei vol
tak a vidéken: Bánk b á n b a n : Melinda,
Monna Vanna, CzárnŐ (címszerepek), P a l u
rossza (Bátki Tercsi); a "Nemzeti Színház
színpadán: Gyurkovies lányok (Gyurkovicsné) ; Kossuth (Kos3uthné); Lear király
( E e g a n ) ; I I I . Bichárd (Erssébet Idrályné),
Othello ( E m ü i a ) ; Nem élhetek muzsikaszó
nélkül (Betti néni). — F é r j e : dr. Gal
lina F r i g y e , Budapest székesfőváros t a 
nácsnok-főjegyzője, az elnöki ügyosztály
vezetője, akinek 1927. szeptemberében lett
nejévé.
(Ttexa D-essö.)
G ö m ö r v á r m e g y e . 1793. karácsony ha
vában a magyar színészet támogatására
Pest vármegyéhez 225 frtot küldött, 1793ban 93 frtot, 1794—95-ben 100 frtot.
1810-ben latin átiratban a nyilvános szín
házakat a nemzetek cathedráinak tartja,
honnan a nemzeti nyelv tudása árad szét
és az erkölcsök javulása eszköjwltetik, hol
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Gönci színészet

Göndör Sándor

játezva szívja magjába a hallgatóság az
erkölcsi igazságokat. Hivatkozik Görög
ország és JEtóma példájára, esedezvén, hogy
mint a nemzeti közszellemnek iskoláját, a
magyar színtársulatot támogatni kegyes
kedjék. U. e. évben (július havában) a
pesti »Magyar Theatromi Intézet« részére
4164 frt 27 krajcárt küldött. 1836. nov.
havában a Nemzeti Színház részére 9000
frtot ajánlott fel.
G-öűci ssínészet.
Göno
községben
(Ábauj-Torna vm.) a község tulajdonában
levő mozgófénykép-üzem helyiségében szok
tak színpadot felállítani az ott játszó szí
nészek. Az itt idó'zés egy-két hétre terjedGönczá Erzsébet, színésznő, sz. 1907£ebr. S-án, Rákospalotán. Színipályára lépett 1927. fehr. 8-.án.
Gönczi (Gerner-Grotta) Gyula, színész, sz. 1866-ban,, Pápán. Színpadra lépett 1887. épr. 6-án.
Gönczi (Güntzel) Tíieofil, a M. Kir.
Operaház rendezője, sz. 1867-ben, Buda
pesten. Festőművésznek készült, de külön
böző énekiskolák elvégzése után, 1899-ben
az Operához szerződött karénekesnek. Több
évig a Nemzeti Színháznál működött mint
inagiánszereplő. 1905-ben kinevezték az
Operaház ügyelőjévé. 192o-ben segédren
dezőnek léptették elő.
Gönczi Tíieofiíné Frendel Gyulánka,
karénekesnő, 1888. máj. 1-től volt a M.
Kir. Operaház tagja.
Gönczy I s t v á n , író, a báró Eötvös
József koUégium volt tagja. Munkája:
»Kotzebue és vígjátékíróinkí<. Szatmárné
meti. 1913.
GÖnczy M a i ' ^ t , színésznő, sz. 1887febr. 24-én, Kisújszálláson. Színpadra lé
pett 1924. júl. havában.
Gönczy Soma, súgó, 1839-ben színész és
súgó volt Szegeden, Keszy Józsefnél. 1843ban a Nemzeti Színház súgója. 1846—47ben Kolozsvái-ra került újra színészi minő
ségben, ahol mint apaszlnész működött, azon
ban fátyolozott volt a hangja, arai miatt
nem boldogulhatott, erre végleg súgó ma

radt. Munkái: »Játékszíni Zseb'könyv«i. Sze
ged. 1839. »Nemzeti színházi zsebfcönyvst
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861»
1862, 1863, 1863 és 18ö6-ban Novákkal..
Megh._ 1870. aug. 17-én, Esztergomban,
Völgyi György társulatánál. — Neje:
Csuka Laura, színésznő. 1851—1854-ben '
Győrött működött.
Gönczy Szekfü Mariska, színésznő,
sz. 1866-ban, Tatán. Színpadra lépett
1881. okt. 1-én, Csóka Sándor társula
tánál.
Göiidöcs Benedek, apátplébános, sz.
1824. júl. 23-án, Nagyváradon, megh,
1894. jan. 4-én, Gyulán. A Nemzeti Szín
ház részére jelentékeny összegett hagyo
mányozott. Midőn 1888-ban a békcsgyulai
színtermet építették, 7000 frttal járult
hozzá az építés költségeihez.
Göndör Ánrél, színész, sz. 1869. aug.
18-án, Miskolcon, megh. 1917. szept.
12-én, Budapesten.
Színpadra
lépett
1890. máj. 15-én, Féld Zsigmondnál.
1893-tól Miskolcon találjuk. 1896-ban Ösbudavárában aratta sikereit. Ezután mint
artista működik és ezen a téren is olyan
sikert ért el, hogy ismert alakításai, mint
a »Kátsa cigány<í országszerte népszerűvé
tették úgy őt, mint az általa kreált ala
kokat. Később kabaré társulattal utazgatott
az országban, újabban pedig leginkább
gramofonban énekelt.
Göndör József, színész, sz. 1895. júl.
10~én, Kotor községben (Zala m.). Szín
padra lépett 1920. júl. havában.
Göndör Sánor, a »Falu rossza« (L. o.)
címszereplője, igazi neve Fáklya Sándor
volt és nem szolgalegény, hanem nótás, du
hajkodó ácslegény volt. Sokszor akadt
összeütközése a putnoki pandúrokkal. Tóth
Ede nővérének elbeszélése szerint a fekete,
göndörhajú deli legényt mindenki csak
Göndör Sándornak hívta. Tóth Ede 1873ban ismerkedett meg vele egy hétfői na
pon, amikor Fáklya Sándor átmulatott va
sárnapi éjszaka után reggel munkába ál
lott Tóth Ede sógoránál. Éppen a Se
rényi gróf-féle várkastély tetejét javí
tották. Fáklya Sándor igen nótás ked
véhen volt, Czene h í r ^ putnoki -prímás
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bátyját, Aduat, a cimbalmost iiozatta
fci a várkertbe és munkaközben szép ba
ritonhangján énekelte a: »Sajó kutyám,
jaj, de mélyen aluszok o. népdalt. Adiis
cimbalmát — 1873-ban a cimbalomnak
ee srófos lába, se pedálja nem volt —i
ÍE^lya parancsára a cimbalombordó Cson
tos Misa bátára tették és ezt a jelenetet T.
lE. a darabba is beleillesztette. Fáklya S.
kés6bb,a 80-as években,valamelyik esinyje
után eltűnt és Amerikába vándorolt. (Ma
gyarság, 1935, szept. 11.)'
OÖÖz Aranka, színésznő, sz. 1878. dec.
24-én, Hódmezővásárbelyen. Színpadra lé
pett 1896. jól. 10-én.
GöŐz Ilona, színésznS, ez. 1875. aug.
28-án, Hódmezővásárbelyen. Színpadra lé
pett 1899. virágvasárnapján.
Gördüléfceny-elöadáa
pergő előadás.

==^ Szabatos,

Oöre Gábor Budapesten. Verő György
{L. o.) nyári darabja. Színre került a
Király Színházban, 1907. máj. 25-én.
' Görgey Sándor, magyar színész, egy
időben a bécsi Carl-tbeater egyik tulaj
donosa, Bz, 1843-ban. Minfc biztosítási hi
vatalnok hunyt el Bécsben, 1893. ápr.

5^n,
Oörl: az angol »girl« (leány) szó; az
énekelve táncoló leány — együttes tagjait
nevezik így, aminőket Budapesten elő
ször 1892. nyarán a városligeti színkör
angol vendégtársulata mutatott be xCarmen
up to date« (A mai Carmen) paródisztikus operettben. Nálunk a »gÖrl« kifeje
zést a Fővárosi Operett Színház működése
óta kapták fel.
GÖrl-operett. Azt a megkapó és friss
zenés műfajt, amely átkelve az Atlanti
Dceánon, néhány év alatt meghódította
Európát, B a »Mersz~e, Mary?«, majd a
»E.ose Marie« rendkívüli sikerével most
már a magyar színpadon is teljes polgár
jogot szerzett, általában revüoperettnek ne
vezik. S valóban, a »Mers2f-e, Mary?«, a
»R<^e Marie« és társaik példátlan látvá
nyosságát, káprázatos színpompáját te-

kiütve, ez az elnevezés megokoltnak ia
látszik. De épp ily megokolt, vagy ta
lán még megokoltabb, ha az új amerikai
műfajt »görl-operett«-nek mondjuk, mert
a siker legtöbbször a görlök produkoiójánalc tökéletességétől függ elsősorban.
Gíörög dráma.

(L. Antik dárma).

Görög István, színész ég súgó, már
1812-ben Balogh Istvánnal, mint a pesti
magyar ezínésztársaság tagjai, »Cserni
György és Angyal Bandi« c. színműveik
ben magyar népdalokat alkalmaztak. A
»Peleskei nótárius<(-t (L. o.) színműre
dolgozta 1813-ban, azonban csak kétszer
került előadásra. (Gaál József átdolgozá
sában 1838. okt. 8-án került színre és
többször játszták a Nemzeti Színházban).
Görög Olga, énekesnő, sz. 1884. nov.
17'-én, Budapesten. Színipályára lépett
1908-ban, Nádassy Józsefnél, 2entán. Az
óta állandóan mint a vidéki színpadok
legünnepeltebb énekesnője működött a na
gyobb társulatoknál. 1928-ban külföldi
turnéra ment, miközben Bemben (Svájc)
férjhez ment és lelépett a pályáról.
Görög rabszolga, operett 3 felv. Irta
Jones és Hall. Bem. 1899. márc. 4-én,
a Népszínházban. 'Főszereplők: Hegyi
Aranka, Küry Klára, Bárdy Gabi, Csatay
Zsófi, Szirmai Imre, Baakó Géza és Né
meth József.
^ ; .
• I
Görög ^ í n d o r , színházi titkár, sz.
1888. jún. 30-án, Kishegyesen. Érettségi
után jogász lett és közben a Rákosi Szidi
színésziskolájába iratkozott. lOlO-ben Sop<ronban Nádassy József színigazgató tit
kára. Tőle később elszerződött Erdélyi
Miklóshoz, Nagyváradba, azután Heltai
Jenő, Fehér Vilmos, Bodonyi Béla, Andbr Zsigmond, Faragó Ödön voltak az
igazgatói. 1929-ben a szegedi színház tit
kára. Több cikket, verset írt. Szakmun
kája: J>A szegedi városi színház zsebkönyve.<í 1929. és 1930. évre. Szerkesztette
Lugosi Dömével. Szegeden jelent meg.
Görögtűz. A görögtüzet a kínaiak ta
lálták fel és arra használták, hogy meg
világították hajóikat; a fénye hatásos lé
vén, a színházban is felliasználták az elő-
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fiílások ceinoaítására, az efíektusok emeléBÓre. Az újítás bevált és a többi nemzet
Í8 átvette, így például a németek, azután
a magyar színészek is. Nálunk különösen
az 1820-as évektat kezdVe sűrűn alkalmaz
zák a bengálifényt, de legnagyobb hódí
tását a 48-afi időkben éri el, midőn úgy
szólván naponta szerepelnek a színházak
műsorán hazaíias darabok, — azután a
Bach-korszakban is alkalmazták a haza
fias érzés ápolására, — és hógy_ a közönség
nagyon megkedVelte az új világítószert,
erről a régi színlapok tanuskodíaak, ame
lyek sűrűn hird'etik, hogy az »el6adást
tableau rekeszti be, bengáli-fénnyel megvilágítva.« Amint azonban a gázt éa vil
lanyt bevezették a színházakba, a görög
tűz elveszti r%i hatását és egészen le
szorul színpadjainkról, úgy, hogy ma máj*
csak a íaluzó színészek — daltársulatok —
használják. (Aradon Eozsnyay Mátyás
(megh. 1895. szept. 5-én) gyógyszerész
készítette a BO-as években, mely szag^
talán, intenzív fényű, íehér és vörös színű
volt.) Salétrom, szénpor és kénkeverék
ből éU.
Götz Hjermann, német zeneszerző, sz.
1840. deo. 7-én, Königsbergben, megh'.
1876. d'ec. 3-án, Hontingenben, ZürícK
melett. Zeneszerzője a nálunk is előadbtt
^Makrancos hölgys, vígoperának, 4 felv.
SzÖv. Shakespeare után írta W^ildmann
Józjseí Viktor. Ford- Vidor Dezső. Bem.
1909. máj. 30. M. Kir. Operaház.
CíÖtz Kurtj német színész. Bemutatták
a »Hókuszpókuszít 3 felvonásos vígjátékát
Karinthy Frigyes fordításában, 1928. ápr.
20-án, a Vígszínházban.
GÖtzi JErzsébet. színésznő, sz. 1910.
júl. 14-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1928-ban.
Gözfejlesztés a színpadbn ugy törté
nik, hogy gőz céljaira a színház gép'házában eÜiélyezett kazánban vizet forral
nak és az ekként nyert gŐzt guroroi-, ólom
vagy vascsövekkel felvezetik a színpadra.
Adott jelre azután a gŐzcsövet működésbe
hozzák.
Grabán Matíld, színésznő, sz. 1901.
ápr. 14-én, Nagybányán. Színpádía lépett

1923. jún. l4n.

G r á b e r Lajos, hegedűművész, zeneískolaigazgató, zeneszerző, sz. 1881. febr.;
13-án, Lipótvárott. Az Orsz. Zeneakad'émián képzett hegedűtanár. 1911. óta az
ÁUamilag Engedélyezett Magánzeneiskoláfc
Szövetségének alelnöke. Operettjei: »Szent
Péter esemyőjeít, dalosjáték 3 felv. Szov.
írta Kajna Zs^mond'. Bem. 1921. deo.
21. Várszínházban. (Hamburgban is elő
adták.) »A fŐnyeremény-kisaaszonyíí, ere
deti német szöv. írta Warden és WeUeniszky. Bem. 1915. máro. Pozsony. (Ham
burgban 1920. nov. 9.) Magyarra ford'.
Rajna Zsigmond. »A korhely gróf«. Bem.
a Budai Színkor, 1921. jún. 18.
GraboTBzIky, Athanáz,(apádiai), Kraaeó
vármegye táblabírája a Peeten épülő magyár színház létesítésére 100 ezüst frtot
adományozott oly célból, hogy: »az első
alapjául fordíttassák ama nyugpénzes in
tézetnek, melly elgyengült és megörege
dett magyar színészek s színésznek ápolá
sára szolgáland.<c 1837. máro. 31-én. (Hon
művész, 1837. 32. ezám, 253. oldal.)
Oracb. Gynia (de), magyar születésű
operaénekes. Anyai ágon unokája Döbrentei Gábornak. Atyja katonatiszt volt
és az 1848—49-iki szabadságharcban Gör
gey segédtisztje volt. Mint a frankfurti
opera tagja, 1889. ápr. 14-én fellépett a
M. Kir. Operaházban a »"Walkür« Siegmund szerepében. »Gyönyörű, szép, fér
fiasan csengő orgánum, intelligens és az
érzelem melegétől áthatott előadás, előnyös
megjelenés, szépen átgondolt játék« volt
az, amit a sPeeti Hirlaps különösen meg
dicsért.
G r a a r n d Gunnar, fctiorvég hŐstenor,
a bécsi állami opera tagja, 1929. novI30-án vendégszerepelt a M. Kir. Opera
házban, mint Tristan. (Wagner operá,jár
ban).
Graeff Charles, amerikai
születésű
énektanár, aki mielőtt a zenepaedagógiai
pályára lépett, kiváló baritonénekes volt.
Hosszú ideig Budapesten is működött, szá
mos jeles énekesünk hangját képezte. (Er
dős Richárd, Hajdú Ilona, stb.). Jelenleg
Berlinben él.
Graff Kálmán,
író. 1924. jún. ha
vában megválasztottak a Színpadi Szer-
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z6k Egyesületének fordító-bizottsága titkiárává. Színműfordításai: »A köpenyw,
dalmű 1 felv. Szövegét írta Ádami G.
Zen. szerz. Puccini G. sAngelica nŐvér«,
misztérium 1 felv. Szövegét írta Porzano
G. Zen. szerz. Puccini G. Mindkettő 1922.
dec. 9-én került színre a M- Kir. OperaIiázban. »ThaÍ8«, regényes dalmű 3 felv.
6 ÍM épben. Szövegét Anatole Franca re
gényéből írta: Louis Gallet. Zen. szerz.
Massenet. Bem. 1924. máj. 1. U. o.
GraffitS Györgyi, színésznő, sz. 1902.
máj. 6-áii, Pápán. Színpadra lépett 1924.
júl. havában.
Gragger Eóbert, a berlini egyetemen
a magyar irodalom tanára, sz. 1887-beu,
Aranyosmaróton, megh. 1928-ban, Ber
linben. Jelentős tevékenységet fejtett ki
külföldön a magyar irodalom megismer
tetése körül. Önálló művei közül minket
sMoliére a magyar irodalombanx o. ta
nulmánya érdekel.
Goschíer Ferenc, színházi kasírozó és
díszletkészítŐj sz. 1872. jún. 13-án, Bu
dapesten. Itt és Zürichben rajz- és mintázóiskolába járt, majd 1889-től külföldön
tartózkodott. 1896-ban gr. Keglevich Ist
ván, a Vígszínház akkori igazgatója fe
dezte fel tehetségét és a Vígszínházhoz
meghívta színpadi kasirozási munkára. Az
óta színházaknál működik és egyben dísz
letkészítéssel foglalkozilí. A háború alatt a
Vígszínház szcenikai vezetője volt, mely
minőségben 4 évig működött és azután
a Eenaissance Színház hívta meg, ahol
6 évet töltött. 1926. óta a legtöbb buda
pesti színháznak és számos filmgyárnak
is dolgozik.
Grahn Luciíe, táncművésznő, egy dán
katonatiszt leánya, sz. 1824-ben, Kopenhágában. Mint kis ballet-lány kezdte a
pályát a kopenhágai királyi tánciskolában.
Öt éves korában már színpadon volt. Az
után esak 14-ik évében lépett fel újra
a »Portieii néma« c. daljátékban. Azután
Hamburgban, majd Párizsban szerepel. Ná
lunk 1851. jún. 11-én lépett fel először
a Nemzeti Színházban »A festŐ álma« o.
hallétben. 1856-ban Young Frigyes (L'.
o.) tenorista neje lett.
-

Grail (Torday) Erzsi, tanítónő, recítátornő, a magyar irodalom ismertetője, sz.
1862. máro. 11-én, Tordán, Erdélyben.
Elemi iskolai tanítónői oklevelet nyert, de
hajlama a színészet felé vonsiotta, azon
ban nem lépett színpadira, hanem tanítónő
lett; később elhagyta e pályát, majd Bécs
ben Lewinsky tanítványa lett és mint recitátor ismertté tettte nevét az egész or
szágban.
Grammatica Emma,
olasz
dtámai
művésznő, sz. Pármában. Atyja velencei
olasz polgár, anyja fiumei magyar aszszony, Bradil Krisztina volt. 1927. márc.
31-én nálunk is fellépett a Nemzeti Szín
ház Kamaraszínházában, a »]Sróra«, más
nap a »Kaméliás bŐlgy« oímszerepében.
Nővére: Grammatica Irma, híres tragika.
Olasz társulatával 1907. év május hóban
nálunk is vendégszerepelt.
Grand Cabaret. Budapesten, a Józsefkörűt 70. szám alatt nyílt meg 1908.
febr. 2-án. A színház azonban rövid életű
volt. Tagok: Borbély Lili, Bogár Gizi,
Gyuricza Piroska, Kiss Tusi, Székely
Gyula, Szálai Mihály, RadÖ Gizi, Kürthy
Hermin, Gabányi László, Fejér Dezső,
Papp János, Márton Miklós, GömÖri JenŐ.
Conferencier Bori Sándor.
Grand Guignol. A »guignoI<í szóval
az irodalomtörténetben és a színházak kö
rül a X V m . század végén találkozunk
először, ugyanis ekkor, 1795-ben alapította
Laurent Moui^uet Lyonban, a Rue Noir
egyik épületében, különleges bábjáték-szín
házát. A »guignol<í szó magyar értelem
ben tulajdonképen Paprika Jancsit jelent.
A bálbjátéfcot az olaszok terjesztették el
Európában s tőlük vették át a franciák.
(Eredete valószínűleg a kínai árnyjátékok
ban kereshető.) Hogy Mourguet miért ne
vezte el színházát guignolnak, egyesek sze
rint egj lyoni selyemkereskedő Ötletéből,
aki jól mulatva a bábuk mókáin, Önkén
telenül így kiáltott fel: »C'est gignolant!«
(Milyen kedVes!) Mások szerint Mourguet
bábjainak egyikét egy valóban élŐ, Guig
nol nevű, ugyancsak lyoni selyemkereske
dőről mintázta le, míg egy harmadik fel
tevés szerint Chignolóból, egy lomíbardiaí
városból ered; Mourguet bábszínházának
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szereplői nagyjából megegyeztek az olasz
Commoedia dell'arte alakjaival. Míg ott
Pidleinella, Brigliiebla, Arlechino és a böíbbiek szerepeltek, a Ijoni bábszínházban
Gnaffron-koma, Madelon és Canatta hős
ködtek. Az előadások igen hasonlítottak
a való élethez, tele vad realizmiíssal. Eze
ket az előadásokat petit-guignolnak hív
ták. (Kis-guignol.) A mai grand guignol,
valódi őse Mirabean grófnak, Párizsban,
a Boulevard Poieeoniéreban csinált báb
színháza volt. Itt, a nagy forradalom előtti
napokban, groteszk, mindent kicsúfoló, véres-szatirájú darabokat játszottak, tele tűz
delve azokat politikai tendenciával. Később
a forradalom alatt ée után már ebben a
színházban csak vad, kegyetlen darabokat
játszottak s így lassan megszokta Párizs
ezt a műfajt. Ez már a borzalom költé
szete volt. A kapcsolatot' is elég könnyű
megtalálni a petit-guignol bábjai és a
grand-guignol élő szereplői között. A petitguignol előadásain Vitéz László szerepel
és örök ellenfele, a Halál. Véres küzdelmet
vívnak egymás ellen, harcolnak az életért,
de mivel csak bábuk, — kicsinyesek és
harouk, a iNagy Láthatatlan ellen, aki moz
gatja őket, — Önkéntelenül megnevettet.
A grand'-guignolban nem bábok, hanem
emberek, érző, szenvedő lények szerepelnek.
Vad harcukat az életért, szintén bábjáté
kos mutogatja, a Borzalom nevű báb
játékos. Itt már a játék borzalom — a
borzalomért. A borzalom költészetét azon
ban nem a franciák találták ki. Mint vö
rös fonál, úgy húzódik végig a világiroda
lom drámáinak történetében. A plebsz min
dig szerette a színpadon • a rémületet.
Sophokles Oedípusa például a legtisztább
grand-guignol, színpadi felépítését nézve.
Csakhogy akkor a végzetet anankénak hív
ták. Vagy Shakespeare Othellója és Maebethje nem a legtisztább grand-guignol-e ?
Csakhogy akkor a borzalom, mint a szín
padi hatás biztos jelzője szerepelt, míg
ma öncéllá nŐtte ki magát. Ma a grandguignol értelme raffinálódbtt. Ma már a
vüágbírű párizei Grand Guignol Színház
alatt nem szabad bábszínházat értenünk.
•Ebben az intim színházban, ahol alig nyolc
van ember fér el (az összes helyeknek egy
áruk van), alaposan meggyötrik a nézők
idegeit, úgy, hogy mindennapi eset, hogy
ájultan visznek ki egy-egy nézőt előadás

közben a nézőtérről. Az antik tragédiák
borzalmában mindenütt megszólal az is
teni végzet, a középkor misztériumaiban
mindenütt ott fénylik az isteni irgalom,
minden kegyetlenkedés mellett, a modem
Grand Guignolból, mindezek hiányoznak,
Mögötte nincs más, mint a mai élet ide
ges, vibráló reflexe, életet-habzsoló gyö
nyöre, id'egkimerítŐ kéje, ami ugyanúgy
megbénítja a fáradt idegeket, mint a narkotikus szerek. A mai grand-guignol nem
irodalom, nem művészet, hanem izgató, ér
dekes idegélmény. Színészi szempontból
azonban mérhetetlen előnyöket nyújt. Élő
példája nagyszerűségének az a tény, hogy
1924-ben, a londoni British Broadcasting
Company első rádió-leadásán, a »Tárnaszerenesétlenség« c. grand-guignol-drámával
kedveskedett közönségének. A
párizsi
Grand Guignol Színháznak ismert írók ír
nak darabokat. Szerzői között ott láthat
juk: Lerous-ot, Poe-t, Meteinér-t, Lorde-t,
Lenormand-ot, Ewer-t és Lorin-t, de ír
tak grand-guignolt: Turgenjev, Jack Lon
don, Tolstoj, Strindberg és CüSTeiU. is.
Luoien Descaves pedig, aki valamikor
grand-guignolíró volt, ma a párizsi Goneourt Akadémia elnöke. A grand-guignoldarabokat Angliában Mistery play-nek,
Amerikában sketeh-nek nevezik. Magyar
országon először Sziklai Kornél játszott
üyen darabokat, Eottenbiller uccai szín
padán. Megnyitó előadása 1912. október
11-én volt. A kis, 400 férőhelyes színház
ban Kaysler világhírű ^Delejes orvosá<í-t,
Marson: »Apacs király«, Simó: »Vitriol«,
Garvay: »Vizió«, Lorda: »Szörnyű kisérlet«, »Az ucca lánya«, stb. darabokat ját
szották. Főszereplői: Rosos Gizella, Szik
lainé, Fehér Gyula, Lubinsáíy Ödön, Bo
gár Gizi, Sárossy Andor és Szeged^;
Ilonka voltak. Két évi vegetálás után
azonban bezárta kapuit. 1918-ig állandóan
nem foglalkozott egy színház sem grandguignol-elŐadásokkal. De közben egy-egy
darabot előadott a Eoyal Orfeum és a
Fővárosi Orfeum is. (Foley: »Telefon<í,
Stevenson: »Öngyilkosok klubja«, Lordé:
»A morgueban«.) Azután lassan a ma
gyar szerzők is kedVet kaptak az ilyen
darabokhoz, így Pakots József: »Tigris«,
Bródy Sándor: »Árnyékok«, Herczeg Fe
renc : »Violanta«,
Karinthy
Frigyes:
))Szomjúság<í, Lengyel Menyhért: »Az ár-
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O-rand Gtíignol
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njéhi, HarmatK Imre: »Haláltánc« stb.
írtak darabot. 1918—1920-ig a Fasor Ka
baré játszott több grand-guignolt (ÍJÖrous: »Az ember, aki látta az ÖrdögÖt«,
Cinner: »Sátáa maszkja«, stb.) és az Iro
dalmi Színbáa is (volt Medgyaszay Szín
ház) bemutat 1922-ben basonló tárgyú d!arabokat (»Öpiamíí, »Lidércnyomás«, etb.)iíendszeresen azonban ceak az Intim Ka
baré propagálta a grand-guignolt. Számos
darabja közül fölemlítjük: Boross Elemér:
»A fekete mac8ka«, "I^mauer: sPiros ró2Ba<íj Poole: »Blöff«, "Wedekind: »Chao8«,
Hawit-Warden: »Beetboven S2»náta«, Götz:
»Az utolsó lovagíc, Fanfaron: »Jim«, Földessy »A pófc« és Kaposi: »Az 5rült« o.
darabjait. Közben a Benaissance Színbá^
bau bemutatják matiné keretében Boross
Elemér: »Vadórzóí< c. drámáját, míg 1923ban az Andrássy-úti Színbáz felújítja
Eayeler darabját. A Fővárosi Orfeumban
Csortos Gyula eljátssza Casca: »Vészjel«
c. szkeccsét és a külföldről hazajött Fritz
Ödön egyik lokálban ugyancsak grandguignolt játszik. 1924. március 5-én Né
meth Antal és Andái EmŐ megrendezik
az első IrodaJmi Grand-Guignol-elŐadást,
ahol de Lisle Adam: sMesterfogáscí, Sylvestre: »Éjfél a panoptikumban« és Vécsey Leó: »A halai küszöbén« o. darabjai
kat játsszák. Ezt az előadást pár hétre
megismétlik még kétszer a Royal Apolló
ban, matiné keretében. 1924. januárjá
ban Forgács Rózsi Kamaraszínháza is
rendez magyar
grand-guignol-előadáet,
Eogoz Oszkár: »Péntek 13c< és Boross
Elemér: »SteUa Marís« drámáival. Beve
zető beszédet Földi Mihály mondott. Köz
ben 1923. júliusában a Renaissance Szín
házban vendégszerepel Hugó Werner-Kahle
gxand-guignol-táreulatával, ezt megelőző
leg, 1922-ben Ferdinánd Bonn az Intim
Kabaréban és 1924. március 9-én a Király
Színházban, a Jjárizsi Grand Guignol SzínhSjü együttese. (Antoine: »Ba6putin<í,
Uorde: »Iíettenetes kisérlets, Mére: »Három maszk«, Levél: sÉjjeli csók«,Lordé:
»A lassú-halál kastélya«, stb.) Ezen ven
dégjátékok újból nagy hatással voltak a
magyar írókra. így Hevesi Sándbr meg'irja a »Gyilkos álare« o, drámáját (An
drássy-úti Színház), Heltai Jenő: »Az orvos és a halál« (Vígszínház), Hatvány
I J Í I Í : »BarcaroÜa«, Relle Pál: »Egy pere«,

Herczeg Ferenc: Két ember a bányában«,
Fazekas Imre: »Cirkuszí(, Harmath Imre:
»UtolBÓ szerda«, ErdŐdi Mihály: »Zsúr
ZBÜ1,«, stb.
1926. októberében Innocent
Ernő és Tiszay Andor megtartják az első
rádió grand-guígnol-előadást (Boross Ele
mér, Karinthy, Herczeg Ferenc és Vécsey
Leó darabjaival), amit azonban többet nem
engedélyez a miniszteri műsorvizsgáló-biísottság, izgalmas tartalma miatt. Azóta
komoly kísérlet nem volt ez irányban és
a Budö-pesti Színház »Kokain« o, Fischerdkrabján kívül (1927. okt.) stagnál Buda
pesten a grand-guignol. Idetartozik még
irod'alomtörténeti szempontból az az érde
kes adat, hogy a párizsi Grand Guignol
alakulásakor, a háziszerzők fcözó tartozott
több, akkor Párizsban élő magyar író, az
akkori Párizsbari tanyát vert erdélyi lite
rátus társaság tagjai közül: Deák Móz^,
Bánffy Kazimir és Simó András is.
(Tiszay

Án^or.),

G r a n g e (granzs) Engén,fr. színműíró.
Nálunk előadott színműve: »A gyermekrablónő«, szmű 8 képben. Társsz.: »Lambert Thiboust. Ford. Komor Gyula. 2en.
szerz. Orbán Árpád. Bem. 1895. ang.
30-án, Budai Színkör.
Grani Rafael, operaénekes, a turini
opera első hŐstenorja, 1896. júl. 23-án
mutatkozott be nálunk a xBajazzóks- Caniojában, a M. Kir. Operaházban.
Granichstatten B r u n o , , osztrák zene
szerző. Budapesten az alábbi operettjeit
szép sikerrel játszották: »Fiú vagy leány«,
operett 3 felv. Ford'. Mérei Adolf. Bem.
1910. okt. 20. Várszínház. Nádaasy J ó 
zsef vendégszereplő társulata. »Ábrahám a
mennyországbaníc, operett 3 felv. Szöv.
írta Bod'anszky. Ford. Heltai és Molnár
Ferenc. Bem. 1912. jún. 28- Budai Szín
kör. »A eáBzámé«, operett 3 felv. Szöv.
írta Jíűtobsohn és Bodansaky, Bem. 191Ö.
dec. 18. Király Színház. »Nadmé«, ope
rett 3 felv. Ford'. Harsányi Zsolt. Bem.
1915. febr. 2. U. o. »Bacchu8-éj«, operett
3 felv. Társsz. Marischka. Bem. 1924.
febr. 14. Városi Színház. »A feoskeféBzek«, operett 3 felv. Szöv. írta Marischka
társaságában. Bem. 1927. ezept. 23, Ki
rály Színház.
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Grant kapitány gyermekei.
Grant (kapitány gyermekei.
Nagy
látványos szmű 10 képben. írta Jules
Vemé és D'Ennery. Ford'. Fái J . Béla.
Bem. 1879. dec 19. Népszínliáa. Szerep
lők : Harry Grand:
Együd
István;
Dzeemez: Csatay Zsófi; Meri: Eiehner
Anna; Róbert: Rákosi Szidi; Lord Ed'várd': Eőry Gusztáv; Lédi Arabella:
Klámó Angyal Ilka; Paganel: Horváth
Vince.
Grassalkovich Antal herceg, cö. kir.
kamarás, v. b. t. t , sz. 1771. szept. 12-én,
megh. 1844. ezept. 29-én, GödöUó'n. Pes
ten az 1834. jún. 14-iki Játékszíni Küldíittség ülésén bejelentette, hogy a pesti
hatvani kapun kívül majorház helyének
falerakodÖ helyül hasznait részét a Nem
zeti Színház helyéül od'aajándékozza oly
kikötéssel, hogy az soha el ne ad'assék, se
más célra ne fordíttassék. 1835. szept.
22--ón G. herceg jelentette, hogy a telket
átírta, átengedte és megbízottja által resignálta. (V. Ö. Nemzeti Színház.)
Orasso Giovanni, olasz színész, szi
cíliai társulatának vendégjátéka 1908. okt.
23-án volt a Magyar Színházban. »Fendálismo« c. drámával kezdte meg elő
adásait.
Graveiire (gravör) Louis, belga szár
mazású, amerikai tenorista, Angliában ne
velkedett és másfél évtized óta él Ameri
kában, ahol a legünnepeltebb színészek
közé tartozik. Nagy tekintélye van, mint
ének-pedagógusnak, amit az is bizonyít,
hogy a State College of Michlgan énekosztalyainak igazgatója. J á r t Európában.
Előbb baritonista volt, de csak mint kon
cert-énekes működött. 1927 óta tenorista
és sikerült neki elérnie a három vonalú
é-nek az eléneklését és ez alatt az idŐ alatt
teljesen átalakult a baritonális hangszíne
tenor hangszínné. Tehát nem felsrófolt ba
riton hang, hanem ellenkezőleg, képzett
tenor. 1929. máro. 4-én a Városi Szín
házban énekelte »Carmen«-hen Don Jósé
szerepét, különösen a levél-áriát többször
megismételtették, azután márc. 6-án nagy
sikerrel énekelte Faustot. Berlinben Brúnó
.Walter vezetése alatt, ugyancsak mint Don
Joeé mutatkozott be a Staatsoperben. Car
men szerepét akkor felesége, Eleonóra

Painter énekelte, aki Amerika egyik leg
ünnepeltebb énekesnője.
Grazié Marié Engenie delle, magyar
származású német írónŐ, sz. 1864. aug.
14., Fehértemplomban. Ifjúkorát Magyar
országon töltötte, majd Bécsbe költözött.
Művei német nyelven jelentek meg. Drá
mái: »Saul« (Wien, 1885.), »Das Schlagende Wetterc: (1900.), sDer Schatten Ver
Saerums (1906), sNarren der líiebes (vi»
1905.).
Gréban Arnonl, párizsi kanonok. Ná
lunk is adott színműve: »A' Jézus Krisz
tusról szóló igazi passio«. írta 1452-ben.
Ford. Váradi Antal. Bem. 1924. ápr. 12.
Nemzeti Színház. Liturgiái zenéjét össze
állította és átdolgozta Lavotta Rezső(Üjra adták 1935—1929. nagyhéten).
Gregnss Ágost,
esztétikus, mufor*
dító, kritikus, sz. 1825. ápr. 27-én, Eper
jesen, megh. 1882. dec. 15-én, Budapes
ten. Tanulmányait az eperjesi és rozs
nyói gimnáziumban s a haliéi egyetemen
végezte. 1846-tól kezdve a szarvasi evan
gélikus gimnázium tanára. A szabadságbaro után pesti újságíró. 1870-től kezdve
a budapesti egyetemen az esztétika ta
nára. Elismert tudós, esztétikus ós kriti
kus volta lassankint háttérbe szorította a
költőt. Pedig pályáját versekkel kezdte é&
versekkel végezte. Lefordította Sbakespearetől: »Szeget-szeggel«, Pest, 1866.
»Athéni Timon<í, 1867. c. drámáit. »Lángészí< 0. vj. 1860. Teleki-díjat nyert. »Levélíí, vj. »Nőbiztosítás«, szmŰ. Bem'. 1861.
febr. 10. Nemzeti Színház. Szakkönyve:
»Shakespeare pályája«. Szarvas, 1880.
(Dramaturgiai tanulmány). Magyarázatot
írt Moliére; sTudós nők<< o. vj-ához, me
lyet Arany László ületett át magyar
nyelvre.
Gregnss Gynla, fizikus és író, Ágost
Öccse, sz. 1829. dec. 3-án, Eperjesen,,
megh. 1869. szept. 5-én, Pesten. Mint
jogász résztvett a szabadságharcban, utána
Bécsben fizikussá képezte la magát. 1857ben tanár, majd igazgató volt a pesti
evajig. főgimnáziumban* Lefordította: Don
Pedro Caldteron de la Barca: »Az állha
tatos fejedelemíí 3 felv. színművét spa-^
nyoiból, Győry Vilmossal,
.,.•..:../-
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Greguss Margit

előkelőbb berlini lapok á teljes elisme
rés hangján emlékeztek meg róla. 1926
óta Newyorkban él.

Gregnss Margit, ezíiiéazno. (Lásd: Paliágyi Lajoené.)
Gregnss 2rf)Itán, színész, sz. 1904. máj.
lO-én, Budapesten. Színpadra lépett 1925.
Júl. 1-én. A Nemzeti Színliáz tagja.
Greif Márton,
német (osztrák) költo,
ez. 1839. jún. 18-án, Speyerben, megli.
1911. márc. 29-én, Kufsteinban. Tíz évi
katonai pálj^a után kezdett irogatni költe
ményeket, majd drámákat is. Drámái kö
zül »Bernaui Ágness-t Farkas Sándor ma
gyar nyelvre lefordította.
Greiner lieó,
német író, sz. 1876.
épr. 1-én, Brünnben. Ifjú korában Er
délyben élt. »Lysisrata« c. vígjátékát
(Aristofanes utáji) bemutatta 1909. máj.
25-én Reinhardt vendégszereplő társu
lata a Vígszínházbian.
G r i e g E d w a r d , norvég zeneköltő, ez.
1843. jan. 15., Bergenben, megli. 1907.
fizept. 4-én, u. o. A Magyar Színház
ban előadott »Peer Gynt«-h.ez (L. p.) írta
kísérő zenéjót. Nemzeti dalköltő volt, de
általános és egyetemes, abszolút művészi
jelentőségre emelkedett.
Grill, nevezetű operaénekes, pályáját a
Nemzeti Színháznál kezdte. 1860. ápr. ha
vában a müncheni udv. színház tagja,
•ez év április 12-én Bécsben, a Kamtnerthor melletti színházban vendégszerepelt
:6ikerrel.
Grill J á n o s , német" dalszínész, majd
miásodik karigazgató Pesten. Munkája:
:»Hofer András«, 5 felvonásos nézőjáték,
melynek ő írta zenéjét. Bem. 1833. márc.
-3. Pest, német színház. Nővére: G. Klára,
.a pesti német színház elismert tagja.
Grill Lola,
színésznő, sz. 1896. máj.
7-én, Budap^ten. A színművészeti aka
démia elvégzése után 1917. júl. 9-én a
Budai Színkörben lépett fel elősair a »Vörös talár« Yanetta szerepében s kellemes
orgánumával, drámai erejű játékával szép
•sikert aratott. 1918. júliusában a »Kammerspiel Theaterí<-ben Arany, Petőfi és
.Vörösmarty németre fordított költeméjiyeiből szavalt olyan sikerrel, hogy a leg

Grillparzer Ferenc,
osztrák költo,
színműíró, sz. 1791. jan. 15-én, Bécs
ben, megh. 1872. jan. 21-éii, u. o. Jogot
tanult és áUamszolgálatba lépett. 1856ban udvari tanáísosi címet nyert ée azon
túl kizárólag csak az irodalomnak élt.
Színművei közül magyar színpadon színre
kerültek a következők: »Ö8-anya« (Die
Ahnfrau), dráma 5 felv. Ford. Petriohevich Horváth Dániel. Bem. 1833. aug.
11-én. Ezt a darabot később Kovács B.
Gyula is lefordította. »Sapphóí<-ját Inántsi
Papp Gábor fordította s Kantoméval a
címszerepben 1820-tól kezdve állandóan
műsoron m^aradt. A darabot később Ivánfi
Jenő is lefordította s Jászai Marival a
címszerepben 1893. nov. 24-én játszották
először. »A tenger és a szerelem hullámai«-t Komlóssy Ida fordításában 1854.
szept. 4-én mutatta be a Nemzeti Szín
ház. »Medea«. Ford. Ambrus Zoltán. Bem.
1887. nov. 4-én Jászai Marival, aki' a
darabot állandóan műsoron tartotta. Ma
gyar t8j:gjú. darabja, amely azonban nyel
vünkre lefordítva nincs: »Banc bánus, oder
ein treuer Diener seines Herm«. Bem. Bécs,
1828. febr. 28. A mű Bánk bán törté
netét tárgyalja, de egészen más látószögből, mint a mi Katonánk. G. Bánk
bánja nem drámai' alak, hanem indulat
nélküli absztrakt lény, aki királya iránt
való kötelességén kivül semmit sem hall,
nem lát. A királynét sem Ő öli meg, ha
nem Petur, akinek Ottó felé dobott tőre
véletlenül a királynét találja. Ám á loyalis
tendenciájú mű mégsem tetszik Ferenc ki
rálynak, annyira nem, hogy rendŐnnihisztere közbenjárásával megsemmisítés céljá
ból meg akarta azt vásároltatni. Ez nem
sikerült ugyan, de a darabot levették a
műsorról s csak 1860-ban elevenítettél^
fel újra. Többi színművei: Az »Aranygyapjú«, trüógia. A Bécsi Burg-színház
együttese 1917. márc. 23-án a Vígszín
házban játszotta. »Esther<(, dráma 5 felvBem. a bécsi Burg^színháj; együttese, 1917,
júl. 5. u. o. »Weh' dem, der lügt«, vj.
5 felv. Bem. a bécsi Burg-színház együt
tese, 1917. júl. 10-én, u. o. »X>Í6 Jüdin
von Toledoíí, dráma 5 felv. Bem. a bécsi
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Grimasz
Deutsclies Volksfcheáter
ápr. 21. TI. o.

együttese,

1925.

Grimasz. (Fintor) 1759. táján a kró
nika szerint egy hajóslegény groteszk arc
kifejezéssel mindent igen ügyesen tudott
jellemezni, mire 6t Párizsban a Boulevard
du Templen, ahol produkcióját végezte, grimacier-nek nevezték el. Játékát megfizet
ték, majd azon a helyen, ahol fellépett, fel
épült előbb a Mme Saqui, kéeŐbb a Délassements-Comiquee nevű színház. A szót
a magyar Bzínészek is használják:.
Grimm Anna,
regi Viktorné).

színésznő. (Lásd: Be

Grimm Fedor, német színigazgató, Pes
ten, sz. 1783-ban, megh. 1837 dec. 23-án.
1823. nov. 8-án kérvénnyel fordul Pest
város tanácsához a pesti német színház
kibérlése ügyében. A színházat 1824-től
1827-ig el is nyerte Bahnigg Antallal,
(L. 0.) majd nélküle 1830-ig. MidŐn a
kolozsvári magyar színtársulat 1827. jún.
havában a helytartótanácstól játszási en
gedélyt kért, sérelmükben előadják, hogy
G. hetenként csak egyszer engedi őket fel
lépni; az okt. 8'iki tárgyaláson két já
téknapot engedélyezett: a hétfői és a szerclai napot. Színházát 1837-től Schmidt S.
bérelte. (L. o.) 1837-ben, amikor a Pesti
Magyar Színház megnyílt, őt akarták ki
nevezni a színház igazgatójává. De G. az
állást nem fogadta el. — Neje: Kayser
Sarolta. Gyermekei: Ferene, Berta.
Grimm J á n o s , oaztályrészes színigaz
gató, ez. 1814-ben, Tordán, megh. 1885.
márc. 20-án,' Kkzomborban. 1836-ban
Kilényi Dávidnál lépett a színipályára,
majd u. n. osztályrészes színigazgató lett,
]iik között ő volt a legidősebb. — Neje:
Katona Sófalvi Anna Mária, sz. 1822ben, ' Békésen. 1843-ban lett színésznő,
ugyancsak Kilény inéi. —•. • F i a : Gyula,
szintén igazgató volt a vidéken. Leányai:
X/ili és Mari szííiésznők.
Grimm Lujza,
•dosi Józsefné.)

színészaiő. (Lásd: Bo-

Gringojre (grengoár), vj. 1 felv- Irta
Banville Théodore. Ford. E. D. Bem. a

Nemzeti Színházban, 1872. szept. 6-án.
Szereposztása ez volt: X I . Lajos: Újházi
Ede; Gríngoire Péter: Szerdahelyi Kál
mán ; Foürnier Simon: Benedek József;
Le Daim Olivér: Szigeti Imre; Luiza:
Helvey Laura; Nicole: Bogdanovich Krisz
tiiig. (Gringoire Pierre francia köitő, tagja
volt az Enfants Sans Souci társaságnak
és misztériumokat ée vidám játékokat írt.)
Grisar Albert, belga zeneszerző, sz.
1808. dec. 26-án, megh. 1869. jún. 15-én,
Párizs mellett, Asniéresben. A Népszín
házban 1881. nov. 26-án előadták »A
királykisasszony bábúi« c. operettjét, Pálmay Ilka szerződött tag első felléptével.
Vígoperája: »Jó éjt,'Pantalon úrk. Szö
vegét írta: Ix)kroy és Morván. Ford. Áb
rányi Emil. Bern. 1887. szept. 3. M.
Kir. Operaház. Összesen 31-szer adták.
(1909-ig összbevétele: 34043 K 99 filL).
Griseídis. Színjáték 5 felv. Irta Halm
F r i ^ e s . Ford. Fánosy Lajos. Első elő
adása 1836. nov. 19. Budán. Szerelők:
Griseldis: Lendvayné Hivatal Anikó; Cedrik: Megyeri Károly; Percival: Bartha
János; Ginevra királyné: Laborfalvi Póza.
A Nemzeti Színházban 1837. aug- 24^én
játszották először.
Gritti. Szomorújáték 5 felv. Irta Szig
ligeti. Bem. 1845. ápr. (tavaszutó) 19-én,
a Nemzeti Színházban. Szereplök: Gritti:
Egressy Gábor; Gertrúd:
Laborfalvi
Róza; Vajda—Csibak: Bartha János;
Gritti Antal: Szigeti József; Endre:
Hubenay János. (A címszerep" Egressyn
kívül Molnár Györgynek és E. Kovács
Gyulának kitünŐ szerepe volt.)
Gróf Eszter, színésznő, sz. 1896. febr.
29-én, Budapesten. Színpadra lépett 191T.
okt. havában.
Gróf Jézsef, színész, sz. 1901. márc.
19-én, Újvidéken. Színpadra lépett 1923.
dec. havában.
Grőí Lászlő,
, nagyváradi
magyar
színigazgató, sz. 1891. júl. 6-án, Abádszalókon (Jásznagykunszolnok vm.). El
végezve a Színészakadémiát, 1913. júl. ha
vában színész lett, majd a világháború
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Gross Károly

Grohmann
utáni időkben átvette a nagyváradi szín
ház igazgatását.

P

Grohmami, a • bécsi wiedeni színház
tagja, a pesti német színházban fellépett
1833. jún- 24. »A haramiák« Moór Ká
roly ezerepében. Ekkor a sHonművészK
(27. Bzám) ezeket írta róla: »Szép ter
mete és orgánuma, tiszta kimondása s
mímelő előadása oUy kedvezést nyert,
hogy ezámoB tapsokkal jutalmazva min
den felvonás után kihívaték. Kár, hogy
nyelvbeli hibája miatt az B. és sz. hango
kat sziszegve mondja ki és midőn nagyobb
erővel: beszél, megreked szavacc
Grois Alajos, német énekes és színész,
EZ. 18Ö9-ben, Sárvárott, megh'. 1874. ápr.
8-án, Bécsből. Tanító lett Mária-Lanzendorfban, továbblrépz^e végett Bécsbe ment,
mélyénekhangját is művelte s templomi
énekes lett. Az udvari opera igazgatója,
Duport, egyszer meghallotta és ezerződtetési ajánlatot tett neki, föltéve, hogy
még tovább tanul énekelni. G. aztáii liombergben lépett föl (Sarastro), 1828-baa
-Budán, Nagyszebenben, Gráeban énekelt,
itt azonban átlépett a drámai térre s jellemszerepeket, főleg komikus szerepeket
adott, amire kiváló tehetsége volt. 1836.
óta Bécsben a Carl-színház egyik leg
jelesebb és legnépszerűbb tagja volt.
Grois Antal, a bécsi orfeumok híres
librettistája, sz. 1843-ban, Pesten, megh.
1900. deo. végén, Gyöngyösön. Katonának
készült, de kedvet kapott a színészethez.
Mint színész azonban nem boldogult, erre
orfetmii kupié-író lett, Bécsben.
Grtíiiayné Parányi Piroska, színésznő,
sz. 1897. jún. 1-én, Budapesten. Szín
padra lépett 1920. júl. havában, ismert
gyermekszínésznőként.
Groö Valéiia, színésznő, sz. 1878. máj.
29-én, Szatmárt. Színpadra lépett 1897.
ofct. havában, a Magyar Színházban.
Grosaveseu Traján,
magyarországi
származású román tenorista, sz. 1895-ben,
Lúgoson, megh. 1927. febr. 15~én, Bécs
ben, ahoL felesége (Kövesdy Nelly, éne
kesnő) féltékenységből agyonlőtte. Lúgo
^

son végezte el gimitázínmi tanulmányait;
érettségi után Budapesten jogh'aUgató volt..
A háború kitörésekor bevonult és aktív
tisztként küzdött a harctéren. 1919-ben
beiratkozott a budapesti 21eneakadémiára,
ahok Sik tanár növendéke lett. Ez évben
elszerződött román kardalosnak Kolozs
várra, ahol Tangó Egkto karmester párt
fogásába vette. 1923 év elejéig működött
itt, azután Bécsbe nient, ahol Steiner
JFranz kamaraénekesnél tovább képezte
hangját. 1924. febr. 13-án fellépett a
M. Kir. Operában, »Tosoá«-baTi, mint:
Cavaradossi. 1925. jan. 1-től Ö évre a
bécsi Staatsoperhez szerződött, 1926. máj.
3-án ismét fellépett nálunk á Városi Szín
házban, a »Eigoletto«-ban, Mantua her
ceg szerepében.
Gross János, író, sz. Bazinban. Mxmkája: »Zondi auf dem ungarisohen Schlosse
Drégel.« Bem. 1753. szept. 26-án, Esz
terhazán.
Gross Jenny, német szubrett, sz. 1863ban, AbauJBzántón. Bécsben nevelkedett.
Szülei nem akarták a színipályára en
gedni, de ő kieszközölte Sonnenthal párt
fogását B így a nagy Kupfer Gesarinát (1860—61. Pesten is ünnepelt
drámai művésznő) nyerte meg tanárnő
jéül. G, először 1878-ban lépett fel, mint
naiva a Carl-színházban; később a derűitártatlanságok mellett a vígjátékok szalon
hősnőit is bájjal és nagy tehetséggel ala
kítja. 1885-től 4 éven át, a berlini Kir.
Színház, majd haláláig (1904. máj. 8.)
a berlini Lessing Színház tagja. Sokat járt
vendégszereplésre, különösen kedvenc sze
repében, a sMadame SanB-Géne«-ben (Szó
kimondó asszonyság). Nálunk többször
vendégszerepelt a aPapas Fraus c. da
rabban, a Városligeti Színkörben.
Gross Károly, magyar származású né
met színész, sz. 1838. máj. 24-én, Pes
ten, megh. 1900. deo. 11-én, Hamburg
ban. 1860-ban a pesti »Pannoniaí< c.
lapot szerkesztette. 1888-ban a tatai Es
terházy Miklós-színház igazgatója, majd
a hamburgi Sohauspielhaus főrendezője,Irt több kisebb bohózatot és vígjátékot.
Többek között az ő munkája: »Atden
;Énok« c. opera. Szövegét írta Raimann-
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Goda Gizella

Ginö Luiza

Goga Octávián

Goldmark Károly

^ fíombaszfígi Frida

Gorabaszösri Ella

GÖmöri Jenő

Göuiöii Vilma

Góthné Kertész Ella

Gor-da István

Görög Olga

Gruner Ede

Gross Tibor

•Eezső. Bem. 1894. ^ máj. 8. M. Kir. kor a következőket írta róla: BNoi-mát
Opera. sOorvin MátyásK, vígopera 1 fel\. nemcsak bámulandó hangterjedelmének, de
Bem. 1896. szept. 13. Zen. szerz, Auer művészi eoloraturája s tökéletes dtámai
(Frotzler) Károly. Németre lefordította játékának egész hatalmával személyesító s
tömérdek taps- és kihívásban részesüit.c<
Csiliy Gergely sörök tÖrvény<í-ét.
Június 30-án a »Borgia Luor6tiá<í-ban újra
Oross Tibor, színész, sz. 1887. okt. fellépett, amidőn a »Napkelet<{ elragad
15-én, Budapesten. Színpadra lépett 1923. tatva ezekben számol be: »A közönség el
volt ragadtatva, megigézve. Virágzápor s
jún. havában.
tapsviharral- fogadtatott, a nŐk kendőiket
lobogtatták,
a férfiak kalapjaikkal intették
Grosser, a prágai színbáz; első énekes
nője, 1844. aug. bávában a pesti német az »Isten hozott«-at.« (28. sz. 448. oldal.)
színbázban vendégszerepelt.
Gruber Lajos, színész, sz. 1901. jan.
Grossinger A n t a l Ottö, bácsmegyei 23-án, Szegeden. Színpadra lépett 1925.
író, sz. 1898-ban, megb. 1926-ban. Szín júl. 1-én.
darabjai megjelentek a Bácsmegyei Napló
ban.
Grubiczy Lászlí5, (dragoni), jogi dok
tor, kir, közjegyző, sz. 1834-ben, Kas
Grosskopf Márk, karmester, 1911-ben sán, hol a gimnáziumot járta. Az egye
a Népopera tagja volt, abol a megnyitás temet Bécsben végezte. Színműve: »Szikor a »Quo vadis?« e. operát vezényelte. get a szárazon«, ered. vj. 1 felv. 1874.
1916~ig működött az intézetnél, onnan a ápr. 10. Nemzeti Színház.
brünni városi színház hívta meg.
Grubinger Ferenc, német színész. Ki
Grossmann Jözsef,' a M. Kir. Opera adta: »Treibhaus-Bouquet des Eismonds.
ház karmestere, sz. 1866-ban, naegh. 1898. Als Theater-Journal zum Jahres-Wechsel
aug. havában, Frankfurtban. 1894. okt. 1829. Oedenburg.« »AbschiedÍB-Kranz oder
15-től 1896. máj. 31-ig a M. Kir. Opera vergessen Sie uns nieht!c< Am Schlusse des
Kunstfreunden
ház kötelékében működött. Ezután a ífrank- Theater-Kurses allén . . .
Oedenburgs gewidmet. Oedenburg 1829.
íurtí opera szerződtette.
)}Almanach • des kön. stadt. Theaters in
Grosz Alfród, zeneszerző, sz. 1879. aug. Pest...« 1830. Pesth. (Leutner Ferenccel
3-án, Budapesten. U. o. végezte iskoláit, együtt.) Almanach des königl. stb. ge
majd műépítész lett, de zeneszerzéssel is widmet von F . G. • und Paul Wilbelm,
foglalkozik. Több aprósága került színre Souffleur. Pest. 1832.
orfeumokban, kabarékban. Kupiéi és gra
mofonlemezei nagyon népszerűek. Színpadi
Gruics Lyubomir, folyammérnöki hi
művei: »Dzsinguli szultán«, operett 3 felv. vatalnok, Aradon, lefordította 1910-ben
SzÖv. írta Frieser J . V. és Seheer Béla, Nikita mentenegrói fejedelem »Balkán
fcű-d. Komor Gyula. Bem. 1914. júl. 4. cárnőjeí< e. drámáját.
'Fővárosi Nyári Színház. »100 év mulvaw,
bob. 10 képben. Bem. 1908. máj. 23. Ki
G r u n e r Ede, a Vígszínház fŐvilágosírály Színház.
tója és műszaki felügyelője, sz. 1869. dee.
20-án, Freiwald'au-ban (Szilézia). Műszaki
Grosz Jözsef, budapesti születésű né iskoláit Bécsben végezte. Hogy a megél
met színész, mint a bécsi józsefvárosi szín hetését megkeresse, nappal lakatosmestérséház főrendezője, 1897. febr. 16-én ünne get folytatott egy gyárban, este pedig is
kolába járt. A bécsi Burgban egy lakatos
pelte meg 20! éves jubileumát.
munkán dolgozott, itt a vezető főmérnök
G r u a lEiiniua (La), palermói énekesnő. felismerte képességeit és bejuttatta az ak
EisŐízben 1860. jún. 26-án lépett fel ná kor épülő Burgszínházhoz, ahol a viÜanyr
lunk a Nemzeti Színházban, a »Norma« szerelés munkájában részt vett. Az új'
címszerepében'. A »Napkelet« (27, sz.) ek Volkstheater építésénél is kapott munkát.
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Guberniális komisszió

Grutsch Ferenc
valamint a sTiieater aa der "Wien<í át
alakított villanyvilágításában is közremű
ködött. AHandóan a Siemens-Sciiuckertgyárnak volt a művezetője. Az új Somossy-orfeum modem villanyszerelését is
o végezte. 1896-ban gr. Kegievich István
megliivta a Vígszínházhoz fővilágoaíbónak
és műszaki felügyelőnek és azóta a mai
napig a színház kötelékében van. Ami
üjítús volt és jelenleg is van. a színházak
világítási effektusai változatos taniümányaiban, azt mind' 6 tervezte és csinálta.
Grrntscli Ferenc, írta a »Sorel Ágnes« c. drámai költeményt, ford, Fáncsy
Lajos, 1850. jan. 31.

P

Grünbaum Fritz, osztrák szövegíró.
Nálunk színre került művei: )>A tökéletes
feleség«, operett 3 felv, Szöv. írta Brammer
Július társaságában, zen. írta Lehár Fe
renc. Bem. 1913. nov. 36-án, Király Szín
ház. »Cigányprimás<í, operett 3 felv. Szövírta Sterk "Wilhelm társaságában; ford.
Harsányi Zsolt, zen. írta Kálmán Imre.
Bem. 1913. jan. 21-én. U. o. »Favorit«,
operett 3 felv. Szöv. írta Sterk "Wilhelm
társaságában, ford. Harsányi Zsolt; zen.
írta Stolz Kóbert. Bem. 1919. aug. 10.
ü . 0.
Grünfeld Alfréd, bécsi zongoramű
vész, magyar tárgyú operája: »A fogarasi
szépekí<, 3 felv. Mikszáth Kálmán. »A szelistyei asszonyok« o. elbeszélése után szöv.
írta León Viktor. Bem. 1907. szept. 9-én,
Drezdában.
Grünfeld Miksa, fővárosi nagykeres
kedő,'. 1910. febr. havában az Orsz. Színészegyesület nyugdíjalapja javára 300
K-t adományozott.
Grünleld Vilmos, hegedűművész, a M.
Kir. Operaház örökös tagja, a Zeneművé
szeti Főiskola tanára, sz. 1855. d'ee. 16-án,
Pesten, megh. 1921. nov. 26-án, u. o.
Itt végezte tanulmányait, elŐbb Huber Ká
roly és Itidley Kohne tanároknál, majd
Bécsben folytatta, Donáthnál. Már 14 éves
korában fellépett nyilvánosan, Beethoven
hegedűversenyével. Ugyancsak 14 éves ko
rában (1869. okt. 1.) a Nemzeti Színház
zenekarának tagja lett. Mikor az Operaház

megnyílt, Grünfeld is az új intézethez
került és a kilencvenes években verseny
mestere lett a zenekarnak. Ez időben ne
vezték ki a Zeneakadémia hegedűtaná
rává is. Mindkét állásától később vált meg
érdemekben gazdag működd után, ame
lyért több kitüntetésben részesült. Mint
egy két évtizeden át (1902. dee. 10.) állt
az általa szervezett vonósnégyes-társulat
élén, amely hosszú idŐn át egymaga kép
viselte Budapesten a kamarazenei művé
szetet és komoly, kulturális működést fej
tett ki. 40 éves művészi jubileumát 1909.
nov. 23-án ülte meg. 1915. déo. 23-án
a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tün
tették ki és Örökös tag lett.
Grüűwald Alfréd, osztrák operett-szö
vegíró, írta a következő operettek szövegét:
»Budagyöngye«, operett 3 felv, Társsz.
Brammer Július. Zen. szerz. Ascher Leo.
Bem. 1913. szept. ö-én, Népopera. »A ne
vető férj«, operett 3 felv. Társsz. Bram
mer Július. Zen. szerz. Eysler Ödön. Ford.
Mérei Adolf. Bem. 1913. szept. 26-án. U.
0. »Sztambul rózsája«, operett 3 felv.
Társsz. Branuner Július. Zen. szerz. Fali
Leo. Ford. Gábor Andor. Bem. 1917. jún.
27-én, Király Színház. »Heje-huja báró«,
operett 3 felv. Társsz. Brammer Július.
Zen. szerz. Ascher Leo. Ford. Ötvös Ador
ján és Harmath' Imre. Bem. 1918. jún.
15-én, Margitszigeti Színkör. 100-ik elő
adása 1918. szept. 7.. »A bucsukeringő«,
operett 3 felv. Tárasz. Brammer Július.
Ford'. Harsányi Zsolt. Zen. szerz. Straus
Oszkár. Bem. 1920. dec. 29-én, Városi
Színház. »Tangókirálynő<í, operett 3 felv.
Zen. szerz. Lehár Ferenc. Bem. 1923. júl.
28-án. Társsz. Brammer Július. »A csikágói hereegnő«, operett 3 felv. Társsz.
Brammer Július. Zen. szerz. Kálmán Imre.
Ford. Stella Adorján és Kulinyi ErnŐ.
Bem. 1928. dec. 21-én, Király Színház.
Guba Emma volt időrendben a leg
első színinövendék, aki az Országos Szí
nészegyesület tanácsa előtt 1883. július ha
vában felvételi vizsgát tett.
Guberniális komisszió, így hívták a
kolozsvári j átékszín kormányzósági-bizottságát, amelyet a fŐkormányzószék gr. Te
leki Domokos és Cserei Farkas személyé-

— 146 —

Gulácsi Antal

Gubicz Andrásné
ben 1794-ben
élére.

nevezett ki

a játékszín

Gubicz Andrásné (özv.), fővárosi magiánzónŐ, 1874. júl. elsején elhalálozván,
végrendeletében a Nemzeti Színház nyug
díja alapjára 1000 forintot bagyományozott.
Gíierra. olasz balletmester, jeles tán
cos, egj időben a Nemzeti Színházban
is nagy tetszéssel lépett fel, megh. Bécs
mellett, Dornbacliban, 1846 őszén,
G u e r r a Mikíös,
baUetmester, a M.
Kir. Operaház tagja, sz. 1865-ben, Ná
polyban. Tíz évig tanulta a tánoművészetet Anaielo Amaturo híres balletmesternél. Az olasz staggione viszonyok termé
szete szerint minden nagyobb olasz szín
padon működött, hol tehetsége annyira ki
fejlődött, hogy művészet© elŐtt nyitva állt
Európa és Amerika minden nagyobb
operájának színpada. 1902. szept. 18-tól
1909-ig a M. Kir. Operaház tagja volt.
Különböző kisebb balletten kívül (Brankovics, Moharózsa) eredeti kompoziciói:
»Művészfurfang«, tréfás ballet 3 felv. 2en.
szerz. Skoficz Ferenc. B.em. 1903. jan.
15. M. Kir. Operaház. »A törpe gránátosíí, 1903. dec. 22. u. o. »Álom«, 1905,
febr. 9. »Csodaváza«, ballet-mese. Zen.
szerz. Hűvös Iván. Bem. 1908. máj. 9-én,
u. 0. »Mesevilág«, tanomese. írta Nedbal Oszkár. Zen. szerz. Nóvák László. Bem.
1909. máro. 14. u. o. »Havasi gyopár«,
ballet-mese 2 felv. Zen. szerz. Hűvös
Iván. Bem. 1911. máro. 4-én, u. o. Két
szakkönyvet is írt, mely Olaszországban
nagy elterjedésnek Örvend. G. a bolgár
polgári érdemrend tulajdonosa.
Guerra Ernesto, olasz gyermekbpera
társulata a Magyar Színházban vendég
szerepelt Rossini »SevilIai borbély« o. ope
rájával, 1906. jún. 16-án.
Guilbert (gilber) Yvette, fr. chanson
énekesnő, sz. 1869-ben, Párizsban, ahol
1889-ben a Varieté-színház kardalosnője
volt. Első szereplése a Les Bouffes nevű
párizsi színházban Alesandre Dumas egykiarabjában volt. Mint ohansonénekesnő
külön genre-t alkotott, nála a fősúly nem

az énekművészetén, hanem a szöveg el
mondásán, hangsúlyozásán van, melynek
különös bájt tud kölcsönözni, ö az első
»diseuse<í (L. o.). Első budapesti fellépte
1893. dec. 25-én volt a Somossy-Orfeumban, azután 1902. jan. 27-én fellé
pett a Vígszínházban, azon túl sűrűn el
látogatott hozzánk. 1914. febr. 5-én a
Zeneakadémián tartott előadást. 1923. dec,
15-én a Eenaissanee Színházban is ven
dégszerepelt. Önéletrajza: »La chanson de
ma vie« és elméleti könyve (Hogyan kell
egy dalt előadni?) németül is megjelentek
1927. táján.
<5-iüIl«'maud (Gijmó) francia vígjátékírónak nagy sikerű vígjátékát játszot
ták Budapesten, ezek: »A kis fészekíí, boh'.
3 felv. Irta Berr és Dehere-rel. Ford'.
Molnár Ferenc. Bem. 1903. jan. 15. Víg
színház. »A mLllió«, boh. 5 felv. Irta Berrrel. Ford'. Molnár Ferenc. Bem. 1911.
márc. 25. U. o.
Oíiinaud (Gino) francia színműíró
nak nálunk előadott műve: »A tékozló
fiú«, lirai dahnű 1 felv. Zen. szerz. De
bussy Claude. Ford. Hevesi Sándor. Bem.
1913. máj. 3. M. Kir. Operaház.
Guiuon. (Ginón) francia színműírónak
nálunk előadott műv/: »Az apja lányai,
szmű 3 felv. írta Bouchinet-vel. Ford.
Hajó Sándor. Bem. 1915. ápr. 10-én, a
Magyar Színházban.
Guitry (gitri) Sacha, francia színész
és színműírónak (Lucien Guitry fia)
többek között a következő két darabját
játszották: >íBerg op Zoom«, vj. 4 felv.
Ford. Heltai Jenő. Bem. 1912. dec. 31.
Vígszínház. »A papának igaza volt<í (Mon
pere avait raison), vj. 3 felv. Ford. Hajó
Sándor. Bem. 1924. máj. 24- Belvárosi
Színház.
Oukker (német). A színházi látcső né
pies elnevezése. Arany János szerint: szín
házi kukucs.
Gulácsi Antal, álmosdi birtokos, tábla
bíró, a magyar színészet bőkezű mecé
nása, 1810. nov. havától 3 évre kibérelte
a debreceni színházat. Nagy áldozatkész-
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Gusztinyi Júlia

Guláesy Irén
seggel támogatta a színészeket; midőn a
táraulat ruhatárát vissza kellett adni "WesBelénvi örököseinek, a sajátjából pótolta a
hiányokat. 1811-ben leégett a színház, mire
G. a saj át költségén épített színhelyet
ezámukra. (ISlO-ben Összes kiadása ha
vonta 1018 forint 30 krajcárra rúgott.
Színházi könyvtára meghaladta a 200 kö
tetet, ezeket a Kolozsvárra térő társulat
könyvtárából másoltatta.)
' Gutó(^y Irén (Pálfyné) (őrmezei és
gulácsi), írónő, sz. 1894. szept. 9-én, Lázár£öl<^U8Ztán (Torontál m..). Regényeivel nagy sikert aratott. Színművei: »Valuta«, parasztdi-. 3 felv. Nagyvárad. 1920.
»A kincsíí, falusi tört. 3 felv. Kolozsvár és
Nagyvárad'. 1923. »A kobra«, társad, dr.
1 felv. Nag:yvárad'. 1923. »Napá!dozat«,
at, 3 felv. Kolozsvár, 1925.
Gulyás Menyhért, színigazgató, sz.
1S7Ö. jan. 29-én, Nagyváradon. Iskolái
nak elvégzése után szülői a kereskedői pá
lyára szánták, de E. Kovács Gyula felejt
hetetlen alakítása (»Hinkó, a hóhórlegény«,
1890.) vágyat ébresztett benne a színpad'
iránt. 1895-ben a Rákosi-színésziskolába
iratkozott. Eredetileg drámai szerepkörre
készült s csak később tért át az operett
ezerepekre. Rendezői talentuma már növen
dék korában felcsillant. Eíső szerződése
Szabadkára szólt, Pesti Ihász Lajos társu
latához, mint wselszövŐszínész és sihedér«,
ahol a »Gyimesi vadvirág«-ban játszott
először, Balánka János szerepében. Azután
működött Mezei Kálmán, Rakodczay Pál
(Szatmár), Palágyi Lajos (Miskolc), Mariházy Miklós (Kecskemét), Halasi Béla,
'Dobó Sándor (GyŐr), Andor Zsiga (Sze
ged), Asszonyi László (Pécs), Fodor Osz
kár, Szabó Pereno, Kiss Árpád (Szatmár)
színtársulatánál. Széles skálájú tehetségé
vel minden fajta szerepet játszott. Pőbb
szerepei: Pfefferkom (Drótostót), Des
Prunelles (Váljunk el), Celestin (Nebántsvirág), Biberach (Bánk bán), Daniló (Víg
özvegy), "Wallenstein (Tatárjárás), Metternieh (Sasfiók), stb. A vidéki színészetnél
mindíig érezhető volt a jó rendezők hiánya.
Gulyás főleg rendezői tevékenységével magaslott ki. Gondba, Ötletes, jól fegyehnezett előadásaival nag^' érdemeket szerzett
a vidéki színielőadások nívójának kellő

színvonalra való emelésével. Szakavatott
rendtezői keze alól számos tehetség került
ki. 1924-ben a Színészegyesület megbízta
Heltai Hugó színtársulatának vezetésével és
ebben a minőségben is oly sok sikerrel
működött, hogy továbbra is megmaradt
igazgatónak. Azóta szép siken-el és az il
letékes körök elismerése mellett működik
mint igazgató. (Nyíregyháza, Kaposvár,
Kecskemét, Sátoraljaújhely, Baja, Cegléd,
Kiskunhalas, stb.) Mindig tevékeny részt
vett a színészek közügyei intézésében. Több
cikluson át tagja volt a Színészegyesület
tanácsának, fegyelmi bíróságának és vizs
gáztató bizottságának is.
Gulyás Mihály, színész, sz. 1854-ben,
Debrecenben, megh. 1893-ban. Színipá
lyára lépett 1879. okt. havában, Mándoky
Bélánál.
Gulyás Pál dr., irodalomtörténész,
1881-ben, Budíapesten. Számos cikke és
nulmánya mellett bennünket sVoltaire
Shakespeare^ c. (1910.) tanulmánya
dekel.

sz.
ta
és
ér

Gunkel Adolf, szász zeneszerző, ma
gyar tárgyú operát írt >AttiIa« címmel.
Bem. 1895. ápr. 26. Drezdában, az ud
vari színházban.
Gunszt Irma,
drámai énekesnő, sz.
Pesten. Zeneakadémiát végzett; mint bécsi
konzervatóriumi növendék első helyen nyert
érmet. 1886—18S8-ban jelentékeny siker
rel működött a boroszlói és kölni szín
házban. 1888. május havában a müncheni
udVari operához szerződött és Vandiola
Marietta néven működött. 1889. febr. 7-én
fellépett a M. Kir. Operában, a sEid'eloíc
Leonóra szerepében; 1892. ápr. 12-én pe
dig a »Siegfriedíí-ben mint Brünnhilde.
Gnrka Gyuláné, színésznő. (L.: Kuhajda Ilona.)
Guszalevics Jenő, operaénekes, a prá
gai opera tenoristája, nálunk az Operaház
ban 1896. aug. 3-án mutatkozott be a
»Hugenották« Baoul szerepében.
Gusztinyi Júlia, énekesnő, 1840, júl.
11-éu mint vendég fellépett a Nemzeti
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Gutheidl Schoder Marié

Guttmann Sándor

" Színházban a »Töndérkastély Magyaror- harái konzul«, boh. 3 felv. Bem. 1905.
szágban« c. ezínműbeü, miről a »Hoii- jan. 12. ü . o. »Smólen Tóniíí, főv. élet
muvészíí (1840. júl. 16., 466. old.) így ír: kép 3 felv. Zen. szerz. Barna Izsó. Bem.
»A felső cordákban elég erős hangja van<(. 1905. júl. 21. Budai Színkör. (Század
1841-ben a »Neinzeti Üjság« ekkéj) kriti szor 1905. okt. 16.) »A mádi zsidó«, bob.;
zálja: »KülÖnösen kedveltetik tiszta, erős 3 felv. Zen. szerz. Barna Izsó. Bem. 1906.
és csengő hangjáért, ha több leend bátor márc. 21. Népszínház. »Az éjjeli ügyész«,
sága, ha testmozdülatai és mimikája által életkép 3 felv. Zen. szerz. Barna Izsó.
az érzelmeknek kifejezéseit megtanulandja, Bem. 1906. júl. 14. Budai Színkör. »A
ha némelly hangoknak az orráni kiejtését mozgópóstásné«, boh. 3 felv. Zen. szerz.
elhagyandja, ő a' a dalszínészetnek igen Barna Izsó. Bem. 1909. jún. 22. U. o,
jeles tagjává váland«. (3. szám.) 184S- »A kormánybiztos«, boh. 3 felv. Bem.
ban Kolozsvárott működött, Feleky Mik 1910. okt. 20. Vígszínház. »A kegyelmes
lósnál. Ezután férjhez megy abrudbányai úrcí, boh. 3 felv. Bem. 1911. nov. 28.
Grósz nevű tüzérfőhadnagyhoz. Midőn Kolozsvárott. »A cilinderei, boh. 3 felv.
Bem Kolozsvárott időzött, a tiszteletére Bem. 1914. jún. 6. U. o. (»Der Zielinrendezett Jósika-kerti díszlakomára G. is d'er« 0. alatt 1916. szept. 1-én a hamburgi
meg volt híva, itt hűíést kapott és nem Stadttheater, majd 1917. máj. 18-án a
sokára elhunyt. Kolozsvárott Berzeviozy bécsi Kammerspiele is bemutatta.) »KávéOttó színészszel (L. o.) egy sírba temet házi Konrád«, boh. operett 3 felv. Bem.
ték el.
1915. júl. 30. Budai Színkör. »Pikk cs
Pokk<í, boh. 1 felv. Bem. 1918. febr. 28.
Fővárosi Orfeum. — Neje: Füredi Esz
Gutheidl Schoder Marié, a bécsi opera
ter, énekesnő, Füredi Ignác izr. tanító
énekesnője, sz. 1874. febr. 10~én, "Weimarképző igazgató leánya. A Színészakadémia
ban. 1913. febr. 20-án vendégszerepelt a
operai osztályát 1888-ban elvégezve, 1889.
Népoperában, a »Oarmen« címszerepében.
februárban a líölni színházban »Aida« Amneris szerepében lépett fel először. 1891.
Gutlii Soiaa dr., ügyvéd, humorista- júl. 14-én házasságra lépett Guthi Somá
író, sz. 1866-ban, TáUyán, megh. 1930. val. Mint a M. Kir. Operaház szerződött
jan. ö-én, Budapesten. Hosszú időn át tagja, 1902. jan. 31-én mutatkozott be az
munkatársa volt a »Pesti Hiriap«-nak, »Aidá«-ban. — Leánya: Guthi Erzsi, koahova Gutius néven íi-ta karcolatait. Negy loraturénekesnő. Róna Józsefné növendéke
venéves írói jubileumát 1928. déc. 2-án volt, később Niklas-Kempnernél tanult Ber
ülte meg. Színművei: »A zsadányi boszor- linben, 1914. június havában Newyorkba
kány«, népsz. 3 felv. Bem. 1892. jún. sz-erződött, ahol okt. 1-én kezdte meg mű
3. VárosUgeíi Színkör. »lilgy nap a paradi- ködését.
csombaníí, bob. 3 felv. Bem. 1898. dec.
13. Kisfaludy Színház. »Doktor SzelőGuthi Sarolta,
színésznő, sz. 1873.
hurdÍK, boh. 3 felv. Társsz. Hegedűs Gyula.
megh.
Bem. 1899. júl. 1. Fővárosi Nyári Szín dec. havában, Sátoraljaújhelyen,
ház. »Napoleon öceém<í, boh. 3 felv. Bem. 1920. ápr. 27-én, Győrött. Színpadra lé
1900. jan. 33. Vígszínház. »A tartalékos pett 1899. virágvasárnapján.
férji, boh. 3 felv. Bem. 1900. nov. 22.
Guíá Karola, színésznő, sz. 1868. jan.
U. 0. »Jupiter és társai<í, énekes bob. 3
1
S-án,
Neresheim-ban. Színpadra lépett
felv. Bem. 1901. febr. 19. Népszínház.
(Társsz. Rákosi Viktor.) »A Sasoké, vj. 1913. szept. havában.
3 felv. Bem. 1901. okt. 4. Nemzeti Szín
Guttmann, nevezetű magyar származású,
ház. (Táresz. Kákosi Viktor.) »A képviselő'
pozsonyi
születésű író. Színműve: )>Manúr«, boh. 3 felv. (Tái-ssz. Rákosi Viktor.)
Bem. 1902. jan. 9. Vígszínház. »Háza- fréd'«, trag. 5 felv. Bem. a berlini Friedeodjunkk, énekes boh. 3 felv. Bem. 1902. ri&h Wilhehnstadtisches Tbeaterben, 1897.
jún. 7. Városligeti Színkör. »A brezováci febr. 4-én.
hős<c, boh. 3 felv. Bem. 1903. jan. 2. VígGuttmann Sándor,
német komikus,
Bzínház. (Társsz. Rákosi Viktor.) »A Sza
sz. 1851. okt- 2-án, Budapesten, meglE^
-
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Gutzkov Károly Ferdinánd

Gyakorlatos-színész

1889. febr. 15-én, Meranban. Korán lé
pett a színipályára. Játszott vidéki ma
gyar és német színpadokon. A budapesti
Hetmina-téri színházból vitték el Bécsbe.
Az An der Wien színháznál és Badenben
működött felváltva nagy tetszés mellett.
Gutzfcov Károly Ferdinánd,
német
ezínműíró, sz. 1811. márc. 17-én, Berlin
ben, megh. 1878. d'ec. 14-én, Sachsenhausen-ban. Nálunk is színre került szín
művei: »UrieI Aoosta«, trag. 5 felv. Ford.
Bulyovszky és Nádaskay. Bem. 1850. jún.
20. »Coff és kard (Zopf und Schwert).
íFord'. Szilágyi Sándor. 1845. Kolozsvár.
»Der KönigBleutenantíí, vj. 3 felv. Bem.
a bécsi Volkstbeater együttese 1915. ápr.
37. Vígszínház.
Guzmics Izidorj
benedekrendi apát,
író, sz. 1786. ápr. 7-én, Jánoafán (Sopron
m.), megh. 1839. ápr. 7-én. A M. Tud.
Akadémia levelező-, majd tb. tagja volt.
Színművei: »Oedipusz, a király«. Szofokleez színműve. »Iphigénia Auiiszban«.
Euripidész színműve. Hellénbői ford. 1840.
G ü n t h e r Jőasef
dr., tiszti főorvos,
Szabadkán. Színműve: »Férjv[Ldászás;<, vj.
3 felv. Bem. 1910. ápr. 28-án, Szabadka.
Gürtler István, színházi titkár, sz.
1884. máj. 23-án, Nagykanizsán, Zala m.
Középiskoláit szülővárosában, a jogot Bu
dapesten végezte, miközben újságíró lett.
Eésztvett Nagykanizsán az első napilap
nak, a »Zalá«-nak megalapításában, mely
nek 1909—1912-ig helyettes, majd felelősszerkesztŐje volt. 1913-tól a Zalaegerszegen
megjelenő »Zalainegyeí< felelős szerkesz
tője, majd 1914-tŐl kiadótulaj donosa is.
Ezzel egyidejűleg feleló'sszerkesztője volt
a »Zalai Hirlap«-nak is. 1918-tól ismét
budapesti lapoknál dolgozott, mígnem
1924-ben búcsút vett a redákciótól és a
Belvárosi Színház titkára lett. A színház
hoz is újságírói működése terelte: a szám
talan színházi- és hangversenykritika, mi
ket másfélévtízedes ujságíráskodása alatt
írt.
Gvadányi J^őzsef, gróf, író, lovassági
tábornok, szül. 1725. okt. 16-án, Rudabányán (Zemplén m.), megh. 1801. dec.
21-én, Szakolcán. Abban a korban nagy

virtus volt magyar írónak lenni, de fel
tűnt mint vitéz katona is. Nyugalomba
térve, Szakolcán telepedett le ós itt írta
meg a híres xPeleskei nótáriusa kalandos
történetét. Ebben erősen ostorozza a kül
földet majmoló főrendű osztályt és az ide
gen jármot viselő nemeseket. Az ö ér
deme, hogy a derék, becsületes magyar
nótárius alakja színpadra került. Először
Görög István dolgozta át ezt a kalandos
történetet, amely azonban csak kétszer ke
rült színre Pesten. Szerencsésebb volt Gaal
József (L. 0.), kinek »Peleskei nótárius«
c. bohózata 1838. okt. 8-án került színre
a Nemzeti Színházban és azontúl is úgy
a fővárosban, mint a vidéki színpadokon
igen sokszor adták. A Nemzeti Színháznak
ma is műsoron lévő darabja.
Gyagilev Sergejj orosz ballettársulata
1914. máj. 20-án vendégszerepelt nálunk,
a M. Kir. Operaházban. 1927. nov. 29-én
ismét ellátogatott hozzánk ez a nagyszerű
társulat. Ekkor a Városi Színházban ven
dégszerepeltek. Modern művészi raffinéria,
muzsika, ritmus, a dekoratív-művészetnek
minden színes megnyilvánulása, végtelen
kultúra, a testmozgásnak hihetetlen preci
zitása egyesül ritka harmóniává az orosz
ballet-együttes produkcióiban. Csupa ritmi
kus fantázia minden mozdulatuk, amely
ben a mozgás-művészetnek sohasem álmo
dott tökéletessége jut kifejezésre. Énekké
nemesítik a táncot, amellyel a legközna
pibb történéseket is végtelen poézissal tud
ják elmondani és szolgálatukba állítják
koruk legkiválóbb művészeit, festőket, szob
rászokat, zeneszerzőket, írókat, hogy men
től művészibb teljességben és mentől kul
turáltabb megvalósításban adják legegyé
nibb kincsüket: a táncot. (Gy. megh. 1929.
aug. 21-én, a velencei LidÓn.)
Gyagyovszky Emil, hírlapíró, sz.
1881. jan, 7-én, Budapesten. Elemi iskolái
végeztével inasnak ment, majd sokáig vas
gyárakban dolgozott. 1904 óta a Népszava
belső munkatársa. Sok egyfelvonásos szín
művet írt s ezeknek tárgyát legnagyobb
részt a munkások világából vette. Szín
műve : »Polyp«, szmű 4 felv. 1913.
Gyakorlatos-színész. Azon kezdŐ szí
nezek neve, akiket a Színészegj'osület fel-
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Gyakorló színészistolE

Gyarmati (Jager) Gusztáv

vételi-bizottsága nem véglegesen, kanem
előbb gyakorlat-szerzés végett próbaidőre,
tehát ideiglenesen vesz fel tagjai sorába.
Ha egy vagy két évi működés után az új
•vizsgán megállják helyüket, akkor már
nem gyakorlatosok az illetők, hanem a
rendes egyesületi tagok sorába tartoznak.
Gyakorló színésziskola.
Alapította
Budapesten 1891. Bártfai (Paczona) An
tal színész és szakíró. Csakhamar átvette
tőle Fülöp Sándor, egj napilap szerkesz
tője (utóbb a Kereskedelmi Múzeum al
igazgatója), 1893-ban pedig Solymossy
Elek, a Népszínház hírneves tagja, ki
mintegy hat évig, megszűntéig vezette.
Gyalog-Színész. Vándor-színész, kóbor
színész, kinek sehol sem volt nyugta.
Társulattól-társulathoz vándorolt és volt
idő, hogy egy társulatnál rövid idő alatt
3—4 ízben is megfordult. Egy hétig ma
radt, aztán szó nélkül ment tovább sze
rencsét próbálni. Ennek az a magyará
zata, hogy a legtöbb ilyen gyalog-színész
rajongó, ábrándos lélek volt, sokat képzelt
tehetségéről és az a rögeszméje támadt,
hogy üldözik, kiintrikálják és bogy az
egész világ az ő ellensége. Viselete bő
gallér-köpenyeg volt, hogy vele kopott ru
háját eltakarja —^ s az volt a paplana,
dunyhája is. A gyalog-színész sokat tu
dott tűrni, nélkülözni és remélni. Ma már
kihalóban van a gyalog-színész típusa.
Hajdan híres gyalog-színész volt Gaál
Mihály, (1791—1866.) (L. o.), továbbá
egj Veszprémi nevű súgó, ki déltól-estig
megjárta Félegyházától Kecskemétig az

utat.
Gyalui F a r k a s , író, tanár, egyetemi
könyvtárigazgató, sz. 1866. nov. 24:-én,
Gyalun (Kolozs m.). Színművei: »Mézeshetek után<(, vj. 1 felv. Bem. 1889. Ko
lozsvárt. »Alhambra rózsája«, regényes
dalmű 4 felv. Zenéje Serly Lajostól. Bem.
1895. febr. 5. Kolozsvárt. sLinczegh János«, énekes tört. szmű, 1898. jan. 29.
u. 0. Zenéjét Borsai Soma írta. »Az
útitárs<í, »A vámos<(, »A boldogság«, 1
felv. színművei u. o. 1909. márc. To
vábbá: »A virág«, szmű. Bem. 1889. febr.
8. u. 0. »Jó rútnak lennic<, szmű, Legouvé
Ernő után franciából fordította. Kolozs

várt, 1888. »tJraságod idegens, szmű, fr.
eszme után. Bem. u. o|. 1898. nov. algazság a színpadon«. Szakkönyv. Megjelent
u. 0. 1897.
Gyapay Dénes, földbirtokos és orsz.
képviselő, sz. 1824-ben, Téthen (Győr
m.), megh. 1892. máj. 1-én, Dénesházán (Győr m.). Színműve: »Titkár és
szakácsíc, bob'. Seribe után.
Gyapju-uteai német színházat
az
utolsó német színházat Budapesten, a mai
Báthory-u. 24. számú ház helyén, 1869.
dec. 21-én nyitotta még a Varieté-nevű
részvénytársaság az öreg Straussnak »Die
blaue Donau« e. operettjével. A színház
1889. dec. 20-án, d. u. 3 órakor kigyul
ladt. A színészeknek sikerült a ruháikat
megmenteni. E napra a »Der dúmme
August<{ c. vígjáték volt kitűzve az izr.
nőegylet javára, Sonnenthal Adolf ven
dégfelléptével, melyre állítólag előzőleg
5000 forint árú jegy kelt volna el. A szín
ház 245.000 forint erejéig biztosítva volt.
Igazgatója Lesser Szaniszló volt, a tagok
száma pedig 132 fő. A nyomor enyhíté
sére a M. kir. Opera, Nemzeti- és Nép
színház személyzete eló'adásokat tartott,
úgyszintén a Kolozsvári Nemzeti Színház
is. A kárt 130.000 frtra becsülték. (A
színházban 1885. máj. 1-én volt az első
magyar előadás, Szigligeti: »Strikeíí-jét
adták ekkor Feleky Miklós (L. o.) társu
latának tagjai.)
Gyarmati Anna, színésznő, sz. 1908.
ápr. 14-én, Borosjenőn. Színipályára lé
pett 1928. szept, 1-én.
Gyarmati Géza, színész, sz. 1893. júl.
21-én, Aradon. Színpadra lepett 1918.
máj. 1-én. —• Neje: GömÖri Emma, szí
nésznő, sz. 1896. szepfc. 16-án, Aradon.
Színpadra lépett 1920. dec. lÖ-én.
Gyarmati (Jager) Gasztáv,
színész,
majd a Vígszínház súgója, sz. 1855. ápr.
10-én, Hugyagon (Nógrád m.), megh.
1926. szept. 29-én, Szécsényben. Első neje:
Nagy Mari (később Müasinné), színésznő,
sz. 1859. máj. 10-én, Aradon, megh.
1909. nov. 16-án, Budapesten. Színésznő
lett 1880. okt. 1-én, Krecsányi Ignáenál.
Nyugalomba vonult 1905. ápr. 16-án. Má-
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Gyarmati (Jager) Gyula

iratkozott 1899-ben a Vígszínház színészis
kolájába, ahol Silberstein-Ötvös Adolf fel
fedezte istenáldotta tehetségét és pártfogá
sába vette. Előbb a Sziklai-színkör tagja
lett, majid' elszersődött a Tarka Színpadhoz,
melynek 5 volt az elsŐ magyar kabaré
színésze. 1916-ban a »Csodapók<í c. ope
rettben aratott jelentős sikert, de igazi
népszerűségre a Fővárosi Orfeumban tett
szert, ott aratta legnagyobb sikereit. Kup
iéi, sanzonjai közismertek, közkedveltek
voltak. 1918-ban megválasztották a Magyarorazági Artista Egyesület elnökévé.
1919-ben a városligeti Soala-színházban a
sSzép Heléuaíí c. operettben játszotta Menelaus szerepét, nagy sikerrel, de mégsem
volt itt maradása. Közben a Népoperá
ban is fellépett, majd a Király- és Ma
gyar Színház látta vendégül. Utoljára a
Fővárosi Orfeumban működött. Sok sze
retettel vették körül pályatársai és ő is
mindenütt segített, ahol csak tudott. Ha
lála előtt »Orfeum« címen könyvet írt,
ebben feltárja meleg szívének, rajongó lel
kének minden titkát. Könyvének egyik
legszebb fejezete az, melyben a színház
és orfeum hozott keresi életének igazi ren
deltetését és művészetének célját. Kereste,
d'e megtalálni már nem tudta. Nem volt
ráérő ideje. Fiatalon, tehetsége teljében
szólította el közülünk a jó Isten. — Öz
vegye, Déri Blanka, a kitűnő kabaréművésznŐ, utóbb nŐüI ment Márkus Jenő

Bodik neje: Mészárcö Kornélia, énekesnő,
6z. 1869-ben, megli. 1896. okt. 33-án,
Pécsettj Somogyi Károly társulatánál. Pá
lyáját a Népezínliásaiál kezdte. 1893.
Bzept. 30-áai lépett vele házasságra.
Gryarmati (Jáger) Gyula,
színész,
sz. 1862-ben, Szécsényben, (Krassó-SzÖrény vm.), megh. 1886. jan. 29-én, Beod*rán (Torontál vm.). 1878-ban lett szí
nésszé, Balog'li Alajos társulatánál.
G y a r m a i i Ilus,
színésznő, sz. 1907.
lápr. 22-én, Bőrvelyen (Szatmár vm.)
Színpadra lépett 1935. jan. havában.
G y a r m a t i Bözsi, színésznő, sz. 1889.
okt. 5. Kolozsvárt. Színpadra lépett 1913.
júl. havában.
GyarmaÉliy E n d r e ,
színész és súgó.
Munkája: »Magyar játékszíni zaebkönyv<í,
'Eperjesj 1839. »Magyar Játékszíni zsebjDÖnyv«, Rozsnyó, 1840. »Magyar Játékezíni zsebkönyv*, Esztergom, 1848. »ŰjlÓvi emlény«, Debrecen, 1861.
'
G y a r m a t h y Marianne, színésznő, éz.
1907. okt. 1-én, Budapesten. Színpadra
lépett 1924-ben.
G y a n n a t l i y M k l ó s , Kolozs megye al
ispánja, ez. 1830. szept. 11-én, KalotaEzentkirályon, megh. 1898. márc. 2-án, u.
o. Tanulmányait Kolozsvárott kezdte meg,
1848-ban Bem oldalán harc3oIt. 1895. dec.
18-án a kolozsvári színház intendánsává
nevezték ki. A helyi színészet 100 éves
3'ubileumának egyik rendtezŐje volt. 1897fcen a belügyminiszter a vidéki magyar
Bzínészet felügyelőjévé nevezte ki. Ő kezde
ményezte a !kolozsv.ári Nemzeti Színház re[formját.
Gyárfás Dénes, színész, sz.- 1891. jan.
18-án, Budapesten. Színpadra lépett 1920.
júl. h'aváhan.
Gyárfás BezsS, színész, sz. 1883.
szept. 18-án, Csökmőn (Baranya m.),
megh. 1921. jan. 17-én, Budapesten. Elemi
iskoláit CsÖfcmőn végezte, azután nyomÜ'ászinas lett, de <sakhamar rájött, hogy
a gondviselés más szerepet szánt neki, be

kenyérg^-árosboz.

(Sándor

József.)

Gyárfás OdÖn, színész, sz. 1871. márc.
14-én, PáHalván (Bereg m.), megh. 1933.
júl. 28-áii, Budapesten. 1889. okt. 1-én
lépett a ezínipáiyára. Az Orsz. Színészegyesület buzgó tanácsosa volt. —• Neje:
Lónyai Piroska, színésznő, sz. 1878. márc.
26-án, Szombathelyen, megh. 1926. okt.
30-án, Budapesten. 1897. szept. 1-én lepett
a Bzínipályára, Kiss Pálnál.
Gyárfás P e p i (Jasueh Jozefa), férje
zett Murai Albertné, színésznő, sz. 1857ben, Marosvásárhelyen. Színpadra lépett
1874-ben, Csóka Sándornál.
Gyárfás Vilma, színésznő, szíuipályára
lépett 1869. febr. '30-án.
Gyelnisné Latinovics Cecil,
birtofe)6nő, megh. 1868. júl. 30-án, Szabadkán.
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Gyenes László

Végrendeletében 1000 forintot hagyomá
nyozott a Nemzeti Színháznak.
Oyenes Etel, színésznő, sz. 1884. ápr.
24^én, Törökszentmiklóson. Színpadra lé
pett 1920. júl. havában.
G y e n í ^ I<ajos, építész, ez. 1898-ban,
Budapesten. Tanulmányait itt és külföldön
végezte és színházépítési specialista lett.
Külföldön és vidéken több színház éa moz
gószí nház-épületet tervezett és épített.
G y e n ^ Lászl<5, színművész, sz. 1857.
márc. 7-én, a jásznagykunszolnok megyei
Fegyverneken. líözépiskolai tanulmányai
végeztével — lő75-ben a Színi Tanoda
növendéke lett s már ott feltűnt — mint
másodéves, »Angelo« címszerepében. Még
nagyobb figyelmet keltett egy év múlva
»IIÍ. Richard<í-ban, nagy kifejező képes
ségről téve bizonyságot. E siker nyomán
a Nemzeti Kaszinó tagjai utazási ösztön
díjat gyűjtöttek számára, mellyel az akkor
már Mándoky Béla társulatánál Nagyvára
don működő fiatal színész 1878. Őszen Pá
rizsba utazott. Hazatérve, Kolozsvárra
szerződött, mely város műértő közönsége
előtt játszani: mindig jó iskola volt kezdő
színészeknek. 1881. tavaszán vendégsze
repelt a Nemzeti Színházban, a »Báró és
bankár<í-ban mint Arthur s a »Proletárok«-ban mint Darvas Károly. Egy év
muIva — 1882. ápr. 14-én — már mint
a Nemzeti Színház szerződött tagja mu
tatkozott be Shylock szerepében s bár ez
alak ábrázolása akkor még nem illett hozzá,
a mozgékony ifjúhoz — nagy értelmi erőt
sugárzó dikciójával mégis tetszést aratott.
Ez időtől kezdve haláláig •—• több mint
42 éven. át — nagy buzgalommal játszott
az orsziág első színpadán, sok és sokféle
szerepben. Pályájának egyik legnevezete
sebb eseménye volt, hogy 1883-ban meg
kapta az »Ember tragédiájá«-ban Luci
fer szerepét, mit azután majdnem negyedfélszázBzor játszott, választékos intelligen
ciájának 6 beezélŐ művészetének teljességét
érvényesítve benne. Szív ezeriati legked
vesebb szerepe asonlmn Goethe Ördöge lett,
a »Faust«-ban: Mefisztó. Igen szerette adni
»Fra Girolamó«-t, Somló Sándor hatásos
darabjában. Nagyon jó ezerepe volt »Bánk
bán«-ban Biberaoh éa Herczeg Fei-enc »Bi-

záncí<-ában a nagyképű hadvezér. Nőtáras.
Halmi halála után ő is adta a »Proletárok«-ban a hitvány Zátonyit. Szépen ját
szott »Csongor és Tündé«-ben, az élet
egyik szomorú vándorának, a »Tudós«-nak!
elaerepében.
Shakespeare-i szerepei kÖzül —• Shylockon kivüi — igen nagy sikere volt a
lázongó indulatú Cassius-szal, valamint
Jago-val, mely alak gonoszságának fel
tüntetésére nagyon jó színei, fanyar hu
morához kitűnő hangjai voltak. »Lear«-ban.
az álnok Edmundot, »Coriolanusc<-ban Sicinniust, a demagóg néptribunt, ))Iiomeo
és Julíá«-ban a bŐsz TybáJtot, de az elmés
Mercutiót is adta 8 ^j
ideig ))Jánoa
király« címszerepét. »III. Eichard«-nak
sokáig Ő volt megszemélyesítője s ha á
szerepet nem nagyon szerette is, jeles ala
kítást nyújtott benne. A görög klasszi
kusok alakjai közül az »Antigone«-bGli
or-t, vagy az »Oedipusí<-beli Öreg vak jóst^
Tiresias-t szépen ábrázolta.
A modern francia darabokban is sok
feladat jutott neki. Jellegzetes vonásokkal
ruházta föl a léha De Septmonts herceget,
az »Idegen nŐs-ben, igen jó volt mínt
haszontalan Lucien gróf, a »FrancilIon<íban, mint Öreg, komoly férj (Montaiglin)
az »Alfonz úr«-ban, mint bölcselkedő jó
barát a ;>Deniseíí-ben s mint kedves De
Ferney bácsi, a »Bábjáték«-ban.
Pályájának legszebb emlékei, legigazibb
sikerei azonban a zamates magyar ala
koknak ábrázolásához fűződnek. E téren
legnagyobb diadalát »A bbrt<-ban aratta,
mint Baracs Imre, mely alakítása a szí
nésze ttörténet nevezetesebb hősei közé
emelte a derék művészt. A »Karáesonyi
álom«-ban Andrást, a »Piros bugyelláris«-ban TörÖk bírót, a »Strike«-ban Ko
vács Jenőt adta. A magyar katonatiszt is
páratlanul tökéletes megszemélyesítőre ta
lált Gyenesben. Kitűnően illett egyenes,
férfias, tősgyökeres egyéniségéhez a Szentirmay (Dolovai nábob lánya) és a Berényi kapitány (Huszárszerelem) alakja,
valamint az ezredesé, a »Föld«-ben, Ör
kényi ezredesé, a »Nagymamá(í-ban, Ha
dak őrnagyé az Abonyi-féle »Gyerm©k«ben. De a oivil magyar urak alakjainak
sorából is sokat állított színpadra, pom
pásan eltalált vonásokkal, mint: Lithvayt
(Elfiő vihar), Szemere Sándort (Honthy
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Gyenes Mimi
háza), a Grófot (Űri divat), Szirtfokit
(NŐuraloin), stb.
Gyenes László pályáját nem úgyneve
zett szenzációs diadalok, hanem az öntu
datos művészi munka, a szinte páraüan
lelkiismeretesség és a gyökeres magyarság
megnyilvánulásai jellemzik. Egyéniségé
ből hiányzott a szertelenkedési hajlam s
valószínűleg ennek köszönhette, hogy bu
kásban egyetlenegyszer sem volt része, egész
működése alatt. Mint a főváros úri társa
dalmának is kedvelt tagja, egyike^ volt ^a
»hunnisták<(-nak s éppen a )>Hunnia« csó
nakázó egylet uszodájában érte — el
hunyta előtt néhány évvel — az a szeren
csétlenség, hogy egy rozsdás szög súlyos
sebet ejtett lábán, miből vérmérgezés tá
madt, s csak nehezen kerülhette el az
amputálást. 1924. őszén influenzában meg
betegedett, tüdőgyulladást kapott s alig
egj heti szenvedés után a Vöröskereszt
kórházban, 67 éves korában meghalt.
(sz. k.)
Gyones Jrlimi,
magyar származású
színésznő, holland operett-színpadon aratta
első sikereit, az amsterdami Stadschouwburgban, ahol százszor játszotta Kálmán
Imre »CsárdáskirálynŐ« c. operettjének
címszerepét. Ez a százas szám azonban
a fiatal színésznő karrierjében sem jelent
rekordot, mert megelőzőleg Bécsben 150szer, Münchenben pedig ITÖ-ször ját
szotta egy másik Kálmán-operett (Mariea
grófnő) címszerepét. 1929-ben Hágában
nagy sikerrel hangversenyzett.
Gyenge Anna, (miklósvári), énekesnő,
sz. Kezdivásárhelyen, székely családból.
Atyját Gy. Jánost korán elveszítette.
Anyja másodszor Vitos Károly hadnagy
felesége lesz, mire kislányuk Kolozsvárra
megy tanulni. 14 éves korában beirat
kozik Rákosi Szidi iskolájába, majd Be
öthy László fellépteti a )>János vitéz«-ben,
Iluska szerepében. 1911-ben Krecsányi Ig
nác szerződteti két évre. Budán megismer
kedett Rosner Dezső bankárral, akivel
1912-ben házasságra lépett és ez év febr.
26-án Amerikában telepedett le. Férje ma
gyar színtársulatot szervezett, közben szor
galmasan tanult idegen nyelveket. 1920.
nov. 1-én a newyorki Metropolitan Opera
Houseba szerződtették. Itt Anne Roselle
Íü4

név alatt aratja sikereit. 1926. febr. ha
vában Bécsben, febr. 24-én nálunk az
Operában »Aida« címszerepében vendég
szerepelt és több- ízben járt nálunk.
Gyenge t á r s u l a t
az olyan, ahol az
egyes szerepkörök nincsenek jól letöltve s
a karszemélyzet is hiányos.
»Gyeiigélkedni« — ezt a kifejezést
használja a »Magyar Hírmondóx a gyenge
színészre. »A minap egy »Tanátsos<í nevű
víg Darabot játszott a Társaság. Tsupán
egy személly gyengélkedett, a többek mind
igen jól játszottak<í — írja 1793. szept.
34-iki számában, a 465. oldalon, Kolozs
vári tudósítás alapján.
Gyenis Ede,
színész, sz. 1882. okt.
12-én, Szakcson (Tolna m.). Rákosi Szidi
színésziskolájának elvégzése után 1906-ban
Bihari Ákos társulatánál Kecskeméten lé
pett színpadra. Onnan a Király Színház
hoz szerződött, majd két évi itt működése
után Szatmár, Miskolc és Nagyvárad szín
padjain játszott, ahol mint
siheder
és szerelmes színész mindig és min
denütt megállotta helyét. A vidéken Bilitzky kadét (a Dolovai nábob leányában),
Matyi (a Borban), Romeo és Horkay Feri
stb. voltak legkedvesebb szerepei. A há
borút négy évi és három hónapi front
szolgálattal végigküzdötte. 1923 óta a
Nemzeti Színház tagja s itt is több ízben
bebizonyította hasznavehet Őségét. A Nem
zeti Színházban játszott szerepei közül kü
lönösen a »Magyar nábob« Marcija, az
»Árva László király« Bodó hadnagya, a
»Tábornok« Rácz tisztiszolgája, »A velen
cei kalmár« Lancelot Gobbója, a »Sárga
csikó<í Petije és a »Mama« Úgri Miskája
volt figyelemre méltó, —• Felesége: Szilassy Etel, énekesnő. (L. o.).
Gyergyal Albert, XV. vagy XVI. szá
zadbeli verselő, az »Argirus« c. híres nép
könyv szerzője. E mű ihlette meg többek
között Vörösmartyt a sCsongor és Tünd'e«
megírására. A népkönyv még ma is köz
kézen forog.
Gyergyai FerenCj színigazgató, sz.
1799-ben Kolozsvárt, megh. 1874-ben, u.

Gryergyai

István

Gyermekszínészek

D. M u n k á j a : »BelÍ2ár«, hŐsi szomorú opera
3 szakaszban. I r t a : Cammarano Salvator.
Zen. szerz. Donizetti. Bem. 1842. m á j .
4-én, Kolozsvárott.
Gyergyai István,
színész, sz. 1904.
-nov. 10-én.
Tanulmányait
Eózsahegyi
K á l m á n iskolaj ában végezte, mely után
1926-ban a Nemzeti Színház szerződtette.
G r y e r g y ó s z á i ' I i e g y e n (Csík m.) már
1767-ben tartottak iskolai drámai előadá
sokat.
Gyergyöszentmiklősi színészet.
A
nagyobb székely városokat már 1792. után
meg-meglátogatta az erdélyi magyar nem.es játszótársaság. Gyergyószentmiklós is
nyári állomás volt, melyet szívesen kerestek
fel később is a társulatok. 1884. nov.
elején Homokai László társulata kezdett
i t t játszani; azután is a jobb társulatok
látogattak id^. 1909-ben Fehér Károly
társulata működött itt. Jelesebb
erői:
Szathmáry Lajos, Kulinyi, Zilahy János,
Zilahyné, Kovács, Korda, Szathmáry L a josné, S u g á r A r a n k a , Albert Erzsi, stb.
voltak. 1910- és 1911-ben ugyancsak F e 
hér Károly, 1912-ben pedig Tompa K á l 
mán társulata játszott a városban, mely
a . I l - i k színikerület körzetébe tartozott.
G y e r m e k s z í n é s z e k a magyar színpa
don már 1793-ban működtek. Ketten vol
tak : iFekete J á n o s
és Fekete Mária.
1794-ben találunk m á r kritikát is a gyer
mekszínészekről, mely igy szól: wNem kis
gyönyörűséget szerzettek ezenn kívül a'
J á t é k b a n Zrínyi Miklósnak Rafael nevű
8 esztendős és SzetsŐdy Máténak Benedek
nevű mintegy 5 esztendős fija, kik közzül
az elsőt. Fekete Márton nevezetű, tsakugyan 8 esztendős kis fiju, az utolsót
pedig K-s József érdemes Pesti Polgár
nak mintegy 6 esztendős Leánykája férjfi
ruhába fel öltözve viselte. Örömmel ditsekedhetünfc, hogy kis gyermekek és kis
Leánykák szükibe Theátrumunk nintsen,
mert nem tsak a hellybeli betsületes Pol
gárok, hanem még fŐ nemeseink is m a g zattyaikat egész készséggel beadják a
Theátrumba jádzani.K (»Bécsi M a g y a r K u rir«, 1794. ápr. 18., 485. oldal. Pesti tu
dósítás a xZri'nyi Mildós« előadásáról.)
-

Tehát már a régi időkben is számos da
rabban szerepeltettek gyermekeket. Érde
kes, hogy a helytartótanács egj 1802.
mái-c. 17-én kelt rendeletében eltiltotta a
gyermekeknek a színházba való járást. Ez
azonban nem gátolta a gyermekeket ab
ban, hogy ne kary'anak kedvet a színé
szethez; ezt igazolva látjuk számtalan szí
nészgyermek és más családok gyermekei
pályakezdésénél is. Déryné is igj kezdi
pályáját, Jókainé nemkülönben. A 70-es
években id. Bokor József ( L . o.) a l a k í t
gyermckszíntársulatot. Budapesten a F e í d féle gyermekszínházban az első magyar
nyelvű ilyen előadás 1880. húsvét vasár
napján volt. (Hófehérke és a hét törpe.)
Ujabban (1920. óta) igen divatossá lett a
gyermekek színpadi szerepeltetése. N a g y
lendületet adott a gyermekszírészek sze
repeltetésének 1916-tól a Modern Babaszínpad, amely kezdettől fog"va Eűbicsek
Zoltán igazgató szakavatott keze alatt
kezdte meg működését az I n t i m Kabaré
(ma Terézköruti Színpad) helyiségében,
melynek műsorában apró darabok, főleg
magán-számok szerepellek. A kis gyermek
szereplők később kifejlődtek és nagy szín
padon is megálltak helyüket.
A gyermekszínészet elsŐ művészeinek so
rát Gaái Franciska nevével kezdjük, aki
1916—17-ben tagja volt a Modern Babaszínpadnak. A z ott elért sikerei késztették
arra, hogy továbbra is a színipályán ma
radjon. Bársony Bózsi, a Király Színház
művésznője, tí—13 éves koráig szintén
tagja volt a gyermekszínpadiiak. Sándor
Böske 8—13 éves koráig volt a gyermek
színházban. BeUe Gabi, a M . Kir. opera
ház kiváló énekesnője, ugyancsak 1916-ban
j átszőtt a Modern Babaszínpadon. M i 
hályi Vilma és buga Liei, szintén i t t
kezdték pályafutásukat. A z előbbi 1917—
18-ban működik itt
és nemsokára az
Apolló Kabaréhoz, onnan 1919-ben a Benaissance Színházhoz szerződtetik, ahol két
évig volt működésben, az utóbbi innen
került a Koyal Orfeum, majd a V í g 
színház kötelékébe. Azután Földes Dezső
színigazgató neje lett. Fényes Annuska m
innen indült el. Nemsokára a K i r á l y Szín
házban játszott (»Jánoska<í és sTáncos huszárokíí)- Hosszabb idŐn át műsoron t u d t a
tartani a M a g y a r Színházban a »Kis
lord'<í 0. vígjátékot, amelyben megérdemelt
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Oyerinek-színház
síkere mellett alapozta meg jövőjét. Kon
dor Ibolya is itt tette meg kezdő lépéseit
(1916—17). Itt aratott dicsőséget Pataki
Juci, ki mint táncosnő, külföldön is elő
nyös néven szerepel. Kálmán Manci, ifj.
Lubinszky Tibor, Verebes ErnŐ, mindüoind' jóbangzású nevek ma már, mind
nyáj an a Babaszínpadon tették elsŐ lé
pésüket ai dicsőség felé. Szécsi Ferkó neve
is a legjobb csengésű kis színészek kö
zött szerepel. A mostani gyermekszínész
generáció tovább fejlesztette a megkezdett
munkát és ma már nemcsak gyermekek
nek, hanem felnőtteknek is j átszanak a
gyermekművészek. Legnagyobb lépés eb
ben az irányban az volt, mikor az egyfel
vonásos darabokról és magánszámokróí a
Terézköruti Színpad' gyermekszínbáüa át
tért a háromfelvonásos, egész délutánt be
töltő id'arabokra> Öriásí sikert értek el Kacsób.' Pongrác »János vitéz« előad'ásával.
Csodálatos, hogy a legújabb generáció tag
jai között fiúgyermekszínész-tBhetség alig
van és így a fiú szerepeket is leánykák
nak kell játszani. Babos Éva 1922. óta
játszik a Terézköruti Színpad' gyermek
színházában. Legnagyobb sikereit mint
Kukorica Jancsi (»János vitéz«) és a »MézeskalácsK Jóska szerepéhen érte el. Szécsy
Hédi (sz. 1916-ban), primadonna, a fő
város összes nagy színházaiban fellépett
már gyennekszerepekben. Gy-ermek-elŐadáEofajn szubrett-szerepeket j átszík. A !Royal Apolló matinéján szokott fellépni. Erd'élyi Edit is a Terézköruti Színpad gyer
mekszínházának a tagfja. (Sz. 1918-ban.)
MAT három és fél éves korában fellépett.
Igazi tánctehetség, amellett komika-szerepéket is játszik. (»János vitézei gonosz mos
tohájának szerepében sokszor megnevettette
a közönséget.) Lantos Ica (sz. 1918-ban)
és iWinkler Lili (sz. 1918-ban), a leg
szebb ígéretei a jövŐ színpadának. Mind
kettőjüket igen szereti a gyermekszínház
közönsége. Az előbbi mint naiva nyújt
kédVeset, az utóbbi kis hang-jával aratja
sikereit, úgyszintén Bévay Magda, aki
1915. óta játszik a gyermekszínházban.
Az egyetlen fiúgyermek Eubíts Nándor.
(Sz. 1922-ben.) Szakkörökben bizakodással
tekintenek fejlődése felé.
fVig György.)
Gyemi'ek-színháZj olyan színház, amely
ben a gyennefeh'aügatóeág számára készült

darabokat adnak elŐ, leginkább gyermek
szereplőkkel. Ide kell számítani a bábszín
házakat is. Külföldön gyermekszínházak
céljaira külön színdarabgyüjtöményeket is
merünk. Nálunk újabban ideszámíthatjuk
a főleg iskolásgyermekek számára tartott
előadásokat is. 1870. májusban nyílt meg
Kratochvill l?erenc gyermekszínháza Pes
ten a Városliget köröndje mellett. Fából
épült. Volt egy sor páholya, karzata, föld
szintje. Előadásai német nyelvűek voltak.
1880-ban Peld Zsigmond, a háború előtt
és alatt a Terézköruti Színpadon tartott
gyermekelőadásokafc. Jelenleg ez utóbbi is
mét műsorába vette a gyermekelőadásokat.
Gyertya-kiutalás. A Nemzeti Színház
nál Ősidőktől kezdve szokássá vált, hogy az;
intézet minden egyes tagja, amikor csak
játszott, két szál gyertyát kapott a maszkirozáshoz. A gázvilágítás korában erre &
két szál gyertyára valóban szükség is volt.
A g-áz, melyet a 30—40-es években maga
a színház gyártott, később pedig a városi
gázgyárból nagy tömlőkben hozatott, drága
volt. Azzal hát takarékoekodni kellett.
Ezért kapott minden szereplő a maszHrozó-tükre mellé két gyertyát. A gázvilágí
tás korszaka 1838-tól 1880-ig tartott (tud
valevőleg a Nemzeti Színház volt az első
színház, melyet gázzal világítottak), de a
szokásossá vált két gyertya a villanyvilágí
tás korszakában is megmaradt. Az Öltö
zőkben minden tükör mellett pazar fényt
árasztottak a villanykörték, de a felesle
gessé vált két gyertya azért ott volt míndbn
játszó színész asztalán. A gyertya-kiutaláanak a világháború vetett véget.
(Pataki

József.)

»Gyerünk k Érdekes színházi kifejezés,
jelenti a próba vagy előadás megkezdé
sét, mihez a rendező (esetleg igazgató)
adja meg az utasítást az ügyelő részére.
»Gy«rün'k vissza!« Próbák alkalmával
Bürűn használják a rendezők e kifejezést,
amely azt jelenti, hogy valamely jelene
tet a rendező valami okból megismétel
tetni kíván.
Gymnase Tliéátre,
párizsi színház
társulata 1928. jún. 37-én vraidegszerepelt
a Magyar Színházban. Aa estét érdekessé
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Gyomai színészet
tette, hogy Henry Bemstein, a világhírű
francia szerző személyesen megjelent az
előadáson. A társulat Bernstein »A titok<í
(Le eecret) e. színművét játszotta tökéle
tes előad!ásban. A tagok közül különösen
Simoné nagyrilági egyénisége, fölényes aszszonyi lénye, MUe Gaby Morlay elragadó
művészete, Mme líachel Lanay finom pil
lanatfelvétele, M. Blanchard groteszken drá
mai alakítása, M. Vargas impozánsan egy
szerű férj-portréja és M. Varennes férfia
san heves udvarlója voltak nagy értékei
az együttesnek.
Gyomai színészet. Gyoma nagykőzségben (Békés vm.) 1852-ben Demjén Mi
hály társulata játszott. 1871. aug-. havában
Csóka Sándor, 1886. jún.. 18-án Balassa
líároly, ÜjfaluEsy Albert és Polgár Sán
dor konzoroionális társulata, 1895-ben Monori Sándor, 1901—902-ben pedig Halasi
Béla társulata kereste fel e jómódú al
földi községet. Az 1928—30-iki évben a
község Deák LŐrino színigazgató színi
kerületéhez tartozik.
Gyomlay Gyula dt. egyet, tanár és
író, sz. 1861. júl. 29-én, Nagyváradon.
Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte; képzett baritonénekes. 1883-tól a
budapesti tanárképző főgimnáziumban mint
vezető tanár 23 évig működött. 1892-ben
újra fordította és javította az Operaház
részére a következő dalművek szövegét:
»Álarcosbál«, »Fekete dbmino«, »Heródiásíc, »Lahöre királya«, »Mártha«.
Gyorgyevits János,
szerb színigaz
gató. Az ő igazgatása alatt kezdette meg
1861. júl. 23-án az újvidéki szerb színház
működését. Gy. társulata 1867-ben Bel
grádban vendégszerepelt. Ez alkalommal
Mihály fejedelem megígérte Gy.-nak, hogy
Belgrád' egyik főterén saját költségén dí
szes színházat építtet. A színház 1868. okt.
30-án meg is nyílt, Gy.-t pedig nyolc év
múlva belgrádi színigazgatónak nevezték ki.
Gyorics Mita, szerb író, lefordította
szerb nyelvre Jókai Mái »Aranyember« c.
színművét.
Gyors beszéd. A gyors beszéd a ren
des ütemnél sebesebb módja a beszédnek.

Izsó

A színésznél általában hibának tekintendő,
mert nehezen érthetővé teszi a szavakat
és lehetetlenné válik) a helyes értelmi íiangsúlyozás. A modulálás lehetetlensége foly
tán egyhangú, színtelen lesz a beszéd' és
fárasztja a hallgatót. Az ezen hibával
sújtottak rendesen elnyelik az egyes sza
vakat és kifulladva sokszor leejtik a mon
dátok végét, ami által egész mondások
válnak értelmetlenné. Eokozott megjelené
sében hadárásnak nevezzük. Ahol ez csak
rossz szokás, ott igyekezni kell, hogy a
színész leszokjék róla, amit legeredménye
sebben bosszú, fennhangon való tagolt ol
vasással lehet elérni. Szorgalmas gyakorlat
biztos sikert jelent e téren. Néha egyes
alakítás vagy műfaj (pld. a bohózat) meg
kívánja a sebesebb beszédet, de ezt csak
bizonyos határig szabad fokozni és ennek
soha sem szabad a megérthetŐség rovására
történnie. (V. ö. Lassú beszéd'.)
(Dr. Farkas Ferenc.)
Gyorsjelenet. Színpadi nyelven annyit
jelent, mint a dVámai helyzetnek meg
felelő gyors iram, amely a színészek gyors
beszédében jellemzi a drámai feszültséget.
Gyorsváítozás-nak hívják az egyes fel
vonások alatti színhely-változást, amit gyor
san kell elvégezni. Ilyenkor fátyol, vagy
feketefüggöny ereszkedik ali és a szín
ház munkásai az elŐző kép teljes felsze
relését a lehető leggyorsabban változtatják
meg. A Pesti Napló 1865. ápr. 9. száma
ajánlja, hogy a Nemzeti Színházban gyors
díszletváltozásnál ne eresszék le a füg
gönyt, hanem tisztességesen öltözött szol
gák jöjjenek ki és hord^jálk el a bútorokat,
iUetve díszletdarabokat, mert a leeresztett
függönnyel hosszúvá válik az est. Ezzel
szemben az április 13-iki számban Mol
nár György a Tbéátre Frangaise rendszerét
javasolja megvalósítani: a mozgó színpad
rendszerét. (V. ö. Forgó színpad.)
Gyöngj^ Izstí, színész, sz. 1860. márc.
28-án, Miskolcon, megh. 1923. dtee. 5-én,
Budapesten. Gimnáziumi tanulmányai után,
1876. okt. 6-án kezdte pályáját, Kőmives
Imrénél, Simoatornyán. Előbb kórista.
1879-beii Miskolcon, Szatmárt szerelmes
színész, bonvivant, tenor-komikus. Innen
eljut Debrecenbe, Temesvárra, Pozsonyba.
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Gyöngyi Jolán
1887. okt. 1-tol 1890. okt. 19-ig a Népszínház tagja. 1891-ben a d'ebreoeni szín
ház társigazgatója, onnan Budára szerző
dik. 1897—1901-ig a Vígszínház tagja
(megvált 1901. máre. 25.), ahonnan a ko
lozsvári színház hódítja el, 1903-ban a Ki
rály Színház tagja, itt három évig műkö
dik; nemsokára elfogadja a A'íagyar Szín
ház meghívását, fellépett a Nemzeti
Színházban, maj d az Operaház súgója
lett. Kivált a népszerű életképek komi
kus szerepeivel ért el nagy sikert. így a
»Goldlstein Számi«-t 100-szor is játszotta.
1906. okt. ö-én ülte meg 30 éves, 1910.
aug. 9-én 35 éves jubileumát. FÖbb sze
repei : Agamemnon (Szép Heléna), Gargousse (Kalózkirály), Bódi (Náni), Erick
(Párisi élet), Passepartout (Utazás a föld
körül), Jolivet (Strogoff Mihály utazása),
Quicly Tóbiás (Szegény Jonathán), Plink
Ló'rinc (Három pár cipő), Turteltaub (Mil
liárdos kisasszony), stb. Színművei: »Ii-ma
örökségeK, szmű. Bem. 1893. jún. 27. Bu
dai Színkör. »Hortobágyi virtusK, népsz.
3 felv. Bem. 1894. máj. 9. Városligeti
Színkör. (Zenéjét szerzetté Orbán Árpád.)
»Gyurkovits úr<í, boh. 3 felv. (Magyar
színpadra alkalmazta.) Bem. 1898. dee.
27. Kisfaludy Színház. Életrajzát meg
írta »Színész egy félszázadon át« c. köny
vében. (Budapest, 1921.) 1923. okt. 1-én
nyugdíjba vonult. Sokat fáradozott nyo
morgó nyugdíjas kartársai érdekében, akik
nek karácsonyi megajánd'ékoztatási akció
jában meleg szívvel buzgólkodott. Sírkö
vét Incze Sándor szerkesztő emelte, 1927.
nov. 1-én. —• Felesége: Redlich Irma,
megh. 1894. fehr. 27-én, Pozsonyban. —
Leánya: Jolán, énekesnő. (L. o.) — Fia,
Zoltán, egy ideig színész volt.

k

Gyöngyi Jolán,
(Baksay
Judit),
(Gyöngyi Izsó leánya), színésznő, sz.
1888. aug. 3-án, Budapesten. Az Országos
Színészegyesület színiiskoláját
végezve,
operetténekesnő lett és Magyarország majd
nem minden nagyobb városában működött.
Hosszabb ideig a debreceni és nagyvá
radi színház tagja volt, Budapesten pedig
a Király Színházban vendégszerepelt. Há
zasélete egy időre elvonta a színpadtól, de
ekkor is folytatta énektanulmányait, majd
négy évi házasság után Özvegységre jutott
8 ekkor mint operaénekesnő tért vissza

a színpadhoz. Két évig Sebestyén Géza
budá-miskolci társulatának tagja, majd
Nagyváradra hívták. Csehország legjobb
német színpadjain is énekelt, Brünn,
Prága, Aussig, Gablonz, Teplitz SehÖnauban, sőt Svájcban, Baselben is többször
vendégszerepelt. 1929-ben a kiéli opera
együttes tagja. Főbb szerepei: Tosoa, Salomé, Tábornokné (Eózsalovag). Ezenkí
vül 50 német és 36 magyar betanult par
tija van.
Gyöngyösi (Horner) Emília, színész
nő. Színipályára lépett 1868. aug. 20-áu.
Gyöngyösi Ilka, színésznő, sz. 1858ban, Baján. Színipályára lépett 1875.
nov. 1-én, Sztupa Andbmál.
Gyöngyösi Károly, színész. Színpadía
lépett 1870. jól. 6-án.
Gyöngyösi Károly, színész, sz. 1882,
júl. 17-én, Budapesten. Színpadra lépett
1904-ben.
Gyöngyösi Mária, színésznő, sz. 1898.
aug. 14-én, Budapesten. Színpadra lépett
1923. máj. havában.
Gyöngyösi Mici,
rövid ideig ügyes
táncosnő volt a vidék egyes színpadjain.
Gyöngyösi Nándor író. Szerkesztésében
1912-ben megjelent )>Harmath HedVig emlékalbuma«, mely a korán elhunyt fiatal
művésznő életrajzát és 1902—1903-ban_ írt
naplóját ismerteti. A díszes kiállítású al
bumban Molnár Ferenc, Újházi Ede és
több jeles művészünk is írt Harmath
Hedvigről.
Gyöngyösi Pál, színész. Színpadra lé
pett 1827. nov. lÖ-én. Mint apaszínész drá
mában és vígjátékban egyaránt jeles volt.
A 48-as években Pósa Mihálynál titkár
ként műküdött. 1853-ban özv. Dobozynét
feleségül vette és Szegedre szerződött Páz
mán Mihályhoz, onnan Miskolcra került;
itt 15 évig működött. 1871-ben a Nemzeti
Színházhoz kapott meghívást jegypénztá
rosi minőségben. Megh. 1881. aug. 12-én,
Budapesten.
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GyÖngy-Össy Jánoa

OyÖngyösi F e k e t e Etíza, színésznő, ez.
1863-ban, Dorozsmán. Színpadira lépett
1880-ban, Erdélyi Mariettánál.

kiár. Színikritikusok: Szűcs Gyula, dr.
Dobsa Ferenc és Hideghi Béla, a Hevesnnegyei Lapok munkatársai.

Gyöngyösi színészet. Gyöngyös viroeának már az 1700-ik év vé^én volt szín
padja. A jezsuiták ugyanis itt is kulti
válták az iskolai drámákat. Az első ma
gyar színigazgató, Kelemen Láezló 1801.
aug. bávában járt itt társulatával, 1812ben ismét felkereste egy színtársulat a
várost, miről ígj szól egy levéltári jegyEék: »Az itt lévő Jádzó társaság egy
játék darabot a végre jádzott itt, bogy a
nézőktül beszedett pénz az házi szegények
közt Osztasson fel, a beszedett summa teezen 33 ftokat.íí 1822-ben újra jönnek ide
magyar színészek. 1835. jún. havában
(Baldácsy-termében) Kilényi Dávid kap
játszási engedélyt; tagjai köaött volt: Hetényi JÓ2sef, Latabár Endre, Török,
Hetényiné, Széppataky Johanna, Klára
leányasszony stb. 1837-ben Pály Elek az
igazgató. 1839-ben műkedvelők is játsza
nak. 1858-han Kyiry György jön be a
városba.Itt működő igazg'atókvoltak még:
Abday Sándor, Ballá Károly, Demjén Mihály. Erdélyi Sándor, Hubay GTusztáv,
Keszy József, Kőszegby Endre, Aradi
Gerő (1867-ben),Miklóssy Gyula (1876),
Balassa Károly (1882), Komlósi József
(1885.). Ujabb időkben Mariház;^ Mik
lós, Heltai Hugó, Farkas Mihály és Miklóssy Gábor. 1929'ben a város Deák Lő
rinc színigazgató színikerületébez tartozik.
Az előadásokat a Vigadó helyiségében tart
ják, ezt megelőzőleg a Hungária-saáJlóban volt felállítva a színpad. A színiidény
leginkább négy hetes, de előfordul, hogy
a színtársulat hosszabb ideig is tartózkodik
a városban. A társulatot fűtőanyaggal és
kedvezményes villanyvilágítással támogatja
a hatóság. A színügyi bizottság elnöke a
polgármester, tagjai hivatalból (1930):
'Orosz Ernő h. polgármester, dr. Bakker
Béla főügyész, Barna Jenő főszámvevő,
dr. Kiss Kálmán és Kiss László polgár
mesteri titkár. Kültagok: dr. Kossá Lajos,
dr. Valkó Sándor, dr. Székely Dezső, dr.
Kurez Jakab, Károly Lajos, Székely J'enő,
Zrubka Ferenc, Hosenfeld Emil, Polgár
István, Makra Géza, Kozmári János, Ha
vas Pél és Varga Miklós. A színűnek
referense: Kiss László polgármesteri tit-

Gyöngyösi J á n o s
(petényi, ifjabb),
a kír. helytartótanáee számvivő hivatal
noka. 1805-ben a nagyenyedi ev. ref. fő
iskolában tógás diák volt. Munkája: »Hazafiúi Nefelejtsíí, »meljet a' Sz. Fehér
vári Nemzeti Nem^ Színtjátszó Tái^aságnak, midőn az harmadszori Budán és
Pesten esett megjelenése után Júniusnak
14-én Elhatároztatásának Főheljére viszszatérni szándékozna, barátságos Tisztele
tére ajánl...« Pest, 1820. (Költemény.)
GyÖngyösy Emma,
színésznő,
nipályára lépett 1871-ben.

szí

GyÖngyösy Erzsi, színésznő, sz. 1883.
nov. 15-én, Gyulán. Felsőbb leányiskolát,
majd az Országos Színészakadémiát vé
gezte. 1904-ben Krecsányi Ignác buda
temesvári színházához szerződött elŐbb, on
nan Kövessy Alberthez ment Pécsre, drá
mai primadoun.ának. Ezután férjhezment
s tíz évig nem játszott. Később a Víg
színházhoz szerződött (1923. jan. 1.) 1928ban a Belvárosi Színház tagja volt. Főbb
szerepei: Bannayné (Hang és mód), Nagy
asszony (Obsitos), Kagymama (címsze
rep) stb.
GyÖngyösy László, író, sz. 1861. ápr.
13-án, Ungvárott, megb. 1923. febr. havá
ban, Budapesten. Gy. István régi jeles köl
tőnk családjából származik. Egyetemi ta
nulmányait Budapesten végezte. 1882—•
•1886-ig a »Pesti Hirlapcí munkatársa
volt. Azután a tanári pályára lépett. »Az
igazi<í c. népdrámáját bemutatták a ko
lozsvári Nemzeti Színházban. Megírta
Arany J'ános életrajzát.
GyC-í^yösy Teréz, színésznő, sz. 1890.
roárc. 15. Aradon. Színpadra lépett 1912.
szept. havában.
GyöngyÖssy János, miniszteri tanácsos
»Elszöktetteí< c. 1 felvonásos vígjátékát
1872. januárjában Szabadkán — tetszés
mellett adták elő. Neje: GyÖngyössy J á nosné, színésznő. (Lásd; Mátray Laura.)
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Gyöngyössy Tamássy Viktor
Gyöngyössy Tamássy Viktor,
szí
nész, 8Z. 1865. • febr. 9-éii, Debrecenben,
megh. 1924.-jan. 7-én, u. o. 1883. ezept.
16-án Krecsányi Ignác színtársulatánál
kezdte működését. Azután Nagy Vince,
Tótb Béla, Somogyi Károly, Valentin
Lajos és-ismét Krecsányi igazgatóknál ját
szik. 1914. szept. havában nyugdíjba ment.
Mint színbázi festő is ismertté tette ne
vét.
Gyönki színészet. 1871. májusában
Könyves Ignác társulata járt itt.

felelfe szerkesztője, majd a lap. színireferense. Színműve:-»Katona-sors«, samű 1
felv. Cegléd, 1929. máj. 25. (Hősök em
lékünnepére.)
Györfi Aranka, színésznő, sz. 1856han. Mohácson. Színpadra lépett 1882.
júl. 1-én, Bogyó Alajosnál.
Györfi Teréz, színésznő, sz. 1868-ban,
Pesten. Színpadra lépett 1889. okt. havá
ban, Székesfehérvárott. 1915-ben nyugdí
jazták.
GyÖrffy Antal, (gyergyóremetei), szín
igazgató, sz. 1831-ben, Gyergyóremetén,
Erdélyben, meg'h. 1875. márc. 22-én,
Rozsnyón. 1848—49-ben bonvéd volt.
1850. márc. 15-én felcsapott színésznek.
Neje: Perassino Erzsébet, hŐenŐ, majd
anyaszínésznő, sz. .Udinéban (Olaszország),
1841. dec. 3-án, megh. 1907. aug. 14-én,
Újpesten.
GyÖrffy Janka,
Bogdán Jánosné.)

színésznő.

(Lásd:

szíiiésíinő. (Lásd:
GyÖrffy Gizella,
Plattné.)
Györfy Ida, színésznő, megh. 1926.
deo. 15-én, Nagyenyeden.

Györffy Antal
Győré Alajos, ssánész, ez. 1857-ben,
Tapolcán, megb. 1919. máj. 9-én, Deb
recenben. Színpadra lépett 1875. okt.
15-én. Volt még Kassán is szerződésben
(4 évig), következő álLomáaai: Miskolc,
Pozsony, Temesvár, Arad, majd Zilahy
Gyulánál működött Debrecenben, 8 éven
át. 1905-ben Aradon megünnepli 30 éves
jubileumát. 1910, ezept. 1-én nyugdíjba
vonult. — Neje: Bereozki Hka, színésznő,
ez. 1860-ban, Nagyváradon. 15 éves korábaii lépett a pályára, Debrecenben.
GyÖr© Károly,
hírlapíró, színkritikus, sz. 1886. márc. 5-én, Cegléden. Is
kolái tanulmányait részben szülővárosában,
részben -Kecskeméten végezte. Előbb köz
igazgatási hivatalnok, majd rendőrségi
tisztviselő. 1920. óta a »Ceglédi Közlöny<í

György barát.
Töiténeti tragédia 5
felv. írta Tardos Viktor (Krenner, festő
művész ée szobrász). Díjat "nyert a M.
Tud. Akadémia Karáosonyi-pályázatán,
1906-ban. A Nemzeti Színház 1907-hen
elfogadta előadásra, de színre nem került,
Tardoa erre átalakította operaszöveggé, Ré
kai Nándor a M. Kir. Operaház karmes
tere megírta zenéjét és színre hozták 1910.
nov. 12-6n, felújították 1921. febr, 3-án.
György Hona, színésznő, sz. 1871.
aug. 19-én, Pesten. Színészakadémxai ta
nulmányai után, 1891-hen lépett a pá
lyára. Drámai hősnő volt Szendrey Mihály
kassai társulatánál, majd a Nemzeti Szín
ház szerződtette tagjává, (1912.) ezután
Bolland ezredes neje lett és lelépett a szín
padról.
György Jánosné Farkas Nagy Lujza,
színésznő, sz, 1843., meghalt 1911. no
vember 4-én. Színpadi pályáját a vi-*
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Győri Józsefné

György (Geiger) Mór
déken kezdte. 1858. nov. havában Pázmán
Mihálynál, Szahadkán működött, majd
meg Kassán aratott sok sikert. sNaiv sze
repekben mindig képes a közönség tetszé
sét megn7erni<( — írja róla a sHölgyfutár<{. 1862. ápr. 11-én fellépett a Nem
zeti Színházban, a »TücsÖk« címszerepé
ben. 1863. okt. 1-én a budai NépszínSíiáahoz szerződött. 1874-ben a Nemzeti
Színház tagja lett, még pedig hasznos és
kedves tagja. Epizód szerepekben, különö
sen mint komika, művészi alalíításokat
nyújtott. Legutolsó szerepe: Szúnyoghné
volt, a »Bor«-ban. 1905-ben nyugdíjba
ment. Leánya: György Hona, színésznő.
(L. o.).
György (Geiger) IVTör, zeneszerző, sz.
1S51. dec 5-én, Szabadkán, megh. 1929-ben,
u. 0. Atyja jómódú lévén, fiát gondos ne
velésben részesítette s zenei hajlamainál
fogva a pályán csakhamar érvényesült is.
Mintegy 200 kisebb zeneműve és 6 ope
rettje maradt, dacára annak, hogy vak
volt. 1909. jan. 5-én Szabadkán meg
ülte 40 éves zeneszerzői jubileumát. Mun
kái: ))Trójai háború«, operett. 17 éves ko
rában írta. Színx'e került Szabadkán. »Midaa király életeí<, operett 1 felv. 1879|.
xUdVari kalandí<, operett 3 felv. Szüv.
írta Bátkai Sándor. Bem. 1903. máro.
28. Temesvár és ápr. 20. Budái Színkor.
»Trónürökös«, operett. Eem. 1916. márc.
havában, Szabadkán.
Győré Kaíaíin,
vári Lajosné.)

színésznő. (L.: Kő

Györgyné FiscJier Ssőfía, operaénckesnő, sz. lS59-ben, megh. 1905. szept.
16-án, Budapesten. Klőbb Temesvárott
működött. 1885. júl. 12-én fellépett a
}\í. Kir. Operaházban, a »ZsidÓnő« Keehájában, majd' 1886. dec. 1-én oda szerződ
tették, ahol azonban rövid ideig működött.
Ezután több német színpadon szerepelt
mint dtámai énekesnő, mire 1899. feb
ruár 1-én ismét az Operaház kötelékébe
lépett. 1903-ban az intézettől megvált és
mint énektanámő tett hasznos szolgálatot
a színészetnek. Szerepei: E,echa, Valentiné,
Selika, Szilágyi Erzsébet, stb. 1906-ban
nyugdíjazták.

GyÖrgyössy Erzsébet, színésznő, CM
sz.
1885. szept. 29'én, Aradon. Színpadra lé
pett 1912. jún. havában.
Győri (Diósgyőri) Jözsef, színész, sz.
1861-ben, Miskolcon. Színpadra lépett
1880-ban, Várnai Pábiánnál.
Győri Emil,
színész, sz. 1884. júl.
30--án, Temesvárt. Színpadra lépett 1907ben.
Győri Etel, színésznő, sz. 1889. máj.
5-én, Eperjesen. Színpadra lépett 1914.
máj. havában.
. •
Győri Gizella, színésznő, sz. 1891. jan.
6-án, Győrben. Színpadra lépett 1923.
máj. havában.
Győri Gyula, színész, sz. 1888. aug.9-én, Mezőhegyesen. Színpadra lépett 1913.
szept. havában.
Győri Ilíés István, színműíró. Szín
műve : »Szultána<í, operett 3 felv. Zen.
szerz. Vadas László és Stephanidesz J ó 
zsef. Bem. 1924. ápr. havában, Kolozs
várott.
Győri Imre.
színész, sz. 1859-ben,
Huszton. Színpadra lépett 1882. okt. 1-én,
Csóka Sándornál.
Győri Imre.
Színműve: »Kokaiu<í,
grand guignol 3 felv. és 7 képben. Társsz.
Fiseher Félix és Szekula Jenő. Bem. 1927.
okt. 12. Budapesti Színház.
Győri (Szabó) János, színész. Színi
pályára lépett 1865. jan, 10-ón.
Győri (Nitsinger) J á n o s , színész, sz.
1848. dec. 27-én, Győrött, megh. 1918.,
júl. 18-án, Kolozsvárott. 1866. nov. 26-án,
lépett a színipályára, Fekete Pálnál. —
Neje: Szilasi Berta, színésznő, sz. 1852ben, Kolozsvárott, színipályára lépett 1870hen, Nóvák Sándornál.
Győri Jánosnt (Barkó Apollónia), szí
nésznő, sz. 1854. febr. S-án, Alsótömösön (Brassó m.). Színpadra lépett 1869.
okt. 23-án, Féfaérváry Antalnál.
Győri Józsefné
(Aranyi Kóza) szí
nésznő, sz. 1858. ápr. 10-én, Marosvásár-
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Győri Matild
Kelyen. Színipályára lépett 1876. máro.
havában, Ruber Antakiál. (Férje meg-h.
1879. szept. 18"án, Budapesten.)
Győri Matild,
színésznő, sz. 1879.
szept. 9-én, Bud'apesten. Színpadra lépett
1896. okt. 6-áa, B. Polgár Bélánál. Évekig
vidéken működött. Azután az Apolló
kabarénak Yolt elismert tagja.
Győri növendékpapság 1816-ban a
P'föti theatrum felsegítésére 100 frtot ado
mányozott.
Győri színészet. Győr bajdanában, a
tizenkilencedik század derekáig, német szí
nezetű város volt. Valószínűleg jártak Győ
rött a 17. században és a 18. század elsŐ
felében is német vándorkomédiások, ta
lán u. n. »angol komédiá6ok« is, de a
városi levéltár adatai szerint csak 1742-ből
tudjuk egész biztosan, hogy német színé
szek játszottak a városban. Ettől kezdve
majdnem minden évben jön egy-két trupp,
amely vagy a piacon üt fel bódét, vagy
pedig a »Fehér b'árány«-ban játszik. Az
első társulatok még rögtönzött, »Kolbász
Jancsiíí-féle játékokat adtak elŐ, vagy pe
dig vérfagyasztó »Fő- és Állam-cselekményeketíí, del754-beü Piloty Ignác princi
pális Győrött is diadalra viszi Gottscbed
színpadi reformját, számkiveti a bohócot,
a rögtönzést és csupa sszabalyszerű darabotc< ad elő. Másik híres színigazgatója a
tizennyolcadik századbeli Győrnek Berner
Félix, aki felépíti az első győri színházat,
a mai helyén, — fából. Ettől kezdve,
hogy Berner híres társulata Győrött sze
repelt, 1768, óta, áUandó a színészet. »Á11hatatos német Theátromunk« volt már,
nem »bujdosó<í, ahogyan Sándor István a
nem állandó színészettel bíró városi szín
házakat nevezte.
1784-ben az árvíz által megrongált faezínház helyére új fa-színházat építtetett
Schossleuthner György színigazgató. Eb
ben a két fa-színbázban azok a német tár
sulatok játszottak, amelyeket a magyaror
szági színészet történetéből jól ismerünk.
'Ezek a társulatok a Wabr, Kössél, Berndt,
Jung, Jungheim, Steinhardt, Paraakovite, Scherzer, Kunfcz, Kals, Worelly sat.
társaságai. Ezek a német társaságok már
sűrűn adnak elŐ magyar tárgyú darabo

kat is. Mivel a fa-színházban csak nyáron
lehetett játszani, Scherzer és Kuntz pe
dig télen is itt akartak maradni, aÜíalmas
bely után keUett nézniök. A feloszlatott
jezsuita rend kollégiumának refektóriumát
és belyiségeit alakította át színházzá a Val
lásalap és kiadta a truppoknak télire. Leg
utoljára Kuntz Kristóf játszott a volt^ je
zsuita rendház ebédlőjében, azaz a mai
benoésrendbáa; -nagy refektóriumában. —
(1798-ban).
Közben a város törte a fejét egy kőszínház építésén. I I . József feloszlatta a
franciskánus rendet is és lefoglalta a Val
lásalap számára a ferenoiek győri há
zát és templomát. A város 1789-ben lé
péseket tett, hogy színház céljára kér
jék el a ceáezártól a zárdát. Ha I I , J ó 2Bef meg nem hal időközben, ma vár[megyeháza helyett színház lett volna a
franciskánusok templomából.
1798-ban Peinpacher József távés ma
gánvállalkozásból kőszínházat építtetett a
lebontott fa-színház helyén. Eeiapachemek
nem volt pénze, adósságokba verte magát,
a saját maga bevallása szerint 20.000 frtot
költött a színház építésére és belső fel
ékesítésére. Mebukott. 1802-ben árveré
sen megvette a színházat a főhitelezlŐje,
Gschwindt János lakatosmester, aki 1804ben a -városnak adta el az épületet 4000
frtért. A város ezzel igen jó üzletet csi
nált. Sajnos, csakhamar tönkrement az épü
let. 1809-ben Napóleon katonái lefoglal
ták, kaszárnyát és istállót csináltak belőle.
Alig tíz évig játszottak tehát Magyaror
szág egyik legrégibb )>ÚJÍÍ színházában és
teljes roncs lett belőle. Még most is be
teg ettől a csapástól. Napóleon gyŐri ki
rándulása óta toldozzák-foldozzák a győ
riek sok szeretettel, tömérdek pénzzel és
kevés belátással, Tháliának a francia har
cokban dicsőséggel megrokkant templomát.
1809 óta égetően aktuális egy új színház
kérdése. Azóta, bár sokszor javítottak és
bővítettek a »régi házoníc, még mindig
abba az épületbe járunk, amelyet Beinpacher kávés emeltetett. Keinpacher ide
jébe esik a magyar színi múzsának elsŐ
győri szárnypróbálgatása is. 1802-ben,
amikor még Beinpacheré volt a színház,
megjelent Győrött egy bécsi burgtheateri
színész: Nuszöl József, vagy ahogyan ma
gát nagyzási hóbortjában hívja, Nouseul
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József és négy személyből álló társulatá Balogh István próbál szerencsét; először
val magyar színdarabokat akart előadni. márciusban tart 9 előadást; majd május
(Nuszöl győri hirdetménye kelt 1802. ápr. ban kettőt, a német színigazgató engedel
7. Lásd Benyovszky Károly könyvét: >>A mével, aztán Seherzer Ferenc eltakarodása,
pozsonyi magyar színészet tÖrténete«). után november—december havában 30Nuszöl és színészei nem is tudtak ma szor játszik. Itt marad 1818. januáriuságyarul, úgy vágták be a színdarabjaikat. ban is, 20 előadást tartva. De a társulat
Győrött 1802. áprilisában előadta ez az egy beadványa arról tanúskodik, hogy a
első gySri magyar színtársulat a következő közönség nem pártolta. 1817-ben reno
műveket: »Medea<í.»Egy Muaikávalelegyes válták a színházat, — negyven iparos kö
Tettetmény két Felvonásban. Mellynek zül, — aki számlával igazolta végzett szín
Szerzője a nagy hírű Benda«, azután házi munkáját, 38 német nevű volt, csak
»A Tej-Áros Leány«. »Egy éneklési Játék, kettő magyar, úgy hívták Őket: Gocsis
melly e^ Felvonásból &)!.<.< Végre »Ari-Béter és Nehmet Bál. EbbŐl az adatból is
adne Nakszuson<í. Nuszöl fura próbálga látszik, hogy milyen nehéz helyzete lehe
tásának az első állomásául Győrt sze tett a magyar úttörő színészeknek. Küényi
melte ki, hogy milyen sikerrel, nem tud Dávid tái-sulata 1820. tavaszán j átszőtt
juk, de Pesten Csaplovics szerint nevet Győrött. )>Mindenütt nagy tetszéssel fo
tető kudarcot vallott keverék beszédjével. gadták a társaságot — írja Déryné —•
(Csaplovics: Adatok a magyarországi já kivált Nagy-Győrben igen szerették az
tékszínekről. »Hirnök.« 1837. évf. 46, szám. operákat. Már ott akkor is igen értelmes,
Idézi Benyovszky is.)
műértő publikum járta a színházat. Ope
ráink
jól betanulva s nagyon összevágólag,
Nuszölé mindenesetre a kezdeményezés
iprecizióval
adattak.« Déryné később is
dicsősége; o volt az elsŐ, aki magyarul
játszott Győrött, a negyvenes évek elején.
játszott a győri színpadon.
A magyar színészet elsŐ igazi bemutat Kilényi 1820. novemberétől 1821. októ
kozása 1811-ben történt meg. Ebben az beréig kapta meg a győri színházat. Ki
időben járt nálunk Benke József társu bérelte egy egész évre, mivel német pá
lata. Koltai Virgil téves állí tása szerint lyázó nem akadt.
Balogh István lett volna Győrnek első ma
Kilényi tehát azt hitte, Kogy kiküszö
gyar színigazgatója, aki Bayer József ha bölheti a német színészetet. Kötelezte ma
sonlóan téves állítása szerint GyŐröfct nem gát arra, hogy minden niásodik vasár
tudott volna sikert elérni.
napon német darabot fog előadni. Ki
Benke igenis nagy sikerrel működött és lényi nem volt tisztában a helyzettel, pe
a győri levéltárban őrzött levele szerint dig — újabb levéltári adatok után, már
»Győr olyan kenyeret és maradandóságot 1819-ben is játszott nálunk —természetes,
nyújthat a magyar játékszínnek, melynél hogy kudarc lett a vége. Kilényi elnyúj
biztosabbal a hazában egy város sem ad- tott szezonja és a német színészet elma
radása nagy kárt okozott a magyar szí
hat.« A következő évben is Benke József
játszott Győrött. Ebből az idŐböl maradt nészetnek. A győri közönség betelt a ma
ránk az elsŐ magyar színlap Dugonics gyar színészekkel. Hosszú ideig nem szíve
»Bátori Mária« előadásáról, amely szerint sen fogadták a magyarokat. Pedig Kiegj »Idegen« is szerepelt; ez az idegen lényinek jó színészei voltak, köztük Dé
Katona József volt. Ebben az időben a ryné, Szentpétery is. A következő évek
Kuntz-féle német társulatnak tagja volt ben Kilényi, Pergő Celesztin, Horváth
a később oly híressé vált osztrák költő József, Komlóssy Ferenc és Fülöp J á 
színész : liaimund Ferdinánd, aki négy nos társulatai vendégszerepeltek. 1828-ban
évig volt győri színész. (1810—1813.). Vas vármegye, Komlóssy és Tóth társa
Benkéék már akkor kezdték az előadá ságát »Dunántúli Játszótársaság<í név alatt
sokat, amikor Kuntzék még csak pakkol- pártolásba vette és belevonta Győr váro
tak. így nagyon valószínű, hogy Katona sát is a színpártoló mozgalomba- Terjesz
teni kell a nemzeti nyelvet »már pedig
és Eaimund összeismerkedtek,
1817-ig megint nem volt magyar szí ezen irány minő aJkalmatosabb segéd ok
kal, mint a jó ízlésnek rendszabásaihoz alnészet Győrött. Ebben az évben ismét
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kalmaztatott, kedveltetŐ, haiigolckal és azo
kat fcavető rendea mozdulatokkal vegyétett,
gyakran egyébként a figyelem fölül könynyen eltűnhető erköltsös érzést ^erjesziíő
•Tárgyukat, kellemetes fényben vissza áb
rázoló Szín-Játazó elől adásokkal értetik
el« (Vas megye átiratából.) A város erre
két hónapra ingyen adta a színházat a
d m á n t ú l i Játszótársaságnak. A megyé
vel együtt közös biz-ottságot küldött ki
1829-ben a magyar színészet pártolására.
A »Dunántúli« igazgatójává, mint tud
juk, 1831-ben Kisfaludy Sándort vá
lasztották meg, aki a társaság érdekében
több ízben Győrött is járt és a tanáccsal
levelezést folytatott. Komoly felhők kezd
tek már tornyosulni a győri német múzsa
eddig még teljesen zavartalan egén, de csak
1840-ben kellett az egyeduralmáról le
mondania, mert a magyarok rövidlélegizetű vendégjárásai nem okoztak neki a
harmincas évek végéig észrevehető káro
kat. 1840-ben alakult meg a Magyar
Színpártoló Rrázvényes Egyesület. Lelke
Kovács Pál dr. volt, aki maga is dráma
író lévén, szívén viselte a színészet ügyét.
Győr megmagyaroBÍtásában Kovács Pálé
a főszerep. 1840-ig sok történt a színház
modernizálására is. lS33-ban alakult meg
a német »Theater Verschönerungs-Vereins
'Ecker János városi fürmender (gyám) agitálására; ez az egyesület eddig gyűjtötte
a pénzt, míg hozzá lehetett fo^ni a szín
ház gyökeres újításába. 1839-ben lett kész
ez a sok pénzbe kerülő, de elhibázott
munka. A színházat ugyanis 1798-ban
olyan helyre építették a Rába szigetére, a
mai sétatérre, amelyet az árvíz majdnem
minden évben elönt. Az épület ezért igen •
gyorsan rongálódik, hiszen még a nézőtér
i& sokszor víz alá kerül. Az 1839-iki
renoválás egyébiránt művészileg olyan szép
volt, hogy Blum—Herlossohn—Marggraf
»Theaterlexikona« (1842.) nagyon meg^
dicséri. Kovács Pál erŐs harcot indított
a maga magyar színészotbiztosító egyleté
vel a német színészet uralma ellen. A
magyar színészet ettől kezdve anyagilag
erősebb volt, mint a német; ha volt de
ficitje, a biztosító társulat fedezte, nem
kellett a színházat üzleti vállalatnak tekin
tenie, apostolkodhatott. 1840-ben gyöke
resedett meg a magyar színészet; a né
metek húsvét hétfőjétől Szent Mihály nap

jáig játszottak; a magyarok októbertől
virágvasárnapjáig. Míg a színház fűté
sét nem hozták úgy rendbe, hogy nem
volt tűrhetetlen a téU hideg, addig a nyári
szezon jobban kedvezett a németeknek. Mi
helyt a fűtés kérdése t^ztességes megol
dást nyert — a hatvanas években, — elŐnyösebb volt a téli szezon. A nyáron tűr
hetetlen volt a hőség a színházban és ez
a körülmény volt az, ami kényszerítette
Kottaun Lipót német színigai:gatót, hogy
1849-ben felépítette a mai Teleki uccábau
az arénát, a nyitott színkört, amelyben
még a hetvenes évek elején is játszottak a
nyáron, többnyire német színészek, de ma
gyarok is. 1841-töl kezdve bírjuk Ecker
János városi telekbírónak színházi napló
ját, mely hű tükörképét nyújtja az összes
színi eseményeknek 1849-ig. A későbbi
és előbbi kötetek elvesztek. Volt Győrött
1844—1846-ig német lap, a »Vaterland«,
1846—1848~ig magyar lap, a »Hazánk«.
Ezeknek a színházi rovatai nem megbíz
hatók és amellett hézagosak is, így Ecker
naplói megbecsülhetetlen értékűek. Nélkülök semmit se tudnánk a két forradalmi
év színészetéről. Ecker igen színes pilla
natfelvételekben Örökítette meg a magyar
vendégjárást. A negyvenes években Győ
rött játszottak többször is: Egressy Gá
bor, Laborfalvi Róza, Lendvay Márton
és felesége, Bartháné, Füredi, Megyeri,
Benza, Dobsa Lajos stb. A szabadságharc
szomorú kimenetele után sem lett itt
rosszabb a magyar színészet helyzete. Győr
város német polgárságának zöme Ecker
szerint »radikális«, azaz magyar érzelmű
volt és nemzeti kötelességnek tartotta a
magyar színházba való járást, még ha
az előadást mégsem értette. A magyar
színészet már erősebb volt, mint háttérbe
szoruló német versenytársa, noha annak
olyan híres emberei voltak, mint Goldmark Eároly, színházi zenész és Blasel
Károly, a később világhírűvé vált komi
kus. A magyar színészetnek két nagy mű
vésznője itt kezdte pályáját: 185*3. jan.
5. Győrött lépett fel először Kölesi Lujza,
a későbbi Blaháné, 1866-ban pedig Győ
rött került a színészethez Krippel Alária
is, Magyarország legnagyobb tragikája:
Jászai Mari. Közhen ismét foldozgatni
kellett a megrokkant színházi épületet.
Ecker már 18B0-ben azt mondta, hogy
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Icár minden krajcárért, amelyet a halá
lára már teljesen megérett épület javít
gatására fordítanak; ehelyett egy új szín
ház felépítésére kellene gondolnia a vá
rosnak, de ne építtesse ezt a régi helyére,
az évenkinti árvíznek kitett sétatérre, ha
nem máskováj a belváros területére. Ahe
lyett, hogy ezt a tanácsot megfontolta
volna a város, 1860. után átengedte a
színház teljes igazgatását és kezelését a
Győr városi Színházi Részvény Egyesület
nek, amely részvények alapján összegyűj
tött pénzét a régi, korhadt és elrongyoló
dott épület tatarozásába ölte bele. A ki
egyezés után óriási léptekben haladt előre
a város meg magyarosodása. 1867-től kezdve
a nyaranként játszó német társulatok nem
tudták már kihúzni a szezonjukat (húsvét
tól októberig). Már csak két hónapig,
hat hétig tudtak valahogyan exisztálni,
sokszor teljesen kudarccal távoztak.
lS85-ben játszott az utolsó német tár
sulat a színházban. Ezzel győzött ugyan
a magyar színészet, de elvesztette a ver
senytárs kimúlásával egj^etlen egy stimu
lánsát is, amely folyton nógatta és sar
kalta minden erejének és tudásának összeezedésére, hogy ne mondhassa senkisem
a magyar múzsa szégyenére, hogy »a né
metek mégis jobban játszanak.x
A színház történetét 1890-től a mai
napig nem írta meg senkisem. A szín
ház már a hatvanas években igen sokat
vesztett művészi komolyságából, a ko
moly darabokat és a finom vígjátékokat
kiszorították az operett, a francia pikan
téria. Ez a processzus lS90-hen folyta
tódott. A színház már nem nyújtott mű
vészetet, hanem művészet-pótlékot. A
győri színház olyan kétségbeejtő, siral
mas állapotban volt, hogy a közönség ak
kor sem járt színházba, ha jó társulat
játszott benne — pedig egy 50.000 la
kossal bíró városba csak jó társulat jön —;
lehetetlen állapotok uralkodtak a régi bó
déban ; a léghúzat tűrhetetlensége, a
padló korhadtsága, a karzatok düledező
állapota semmisem ahhoz képest, hogy
előadás alatt a. nézők ölébe néha (igy-egy
jól megtermett patkány is bele ugrott.
Mivel a folytonos' és állandó pepecselés
nem használt és mivel a város nem tudta
magát elhatározni egy teljesen új színház
nak felépítésére, a gyíőri államrendőrség

vezetője 1927-ben betiltotta a tűzveszé
lyes és rozoga épületben bármi néven neve
zendő előadásoknak tartását. A már enge
délyt nyert színigazgató felehbezósére a
hatóságok még néhány hónapig meg
nyújtották a színház életét. Végre ér
vénybe lépett a bezárási rendelet, miután
130 évig játszottak az idejét bőven ki
szolgált, többszörösen restaurált Múzsa
templomban. Azóta Győrnek nincsen szín
társulata, minden évben jön egy pár heti
staggionéra Alapi Nándor társulata, a
Győri Lloyd nagytermében játszván. Más
ilyen etaggione-színház a Szentiványi
Béláé. Győr városának és társadalmának
kontroverz kérdése az, hogy hol állj on
az új színház ? Több terv merült fel,
valószínűleg a Bisinger-sótányra fogják el
helyezni.
Győr szabad királyi városa színházi terv
pályázatot írt ki. Ez lejárt 1929. szept.
28-án. A pályázóknak a városi tanács fel
tételeket is kötött ki. Ezek: az új színház
befogadóképessége legyen 900 személyes.
Csalc ülőTielynek szabad lenniök. Állóhely
nem lesz. Az építkezési pályázat megha
tározza a színpad méreteit is. A színpad
magassága 10 méter, szélessége 20 méter,
imólysége 10 méter kell hogy legyen.
Emellett a tervezőnek hátsószínpad léte
sítésére is kell gondolnia. A aenekar —•
sülyesztve — adjon kényelmes elhelyezést
40 zenésznek és hangszereinek. A színház
emberi számítás szerint 1931-hen készen
fog állni. Á város nem lesz fukar, néhány
millió pengrŐjébe fog kerülni az új szín
ház fényes palotája. Ha a régi nagy mű
vészeknek lelke visszajár az utódokba, nem
kell féltenünk a most építendő új győri
színházat sem attól, hogy üresen fog ál
lani.
(Irodalom: Dr. Eovács Pál cikke Fe
hér Ipoly könyvében: »Győr megye és vá
ros Egyetemes Leírása.« 1874. 242—24Ö.
Koltai Virgil: Gyiőr színészete. Két kö
tet. 1890.
Lám Frigyes: »Egy győri polgár a
reformkorszakhan«. X928. (Színházról 5 0 ^
78. és 134—136. lapokon.)
Lám F r i 
gyes: »Színházunk kütóő története dióhéjban« 1928. Lám Frigyes: »A gy6ri né
met színészet történetes. (1742—'ISSö.)
Sajtó-készen. Kb. 20 ív. Színlapgyűjte
mény a Szt. Benedek-rend gypri múseu-
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Győrkönyi Károly
mában. Cikkek a gyŐri újságokban: »Vaterland«, »Hazánk«, ))Győri Közlöny«,
»Gyó'ri Hírlapc<, »Dunántuli Hírlap« stb.)
(Dr. Lám Frigyes.)

zeti Színházban.) Életrajzát megírta Ead'nai Rezső Gy. költeményeinek 1886-iki
kiadása ele. Győrött szülőházát emléktáblá
val megjelölték 1927. nov. 20-án.

GyŐrkÖnyi Károly, írói név (családi
neve: Arnhold Károly) ügyvéd, Sopron
ban, sz. 1853. ápr, 17-én, GyőrkönyÖn
(Tolna m.), megh. 1906. febr. 4-én, Sop
ronban. Mint hírlapíró is működött. Egy
népszínművet írt: »A muzslai bankó«,
4 felv. Bem. 1900. máj. 12-én, a Nép
színházban.

GyÖzö Alfréd, színész, sz. 1882. okt.
28-án, Budapesten. Színpadra lépett 1907ben. KilLönösen mint operett-komikust
kedvelték a vidéki városokban. — Neje:
Kaunitz Eriderika, szín^znő, sz. 1886szept. 25-én, Budapesten. Színpadra lé
pett 1907-ben.

Győrök György, (alsó-eőri) ügyvéd',
BZ. 1815-ben, Pápá,n, megh. 1888-ban, Tifizaabádon (Jászkunszolnok vm.)- Munkái:
»IV. Béla a Margitszigeten«, vagy: »A
margitszigeti apácák<í, tört. szmű 1 felv.
Kassa, 1875. Szerkesztette »A d'evecseri
1857—58. évi színműkedvelők Emlékkönyvét«, Sopron, 1859.
GyŐry Tihamér,
súgó. Munkája:
»Színházi zsebkönyv«, 1847-ik évre. GyŐr.

¥

Győry Vilmos,
ág. ev. lelkész, író,
ez. 1838. jan. 7-én, Győrött, megh. 1886.
ápp. 14-én, Budapesten. írói tehetségének
első jelei már a budapesti kegyesrendi
gimnázium felsőbb osztályaiban kitűntek,
hol Horváth Cyrillben talált nemes buzdítóra. Színművei: sNótás Kata«, népsz.
1879. november 28. Népszínház. »Az öreg
béresK, népsz. 1881. dec. 17., u. o,. »A
jeles kompánia«, vj. 1883. jún. 29. Kemzeti Színház. (Ezt megelőzőleg már 21 éves
korában is színre került egy műve a Nem
zeti Színházban, címe: »Gyula szerelmei,
vj. 1 felv. Bem. 1859. jún. 30.) Eredeti
munkásságánál sokkal jelentősebb műfor
dítói tevékenysége, amire nyelvismeretein
fcivül verselő készsége, formaérzéke és
könnyed' stílusa miatt egyenesen rátermett
s valóban egyike volt legjelesebb műfordí
tóinknak. Shat^pearéből, MoliérebŐl forÜított; továbbá spanyolból Moretto: »Kö2iönyt közÖnnyel«, Calderon: »Az állha
tatos fej ed'elem«, szmŰ 3 felv. Greguss
Gyulával. »Az élet álom«, »A zalameai
bíró« c. színműveit ültette át nyelvünkre.
Ezen kívül: Cervantes »Don Quinjote« és
»A hazug« c. színműveit. (Ez utóbbi be
mutatója 1891. szept 9-én volt a Nem

Győző Gyula, színész, sz. 1901. márc.
28-án, Budapesten. Színpadra lépett 1925.
júl. 1-én.
Győző Lajos, színész, sz. 1871. szept.
22-én., Budapesten. 1889-ben beiratkozott
a Színészakadémiára. Előbb vidéken mű
ködik. Pesti Ihász Lajosnál kezdi a. pá
lyát. 1895. máj. 15-éa mint szerződJött
tag fellép a Népszínházban, »A falu.
ross2a« Eeledi Gáspár szerepében. 1897ben a Vígszínház tagja lett, ahol egy
folytában 29 évet töltött és mint epizodista
mindénkor becsült tagja volt az együttes
nek. 1897-ben a »Színházi Lapokíc-nak!
munkatársa volt. Tanított egy ideig a Solymossy-féle színésziskolában is. Színműve:
»Trónvesztett«. Szomorúj. 1896. Kolozs
vár. »Kisfaludy«. Prológ a Kisfaludy Szín
ház megnyítój ái'a, 1897. sMegtort szívek«. Tört. dr. 6 felv. 1897. márc. Kecs
kemét. »A mult«. Dramolett. Kisfaludy
Színház. 1899. 1907. ápr. 15-én házas
ságra lépett Waldmann Margittal. A Ma
gyar Színművészeti Lexikon munkatársa.
Gyulafehérvári színészet. Nem lehe
tetlen, hogy amikor Gyulafehérvár az er
délyi fejedelmek székhelye volt, itt is meg
fordultak bizonyos jokulátorok és hisztriók. Annak azonban semmi nyoma, hogy
az első erdélyi Nemes Játszó Társaság
ellátogatott volna a városba. Egyáltalá
ban Gyulafehérvárnak nem jutott jelentő
sebb szerep a magyar színészet fejlesztésé
ben. Átmeneti állomás volt mindig. 1865.
ápr. havában itt járt Hubay Gusztáv'v
majd 1885. márc. 29-én Jani János tár
sulata kereste fel a várost. MiM>r a kerületi
rendszert behozták, Gy-t a marosvásárhelyi
kerülethez csatolták. 1908-ban Szilágyi
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Gyulafi Aladár
Dezső több éven keresztül idb is elbbzta
társulatát. Majd' Krasznay Ernő társu
lata is működött itt. HidVéghy Ernő staggione-társulata, utoljára pedig 1918-ban
Szabó Pál marosvásárhelyi társulata ját
szott a gyulafehérvári színpadon. A vá
ros különben a Il-ik erdélyi színikerület
körzetébe tartozott. (Marosvásárhely, SzékelyudVarhely, ISTa^szehen, Déva, Zilah
és Gyulafehérvár állomásokkal.)
Gyulafi Aladár,
színész. Színpadra
lépett Balogh Alajosnál. Működött 1883.
októbertől Pesti-Polgár társulatánál; 1884.
májusban Kárpáthy Györgynél, 1886-ban
Simándy Zsigmondnál, 1891-ben Leövey
Józsefnél, 1894-ben Sághy Zsigmondnál.
Színműve: »Üj menyecske«, népsz. 3 felv.
Zen. írta Hoóa János dévai zenetanrii.i
Bem. 1888. febr. havában, Pankotán,
Nagy Paula igazgatónál. Megh. 1895.
jún, 30-án, Budapesten. —• Neje: Za
jos Teréz, sz. 1860-ban, megH. 1898. szept.
15-én, Budapesten. 1880. máj. havában
lépett színpadra Nagy Mihálynál.
Gyulai Agostj
irodalomtörténész, sz.
1868. febr. 14-én. Szakmunkái: »A ma
gyar Sh'akespeare-irodalomrólcí.
(Buda
pest, 1902.) »Shakespeare Magyarországon.í< (IT. 0. 1908.) »Katona József élete.«
»Madácli életéből.« »Shakespeare életéből.<í
Gyulai Ferenc (nagyváradi), színész,
Gy. Pál testvérbátyja, sz. 1817-ben, megh.
1866. dec. 6-án, Kolozsvárt. ElSbh hivatal
nok, majd Marosvásárhelyen színész. Közben
elhagyja a pályát, d'e még 1844. júL'
27-én ismét visszatér és Kolozsvárt fellép
a »SzökÖtt katona«
gr. Monti-jában.
1845—46-ban ugyanitt működik s ez év
ben Pelekyvel és Tóth Istvánnal társigaz
gató. 1847-ben tag-, a forradalomban me
gint igazgatást vállalt Szákfy Józseffel és
Felekyvel. 1854-b6n Kolozsvárt Károlyi
Lajos tagja, 1866-ig, amikor újra szín
igazgató. 1857-b6n Láng Boldizsárnál mű
ködik. 1858. láprilie havában vendégszerepel
a Nemzeti Színházban, ahova egyelőre 3
hónapra szerződtették. Mint ilyen május
2-áii volt az ela!5 fellépte a »Cigány«ban, amiről így ír a sVasárnapi TJjságK
(19. sz.): »Gynlai sok humorral s helyes
felfogással játszott, természetes s mégis

Pál

nemes játéka meggyőzött bennünket ar
ról, hogy méltán számították őt a vidék
elsőrangú színészei közé<{. Azonban szept.
1-én megvált a színháztól és Havi Mi
hályhoz szer2íődik, Kolozsvárra, ahol élte
végéig működött. Gyászjelentése így szól:
»A pálya, melyen a megboldogult leg
jobb tehetségeivel szolgált, benne azt vesz
tette el, ki valódi hivatással lépett zász
lója alá. És e pálya, melyen munkált,
az volt, mely a szépnek, jónak, nemesnek
épít oltárt a költészet és művészet eszközei
vel. Szép pálya ez, de nehéz; mert benne
mindenki nyer, csak aki rajta küzd, an
nak maradüak tövisei: az önmegtagadás,
a lemondás, a nélkülözés. Ez volt sorsa a
megboldogultnak is; de ő híven szolgált
s Öröm- és fájdalomban rendíthetetlen tá
masza volt az ügynek, melyet lángolóin
szeretett s melyet mint a vitéz harcos,
csak elesve hagyott el.<( 1876. szeptember
24-én Kolozsvárott a színház előcsarnoká
ban leleplezték a mellszobrát.
Gyulai Gyula,
lépett 1866-ban.

színész. Színipályára

Gyulai Jakab, színész, sz. 1886. deo.
31-én, Nagyváradon. Színipályára lépett
1908-ban.
Gyulai Károly, színész. Színipályára
lépett 1863. márc. 13-án.
Gyulai Marianna, színésznő, sz. 1899.
d^o. 28-án, Esztergomban. Színpadra lé
pett 1921. nov. havában.
Gyulai Pál, a legnagyobb magyar kri
tikus, sz. 1826. elején, Kolozsvárott,
meghalt 1909. nov. 9-én, Budapesten.
Szülővárosában végezte középiskolai és fő
iskolai (jog és teológia) tanulmányait, az
után fölváltva tanított (a kolozsvári ref.
kollégiumban és Pesten) és fŐuri csalá
dokban nevelői meg titkári tisztet viselt.
1855—56-ban külföldi tanulmányútat tett,
hosszabb ideig tartózkodott Berlinben és
Párizsban; 1858-ban nőül vette Szendrey
Máriát, Szendrey Júlia hugáfc s leköltözött
Pestről Kolozsvárra. Négy évi tanárkodás
után, 1862-ben, Pesten teleped'ett le; ké
sőbb a ref. gimnáziumban tanított, 1864—1876. a Színitanodában volt aligazgató és
a dramaturgia tanára. 1876-ban a buda-
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pesti. egyetemén elfoglalta Toldy Ferenc
öröfeét, a magyar irodalomtörténet tan
székét s egy negyedszázadon át mint a
Ijölcsészeti kar legtöbb szeretettel övezett
tanára tanította, vezette a jövendő tanár
világot. Gy. tanári munkásságának ered
ményei kevésbé szembeötlökj de annál
mélyrehatóbbak: egy egész tanárnemzedék,
s 5 általuk vagy egy félszázad müveit
[közönsége, tiőle kapta irodalmi ízlését:
megtanította hallgatóságát megérteni egyegy műalkotást, fölismerni azt a kap
csolatot, amely a művet a teremtő lélek
kel lösszefűzi és megérezni azokat a fi
nom szépségeket, amelyekben a műalko
tások költiŐi értéke határozódik. Ez a ne
gyedszázad jelenti egyszersmind Gy. pá
lyájának zenitjét. Mint az ország legtekin
télyesebb folyóiratának, a »Budapesti
Szemlének<c szerkesztője (1873-tól), az
Akadémia első osztályának titkára (1870t!ol) 6 a Kisfaludy-Társaság elnöke (1879től), fokozatosan kezébe gy ü j tütte iro
dalmi életünk legfontosabb szálait, s egyé
niségének súlya, szellemének ereje csak
hamar irodalmunk vezérévé emelte. Az
ifjabb nemzedék ií^őnként pártot ütött
eUene, de hatalmát, tekintélyét nem tudta
megingatni. A század legvégén, érezvén
a ránehezedő évek terhét, lassanként vissza
vonult, 1899. lemondott a KisfaludyTársaság elnöki méltóságáról, 1902. ta
nári székéröl; a »Szemle« szerkesztését s
az akadémiai titkárságot azonban 1909.
nov. 9-én bekövetkezett haláláig vitte.
Méltóságán, állásán megosztoztak utódai,
súlyát és tekintélyét azonban nem hagyta
Örökül senkire. Az övéhez hasonló sze
rep és jélentlőaég egyiküknek sem jutott
osztályrészül. Olyan szabású egyéniség,
mint Gy., nincs ma már, a múltban is
kevés volt. Gy. hatásának és jelentőségé
nek titka az !ő emberi nagysága: tiszta,
fényes jellem volt, a legegyenesebb, leg
bátrabb, legőszintébb ember korában, olyan
nemes és önzetlen, mint senki más az
irodalom munkásai között.

dramaturg egy személyben. Mint költő,
noba kora ifjúságától ké^Ő aggkoráig »kebeléhez szorította a iantots, nem volt ter
mékeny: várta és nem hajszolta az ihle
tet. Költészetét Petpfiével és Aranyéval
hozzák kapcsolatba, nyilván, mert aman
nak lírájával sokat foglalkozott, Aranyt
meg mint embert is mindenkinél jobban
szerette. Ez a beállítás téves. Gy. lírá
jában a maga útjait járta, a maga sajátos
hangján énekelte meg családi boldogsá
gát és' fájdalmát, egypár gyöngéd, mélyérzésű költeményben (Margit szigetén) s
egészen egyéni fölfogással szólaltatta meg
hazafias érzéseit: bonvédeink hősiességét
lírával átitatott zsanrképben dicsőíti (Had
nagy uram), a szabadságharc után porba
döntött nemzetét ódával bátorítja (Hora
tius olvasásalvor), s a kiegyezés után si
kereitől elkapott magyar tüzét a szatíra
[gúnyával hűti le (Népszerűség). Verses
regénye, a nagyszabású E,omhányi, Pus
kin nyomán, de gyökeres magyar szel
lemben egy léha, de a szabadságharc vi
harában megedzett lélek tragédiáját akarta
adni — sajnos töredék maradt. Prózai
eligeszélései, köztük a legnagyobbszerű,
»Egy régi udvarház utolsó gazdája«, a
magyar realizmusnak legszebb hajtásai; ez
a kis regénye egy emberi élet sorsában egy
egész osztály pusztulását szimbolizálja
'megkapó erővel.

Mint tudós analitikus elme volt, ezért
esztétikai és irodalomtörténeti munltáiban,
a szintézistől tartózkodva, műalkotások fej
tegetését és méltatását tűzte H céljául.
Valóban az elemzésben és értékelésben rej
lett ereje s ebben minden elődénél és utó
dánál nagyobb volt. Még mielőtt egy né
met elme világgá röpítette az »Umwertung der Werteíc jelszavát, Gy. már el
végezte ezt a magyar irodalomra vonat
kozólag: revízió alá vévén irodalomtörténe
tünknek közkeletű, Toldy Ferenctől szár
mazó értékítéleteit, az egyes művek és
írói egyéniségek művészi elemzése alap
ján mindegyiknek megállapította igazi ér
Gy. lényeige szerint író volt: lelkének tékét és kijelölte helyüket az irodalmi
legnagyobb szükséglet© gondolatait éa ér- fejlődésben. Amihez remek emlékbeszé
aéseit írásban közölni embertársaival. S deiben (legszebb az Arany Jánosról szóló),
mert a lelke gazdag és differenciált volt, tanulmányaiban, könyveiben (Vörösmarty
irodalmi-munkássága is változatos és sok-- életrajza. Katona és Bánk bánja) hozzá
oldalú s maga Gy. költő és elbeszélő, iro- nyúlt, azt maradandóan elintézte. De —
dalomtörténetiró és esztétikus, kritikus és és ez nem kisebb érdeme —• előadásának
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Gyulai Pál
művészetével az irodalomtörténetet ki
emelte a szaktudománynak szárazságiából
6 azt az egész nemzet számára hozzáfér
hetővé, nemzeti kinccsé, egyben nemzeti
diszciplinává tette.
Munkásságának legismertebb fele s ta
lán legnagyobb hatású kritikusi tevékeny
sége. Erre predesztinálta már lelki be
rendezése: egyfelől fejlett szépérzéke, bon
coló és bíráló hajlama, biztos ítélete, más
felől erkölcsi bátorsága, meg nem alkuvó
természete. De tehetségét komoly mun
kával is fejlesztette, inkább intenzív, mint
extenzív tanulmányokkal (legnagyobb ha
tással Pianche Gusztáv, a »Eevuo de
deux
]\íonde<í kritikusa és Kemény
Zsigmond voltak reá) s a világiro
dalom jól megválasztott remekeibe, ki
vált Shakespeare és Arany költésze
tébe való elmélyedéssel. Elvétve mái'
egészen ifjan, a 40-es évek elejéa is írt
bírálatokat, de rendszeres kritikai tevé
kenységét 1850-ben indította meg a PetíŐfi-utánzók sekélyes irányát ostorozva,
.folytatta »Petió'fi Sándor és lírai költészetünk«c. tanulmányával (1854.) és a»Szépirodalmi Szemle« c. Összefoglaló kritiká
jával (1855.). Innen kezdve egy fél
századon át állandó figyelemmel kisérte a
magyar irodalom fejlődését, különös kedv
vel a drámairodalom legújabb jelenségeit
bírálva. Drámabírálatai ennek a fajnak
legértékesebh képviseljŐi, egyrészt azért,
mert Vörösmarty hagyományát folytatva
nagy gondot fordít a színészi játék elem
zésére és bírálatára B ebben csodálatos ér
zékkel mutat rá a hazai és külföldi színé
szek művészetének finomságaira, más
részt mert az egyes drámaírók sajá
tosságainak fejtegetéséből fölemelkedett
egyetemes érvényű poétikai és eszté
tikai tanítások megállapításáig, •— leg
értékesebb eredménye a tragikum lé
nyegének megállapítása. Nem volt nép
szerű kritikus: tisztelték ugyan, de ret
tegtek tíőle, annál inkább, mert erős meg
győződésű ember és harcias temperamen
tum volt s örömmel kapott az alkalmon,
hogy a kritikái ellen fölzuduló művészt,
írót, színészt, sőt színésznőt is, elméjé
nek félelmes erejével polémiában porha
eujtsa. ítélete egyébként is szigorú volt.
'A világirodalom ' nagyjain s a magyar
klasszikusokon finomodott ízlése élessé

tette szemét, mélyrehatóvá pillantását: iro
dalmunk jelenségeit a külföld remekeihez
mérve, magas szempontokból itélt. Még
Petőfit is bírálta s csak egy Arany volt, aki
hez minden téren raodálattal fordult. Az
irodalmat nem művészi játéknak nézte,
hanem komoly, szent dolognak, ezért a
művészet örök normáinak megbecsülését
és tiszta erkölcsi levegőt követelt minden
műalkotástól. Irodalmi álláspontja a mű
vészi realizmus volt B a regény és dráma
világában a lélekrajzot becsülte mindenek
fölött. Ez magyarázza közismert állás
pontját Jókaival szemben. De bármilyen
szigorúan bírálta Jókait, nagy elbeszélő
művészetét ismételten
elismerte. íté
leteiben mindig a meggyőződés vezette.
Csak azt írta le, amit igaznak tartott s
teljes őszinteséggel; hogy a közvéleményt
tolmácsolj a-e, vagy ezrek ítéletével száll
Bzembe, azzal nem törlődött. S mivel nem
csak mély elme volt, hanem kitüniő sti
liszta is, aki kristálytisztán fogalmazva
gondolatait, mindig rávillantott a lényére
B a konkrét példákon át a művészi alkotás
törvényeit is megismertette a közönség
gel: az sokat tanult tőle. De tanult az íróvilág is, így Gy. egyike azon igen kevés
számú kritikusunknak, akinek munkássá.ga
nem merült ki az elemzésben és bírálat
ban, hanem kritikáival alkotó munkát is
végzett.
(Császár Elemér.)
Gyulai Sámuel gróf, 1794. júl. ha
vában »a magyar Jádzó színnek inegűrö^
kítfeére szolgáló tőkepénzek kipótolására«
1000 Ehfrtot ajánlott fel.
Gyulai színészet. Az 1848—49-ifci
szabadságharc alatt, de különösen annak
lezajlása után az egész magyar színészet
válságos állapotba jutott. A helyzet Pes
ten is nehéz volt, de a vidéken még ne
hezebb.
Az első ember, akinek a magyar vi
déki színészet újjá élesztése e nehéz idő
ben szívén feküdt, Csernovics Péter, dús
gazdag • mácsai földbirtokos volt. (Mácsa
aradmegyei kis község, Gyulától öt mér
földnyire.) Csernovics Péter sógora volt
Damjanics Jánosnak, a vértanúhalált halt
hlős tábornoknak és egyenes leszármazottja
annak a Csernovics Arzén pátriárkának,
aki a szerbeket a török üldözések elŐl Ma
gyarországba hozta.
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Csernovics Péter Aradot és Gyulát (ez
utóbbit mint nyári állomást) szemelte H
céljai megralósítáfiára. Gyuláai könnyebt
volt a helyzet, mert — bár az osztrák
kényuralom itt is berend^eakedett — 1850ben a helyi hatóságK>k exponensei mégsem
voltak olyan kíméletlenek, mint más va
lósokban. Itt Kát könnyű volt magyar
BzíniellŐadások' tarthatáaára heljhatósági en
gedélyt szerezni. Ennek birtokában Cser
novics Havit, Szabót és Kaczvinszkyt (há
rom magyar színész-iamei^t) )>kineveztec<
színigazgatóknak s kelljŐ pénzzel ellátván
lakét, rajok bízta a szerteszét bujdosó
honvéd-színészek össze toborzását. A szín
társulat tagjai, akik így összejöttek, szá
zan felül voltak és a honfiúi lethargiából
ébredezni kezdjő polgárság valamennyit in
gyen szállásolta el magánál. Gyulán színhá^aiak, vagy alkalmas teremnek^ külö
nösen pedig olyannak, amely ily óriási
személyzetű társulatnak elég nagy lett
volna, híre sem volt akkoriban. Ez azon
ban nem okbzött bajt. Csernovics ugyanis
már eszméje kéletfezésekor megállapodott
a gyulai földesúr, Wenekhéim József
gróffal, mint jó barátjával és lelkes ma
gyar hazafival, akinek kastélyában lakott
Damjaniesné Csernovics Emília is, az egész
Kzjabadságbarc alatt, hogy a gyönyörű
grófi park közepében léviő óriási rájtsuit
kiüríti. Wenckheim József gróf a maga
költségén felszerelte a lovardát tágas, nagy
színpaddal, deszkapáholyokkal, a nézőté
ren lócáJíkal, óriási karzattal. A névtér
1000 embernél többet fogadhatott ma
gába. A társulata 3 direktor fennhatósága
alatt állott, a gázsit (mert nem' proporeiósak voltak) közösen fizettek az »ájn,ámé«-ból. A hasznon azonban (mert az
is volt) hárman egyformán osztozkodtak.
A páholyokat az egész nyárra terjedő
szezon alatt mágnások bérelték. Mindegyik
páholy-bérlet ára 1000 váltóforint, akko
riban óriási pénz volt. A néüíőtér és a
karzat helyárai igen mérsékeltek voltak,
íígyrészriol azért, mert Csernovics, alti
mindennapos látogatója volt a színháznak,
fiárkánylovaival alig egy óra alatt haj
tott be Mácsáról Gyulára, olcsó helyárak
kal akarta csalogatni a gyulai publiku
mot, ami teljes mértékben sikerült neki,
másrészaíől pedig azért, mert a színháznak
nem is volt szüksége e^isztenciája oká

ból a nagy bevételre. Hiszen a színbázat
ingyen kapták, kvártélyért nem fizettek.
De ami a legfontosabb, az egész társulat,
akiknek volt: családtagjaikkal együtt, in
gyen ebéd és vacsora-koaztban részesültek
és hozzá müyen pompás és bőséges koszt
ban! A lovarda elíőtti gyönyörű g^ztenye fák alatt óriási asztalok mellett kap
ták a grófi konyhán készült ételeket és
pedig próbák után az ebedet, előadás után
a vacsorát. A színészek csak a reggeliért
fizettek, de nagyrésze reggelit is kapott
ingyen a lakáeadóknál. Ami gázsit kap
tak, abból kirubázták magukat, ami bi
zony valamennyire ráfért, oly hosszú ideig
tartó keresethiány és lerongyolódás után.
A társulat tagjai között volt Prielle
Kornélia is, mint ö ezt Gyulán a nyolc
vanas esztendőkben történt vendégszerep
lése alkalmával nekem elbeszélte. Elve
zettem a grófi park lovardája elé s ha
mm évtizedet meghaladó idő multával mé
lyen meghatva emlékezett vissza egykori
működési helyére, elmondta, hol volt a
színpad, hol étkeztek a gesztenyefák alatt,
rajta kivül itt voltak: férje. Szerdahelyi
Kálmán, továbbá Feleky Miklós, akinek
kéaÖbbi felesége: Munkácsy Flóra (mint
egészen fiatal leány a gyulai deszkán lé
pett fel először), Foltényiék, Tóth Soma,
Molnár György, Komáromi Alajos s a
színpadnak ké^bhi idŐbén sok) jelese, kik
nek neveit azonban — sajnálatomra —
Prielle már nem tudta megnevezni. Ját
szottak drámát, vígjátékot, népszínművet,
öŐt operákat, ezek között Meyerbeer »Prófétáí<-Ját. Ebben Prielle — mint monda—•
maga is fújta a kórust. Megbatározott
szerepkör alig volt, mindenki mindenben
játszott, amit reá osztottak. Ősszel be
végződött a szezon. Akkorára Cserno
vics, óriási küzdelmek után, keresztül
vitte, hogy a társulat aöme Havi s Szabó
egyesült direktorsága alatt bevonulhatott
Aradra, Kaczvinszk'y pedig a tagok egy
írészével vándorútra kelt az ország más
részeibe.

(Kókn Dáíoié.)
*:
E jelentősnek mondható rövid színházi
idiőszak után Gyula vi^zaesett előbbeni
színháztalan állapotába. De idővel —• már
csak kedveziŐ földrajzi fekvésénél fogva
is —• jó kisegítiŐ nyári állomás lett bélőie. Nagyvárad, Arad és Szeged kör-
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zetének középpontja lévén, e Iiárom^ város
színészei nyaranta gyakran felkeresték. De
jöttek ide" társulatok másfelől is, mint
oéldául lS86-ban a Ditrói Mór vezetése
alatt álló Thália-szövetkezet. Az »Erkel
Ferenc színkör« (L. o.) felépítése nagyot
lendített a város színházi viszonyain. Az
új színkörben Kreesányi, Somogyi, Er
délyi Miklós, dr. Janovics Jenő és Almássy Endre táreulatai működtek 1—2
nyári hónapon keresztül.
Gyulai Zsiga, színész, sz. 1879. júl.
30-áii, Gyulán. Színpadra lépett 1901. okt.
havában. Mint színházi titkár elismert ne
vet vívott ki. Sok értékés szociális esz
mét vetett fel a Színészegyesület köz
igyűlésein. KÖvid működés után vissza
vonult.
Gyurkovics lányok.
Életkép 4 szaikaszban. írta Herezeg Ferenc. Bem.
1899. jan. 17. Magyar Színházban. Sze
reposztása : Mici: Somló Emma; Ka
tinka: Ráskai Emília; Gyurkovicsné: Sz.Szilassy Rózsa; Badványi ezredes: Mol
nár László; Radványi Gida t Rózsaliegyi
líálmán; Jankó: Kardos Andor; Bari:
Aranyossy Janka; Ella; Bilkei Irén;
Terka: Haller Irma; Liza: Galambos Mar
git ; Klári: Váradi M.; Horkay: Ráthonyi
Ákos; Kemény: Odry; Sándorfi: Füredi.
100-ik előadása: 1901. márc. 26. A Víg
színházban 1902. febr. 1-én mutatták be.
Itt Horkay Feri szerepét Góth Sándor
játszotta, Gyurkovicsné Rónaszékyné volt,
Miéi szerepében Csillag Klára debütált,
Katinka szerepében Csillag Teréz lépett
fel. Itt 40-nél tÖbl> előadást ért meg. A
Nemzeti Színházban 1922. máj. 12-én
ezintén bemutatták. Csillag Teréz volt
Gyurkovicsné; Katinka: Aczél Ilona; Radványi: Ró^ahegyi Kálmán; Gida: Abonyi Géza; Horkay Feri: Kiss Ferenc.
A bécsi Raimundtiieater 1900. jan. 20-án
mutatta be »Sprechen Sie mit der jSíama«
címmel. Ford. Gettke Ernő és Engel
Sándor. Newyorkban: 1911. febr. 20-án,
»The seven sisterscí cím alatt került színre,
a^ Lyceum-szín'házban, Boross Ferike for
dításában, aztán 1913. máj. 14-én, a lon
doni Savoy Theaterben. Göteborgban:
1924. dec. 29-én mutatták be a Lorensbergs-Theaterben, Stockholmban: a Folk-

theater 1925. márc. 7-én játszotta e mű
vet. Madridban: 1925. dec. havában ad
ták elő a Teatro Eslavaban »Habla Usted
con mamá<{ cím alatt, (Beszéljen a ma
mával), Révész Andor átdolgozásával.
Gyurkovits Matild, színésznő. Színi
pályára lépett 1870. okt. 15-én.
Gyurman Adolf, hírlapíró, sz. 1813.
április 26-án, Szászvároson, megh. 1869.
szept. 15-én, Pesten. A gimnáziumot Gyu
lafehérvárt, a bölcseletet Kolozsvárt végezte.
ISSÖ-ben a hírlapírói pályára lépett. Szín
művei: ))IV". László«, szomj. 5 felv. Pest,
1840. A M. Tud. Akadémia Teleki-jutalomdíjban részesítette. »Henrik és Vilhelmina«, szomj. 3 felv., 1836. máj. 16.
Gyulán adták elő. »A szobrász és az Epikureusíí, vj. 3 felv. 1840. »Csák Máté«,
szmű. (Csak töredékben.)
Gyurman Williams Alice, színésznő,
(Székely Gyula színész neje), sz. 1866ban, Londonban, meghalt 1903. augusztus
13-án, Kassán. Atyja Gy. Adolf. (L.
0.)
Színészakad'émiát
végzett,
1884ben vidékre szerződött. 1888. máj. 26-án
elsőízben lépett fel a Népszínházban, a
»Falu rosszá«-ban, mint Boriska; ugyan
azon év június havában le is szerződtették.
Néhány évi Népszínházi működése után
Rakod'czay Pál társulatánál találjuk. 1893.
júl. 28-án fellépett a Városligeti Szín
körben, a »Báuk bán« Melindájában, mely
ben figyelemreméltó sikere volt. Ezután
Kassára szerződött. Nagyon finom ízlésű
és intelligens színésznő volt. Az irodalom
mal is szeretettel foglalkozott. Egyes ma
gyar írók műveit ritka hűséggel és költői
lendülettel fordította angolra és számos
angol írót ismertetett meg magyar for
dításban a magyar közönséggel.
Gyűlölet. A szerelem abban keresi üd!vét, hogy tárgyával egyesüljön; a gyű-«
lölet pedig arra törekszik, hogy tár
gyát megsemmisítse. A gyűlölet ab
ban különbözik a megvetéstől, hogy
a gyűlölet előtt a tárgynak, mint hatalom
nak, érvénye van. A torzsalkodás: alat-»
tómban táplált gyűlölet, mely csak al
kalomra vár, hogy nyílt ellenségeskedés
ben törjön ki. fgy torzsalkodik Shylocik"
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Gyürki Szeréa

Gyűlölet
Antonio ellen s ennek megsemmisítésére
célzó indulatát csak addig nyomja vissza,
míg tettleg föl nem léptetheti. Hanem
ezen elfojtott gyűlöletnek látszania keU. A
ki nem törhetés gyötrő lángj a lobog
jon a szemekben és az egész tekin
teten 8 a hang éreztesse, mily küzdel
mébe kerül az indulatot féken tar
tani. Azért a torzsalkodó ember hangja,
erejében és szabadságában meg van törve,
szándékosan eltompítva. A titkon gyű
lölködő ember kedélye olyan, mint a vul
kán gyomra, mely tűzanyagát a végső'
kitörésre gyűjti össze; míg végre a sokáig
visszafojtott bősz indulat kirohanásával az
embert eddigi láncaitól fölszabadítani lát
szik. Minél tovább volt a lázongó d'űh.'
visszafojtva s minél inkább gyötörte az
embert: annál irtózatosabb annak kitörése.
Azonban ilyenkor az indulat túlzását jó
zan eszmélet fegyelmezze; csak e magas
fegyelem óvj a meg a színészt a ter
mészetesség durva túlcsapongásaitól. A
gyűlölség, a szétrombolás ós megsemmi
sítés gondolatával táplálkozik. E táp azon
ban nemcsak ki nem elégíti a gyűlölködő
lelket, hanem szükségének érzetét csak sok
szorozza. Innen van a gyűlölködó'nek bol
dogtalansága. Mert ő, dacára tevékenységé
nek, mag'át örökké gátolva, korlátozva érzi.
Ö soha sem juthat elégültséghez, melyet
a lélek teljes szabadsága, és az érzésnek!
teljes nyíltsága élvez. Megelégedést ő csak
akkor érez, ha győzött s a bosszúvágy
azonnal kialszik, mihelyt ki van elégítve.
Síinél nagyobb a gyűlölet, annál tehetetle
nebbnek érzi magát. Mert a gyűlölt úgy
tűnik fel előtte, mint újra meg újra meg
nőtt hatalom. Ez indulat az arcon baráz
dákba ássa he magát s mint önkínzó
állapot, az életet fölemészti. A gyűlölet
legmagasabb fogalma az ördögben testesül
meg; aki azon sikertelen és mégis .örök
harcra vállalkozik, hogy az önmagát
örökké megújító életet megsemmisítse. Az

ördögi jellem alapvonásait, a végtelen
gyűlölet és saját tehetetlenségének tud'alma
teszi, a gyűlöletnek Örökös újjászületésévei
szemben; a gúny, pusztító méreg és d'űh
különbféle vegyületeivel. (Egressy Gáhor.)
»GyűlöIöiii az olyan színészeket,
akik csak a színházi kisajtóban és a ven
déglői asztal mellett nagyok. Ne ordítsa
nak. Legyenek csendesek és áhitatosalc.
Sétáljanak sokat és menjenek egyedtil, ma
gányosan sétálni. Beszéljenek Önmagukkal,
hangosan és behatóan. Kérdezzék meg ön
magukat, feleljenek .önmaguknak és figyelj ének saját szavukra. Ismerj ék meg Ön
magukat. Csípjék magukat fülön mindbn
hazugság alkalmával. Legyenek tárgyilago
sak. Nem a látszat világába lépnek a mai
nappal, ez a lét világa. Itt nem az állja
meg a helyét, aki valamit művelt, hanem
az, aki valaki. Gondolják azt, hogy egyrendbe lépnek s alávetik magukat a2»knak
a benső szabályoknak, amelyeket ugyan
nem mond ki senki, de amelyek könynyen felismerhetők a megértők számára.
Közös munkánknak legszebb és legtávolibb célja egy olyan egységes művészi
együttes fejlesztése, amely lelkiekben és
zenében tökéletes harmóniában áll egy
máshoz való viszonyában és a tanulási
ido befejezése után mint egy eleven orga
nizmus, mint egy kicsiny, de önmagában
lezárt világ kivonul a nagyvilágba és hirdtefci a színház igazi művészetót. Ez a
művészet közös művészet, ensemble-művószet és csak az együttesben, amelybeni
mindenki mindenldért és mindenki az ügy
érdekében dolgozik, virágzik a színlíáz her
vadhatatlan csodája.cc (Reinhardt Milcsa.)
Gyurid Szerén,
színésznő, sz. 1876.
márc. 17-én, Budapesten. Színpadra lé
pett 1894. szept. havában, Komjáthy J á 
nosnál. Azután elhagyta a színeszpályát
és hivatalnoknő lett.
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H a a s Emil,
német színész. Tagja
volt a budapesti Gyapjú uecai német szín
háznak, ahol mint rendező, komikus, kedéIjesapa és jeilemszínész működött. JVIegli.
1894. nov. 26-án, Düsseldorfban.
H a a s Fülöp, bécsi szó'nyegáru-cég tu
lajdonos, sz. 1859. nov. Í8-án, megh.
1926. febr. 26-án, Bécsben. Már gyermek
korában feltűnt rendkívüli tehetségével,
úgy, bogy atyja külföldön taníttatta, majd
Budapesten fióküzletet nyitott számára.
1896. ápr. 15-én Hamburgban színre ke
rült »Hűség« c. színműve, melyet Reimer Innooentius néven írt. 1898. febr.
havában a bécsi Carltheaterben előadták
»A sors útja« c. drámáját, melynek fő
szerepét ő játszotta.
i í a a s e Frigyes,
német színész, sz.
1S2G. okt. 2-án, Berlinben, megh. 1911.
máre. 17-én, u. o. Atyja IV. Frigyes
Vilmos porosz király első komornyikja volt.
]5rottségi után lépett a színipályára. Az
50-es években a pesti és pozsonyi német
színház vendége is volt.
K a a s Lili,
színésznő, sz. 1894-ben,
Bécsben. Színpadra lépett 1914-ben.
Haáz ísíváa, d'r., ügyvéd, Heves m.
t. ügyésze, humorisztikus író, sz. 1877.
jún. 11-én, Budapesten, megla. 1910. ápr.
17-én, u. o. Jogot a budanesti egyetemen
végzett, 1906-ban ügyvéd lett. 1897. óta
közel kétszáz egj'felvonásos bohózatot irt,
fordított, tett színpadképessé (tubbn3'"ire
Satyr és Stephanus áJnév alatt), melyek
a budapesti és külföldi varieté-színpadokon
kerültek színre. 1913-ban hajóra ült, ba
rátainak azt mesélte, hogy Amerikában
várjálc fényes szerződéssel. Alig ért azon
ban Newyorkban partot, különös viselke
dése, zavaros és íeílengzűs beszéde feltűnt.

EIlís Islandta internálták, maj d vissza
küldték
Magyarországba,
Budapesten
csendben és visszavonultan élt, búskomor
lett és a halál megváltotta szenvedéseitől.
Habiíué. (fr.) (olv. abitüé = Benfentes.) A színházi törzsvendég, a gyakori
színházlátogató neve, aki a megszokás ré
vén bizonyos előjogokat élvez; pl. bejá
rása van a színpadra, az öltözőkbe, stb.
(1898. okt. 5-iki rendelettel Eudnay Béla
budapesti főkapitány a H-knek megtiltotta
a Népszínház színpadára való belépését.
A M. Kir. Operaházban Kopesa Elek,
azelőtt maga is H., adott ki ily értelmű
rendeletet.)
Habrájxyi J^ózsef, színész, sz. 1859ben, Brassóban- Színpadra lépett 1877ben, Csóka Sándor színigazgatónál.
Hacker-száía. Pesten, a mai Károly
király-kőrúton (régen Ország-út), a Dob
ucca sarkától felfelé a második liáz, a 7-ik
szám alatt volt. Tulajdonosa Hacker J ó 
zsef ácsmester. Már 1775-ben megvásárolta
özv. Fischernétöl, jd'e a kis földszintes liázafc
lebontotta és helyébe 1776-ban emeletes
házat építtetett. A ház felépítése, amint
az Hacker Józsefnek egy 1780-ban a ta
nácshoz benyújtott folyamodványából kitű
nik, azért történt, mert a jurátusok fel
keresték Őt és felszólították, bogy az ifjú
ság mulatságai részére építtessen egy meg
felelő tánctermet. Hacker reálisnak találta
a gondolatot és megépíttette a később
nagy hírűvé vált Hacker-szálát. Ez a ház
ma is megvan, természetesen nem az ere
deti állapotban, mert felépítése óta még
Ggj emeletet építettek rá és homlokzati
része is sokat változott az átalakítás követ
keztében.
A Haeker-szálában télen-nyáron egy
aránt bálafc voltak. Fekvése és kertjének
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Hadai (Hajdzsán)

Sándor

Haffuer

kellemes berendezése segítették elŐ gyors
sikerét. Népszerűs%éről Gvad'ányi József
gróf is megemlékezik, mikor az 1790.
évi országgyűlést énekelte meg:
Kik az híd véginél mentek opticába
Kik pediglen Pestre a' Comoediába
Mások meg siettek Hakkernek bállyába...
KésüLb a Hacker-szála elpártolt TerpsyoborétŐl és Thália papjainak nyújtott
menedéket. Vida László társulata játszott
a szála ideiglenes színpadán és későbíb
itt tartották a betlehemi s a passzió
játékokat is. Az első magyar színielőadlás
itt 1809. febr. 24~én volt. Itt kezdte pá
lyáját Kántorné, Déryné itt látott elŐS250r színielőadást, Katona József Békessi
néven itt játszott és itt adták elő első
darabját, a »Jolánthá«-t. A Hacker-szálában, melyet Vida László páholyokkal is
ellátott, 1812. £ebr. 19-ig játszottak a
magyar színészek s miután ugyanez év
febr. 9-én megnyílt az új nagy némefc
színház, febr. 21-tol a szabaddá lett Eondellában folytatták előadásaikat.
H a d a i (Hajdzsán) Sándor, színész, sz.
1860. szept. 25-énj Kecskeméten, megh.
•1900. febr. 3-án, Magyarbolyban (Baranya
m.), mint a kecskeméti színház tagj a.
Színpadra lépett 1880. szept. 25-én, Bogyó
Alajosnál és mint baritonénekes igen ki
tűnő névnek Örvendett. 1883. aug. 30-án
felléoett a Népszínházban, (tjjra 1894..
okt. 28.) Kolozsvárt szép sikerrel mutatko
zott be a »Csikós«-ban. 1899-ben a Vá
rosligeti Színkör tagja. — Neje: Kold'a
Róza, színésznő, kivel 1888. okt. 2-án lé
pett házasságra, Debrecenben.
H a d a r á s . (Lásd: Gyors beszéd.)
Hadbavonult színészek.
lágháború címszót.)

I
I

(Lásd: Vi

H a d e r Ferencné (Dominics Erzsébet),
színésznő, sz. 1903. máj. 6-án, Solymá
ron (Pest m.). Színpadra lépett 1927.
szept. havában.
Hadházy Camilla, színésznő, sz. 1904ben, Budapesten. Színpadra lépett 1922ben, amidon a Eenaissance Színház tagja
lett.

Eároly

Hadrifc Anna (Gere Zsigmondné), szí
nésznő, sz. 1888. febr. 19-én, Budapes
ten. 1895-ben végezte a Színészakadómiát.
Jászai Marinak kedveno növendéke volt
8 a nagy tragika szép jövŐt jósolt neki.
Vizsga után férjhez ment győri Taksonyi
József fővárosi tanárhoz s két évig távol volíi
a színpadtól. 1897-ben Kecskeméten mű
ködött, azután Tiszay DezsŐ szerződtette
Pécsre, majd Makó Lajos Temesvárra,
stb. Játszott paródiás szerepeket a ka
barékban is. Második férje Gere Zsig
mond színész volt. (L. o.) Főbb szerepei:
Elektra, Mathild'e (Folt, amely tisztít),
Magd'a (Otthon), !Eva, Nóra, Zaza, Tosca.
1904. jún. 10-én fellépett a Neanzeti!
Színházban, a »Fed'orá«-ban.
Haűzsits Antalj szerb író, a Matica
Szrbszka titkára, sz. 1834-ben, Szabadkán,
megh. 1916. jan. 18-án, Űjvidéken. A bu
dapesti egyetemet végezte. 1859-ben a pesti
Matica főtitkára lett. 1867-ben m^;vála8ztották a Kisfaludy Társaság levelező tagjává. 1868-ban átvette a szerb színész
egyesület vezetését. Lefordította Szigligeti
»Mamaí< e. vígjátékát szerb nyelvre, me
lyet 1872. ápr. 21-éii az újvidéki szerb
színházban elő is adtak. Szigligeti szín
műveit szerb színre alkalmazta. Sokat fá
radozott a szerb-magyar színészet érdeké
ben, Jeles szakcikke: ))A szerb színészet
MagyarországonK. (Fővárosi Lapok, 1891.
márc. 24.—82.—83. szám és Kisfaludy
Társaság Évlapjai. 1893.) »Szemelvények
a magyarországi szerb színészet multjából«.
(Színház és Élefc, 1905. 1. szám.) 1910.
szept. havában udvari tanácsosi méltóságot
nyert.
Haffner Károly, német színműíró, sz.
1804. nov. 8-án, Königsbergben, megh.
1876. febr. 29-én, Bécsben. Háromszáz
nál több darabot írt, melyek közül »Ein
Staatsmann oder der gerechte Minister<c
(»Egy államférfi vagy igazságos miniszter«), dr. 4 felv. Kossuth Lajos fordí
totta magyarra, 1826-ban. Kézirata az
aradi ereklyemuzeumban. A darabot Deb
recenben Mándöky Béla társulatánál elŐ
is adták, azonkívül több vidéki városban.
Szabó Antal fordította »Apáca és kegyencnő« e, darabját, (Debrecen, 1871.)
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Hahnel Károly

Hafgren-Waag Lili
Hafgren-Waag Lili, svéd operaéne
kesnő, a mannheimi udV. színház prima
donnája, Budapesten 1910. nov. 18-án fel
lépett Pick Ernő tenorista hangversenyén.
Utóbb 1912. márc. 19-én a M. Kir. operá
ban, »Walkür<í Sieglinde szerepét éne
kelte; 1918. máj. 15-én újra vendégszere
pelt, a Városi Színházban, Préger Miksa
társulatával, a »Tannhauser« Erzsébet sze
repében.
Hagn Sarolta, a müncheni udv. szín
ház tagja, 1833. febr. 28-án vendégszere
pelt a pesti német színházban. Az ifjú
ság azonban kifütyölte, hagymával és to
jással hajigálta csak azért, mert gr. Sánd'orék és Károlyiék protegálták. Wesselényi
lovagias védelmére kelt az üldözött nő
nek, párbajozott miatta és súlyosan meg
sebesült.
Hagyi (Hegyi ?) Krisztina, énekesnő,
Passy-Cornet asszony tanítványa, 1876.
ősze óta a madridi opera tagja.
Hagymakoszorú virág helyett nem is
meretlen jelenség a hazai színészet törté
netében. 1840. dec. 6-án a Nemzeti Szín
házban a »Eorgia Lucretia<i opera elŐadáeán Bognár Ignác hamisan énekelt, mégis
megtörtént, hogy partnere, Schodelné, a
felvonás végével kihozta a közönség elé
Bognárt, akit senkisem hívott, mire piszezegés hallatszott. Ekkor Schodelné, azt
mondta a közönségnek: »Kigyók közt énelíelni nem lehet!«, erre újabb zsivaj ke
letkezett; Sehódelnénak végül bocsánatot
kellett volna kérnie a közönségtől, ehelyett
azt mondta, hogy ha úgy kívánják, nem
énekel többé, hiszen részére úgyis nyitva
áll az út a külföld felé. Erre a kijelen
tésre hagymakosK-orút dobtak neki. De a
leleményes művésznő nem jött zavarba s
a hagymakoszorút e szavakkal helyezte a
sugó-lyuk tetejére: »Leteszem a nemzet
oltárára!« 1843. márc. havában Kassán
szintén megtiszteltek egy színésznőt ilyen
meglepetéssel, amint a »Regélő<í tudósít
j-óla: »Néhány nap előtt az első énekes
nőnek hagymakoszorút vetettek a színpadra<í. (1843. márc. 20. szám.) 1844,
márc. 12-én Kolozsvárott Pergő Celesztint, az akkor népszerű színészt, a »Paul
JonesK előadásán a karzatról hagymako
-

szorúval dobálták meg. »C. úr erre a kö
zönséget szólítá fel, ha valljon méltó volt-e
ez illetlen bánásmódra vagy nem ? A kö
zönség nemmel felelt és őt megtapsolá.«
(Erdélyi Híradó, 1844. márc. 19. sz;.)
Újabb időben is történt hasonló eset, Szé
kesfehérvárott, 1881. dec. 24-én, Cs. Hó
nával, 1892. júl. havában pedig Eélegyházán egy nagynevű tragikával, akinek
tiszteletére az ifjúság fáklyás felvonulást
i'endezett, azonban a művésznőnek nem
volt ideje e tüntetést megköszönni, mi
vel tovább kellett utaznia. A félreértés
azután azt eredményezte, hogy hagyma
koszorút küldtek neki.
Hahn Rudolf,
német színműíró, sz.
1815-ben, Drezdában, megh. 1889. okt.
havában, Schönebergben. 1847-ig színész
volt s mint ilyen elsajátította a színmű
írás minden titkát. Közel 200 egyfelvo
násos vígjátékot írt. Magyar színpad'on
előadott apróságai: »A miniszterelnök elŐszobájábancí, »A toll hatalma«. Az előb
bit nagyon sokat játszották a Nemzeti
Színházban; TJjházi Edének híres szerepe
volt benne. (Knabe Earkae Jeremiás.)
Hahnel Aranka, színésznő, sz. 1873.
Bzept. 28-án, Tordán. Atyja: Hahnel Ká
roly, színházi karmester; anyj a: Szabó'Ilka, drámai hősnŐ. Az országos színmű
vészeti akadémia elvégzése után, 1892-ben,
Csóka Sándor színtársulatánál Szabadkán
lépett fel először s eleinte a drámai szen
dékben, majd a fiatal hősnőkben jeleske
dett. Működött Kolozsvárt, Pozsonyban,
Kassán, Pécsett, Szegeden és a Budai;
Színkörben. Ez utóbbi színpadbn ő ját
szotta »Oyrano de Bergerac« első előadá
sain Eosane szerepét s a kitünŐ összjáték
nak Pethes Imre mellett egyik erőssége
volt. Jobb szerepei voltak: Melinda (Bánk
bán), JuIia (Romeo és Júlia), Nóra,
Kaméliás hölgy, stb. Pérjhez menetele
után visszavonult a színpadtól, de özveggyé
válván, újra fellépett. 1920-ban a Bel
városi Színház tagja volt, 1925. szept.
1-én a Magyar Színház kötelékébe lépett.
Hahnel Elároly,
színházi karmester,
sz. Szegeden. Atyja Hahnel Erigyes (drez
dai egyházi kai*nagy). 1859. okt. 1-én lé
pett színházi szolgálatba. Neje: Szabó Ilka
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Hajagos Károly

Hajdú József né

(Kariügecz Katalin), drámai laŐsnő, sz.
1848. aug. 7-éii, Tordán, megh. 1913.
jan. 17-én, Sopronban. Már 14 éves korá
ban jutott árvaságra, ekkor Szabó Mózes
színész lett a neveloatyja. 16 éves korában
Habnel Károly feleségül vette. 1866. okt.
16-áji lépett a színipályára. Működött
Kassán, Budán, Temesvárott. 1894-ben
nyugdí jba vonult.
Hajagos Károly, énekesszínész, (bari
ton), sz. 1881. okt. 1-én, Csantavér község
ben, (Báosbodrog vm.). Középiskolát Sza
badkán végezte. Ezután papi pályára ment;
azonban elhagyta a kalocsai teológiát és el
végezte a Színészegyesület iskoláját. Po
zsonyba szerződött, ahol első szerepe a
»KoÍdusdiák« e. operettben Jan Janitzky
volt. Következő állomása Pécs volt. Innen
Márkus Dezső 1911 -ben az azon évben
megnyíló budapesti Népoperához hívta
meg, ahol igen szép sikerei voltak. Végigküzdötte a világháborút, majd ismét foly
tatta működését az előbbi színháznál. 1930bana Városi Színház tagja. FŐbb szerepei:
Remondado (Carmen), Gaston (Traviata),
Elind (Denevér), Jazimirovics (Gyurkovics
fiúk), stb.
Hajdú György,
író, sz. Nagykani
zsán. Színműve: »A veszély«, dt. 3 felv.
Bem. 1928. júniusában, Nagykanizsán.
Hajdú Henrik,
színműíró. A fővá
rosnál volt tisztviselő, majd' városi bizott
sági tag és szocialista párttitkár, Újpesten.
Mint Ibsen műveinek fordítója szerzett
ismert nevet. Legkiválóbb fordítása a nagy
költő »Brand« c. tragédiája. Egyéb for
dításai : »Östraati Inger asszonys, szmű;
írta Ibsen Henrik, Bem. 1923. febr. 23.
Újpesti Színház. »John Gábriel Borkmanníí, szmű 4 felv.; írta Ibsen Henrik.
Bem. 1923. máj. 5. Vígszínház. »Solness
építümester«, dr.; írta Ibsen Henrik. Bem.
1924. jún. 25. Nemzeti Színház.
Hajdú Ilona, operaénekesnő, a M. Kir.
Operában mint szerződött tagnak első fel
lépte 1910. jan. 11-én volt, a »Fra Diavoló<í-ban. 1911. okt. 14. Bécsben, Reinhardtnál (Josefstadter Theater), majd
Münchenben, 1912. márc. 23. pedig a ber
lini Theafcer des Westens-ben, ())Szép He-

léna«), 1919-ben még tagja volt operánk
nak (Carmen). 1928. dec. havában Newyorkban a sZsuzsi kisasszony«-ban nagy
sikerrel mutatkozott be, úgyannyira, hogy
a rádióvállalat is leszerződtette. Közben
Berlinben működött.
Hajdn I m r e , karénekes, sz. 1907-ben,
Budapesten, 1926. óta a Városi Színház
tagja.
Hajdú István, színész, sz. 1867~ben,
Vácott. Színpadra lépett 1883. jún. ha
vában, Bogyó Alajos színigazgatónál.
Hajdú (Saabó) József,
színész, sz.
1860-ban, Debrecenben, megh. 1895. márc.
13-án, Csornán. Színpadra lépett 1882.
júl. 1-én, Bogyó Alajos színigazgatónál.
Hajdú József, színész, sz. 1884. szept.
30-ián, Debrecenben. A színészakadémia el
végzése után 1905. máre. havában a Nem
zeti Színházhoz szerződött mint jellemszínész. 1920. szept. 11-én a Vígszínház
hoz ment át sitt a»Mi ketten« c. vj.-ban
mutatkozott be, 1922-ben elhagyta a szí
nipályát, elment gazdálkodónak Pomázra,
ahol gazdasága elvonta a művészettől.
192G. szept. 20-án visszatért a színpadra
és újra fellépett a Nemzeti Színházban,
2ilahy Lajos »Zenebohócokc< e. vígjátéka
Angyal szerepében. Egyike a legkiválóbb
jellem szí nészcinknekj humoros szerepekben
is nagy hatást tud elérni, különösen ahol
u. n. száraz humorra van szükség, néhány
groteszk szerepben is különösen bevált, de
ép olyan sikerrel játszik komoly jellemsze
repeket és jellemzőn alakítja az intrikusszerepeket is. Főbb szerepei: Gloster (Lear
király), Bartholo, Pantaleone, Fidelio
(Csók), Koszta (Nagymama), Darázs
Berci (Te csak pipálj, Ladányi!) John
Harlington (Egy férj eladó), Pyber (Oeskay brigadéros), Knut (Solness építőmes
ter), Dulcoret (A tücsök), Gremio (i\Iakrancos hölgyek), Mányoki Samu (A pi
rosruhás hölgy), Maivolio (Vízkereszt),
De Larnac (Constantin abbé), Bourgine
(Most jelent meg). Orrondi (Szentiván
éji álom), Fülöp úr (Uri divat) stb.
Hajdii JözsefnC* Till Emma,
szí
nésznő, sz. 1866-ban, Szatmárott. Szín-
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Gyözö Lajos

Gyulai Pál

Halász Alfréd

Halász Sándor

Halmay Pásztori Kornélia
'=i#

Halmayné Mindszenthy Kornélia

Halmay Imre

Halmay Tibor

Halmi Jenő

Hajdú

László

Hajnal Györgyi

padra lépett 1893. máre. 28-án, Fekete
Miksa színigazgatónál, nyugdíjba vonult
1913. okt. 7-én.
Hajdú László, színész, sz. 1902-ben,
Nag}^kátán, 1923-ban a Eenaissance Színliáz tagja volt.
Hajdú Hajduska Manó, színész, sz.
1856-ban, Topolyán (Bács m.). Színpadra
lepett 1880-ban, a győri színpártoló egy
letnél, 1883-ban a színipályától megvált.
Hájdu Zoltán, színész, sz. 1890. ápr.
8-án, Hajduszoboezlón. Színpadra lépett
1917. dec. bávában.
Hajdúk hadnagya,
operett 3 felv.
Irta Kajna Ferenc. Zen. ezerz. Czobor
Káxoly. Bem. 1904. febr. ö. Magyar
Színbáz. A Várszínházban bemutatták
1922. nov. 4-ón. A Városi Színbáz mű
sorába iktatta 1926. jan. 30-án.
Hajdúnánási színészet. Hajdúnánáson
(Hajdú vm.) a színészek a Boeskay-száiló
tánctermében vagy a mozgóképazínbáz belyiségében tartanak eló'adást, rendszerint
okt.—nov. bonapokban. A termekben el
fér közel 300—400 né2Íő. A b'atóság egyes
esetekben a színtársulatnak elengedi a Vi
galmi adót, a világítást pedig kedvezmé
nyes áron szolgáltatják. Ujabb időkben
Hadó Béla, Krasznáy Em'ő, Csolnakossy
Gyula, Petbes Dezső színigazgatók kap
tak játszási engedélyt.
Hajdúszoboszlói színészet Hajdúszo
boszlón (Hajdú vm.) a »Bika« szálló nagy
termében szoktak a színészek játszani, eset
leg a polgári iskola tornacsarnokában, ahol
beépített színpad, van. A játék-ido szept.
okt. hava, néha nov.—dec. A színi idény
eltart néha két hónapig is. Újabb idők
ben itt járt színigazgatók: Darvas Emo,
Csolnakossy Gyula és Pethes Deza'Ő. A
társulatok anyagi és természetben nyúj
tott segélyben részesülnek.
. Hajdutska Lászlö, színész, sz. 1890ben, Budapesten. Eövid vidéki színészkedés
után 1913. őszén a Kemzetí Színházhoz
Bzerzjó'dtették, de a világháború kitörésekor
be kellett vonulnia s mint tüzérhadnagy

— több kitüntetéssel •— végigharcolta., a
háborút, 1918-ban újra a Nemzeti Szín
házhoz szerződött, ahol részben mint pon-tos és intelligens ügyelő, részben pedig
mint ügyea epizód-színész teljesít hasz-.
nos szolgálatot.
Hajfodorító. A színházi fodrász nevo
a régi színészek idején. 1792. karácsony,
havában négy paragrafusban állították
össze a kötelességeit. Már délután Öt óra
kor tartozott megjelenni a színházi öltöziőben, hogy a dolgát jól elvégezhesse. Ve
zetett állandó jegyz'őkÖnyvet arról,, hogy
ki milyen parókát vagy bajuszt basznál
az egyes darabokban. Kötelességévé téte
tett az is, hogy a ruhatári ruhákat is ki
porolja. Havidíja 16 frt volt. Minden
hibáért 30 krajcárra büntették.
Hajmássy Miklős, színész, sz. 1900.
júl. 2-án, Zalaegerszegen. Tanulmányai
után gazdatiszt lett gr. Károlyi nagymágocsi birtokán. Vég-igküzdötte a világba-'
borút, majd Hózsahegyi Kálmán színész-'
iskolájába iratkozott be. 1926-ban vidérken játszik, előbb Szegeden. 1927. ápr.
havában a Vígszínház szerződtette. Főbb'
szerepei: Paul (Őnagysága őrangyala),.
Gróf Tamássy (Postáskisasszony), Gosztonyi Bandi (Űri muri), Stromm (Kosztyfiú) stb. 1929. júl. havában 1000 peng6s fővárosi ösztöndíjat kapott. •— Neje:
Somlay Júlia, színésznő, Somlay Artúr
(1. o.) színművész leánya.
Hajnal DezsŐ, színész, sz. 1874. növ.
27-én, Budapesten. Az Orsz. Színművé
szeti Akadémia elvégzése után 1897-ben,
Deák Péter színigazgatónál lépett szín
padra. Azután felolvasó lett az j>Urátiia<í
tudom.ányos színháznál, annak megszün-'
tével pedig a filmszínészet szolgálatába
szeglődött.
Hajnal György, színész, sz. 1878. d'eo.
5-én, Budapesten, ü . ,o. végezte tanulmá
nyait. A Vígszínháí színésziskoláját járta,
1898—99'ben. 1900-ban elszerződött Mo-"
nori Sándorhoz, Dunaföld várra, ahol két
évig volt szerződésben. Ezután Szabadkán
játszik. Pesti Ihász Lajosnál, majd' a dél-,
vidéki színikerülethez kerül, Pöldessy Sán
dor tái'sulatához. Játszott még egy évig
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Hajnal Hajnalka

Hajó Sándor

'Erdélyben, Palotay Antalnál, a Város
ligeti Színkörben és Kolozsvárott is, Me
gyeri Dezső igazgatása alatt. Innen meg
hívták Nagyvárad'ra, akol 7 évig műkö
dött. 1910-ben operett-buffó Krecsányi Ignáenál (Buda-Temesvár), 1911-ben a Ki
rály Színház tagja, később mint az Unió
tagja, a Magyar Színházban is játszott.
1926-ban' |a Belvárosi Színházhoz szer
ződtették.
Hajnal Hajnalkaj operetténekesnő. (L.:
Houthy Hanna.)
Hajnal Hermin, (Adlerné), énekes szí
nésznő. Kéve a budai Népszínház idejé
ből ismeretes. tJgy itt, mint Latabár, Szabó
és Philipovies társulatánál oszlopa volt a
magyar operettnek. Óriási
terjedelmű
mezzo-szopránjávai, valamint élénk játé
kával mindenütt megnyerte a közönség tet
szését. 1859. ápr. 26-án mint szerződött
tag lépett fel a ÜSÍemzeti Színházbán, a
»Linda<{ c. operában, Pierotto híres altezerepében. Megb'. 1896. nov. végén, NewYorkban.
Hajnal Hona, (Rajner Olga), sz. 1861ben, Esztergomban. Színpadra lépett 1880ban, Gerőffy Andbr színigazgatónál.
Hajnal István, színész. Színpadta lé
pett 1864. nov. 18-án.
Hajnal Károly,
színész, sz. 1899.
máro. 20-án, Budapesten. Színpadra lé
pett 1923. máj. havában.
Hajnal (Valasek) Katalínj színésznő,
sz. 1856-ban, Dunaszerd'ahelyen. Szín
padra lépett 1879. júl. 10-én, HoUósi Ká
roly színigazgatónál.
Hajnal Klári néven lépett színpadra
Küry Klára (L. o.).
Hajnal Sándor, színész, sz. 1891. jún.
3-án, Erzsébetfalván. 1927, óta a Kis
faludy Színház tagja.
Hajnali fényt
úgy állítanak elő a
színpadon, hogy a szín hátterét pirossal
világítják meg, a szuffitába és rivaldába
g-yenge fehér, zöld és kék vegyes színt
alkalmaznak.

Hajnik Mild<5s, -író, sz. lS89-ben, Bu
dapesten. A fiumei kormányzóságnál volt
fogalmazó, majd' a miniszterelnökséghez ke
rült. Nyugdíjba lépése óta az irodalomnak
él, több regényt adott ki s tárcanovelláit
állandóan közHk a lapok. Színműve: »A
kirándúlá8«, szmű. 3 felv. Bem. 1923.
jan. 28. írók Bemutató Színháza.
Hajó Géza, színész. Munkái: »Játék
színi Emlénycc, Magyar hon lelkes fiai
nak 6 leányainak ajánlja, Vác, 1854. »Játékszíni Emlény«, Székesfehérvár.
Hajdii Ella, operaénekesnő, sz. 1907ben. Nagybecskereken. 1922-ig a Magy.
Kir. Opera balett-karának volt tagja, majd
1922-tíől 1926-ig a Városi Színháznál volt
szerződve, hol a »!Prasquita« c. Lehár-operettben, a »Tükör« c. pantominban, a
»Portici-i néma« stb'. címszerepekben lé
pett fel. 1926-ban a berlini Metropolszínház tagja lett.
Hajdú Etel, énekesnő, sz. 1893. jún.
9-én, Budapesten. Miután a Vígszínház
iskoláját végezte, 1918. júl. havában lett
színésznő. Első szerepe Pozsonyban »A
kis grízett«-ben volt. Ezntán Kassára
szerzMött. 1921-ben a Vígszínházhoz hív
ták meg. Itt 1922. szept. 22-én mutat
kozott be a »Cserehereií o. zenés vígjáték
Éva szerepében. Ezután a Városi Színliáz
szer2Íődtette, innen a berlini MetropolTheater hívta meg.
Hajó Sándor,
író, sz. 1876. febr.
11-én, Budapesten. Előbb hivatalnok' volt,
irodalmi sikerei után ott hagyta a hivatalt
és azóta csak az irodalommal foglalltozik.
1926. szept. 1. óta a Belvárosi Szính'áz
dramaturgja volt. Színművei: »Dombay úr
feleséges, vj. 1 felv. Bem. 1899. szept. 15.
Vígszínház. »'Éj£él után«, vj. 3 felv. Bem.
1900. nov. 2. Nemzeti Színház. »A holnapi, vj. 3 felv. Bem. 1908. nov. 17.
Magyar Színház. »Mary Anns, operett 3
felv. Társsz. Gábor Andor. Zen. szerz.
Kat^óh Pongrác. Bem. 1908. deo. 5. Király Színház. »Fiúk és lányok<í, szmű 3
felv. Bem. 1911. jan. 14. Magyar Szín
ház. »Di Altén und die Jungen« e. alatt
1913. dec. 20-án Nürnbergben is színre
került. »Lakájok<(, szmű 3 felv. Bem.
1913. márc. 1. Vígszínb'áz". .»Délibáb ucea
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Hajós Mici

Hajó Sándor
7.«, vj. 3 felv. Bem. 1915. jan. 80. Víg
színház. »A nap lovag-jaÍK, szmű 3 felv.
Bródy Sándor vegényéml. Bem. 1916. dec.
11. Vígszínház, »Démonokí<, komédia 3
felv. Bem. 1916. deo. 21. Vígszínház.
»Az ötvenéves fér£ií<, komédia 3 felv. Bem.
1919. jan. 4. Belvárosi Színház. »A
pletyfca«, komédia 3 felv. Bem. 1920. nov.
13. Vígszínház. Fordításai: sDoktcr Nebánt6virág«, boh. 3 felv. írták Desvalliéres és Mars. Bem. 1903. okt. 3. Vígszínház. í>A szép mosón'őíí, operett 3 felv.
írták Toché és Blum. Társsz. Hevesi S.
Zen. szerz. Offenbach. Bem. 1904. szept.
3. Király Színház. »Dorian Grey«, dr.
5 felv. írta Wilde Oszkár. Bem. 1907.
okt. 23. Magyar Színház. >;Grretchen«, tréfa
3 felv. írták: Dawis és Lipschütz. Bem..
1907. dee. 6. Magyar Színház. Felújí
tották: 1922. okt. 12. »A sötét pont«,
boh. 3 felv. írták Kadelburg és Pressber.
Bem. 1910. jan. 29. Magyar Színház.
»A koncert«, vj. 3 felv. Irta Bahr Her
mán. Bem. 1910. ápr. 16. Magyar Szín
ház. »Kis lord«, életkép 3 felv. Irta Burnett Hodgson. Bem. 1910. dec 17. Ma
gyar Színház. »N'agy díálcok«, vj. 3 felv.
írták Pierre Veber ós Serge Bassel. Bem.
1911. szept. 23. Magyar Színház. »Az
apja lánya«, szmű 4 felv. írták Guinon és
Buchínet. Bem. 1915. ápr. 10. Magyar
Színház. »A nok lovagja«, vj. 1 felv.
írta Labiche. Bem. 1915. jún. 11. Ma
gyar Színház. )>Évike(c, vj. 3 felv. írta
Ott 0._ Bem. 1915. o k t 30. Magyar Szín
ház. »ÁHomásfőnökíí, kis vj. írta Piccard.
Bem. 1919. nov. 27. Madách Színház.
»A szigorú piktorcc, vj. 1 fdv. írta Bernard Trístan. Bem. 1920. okt. 1. Belvá
rosi Színház. »Az apám feleségei, vj. 3
felv. Irta Louis Verneuil. Bem. 1921. máj.
6. Belvárosi Színház. »Kikiíí, vj. 3 felv.
Irta André Piccard. Bem. 1923. febr.
10. Belvárosi Színház. »Szépségí(, vj. 3 felv.
írta Jacques Deval. Bem. 1924. máj. 17.
Magyar Színház. »A papának igaza volt«,
vj._3 felv. írta Saeha Guitry. Bem. 1924.
máj, 24. u. o. sNagyvilági lányokcí, vj.
3 felv. írták Paul Armont és Marcel
Gnerbidon. Bem. 1926. okt. 17. Eenaissance Színház. »Calais-Dover«, vj. 3 felv.
IrU Július Berstl. Bem. 1926. okt. 1.
Belvárosi Színház. »A fehér egércí, ko
média 4 felv. írta Armont és Guerbidon.

Bem. 1927. jan. 20. Belvárosi Színház.
»Tücsök<{, boh. 3 felv. írták Meilhae és
Halévy. Felújította a Nemzeti Színház
1927. febr. 4. »Húsvéti vakációcí, vj. 3
felv. Irta Romáin Coolus. Bem. 1927.
ápr. 30. Kamara Színház. »Tied a szí
vem !«, vj. 3 felv. írta Bomain Coolus
és Hennequin. Bem. 1927. nov. 18. Bel
városi Színház. »A csókok koldusaa, dr.
4 felv. írták Duvernois és Birabeau. Bem.
1928. szept. 14. u. o. »Én és a húgom<í,
vj. 3 felv. Irta Verneuil L. Bem. 1929.
jan. 5. u. o.
Hajó Teri,
színésznő, sz. 1904-ben,
Budapesten. 1928. szept. 1-én a Fővárosi
Operett Színházhoz szerz^ődött.
H a j ó t a színpadon.
Hatalmas ha
jóknál a hajóvázában elhelyezett embe
rek tolják az alkotmányt. (Pl.: Bolygó
hollandi.) A távolban megjelenő kis hajószilhuettek közönséges keménypapírból van
nak és rá vannak szerelve egy hullámoskerelíű, sínen járó kis kocsira, amit
egy díszítö tol, a horizont függöny
és a tengervizét ábrázoló betét-díszlet
között.
Hajós, kegyesrendi tanár, egy magyar
vígjátékát 1769-ben — Kalazanti Szt. J ó 
zsef napján — előadta a szegedi tanuló
ifjúság.
Hajós Erzsi
(Böske), mezzoszoprán
énekesnő. Szilágyi Arabella tanítványa
volt. Mint a bolognai Teatro Communale
tagja lépett fel Budapesten, 1913. nov.
12-6n, főleg mint dalénekesnő aratott si
kert. A kezdődő operaévadra a milanói
Dal Verme-színház szeríiődtette.
Hajós Károly, zeneszerző. Budapesten
kezdte pályáját, 1909—10-ben Szolnokon
volt karnagy, 1912—13-baii Pozsonyban.
Berlinben a IMlia színház igazgatója volt,
majd ISTewyorkba költözött. Ott adtálc
»Natja<í c. operettjét. Egyéb munkája:
»Idegen mennyasszony«, operett 3 felv.
Szövegét írta Fodor Tibor. Bem. 1922.
szept. 22. Fíővárosi Nyári Színház.
Hajós Mici,
amerikai operettprima
donna, sz. Budapesten. Rákosi Szidi színi
iskoláját 1908-ban végezte, énekelni F a -
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Hajósípot

Hajós Zsigmond

K

rágó Áladáxnénál (Szörényi Bellánál) ta Színház tagjai közé már előzőleg, 1867.
nult. A filigrán alakú, fiús külsejű, rozsda okt. 1-én sikerült magát felvétetnie. Érde
vörös 'hajú, fiatalságot, üdeséget és paj kes és érdemes feljegyezni az alábbi részle
kos elevenséget árasztó leány Pesten nem teket. lS69-ben a Nemzeti Színháznál 600
keltett feltűnést. Szerepelt ugyan buda forint évi fizetése volt; augusztusban a
pesti színpadokon ia, (Magyar Színház bukaresti színhá-z 3000 frtos szerződést kí
ban, a Gyurkovica lányokban), de nem tu nált neki, de a Nemzeti Színház nem
dott kiugrani az elsők közé. lleményte- bocsátotta el, azonban felemelte a fize
lennek találta itt a helyzetet s egész fia tését 2500 frtra. 1870-ben báró Orczy:
talon, (tizenhatéves se volt) elment Bécsbe Bódog új igazgató fölemelte 4000 frtra.
1872. ápr. 1-én új szerződése lett volna
és ott a E,onacherben egy kis operett
ben nagy sikerrel debütált. Eközben látta 7000 frttal, de nem tudtak megegyezni
meg egy amerikai színházi ügynök és s H. Lipcsébe szerződött 4000 tallérra;
nyomban ajánlatot tett, hogy menjen ki tőlünk 1873. márc. 29-én (»Tell Vilmossvele Amerikába. Hajós Miéi ráállott, de ban mint Arnold) búcsúzott; ápr. 5-én
mielőtt fellépett volna, hat hónapig nem már Lipcsébe érkezett, 19-én ))Lohengrin«csinált egyebet, mint angolul tamilt. Első ben mutatkozott be. A következő évadban
fellépése alkalmával már tökéletesen tudta Prágába, innen 1875. tavaszán vendégszeaz amerikaiak nyelvét. Az 1911—12-iki 'repelni ment Olaszországba; novemberben
szezonban Keinhardt Henrik )>Die Spru- Nürnbergbe szerződött. 187S-ban Párizs
delfee« (A forrás tündére) e. bécsi ope ban, a világkiállítás alkalmával, az ottani
rettje címszerepét angolul énekelte ISTew- olasz opera hőstenorja volt. 1879. április
york, Csikágó, Omaha, New-Orleans, San- ban a nápolyi Teatro San Carlo-ban nagy
Francisco, Cincinnati, Saint Louis stb. sikerrel énekelt. 1880-ban foUépett Aradon,
színpadain; fiatalságáért »baby star«, ma ősszel Gand (Gént) operájának tagja.. Is
gyarságáért »the paprika primadonna« né mét Olaszországban játszott 1882-ben; aug.
ven becézték, újabban pedig egyszerűen 2-án szülővárosában, Cegléden hangver
»Mizzi«-nek nevezilí. A nagy európai ope senyzett, 10-én Prágába utazott, majd
rettsikerek, Lehár, Fali Leó, Kálmán újra Olasz- ós innen Spanyolország szín
Imre, Strauss Oszkár műveit ő vitte di padaira. Dec. 2-án mint Nemzeti Színhá
adalra Amerikában. Newyorkban mutat zunk vendége lépett fel, 18S3. febr. 3-án
kozik be, játssza a szerepet vagy három- pedig mint szerződött tag a »Bánk bán<(százszor és azután körútra megy az ame ban. Búcsúfellépte 1889. márc. 25-én volt a
rikai kontinensen és viszi a darabot még M. Kir. Operaházban, a »Báak bán<í-ban.
Imromszáz estén át. Az 1920-as években Ezután énekoktatással foglalkozott. Nagyon
Amerikát járt magyar művészek minden rövidlátó volt, ugy hogy megpróbált szem
üveggel énekelni, de nem sikerült, emiatt
kor támogatójukat találták benne.
határozta el a nyugdíjaztatását. A mil
lenniumi nyári operaazezon "Wagner-eykHajős Zsigmond, (dömsödi), európai lusa alatt szükség volt reá, Káldy Gyula
hírű hőstenor, sz. 1839-ben, Cegléden, igazgató meghívására el is jöttt és mint
megh'. 1911. jún. 25-én, Újpesten. Az; Stolzingi Waltber és Siegmund' számottevő
utreehti és heidelbergi egyetemen theoló- sikereket ért el. 1898. febr. végével nyuga
giát végzett, ott figyelmeztették gy.ünyörű lomba vonult.
hangjára, melyet nemsokára képezni kez
dett. 1868. ápr. 28-án fellépett a Nemzeti
Színházban, a »Norma« c. opera Sever sze
Hajösi József, színész. Színpadra lé
repében, melyről a »Zenészeti Lapok« így pett 1868. jún. 16-án.
emlékezik meg: »Hangjában és kifejezé
sében van melegség és rokonszenvesség.
Hajösípot úgy imitálnak a színpadon,
Hangjának tömör volumenjét és egészsé hogy egj vashengerbe sűrített levegőt szi
ges ércességét minden erőltetés nélkül tudja vattyúznak, majd ha már megtelt, a hen
érvénj'csíteni máris, még a legnagyobb te ger tetején levő csavart, megforgatják, mire
nor-régióban is s hozzá tisztán, mellből. a henger élesen sípol. Ez a hang tökélete
'Énektanára Stoll Péter volt. A Nemzeti sen megfelel a valódi hajósípplásnak.
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'HaJsineV Rezsőné

Halász Alfréd

Hajsinek Kezsöné (Putnik Mariska),
színésznő, BZ. 1887. nov. 7-én, Nagyká
rolyban. Színpadra lépett 1905-ben.

(L. 0.) — Leánya: H. Mariska, színésznő
lett 1904-ben. A vidéken előnyös neve
van, különösen a drámai szerepekben ért
el nagy sikereket és azon kevés számú
színésznőink egyike, aki a ))Sasfiók« cím
szerepét is eljátszotta. A debreceni kö
zönség egyik kedvence.

Hajtani a darabot — kifejezést a szí
nielőadás siettetésére értik a színészek. Van
rá eset, hogy technikai okokból késés áU
be az előadás menetele alatt, időnyereség
végett ilyenkor a siettetéssel akarnak a
Ezíuészek előnyhoz jutni. Vidéki társulatok
nál »mozdülások« alkalmával eléggé sűrűn
előford'uló jelenség.

Halasi színészet. (Lásd: Kiskunhalasi
színészet.)
. . .
P . Halász Adál, a kolozsvári Nem
zeti Színház, majd a strassburgi német
opera primadonnája, 1911. nov. 9-én Ber
linben (a Choralion-íeremben), 1912. nov.
23-án pedig Bécsben hangversenyzett.

Halábori, úttörő magyar színész, 1819.
telén a kolozsvári nemzeti játszó-társaság
gal Aradon szerepelt.
Halál a színpadon.
lás.)

Halász Albert, színész, sz. 1847-ben,
Kolozsvárott, megh. 1893-ban, Nagysze
benben. Színpadra lépett 1866-ban, Aibisi
László szín igazgátónál.

(L.: Agonizá-

Halandzsái. Arra a színészre mondják,
aki Össze-vissza beszél a színpadon, értelm:et!enül, botlással mondja el szerepét, mert
figyelmetlen és nem gondbl az elmon
dandó szövegre. (Gyakorlatlan, kezdŐ szí
nészek gyakran halandzsáinak.) A shalandzsa<í tréfás szót különben Karinthyt
[Frigyes csinálta s az Ő révén terjedt el
mindenfelé, ígj a színházi világban is.
H a l a p y (Alapi) Szilárd Konstantin,
latin nyelvű költŐ; sz. 1698-ban. üngvárt,
megh. 1752. ápr. 39-én, Privigyén. Ta
nulmányai befejezése után a kegyes ta
nítórendbe lépett; már fiatal korában a
privigyei g-imnázium igazgatójává válasz
tották, írt több iskolai színművet.
Hálás szerep, amelyben könnyen lehet
nagy sikert elérni. Ennek ellentéte a »hálátlan« szerep.
Halasi Béla, színigazgató, sz. 1858ban, Szegeden, meghalt 1915. június
15-én, Debrecenben. Színésszé lett 1878.
d'ec. 8-án, Miklóssy Gyulánál. 1884. szept.
havától a Nemzeti Színház segéd színésze.
Működött a Magyar Színháznál is. 1900.
július havában lett színigazgató Békés
csaba, . Munkács, Sátoraljaújhely, Kisvárda. Siófok, Losonc-kerületben. 1909.
okt. 5-én nyugdíjba ment. Tagja volt az
Orsz. Színészegyesület igazgató-tanácsának.
— Neje: Serfőzy Etel, operettének-esnŐ.

Halász Alfréd, színész, sz. 1882. júl.
21-én, Budapesten. Színinövendék volt a
Vígszínház iskolájában, 1897. okt.-tői,
majd egj év után elszerződött Havy La
jos színtársulatához. Azután Jeszenszky,
Aíicsey, Kövessy társulatának volt tagja
s mindenütt, mint kardalnok elsőrendű
szerepeket játszott. Pozsonyban Kellé Iván
társulatánál, ahol elismert színészek mű
ködtek, szintén jelentékeny szerepeket
bíztak rá, majd Szabadkára került s itt
Pethes Imre gyakori vendégjátéka ha
tása alatt, teljesen Pethes iskoláját követte,
a nagy művész a fiatal színészt annyira
megszerette, hogy amidőn ismét vendég
szerepelni jött, külön órákat adott neki és
különféle szerepekben vizsgáztatta, aminek
az eredménye volt, hogy tavasszal, midőn
gyakorlati évei lejártak és vizsgázni jött
fel az egyesületbe, a vizsgán »Cyranoff
n^'gy jelenetében olyan nagy sikere volt,
hogy a Vígszínház leszerződteUe a fiatal
színészt, ahol szintén szép szerepeket ját
szott, többek között Góth Sándor helyett
Ocskayban Jávorkát. A Vígszínháztól
újra vidékre szerződött, Kövessy Albert
társulatához, majd Makó Lajos debreceni,
később szegedi társulatához, kis idő múlva,
191.0-hen, színigazgató lett és 1914. évig
társulatot vezetett. A na3y háborúban kint
volt a fronton, ahol is rendezett előadást,
melyről Molnár Ferenc »Háborús emlé-
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Halász István

Halász Alfréd
keimK könyvében is megemlékezik. Majd
1918. dec. 1-én megkezdte újból színigazga
tói tevékenységét Csepelen, a sWeiss Man
fréd gyáji színház«-ban, ahol 1919. nov. vé
géig működött, majd a román invázió után
beszüntette működését és visszavonult tel
jesen a színészettől és egy magyar szak
lapnál helyezkedett el, azonban a színész
egyesület rendes tagja maradt tovább is.
1907. jún. 7-én feleségül vette Koltai J u 
liskát. (Lásd alább.)
Halász Alfréd, színész, sz. 1883. okt.
31-én, Szegeden, megh. 1910. máj. 14-én,
Kolozsvárott.
Halász Alfrédné, (Koltai Juliska),
színésznő, sz. 1884. márc. 30-án, Mező
kövesden. Színpadra lépett 1908-ban.
Halász Anna, (Földesi Vilmosné), szí
nésznő, sz. 1878. aug. 20-án, Baján. Szín
padra lépett 1895. ápr. 10-én, Leszkay
András színigazgatónál.
Halász Anna, színésznő', sz. 1903~ban,
MiskoIcK)n. 1929~ben a Fővárosi Operett
Színház tagja.
Halász Anna, színésznő. Előbb a Ki
rály Színház tagja volt. Innen 1928. szépt.
havában Johnson Jakobs igazgató Ber
linbe szerződtette, ahol elsŐ fellépte a »Für
euer Geld« c. revü főszerepében volt.
Halász Bálint, táblabíró, hites pró
kátor, a balatonfüredi színészetnek ötven
esztendőn át lelkes támogatója, Kisfaludy
Károllyal sokat buzgólkodott, az »áUandó
theátrum« érdekében.
Halász Dániel, színész, sz. 1859-ben,
.Szegszárdbn. Színpadra lépett 1877-ben,
Szuper Károly színigazgatónál.
Halász Ede, színész, az Operaház kar
énekese, sz. 1879. jan. havában, megh.
1911. nov. 13-án, Budapesten. Igen rokon
szenves tagja volt a magyar színművészet
nek. Előbb vidéken működött mint jónevű baritonista, majd az Operaház kar
énekesei közé vétette fel magát. A Szí
nészegyesületben több életrevaló eszmével
tette ismertté nevét.

Halász Gidáné, 1856. április havában
500 frtot adományozott a Nemzeti Szín
ház nyugdíjintézete részére.
Halász Gitta, operaénekesnő, a M. Kir.
Operaház művésznője. Énektanulmányait
Bécsben és Budapesten végezte. A M. Kir,
Operaházban 1918. szept. 22-én mutatko
zott be. Ábrányi Emil »Don Quijotes c.
operájában, a Királyleány szerepét éne
kelte. A közönség nagy tetszéssel, a sajtó
egyhangú elismeréssel fogadta bemutatko
zását. Azóta megszakítás nélkül kedvelt
és népszerű tagj a Operánk együttesének.
Ideálisan tölti be az operai szubrett-szerepkört. Külseje bájos és megnyerő, egész
lénye csupa mosoly és elevenség. Hangja
üdén csengő szoprán. Ennek a hangnak sa
játos egyéni zamata van: a sima kantiléuában lágy és behízelgő hatású, a ma
gas koloraturás fekvésben könnyen szár
nyal és ezüstösen csillog. Fölényes ének
tudásának, erős muzsikus ösztönének, fo
gékony képzeletének köszönheti minden ze
nei stílusban való otthonosságát. Szerepei
nek színészi részét az igazi temperamentum
üde közvetlenségével s az előkelő ízlés mér
téktartásával aknázza ki. Elsőrendű Mozart-éiiekesnŐ. »Figaró házasságá«-ban Susannét és Cherubint, »Don Juan«-ban Zerlinát, »Szöktetés«-ben Blondát, »Mirandoliná«-ban Biancát énekli. Legutóbb axCosi
fan tutte« komorna-szerepében aratott rend
kívüli sikert. Főbb szerepei: Annuska
(Bűvös vadász), Musette (Bohémélet), Oscar (Álarcosbál), Stanci (Farsangi lako
dalom), MarceUina (Fidelió), Nedda (Bajazzók), sfcb. 1928. júliusban nŐül ment
dr. Révész Ferenc főorvoshoz.
(Lányi

Yildor dr.)

Halász Gyula, színműfordítása: »Az
út végeíf (Journey's End), szmű 3 felv.
(hat képben). írta: R. 0. Sheriff. Bem.
1930. febr. 28. Vígszínház.
Haiász Ilonka, színésznő, sz. 1898.
okt. 3-án, Aradon. 1920. óta a Kisfaludy
Színház tagja.
Halász István, budapesti születésű ba
ritonénekes, 1913. novemberében két hang
versenyt adott Amerikában: az elsŐt Cle
velandben, Mérő Jolán Budapestről elszár-
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Halévy (alévi) Ludovíc

Halász Kálmán
mázott nagynevű zongoraművésznővelj a
másodikat nov. 26-án, a loraini operaház
ban; 1914. áprilisban pedig az TJníversity
'Farom of America meghívására, Newyorkban.
Halász Kálmán, színész, ez. 1903.
márc. 14-én, Szegeden. Színpadra lépett
1929. jan. havában.
Halász Katő, énetesnŐ, ez. IQOl-ben,
Hódmezővásárhelyen. 1934-ben az Apolló
Kabaré tagja volt.
Halász Margit, színész, sz. 1899. máro.
20-áit, Szabadkán. Színpadra lépett 1824.
júl. havában.
Halász Mária (Váradi Józsefné), szí
nésznő, sz. 1855-ben, Pesten. Színpadta
lépett 1873-ban, Kiss Gyula színigaagató
nál.
Halász Mária,
színésznő', sz. 1900ban, Pécsett. 1928. szept. 1. óta a Kis
faludy Színház tagja.
Haiász (Pischer) Matild, színésznő',
sz. 1865-ben, Komáromban. Színpadra lé
pett 1882. jún. 15-én, Bogyó Alajos szín
igazgatónál.
Halász Paula, színészn'Ő, sz. 1899-ben,
Tatán (Komáromm.). 1920. óta a Kis
faludy Színház tagja.
Halász Samuné, (Krasz Janka), sz.
1892. febr. 26-án, Irsán, Pest m. Szín
padira lépett 1914. máj. havában.
Halász Sáador, a Belvárosi Színház
volt gazd'aaági igazgatója, sz. 1901. máj.
28-án, Budapesten. Ugyanitt kereskedelmi
érettségit tett. 1923. szept, havában a Benaissance Színháznál kezdte meg színházi
működését. 1926. óta a Belvárosi Szín
háznál működött. 1927. júl. havában a
Belvárosi Színház gazdasági igazgatójának
nevezték ki. 1929. szept. havában az inté
zettől megvált.
Halász Zoltán, színműford'ító, fordí
totta Bertolozzi Carlo »Lulu« c. színművét,
3 felv. Bem. 1904. jan. 19. Vígszínház.

Halászi, szobrász készítette a debre
ceni állandó színház homlokzatán a dtámát és népszínművet ábrázoló szobrokatHalbe Miksa, német drámaíró, sz.
1865. okt. 4-én, Güttlandban. (Ny. Po
roszország). A naturalista német dtiáma
egyik úttöi^ője. Nálunk a Magyar Szín
ház 1897. dec. 29-én mutatta be az »Ifjúságí< c. színművét. Ford. Szomaházy
István. A berlini Deutsehés Theater
ugyanezen darabot a Vígszínházban 1902.
jún. 8-án mutatta be. A bécsi Burgszínház a Budapesti Színházban bemutatta
1915. márc. 30-án és 1917. ápr. 2-án.
Egyéb műve: »Mutter Erde«, (Föld
anyánk), fordította: gróf Batthyány
Ervin és Voinovich Géza, 1899. Mint no
vellaíró is jelentékeny a német irodalom
ban. Egy ideig a müncheni udvari szín
házak, majd az »Intimes Theater für
dramatische EspGrimfent6« igazgatója volt.
H a l é v y (alévi) Jacques Fromental
Eíie, híres francia zeneszerziŐ, sz. 1799.
máj. 27-én, Párizsban, megh', 1862. májc.
17-én, u. 0. A párizsi Conservatoire-t vé
gezte 18 09-tiől 1819-ig és növendékkorá
nak utolsó évében »Herminie<í c. kantátá
jával megnyerte a római díjat. Első na
gyobb sikere »Clairec< e. dalműve volt,
amelyet 1829-ben a Théátre Italien mu
tatott be 8 ezt követte a sManon Leseaut«
c. balettje, amelynek egy évvel késfíbb mác
a Nagyopera adott helyet. .Világsikerét
azonban a »Zsídóno« (L. o.) hozta meg,
amely 1835-ben került el^zör színre. Hi
hetetlenül gazdag termésű működését éle
tében is nagfon megbecsülték, a francia
Akadémiának tagja volt és a Conservatoire
tanára. Összesen harminchat operát írt.
Hagyatékában találtak még két művet, a
xNoes-t és a »Vanina d'Ornano« címűt.
Ezt az utóbbit a veje, Bizet fejezte 1^.
Operáin kivül kantátákat, fórfüíarokat, ro
máncokat, négykezes zongoraszonátákat és
több elméleti művet írt.
Halévy (alévi) Ludovic, fr. színmű
író, sz. 1834. jan. 1-én, Párizsban, meg'K.
1908. máj. 8-án, u. o. Nálunk színre ke
rült művei: »Kékszakállú hereeg<f. For
dította Latabár Endre, Kassán, 1868.
november 7. Budapesten 1877. június
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Halmai Béla

Hall Owen
22. »Carmen«. Ford. Ábrányi Kornél.
'Budapest 1876. sConstantiii abl)é«, vj.
'Ford. Paulay Ede. (L, o.) »0rfeu8Z a
pokolbon« (L. o.). »Szép Heléna« (L. o.).
»Párisi'élet<< (L.. o.)'. sKis berceg«. Ford.
Bákosi Jenő. Bem. 1878. okt. 11-én, NépBzínliáz. »Gerolsteini nagyhereegn.Ő«. (L.
o,)- »A színésznő fórjec<, boK. dalokkal, 4
felv. Táxssz. Meilkac. Ford. Fáy J . Béla.
Bem. 1879. jún. ll-én, Népszínbáz. »Tricocbe és Cacolet«, bob. 5 felv. Bem. 1879.
júl. 25. u. o. »Frou-Frou« (L. o.)- »A
kis naoj^sáűKí, operett 3 felv. Zen. szerz.
Lecoq. Ford. Fáy J . Béla. Bem. 1879.
Bzept. 5. U. 0. »Az aiagút«, vj. 1 felv.
SzÖv. irta Meűbac. Bem, 1881. Jan. 4-én,
a Népszínbázbau. »Fortunio dalas, operett
1 felv. »A kis marquisnéx, vj. 3 felv.
•Társsz. Meilhac. Ford. Adorján Sándor.
Bem. 1900. márc. 9. Nemzeti Színház.
»A kis mama«, vj. 3 felv. Társsz. Meil
hac. Ford. Fáy J . Béla. Bem. 1900. nov.
8. Vígszínház. (Csillag Terézzel.) »Tücsök«, bob. 3 felv. Társsz. Meilhac. Ford.
Hajó Sándor. Bem. 1927. febr. 4rén, Nem
zeti Színház..
»

Hall Owen
(James Dawis), angol
drámaíró, sz. 1848-ban, megh. 1907. ápr.
10-én, Harrowgateban. Londonban ügy
véd volt lS74^1886-ig. Nálunk színre
került operettjei: »Gésák«. (L. o.). »Görög rabszolga«, (L, o.). »Florodóra«, ének'fö játék 4 képben. Társsz. Paul Kubens
& Ernest Boyd Jones. Zen. szerz. Leslie
Stuart. Ford. Bálint Dezs'Ő és Mérei
Adolf. Bem. 1901. dec. ö-én. Magyar
Színház. »Az ezüst j>apucs«, operett 3
felv. Zen. szerz. Leslie Stuart. Ford.
Holtai Jenő. Bem. 1904. jan. 8. Nép
színház.
Hallá Antal,
színész, sz. 1843-ban,
Kocbanekben (Csehország). Színpadra lé
pett 1880-ban, BelŐdy Gábor színigazgató
nál.
Haller György gr., erdélyi földesúr,
1886. nov. havában 500 forintot adomá
nyozott a Marosvásárhelyt építendő színmzra.
Haller Irmaf énekesnő, sz. 1878. máj.
16-án, Budapesten. ISOS-bán lépett a szí-

jiipályára és működését a Magyar Szín
házban szept. 9-én kezdte,, a »Michu lányok« c. operettben. 1902—3~han Miskolo
primadonnája,. baajd. Krecsányi Ignáo
buda-temesvári társulatáé, közben 1910.
jan.—júl. Pozsonyban játszik; 1914. szept.
Miskolcon. 16 évi működés utáii 1916. jún.
1-én nyugdíjba vonult.
Haller József gr., 1794. ápr. bavár
ban közbenjárt, hogy a pesti magyar és
német színtársulat között egyezséget lé
tesítsen. A pénzre szoruló Buseh' Eugen
német színigazgatót a főispánhoz utasí
totta, támogatás céljából, egyben o ma_ga
is gyűjtést indított a m a ^ a r színtársulat
részére. (Gyűjtése eredménye 112 frt 30
kr.).
»HaIlgat, mint az Opera előtt a
szfinksz.« Gyakran előforduló színházi
mondás, mely a mindennapi életben is
használatos.
Halm Alfréd,
német színműíró, németró lefordította Molnár Ferenc >ÍA|
doktor úr<í c. bohózatát »Der Herr Verteidiger<í címmel, mely a berlini Neues
Schauspielhaushan 1910. febr. 15-én ke
rült színre.
Halm Frigyes, (báró Münch-Bellingirnusen Eligius), német költő, sz. 1806.
ápr. 2-én, Krakkóban, megh. 1871. máj.
22-én. Többek közt »Griseldis« c. darabja
is színre került magyar színpadon, Fánesy
Lajos fordításában, 1836. nov. 19-én, Bu
dán, Pesten 1837. aug. 24-én, a Nem
zeti Színházban. (Nyomtatásban megje
lent: 1843-ban.)
Halmágyi Mihály, színész, sz. 1899.
máj. 21-én, Budapesten, megb. 1925. jún.
25-éu, u. 0. Színpadra lépett 1922. júl.
havában. — Neje: Puskás Hona, szí
nésznő, sz. 1898. márc. 23-án, Nyíregy
házán. Színpad'ra lépett 1920. júl. ha
vában.
Halmai Árpád, színész, sz. 1885. nov.
24-én, Nagymegyeren (Pest m.). Szín
padra lépett 1905. szept. havában.
Halmai Béla, színész, sz. 1885. ápr.
13-áu. Színpadra lépett 1907-ben.
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Halmay Tibop

Halmai Emma
• Halmai Emma. színésznő, sz. 1886.
febr. 25-én, Aradon. Színpadra -lépett
1904. jún. havában.
Halmai Ernő, színész, ^sz. 1899. ápr.
14-én, Újpesten. Színpadta lépett 1924.
júl. havában.
Halmai Lajos, színész, sz. 1870-ben,
Budapesten. Színpadra lépett 1889. okt.
1-én.
Halmai Sándor, színész, sz. 1881. nov,
9-én, Budapesten. 1918-ban a Váa-osi Szín
ház tagja.
Halmai Vilmos, színész, sz. 1888. júl.
2fi-án, Budapesten. Színpadra lépett 1925.
júl. havában.
" Halmay (Vizsai) Imre, színigazgató,
8Z. 1848-ban, Pesten. A színipályát a
Nemzeti Színhiíz énekkarában kezdte, 1872.
faáj. havában. Közben elvégzi a Színészakadémia négy éves tanfolyamát, ezután
1877. január elején vidékre szerződik, még
pedig Karácsonyi Ignác miskolci társula
tához és ott mint jeles intrikus és di-ámai
színész működik. 18S8-ig sorrendben szer
ződésben volt: Szabadkán, Aradon, Ko
lozsvárott, Debrecenben, Szeged'en. 1888.
okt. 1-től 1908. szept. l-ig — nyugdíjba
vonulásáig — tehát 20 évig színtársulatot
vezetett és ezen idő alatt a vidék jobb
nevű színigazgatói között
emlegették.
J á r t : Sátoraljaújhely, Szatmár, Baja,
Ziombor, Miskolc (3 év), Kassa (1 év),
Szabadka (3 év), Székesfehérvár (2 év),
Igló-Ló'cse (3 év), Eger, Gyula, Szombat
hely, Nagykanizsa, Békéscsaba, Szentes s
a vidék egyéb jelentősebb városaiban. Főbb
szerepei: »Becsület«-ben Trast, »Válás
után«-ban Duval, xNők barátjá«-ban De
Byon, »Államtitkár úr«-ban De la Maré,
»Ofchellocí-ban Jago, »Bánk bán«-ban Biberaeh, Hamlet címszerepe, stb. Munkája:
»Tanulmányok az eredeti ós külföldi drá
mairodalom néhány jelesebb termékérőL«
(Hamlet, Bánk bán, Fösvény, Falusiak.)
Budapest, 1876. — 30 éves színészi ju
bileumát 1904. márc. havában ülte meg
Lőcsén, a »Szókimondó asszony8ág<(-ban.
Neje: Székely (családi nevén: Rettegi)
Emma, énekesnő, sz. 1857-ben, Técsőn
(Máramaros m.). 1874-ben mint karéne

kesnő kezdi a pályát Krecsányi Ignácnál,
Szatmárt. Vidéki jelesebb karmes'.ereinktől
nyert zenei oktatás mellett hamarosan ünálió
énekesnő lett s a Fatinitza, Orfeusz, Petaud
király és sok más francia operett fŐ női
szerepeiben jelentősebb sikereket ért el.
1877. aug. 21-én házasságra lépett Bereg
szászon. Az 1880-as években mint a Bu
dai Színkör tagja a fővárosi közönség:
előtt is sikerrel működött. 1910. jan. 1-én
nyugalomba vonult.
Halmay ICázínér, zeneszerző, sz. 1863ban, megli'. 1882. márc. IBrán, Jászberény
ben. Mint másodéves tanárjelölt Vidor Pál
»Vörös sapka<í c. népszínművéhez kisérő
zenét írt. A »Nincs menyország, se' pó
kok 8 miás híressé lett nóták és csárdások
korán elköltözött' zeneszerzője.
Halmay (Pásztori) Kornélia,
(Streliczky Józsefné), színésznő, sz. 185 l-ben,
Tatán. Színipályára lépett 1875-ben. 1878ban a Népszínház tagja. Ezután Szabó
Antalhoz, majd Bogyó Alajoshoz szerző
dött. 1884-ben Károlyi Lajos, .1886. máj.
havától Dancz Lajos, 1891. októbertől pe
dig Polgár Károly, majd 1894-ig Simándy
Zsigmond igazgatóknál volt szerződésben.
1909. ápr. 24-én Győrött jubilált. 1910.
jan. 1-én nyugalomba ment.
Halmay Tibor, színész, sz. 1894-ben,
Nagyazentmiklóson (Torontál vm.). Atyja
katonatiszt volt. Nagyváradon hadapródis
kolát járt, 1913-ban gyalogos tiszt, egy
év múlva huszártiszt volt. A háborút végigküzdötte. A kommunizmus idején lépett
a színipályára. Előbb a Fővárosi Operett
Színház tagja, majd 1920-ban a Városi
Színház, onnan 1922-ben a Király Szín
ház hívta meg táncoskomikcsnak. 1926.
november havában — rövid időre — ki
bérelte a Casino Mulatót,. azután Bécsbe
szerződött. 1928. aug. havában Keinhardt
Miksa Berlinbe szerződtette, ahol az »Artisten« c. amerikai színdarabban ért el
nagy sikert. FŐbb szerepei: Kadét (BúcsukeringŐ), Chablis (Apukám),
Jefferson
(Orlov), Őrmester (A hermelines nő),
Tommy (Debrecenbe kéne menni), Aristid gr. (Olivia hercegnő), Laci (Kiss és
Kis), Wodzinska Antal (Chopin), Czibere György (Királynő rózsája), Tóni
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H a l m i (Egyesi)

Etelka

H a l m y Ferenc

(CirkuszKerceguő), G r . Biebersbach (Sze
rencsetánc), Caesar (Marinka, a táncosnő),
Spaghetti (A 3 grácia^, stb.
H a l m i ( E g y e s i ) E t e l k a , színésznő, sz.
lSG3-ban, Kassán. Színpadra lépett 1882.
okt. 8-án, Csóka Sándornál.
H a í m y F e r e n c , a legnagyobb magyar
színészek egyike, sz. 1850. ápr. 5-én, a
bókésmegyei MezJŐberényben. Apja, SztariU Vince, megyei számvevlo volt, anyja,
Dank Franciska. M i n t középiskolai tanuló,
Szarvasra került, ugyanannak a Korén Istvá.nnak a keze alá, aki egykor Petőfit is
tanította. De apja 1861-ben Budára he
lyeztetvén át, Ö is ott folytatta a tanulást.
1863. tavaszán apja elhunyván, a nehéz
anyagi viszonyok közt maradt, gyenge test
alkatú fiú kénytelen volt még úgyszólván
gyerekfÖvel kenycrl-rereset után nézni s így
lett 1864-ben Aradon báró "Wasmeréknél
nevelő. A színpad festett világa utáni vágy
korán parázslott lelke mélyén s mikor
1865~ben végig nézte Szigligeti híres nép
színművének, a »Csikós«-nak előadását, mit
különösen F ü r e d i Mihálynak, a felejthetet
len népszínműén ekésnek szereplése tett neVGzetessé — lájigra lobbant vágya a szí™
nészet karjaiba vitte. Az iskolában Öt ara
nyat nyervén, ezen a pénzen utána ment
az Aradról Gyulára vonult színtársulatnak
és 1865. febr. 1-én Szilágyi Béla szín
igazgató, mint egyelőre ingyenes tagot,
föl is vette. Tehetsége hamar felcsillan
ván, igazgatója 16 forint havi gázsival
szerződtette. Ugyanakkor vette föl Együd
István pályatársának — a budapesti Nép
színház későbbi elsőrendű, korán elhalt tag
jának ajánlására a H a l m y nevet. Bár nem
erős, de csinos tenorhangja lévén, eleinte
inkább énekes színésznek készült s ját
szott népszínművekben és a divatossá válni
kezdő operettekben, sőt &gy ízben —
1872-ben — Kolozsvárt még a »Bűvös
vadász«-ban ]\íax fárasztó szerepét is rá
bízták a vékony dongájú fiatal színját
szóra. Kolozsvárra kerülte előtt Miskolcon,
aztán Debi'ecenben, majd Budán a Vár
színházban és a krisztinavárosi színkör
ben játszott. A r a d i GeiS, a fiatal színész
nemzedék lelkes támogatója és Latabár
Endre, szintén a legismertebb nevű régi
színigazgatók egyike szívesen nyújtottak:
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teret H a l m y mindjobban fejlődő tehetsé
gének. H í r e hamarosan annyira nŐtt, hogy
mikor 1872. Őszén Szerdahelyi Kálmán,
a Nemzeti Színház híres bonvivant-színésze
meghalt, az intéző körök nyomban H a l m y
szerződtetésére gondoltak ós ő e célból, —
éppen László Józsefnek, az akkor már a
színpadtól régóta visszavonultan élŐ és ko
lozsvári tuskulánumában kertészkedő egy
kori nagy színésznek ajánlására — meg
hívást is kapott vendégszereplésre. 1873.
jan. 27-én, 29-én és febr. 3-án lépett föl
a Nemzeti Színház színpadán, mint ven
dég, a »Csapodár«, a »Fenn az ernyŐ, nin
csen kas« és »Az utolsó levél« c. vígjáté
kokban. Sikeres felléptei után a jószemű
s a fiatalságot mindig pártoló Szigligeti
javaslatára mindjárt szerződtették,
úgj
hogy azon évi m á j . 9-én már a színház
tagjaként adta a »Tündérújjak«-ban Kerbrian E,ichardnak, a dadogó bretagnei ne
mes ifjúnak hálás szerepét.
Éppen tíz esztendeig volt tagja a Nem
zeti Színháznak, ahol folytonos és roha
mos fejlődésével szinte páratlan népszerű
ségre tett szert. A közönséget és a kri
tikát is valósággal elbűvölte H a l m y m ű 
vészi egyónáségének ritka közvetlensége s
a legnagyobb színpadi feladatok tökéletes
megoldására hivatott fényes tehetsége. P&dig külsőségekben nem volt nagyon meg
áldva. Kitkás srfőke haja csakhamar úgy
elhullott, hogy úgyszólván állandóan pa
rókát kellett viselnie szalon-darabokban is,
legfeljebb egy-egy kiaszott korhely sze
repében jelenhetett meg a maga stílszerű
természetes kopaszságában. Szeme kissé sa
vószínű volt, — de a szív igaz érzése,
a kedély melege elbűvölően tudott t e 
kintetében megvillanni. Feltűnően sovány
arcából er'Ős vonalú hajlott orra még job
ban kiemelkedni látszott. De idétlen fin
tor, túlzó grimasz sohasem jelent meg
ezen a kedves, szellemes aroon. Termete
vékony, középmagas volt. Kezével mindig
sokat gesztikulált, amit bírálói eleinte
gyakran kifogásoltak is, de mozdulatai ál
talában is nagyon élénkek, ám természe
tesek voltak, kellemes b'atásúak, minden
mesterkéltség nélkül. Művészetének azon
ban fő-fő eszköze, megragadó hatásának
legelső tényezője: hangja, beszéde volt.
Pedig ez a b'ang nem zengett valami fé
nyesen, inklább gyenge volt, kis terjedelmű.
~

Halmy Fereac

Halmy Ferenc

viharos ei/ő kifejezésére nem alkalmas. De
színében, csengésében s a beszédmódban,
ahogyan ezt a csevegésre és őszinte érzés
tolmácsolására oly felettébb alkalmas kis
hangot gazdája használta: volt valami csu
dálatosan érdeket keltő, megkapó, lebi
lincselő, szívreható. Halmynál gyorsab
ban senki sem tudta pergetni a szót, de
viszont nála jobban élezni sem. Tökéletes
tisztasággal beszélt s így a rá mindig fe
szült figyelemmel hallgató né2íőtér utolsó
zugában is meg lehetett érteni minden
szavát. Öröm és fájdalom, ellenszenv és
ragaszkodás, ridegség és mély érzés, ci
nizmus és kedélyesség, korlátoltság és szel
l e m i s é g egyaránt nagyszerű tolmácsra
akadt ebben a párját ritkító s mind máig
túl nem szárnyalt heszédművészben, a ki
fejező képesség e kitüno színpadi képv^előjében.
A tíz esztendő alatt, m í g a Nemzeti
Színház tagja volt, mintegy 160 szerepet
játszott. A magyar klasszikusok közül egyízben — mikor a Nemzeti Színház né
hány tagja lerándult színházi ünnepre
•Kecskemétre — Katona »Bánk bán«-jában Biberachot, a »lézengŐ ritter«-t adta.
Kisfaludy Károly sKérőkíí-jében a külfüldieskedŐ mágnást, Szélházyt, a »Három egyszerreíí c. egyfelvonásosban Oi-mi
Sándort játszta. Szigligeti sok jeles alakí
tásra adott neki alkalmat, a legkülönbet
talán »Liliomfi« címszerepében, melyben
a szeretetreméltó könnyűvérűség megtes
tesülése volt. De kedvesen léha Eejtei-je
a »Fenn az ernyő<c-ben szintén kitünŐ sze
repe volt, valamint kalandor Bábel lo
vagja a »E,ózsa« c. történeti vígjátékban.
A );Csikós<í-ban a mulató úrfit, Asztolfot,
a »Szükött katoná«-han a léha Lajost, a
»Nőuralom«-ban a jó pajtás Kondorit, a
»Mamá«-ban a szerelmes fiatal ügyvédét,
Ormi Bélát játszotta. Egyízhen, Nemzeti
Színházbeli tagsága elején, 1873-ban, Tamássy hirtelen rosszulléte folytán beugrott
a »Csikós«-ban, a kerek erdőt járó Andris
bojtár énekes szerepébe. De volt szerepe
Szigligetinek »A világ ura<í c. történeti
szomorújátékában is, a szapora beszédű
Vitulius patríciusé. Csiky Gergely, aki sze
rette a szerepeket a színészekre szabni,
néhány érdekes feladatot nyújtott H a l m y nak. Legnagyobb sikert aratott a »Proletárok« silány, cinikus Zátonyi Bencéjével,

mely alakot Halmy reálisan költői felfogású
játéka a valószínűség ós élethűség eleven
színeivel vonta be. A xStomfay csilád«-ban
a kis Lipóczy Barnabás bánatosan tréfás
és lemondásban is vágyakodó hangja a
leánykérési jelenetben a művésznek a szív
mélyéből fakadó szivárványos humoráról
tett felejthetetlen bizonyságot. Az »E1lenállhatatlan« e. spanyol tárgyú vígjáték
ban a címszereplő, elbizakodott B-odrigo
lovag alakját találó színekkel díszítette.
Kégebbi és újabb magyar szerzők da
rabjaiban kapott szerepei közül fölemlíthetők m e g : Balogh István »Mátyás diák«jában a címszerep, CsathÓ P á l s F í a t a l
házasok« c. vígjátékában a szeles Lengey,
Dobsa eleven menetű kis darabjában, az
»Egy nő, kinek elve vannak« címűben az
ifjú orvos Márnái, Degré sEendkivüli elő
adása c. egyfelvonásosában Kegényesi, a
szökött színész, Tóth Kálmán »Nők az alkotmányban« c. vígjátékában
Szlankaményi báró, Bérezik Árpád »Közügyekí<jében a képzelődő Gócsi Muki, a »Házasítók<(-ban pedig a parlagi Mácsik Náci,
Bercsényi Béla »Váltóí<-jában a váltóhami
sításba keveredett, de alapjában jó ér
zésű Kéve Gusztáv, ifj. Ábrányi Kornél
»A'Iarianue(í-jában a főszereplőnek, Omode
Adorján grófnak ábrázolásával igen nagy
sikert aratott, e durva lelkű férfi alakját
a magatartás és hang előkelőségével, erő
szakosságát imponáló eréllyel elfogadha
tóvá, s'őt érdekessé t u d t a tenni.
Volt néhány kitünÖ shakespeare-i és moliére-i szerepe is Halmynak. Amazok kö
zül iíereutioja érdemelt elismerést, »Ilomeo és Juliá«-ban, a kedélyeskedésnek és
szellemességnek, majd a haldoklás híres
jelenetében a tréfálkozó cinizmusnak h a n g 
j á t nagyszerűen eltalálván. De végtelenül
kedves volt, mint vígan fecsegJő Gratiano,
a »Velencei kalmár«-ban s kítünŐ felfo
gással, kacagtató groteszkséggel ábrázolta
Keszeg Andor úrfit a »Vízkereszt<í-ben.
Moliére figurái közül a »NŐk iskolája«beli szerelmes Horace, a mulatságosan sze
leburdi »Lélie«, a »Kénytelen házasság«beli udvariaskodó spadassin: Alcidas, s a
»Misanthro«-beli
szenvelgő
hiú
poéta
Oronte, voltak az Ő kipróbált művészetére
bizva. Egyéb külföldi remekírók darabjai
közül Calderon-nak »Az élet álom« című
darabjában Clarint — még egészen fiatal
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színész korában — igen ügyesen és ke
délyesen adta s még nagyobb hatással
Moreto »Közönyt közÖnnyei«-jében az el
més Polillát. De ezeket a sikereit felül
múlta Eeaumarcliais két híres vígjátéka
hősének, Figarónak páratlanul fürge és
merész, szellemes és fölényes alakításával.
Legtöbbször játszott azonban Halmy a
X I X . század híres francia színpadi írói
nak akkortájt részben még a múltból
igen szeretett, részben akkor divatossá lett
darabjaiban. Ezeknek az íróknak mulat
ságos vígjátékaira és hatásos közép
fajú drámáira kitünŐ együttes áRt a
Nemzeti Színház rendelkezésére B ennek
& személyzetnek egyik főerŐssége éppen
Halmy volt, aki minden művészi tulajd'onfiággal rendelkezett, amikre ezekben a
pezsgő szellemmel és nagy színpadismeret
tel írt darabokban az eló'adónak szüksége
van. Seribe darabjai közül »A diplomatá«ban, mint Chavigny báró, természetes
könnyedséggel, »A lánc«-ban mint Ballandard, fiatal ügyvéd, megvesztegető j ó
kedvvel, a »Női harc«-ban G-rignon Gusz
táv szerepében is páratlanul kedvesen játezott s »A rágalom(í-han mint Guibert
bankár, szintén elsőrangú alakítást nyúj
tott. Labiche-féle szerepei közül legyen
elég a mulatságos »Perrichon úr utazásasbeli Savari Danielét fölemlíteni. Az idő
sebb Dumas pompás vígjátékai közül »A
saint-eyri kis asszony ok (í-ban kapott Halmy
Htünő szerepet, a szeretetreméltó korlá
toltság remek típusát teremtve meg a kis
Dubouloyban. Sand George »Villemer marc[uis«-jában a könnyelmű, de jószívű
D'Aleira herceg léhaságát elragadóan ked
vessé tudta tenni, mftg tudott szólalni a
szív hangj án is s e szerep egyik leg
szebb diadalává lett rövid, de fényes pá
lyájának. Barriérenek »A szerelem bolondjai<í c. vígjátékában a világot járó
Fugéres André alakját fölényesen állította
vezető helyre. Az ő idejében a, legnép•szerübh francia drámák egyike volt az
Augier igazán szép »Fourcbambault család«-ja 8 ebben a felületesen csevegő, de
•a szívét is megtaláló Léopold szerepében
szintén igen nagy sikere volt. Sardou da
rabjaiban sok pompás szerep jutott Halmynak; »Az utolsó levélx-ben a szellemes
Bloek Prosper, a »Gsapodár<í-ban a szelererdi Champignac, »A jó falusiak<í-ban

Floupiu gyógyszerész, ))A jó barátok<(-ban
a finom raisonneur Tholosan
orvos,
>;Odette«-ben a jó barát Béehamel s ta
lán legkivált a »VáLjunk el«-ben az okos,
ügyes férj, Des Prunelles. Pailleronnak is több vígjátékában játszott: a ked
ves egyfelvonásos »Szikrá«-ban á fiatal ka
pitánnyal, De Gérannal, az erősen, de fi
noman fűszerezett »Ahol mulatnakí<-ban a
virtuóz beszédű Veret Gastonnal, a kitűnő
»Aliol unatkoznak«-ban pedig a kedves,
józan Raymond-nal szerzett újabb és újabb
babérlevelet pályája koszorújába. Az if
jabb Dumas drámái közül ))A kaméliás
hölgy«-ben mint melegszívű E.ieux Gaston nyerte meg a közönséget. A )>Danissffek«-ben mint Taldé Roger, francia attaché, úgy adta elő a híres vadászkalandot, hogy elbeszélését sokáig mint a pá
ratlan finomsággal színező színpadi dikció
mesterművét emlegették. Az »Idegen no«ben pedig De Septmonts herceg alakjá
nak hitványságát a külső máz előkelőségé
vel művészien enyhítette. FeuiUetnek »A
kisértcsK című művében a kedves Kérouane Achille mulatságos szerepében már
pályája első éveiben bebizonyította nemes
művészi törekvését. A »Delilá«-ban Carnioli lovagnak, a gazdag műbarátnak szeretetreméltóság-át és elmésségét pompásan
éreztette. Az »Egy párisi regény<(-ben pe
dig — melyben életéhen utolszor játszott
— különösen a banketten; pohárköszöntő
közben bekövetkezhető haldoklásnak mű
vészi realizmussal történt eljátszásával
mintha minden addigi szereplésénél maga
sabbra emelkedett volna. Évekkel előbb
igen nagy diadala volt a Gondinet »Club«jában, mit a híres együttes egészen az
ő vezérkedése mellett adott elő. Hasonló
lépcsőt szolgáltatott emelkedéséhez Musset
»Ne fogadj fel soha semmit<í c. kedves
vígjátéka, melyben a könnyűvérű • Alfréd
alakjának a finomságon kívül súlyt is
tudott adni. Felejthetetlen alakítása volt
Belot izgalmas drámájában — »A 47-ik
cikk«-ben — Mazilier Victor, aki ked
ves cinizmussal búcsúzik a szalontól, ahol
illúzióit és hajszálait elvesztette. Dennerynek )íHázasság hajdan<í című — akkor
erősen borsosnak érzett — vígjátékában
Grandvallon Hector, Manuelnek »Munkások« c. költői egyfelvonásosában a meleg
hangú fiatal kézműves, Marcel s Coppcc-
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nek hasonlóan poétikus kis művében, »A
kincsíí-ben, mint nemesen hevülő János
herceg bokrosította érdemeit, növelte népBzerűségét.
Néhány német vígjátékban is nagy si
kere volt Halmynak, különösen Moser
JíIbolyafalÓK-jában, mint rövidlátó kis hi
vatalnok, Eeldt Beinh.ard és Klapp sok
szor adott sRosenkranz és Güldensíiem«jében, mint inkognitó utazgató Ernő gróf.
S Nemzeti Színházbeli szereplése első
éveiben már erősen magára vonta a figyel
met az orosz Grogoly »B,evizoi.vi-jában, a
revizornak gondolt Klesztakov alakjának
eikerült megformálásával.
Élete utolsó nyarán nagy vállalkozásba
íogott az eredetileg is gyenge testű, ak
kor már a tüdővéazt mellében hordó, ne
mes becsvágya művész. Jól megszolgált
pihenés helyett ebnent a Népszínházba és
egymásután többször eljátszotta, mint ven
dég, Coupeau szerepét, a Zola regénye
után készült híres »Pálinká<í-ban. Játéka
valósággal megrázó hatást tett a közön
ségre, mely fokozódó izgalommal nézte,
hogy a csendes, kedves bádogos legényből,
a boldog családi élet derült idilljén át ho
gyan válik egj\ baleset nyomán iszákos
korhely, aki végül a delírium tremens
rettenetes tünetei közt —• szalmazsákját
rágva és görcsökben fetrengve — nyomo
rultul pusztul el. Az alakítás naturalisz
tikus részeit Halmy a művészet fényével
vonta he 6 nevének megörökítéséhez ez
a játék ismét jelentékenyen hozzájárult.
Sajnos, hogy megrendült egészségi álla
potát is gyorsan vitte a vég felé ez a
testi-lelki nagy megerőltetéssel járt sze
replés. Az 1882—83-iki idénynek még lát
szólag friss kedvvel indult ugyan, szerep
lésének utolsó hónapjában, 1883. januáriuaáhan, két új alakításon, a E-ákosi Jenő
»Ida«-jab6li kedves kis Szalapay grófén
8 a »Párisi regény« említett Chevrialján kívül régebbi jó szerepei közül töb
blet eljátszott (Oronte-ot, Raymond-t, Four(diamljault Léopoid-t, Béchamel~t) —
mintha búcsúzott volna a neki oly ked
ves és szent deszkáktól — dte a Ghevrial
nehéz szerepének harmadszori eljátszása
után már oly rosszul lett, a színfalak
közt néhány év óta sokat köhögő és el
elaléló szegény fiatal művész, hogy nyom
ban délvidékre kellett utaznia. Ez az utolsó

fellépése valóságüü diadalmámor közepett,
1883. januárius 29-én történt, pontosan
tíz éves fordulóján annak a napnak, mi
kor mint 23 esztendős ifjú vendégművész,
Rejtei kitűnő szerepében olyan élénk tet
szést aratott a Nemzeti Színház kényes
ízlésű közönsége előtt. Külföldről ugyan
— bár emésztő láztól sorvasztva — még
mindig reménykedve tért haza, de orvosai
és hozzátartozói tudták, hogy az ijesztően
lesoványodott, elgyengült test már nem
sokáig bírja.
Június 1-én éjjel halt meg s mint
méltán gyászoló igazgatója, Paulay írta,
a magyar színészetről szóló kis tanulmá
nyában: >magy űrt hagyott maga után.
és nemcsak egy szerepkört juttatott árvaságra<í. Temetése óriási részvét mellett ment
végbe. Özvegye maradt, Mindszenti Kor
nélia, (L. 0.) az egykor ünnepelt operetténekesnŐ és két gyermeke: Margit, a ké
sőbbi jeles drámai művésznő és Gyula.
Halmy lelkes Önképzéssel, igen szép mű
veltségre tett szert rögös pályáján s mint
fordító, az írótollal is ügyesen bánt. Le
fordította Augiemak »Cavarletné«, i i j .
Dumasnak »Két apa« c. színművét s Najacnak »A fal tövóben« c. egyfelvonásosát.
(sz. k.)
Halmi Ferenc, színész, sz. 1878. máj.
18-án, Budapesten. Színpadra lépett 1911.jún. havában.
Halmi Ilns, kardalosnő, sz. lS98-ban,
Budapesten. 1916-han a Bevű-Színház
tagja volt.
Halmi Irén, színésznő, sz. 1907. aug.
10-én, Budapesten. Színpadta lépett 1926.
szept. 1-én.
• i
Halmi Jenő, id., színigazgató, sz.
1877. febr. l8-án, Hidaskürtön (Pozsony
m.). A gimnáziumot Nyitrán végezte.
1893-ban beiratkozott a Solymossy Elekféle színiiskolába. 1894-ben Szálkai Lajoa
színigazgatóhoz szerződött. Későbbi igaz
gatói, kiknél mint elsőrendű szerelmes-szí
nész működött, a következők; Deák Pé
ter, Fekete Béla, Dobó Sándor, Bokody
Antal, Somogyi Károly, újra Szálkai La
jos és Kreosányi Ignác. 1903-ban igazgató
lett. 1904—1905-ben Szlavónia, Horvát-
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ország- és Bosznia nagyobb városaiban ope
rett-társulattal műLüdütt. Belgrádban két
Hónapon keresztül működött társulatával.
A világháborút az orosz és olasz harc
tereken küzdötte végig és mint százados
került haza. Közvetlenül a leszerelés után
Budapesten a leszerelt katona-színészekkel
a Máv. gépgyár színház-helyiségében tar
tott előadást. Később ismét vidéki szín
igazgató lett. 1928. óta Nagykőrös, Vác,
Kisvárda, Karcag, Kisújszállás, Jászbe
rény, Salgótarján, Mátészalka, Berettyó
újfalu városokban működik. — Neje:
Szalma Teréz, színésznő, sz. 1890. okfc.
12-én, Kolozsvárott. Atyja Szalma Gyula,
építőmester, anyja Szilágyi Róza. Mint
műkedvelő, 13 éves korában kezdte a pá
lyát. 1904-ben DicsŐszentmártonbaii kezdte
el tulaj donkép eni működését. 15 éves ko
rában férjhez ment Halmi Jenőhöz. FŐbb
szerepei: Nebántsvirág, Bob herceg, Gábor
diák, A -tonia, Királyné rózsája, stb.
Halmi J e n ő
ifj., színész, sz. 1905.
nov. 18-án, Belényesen, (Bihar m.), szí
nész-szülőktől. Iskoláit Kolozsvárott és Sarajevoban végezte. 16 éves korában ön
kéntes volt és 4 és fél évig katonai szolgá
latot teljesített. 1925-ben színész lett és
szerelmes szerepeket játszott. Főbb sze
repei: Ottó (Bánk bán), Cristian (Cyrano),
Laertes (Hamlet), Cárevics (Oroszország),
Kovács (Olympia), Misi (Szegény lányt
nem lehet elvenni), stb.
Halmy Margit, (H. Ferenc leánya),
drámai színésznő, sz, 1876. dec. 18-án,
Budapesten. A Színészakadémia elvégzése
után, 1896. szept. 10-én lépett a színipályára. 1897-ben férjhez ment Tanay Frigj-esh'ez. (L. o.) Előbb Debrecenben mű
ködött. 1901. ápr. 13-án az »Endre ós
Johanna« Mária szerepében vendégként fel
lépett a Nemzeti Színházban. 1902. ápr.
1-én Kolozsvárt mutatkozott be a »Francillon«-ban. 1903-ban a Nemzeti Színház
hoz szerződtették. Mint ilyen, ez év okt.
14-én mutatkozott be az »Egyik olyan,
mint a másik<í c. e^felvonásos vígj átékban. 1904. jan. 1-én a Vígszínház
tagja \Q':t, r,hol jan, 19-én mutatkozottt
be a »Lulu« címszerepében. 1907. okt.
1-én a Magyar Színházhoz hívták meg,
ahol mint rendező 1908. ápr. 5-én »Az

t

attasé apjaí< előadását 6 készítette elő.
1919. decemberben a Dunaparti Színház
hoz kapott meghívást. Sokáig tanítottt Rá
kosi Szidi színésziskolájában. 1923. jún.
hi^vától a Belvárosi Színházban műkö
dött. 1926. óta a Nemzeti Színház tagja.
1928-ban az ü j Színház vendége volt.
Apja tehetségéből sokat örökölt. Vérbeli
színésznő, aki észrevétlenül csúszott át más
és más szerepkörbe. Ha nőre lehetne, vagy
szokásban lenne a jellem-színész kifeje
zést használni, H. Margitra ez igazán
ráillenék, mert a legkülönbözőbb női jel
lemeket ábrázolja vígjátékban s drámá
ban egyaránt. Főbb szerepei: Aase (Per
Gyut), Csangné (Krétakör), Kennedy
Anna (Stuart Mária), Eamsden Zsu
zsanna (Tanner John házassága), Tanítóné
(Süt a nap), Ida néni (Uj rokon), Csicsókáné (Borcsa Amerikában), Didö (A sze
relem iskolája), Ádámné (A masamód),
Nagyanyó (A kék madár), Mária Lujza
(Sasfiók), Grófné (Déryné ifjasszony), stb.
Halmi Matild,
színésznő, sz. 1887.
nov. 18-án, Nagykanizsán. Színpadra lé
pett 1911. j ún. havában.
Halmi (Halom) Eóza, színésznő, sz.
1858-ban, Marosvásárhelyen. Színpadralé
pett 1882. okt. 1-én, Yáradi Ferenc szín
igazgatónál.
Halmi-i színészet.
Halmi ugocsamegyei községben 1884. máj. havában Ká
rolyi Lajos színtársulata működött.
Halmi Tusi, kardalosnő, sz. 1900-ban,
Nagyváradon.
Halmi Vilma, színésznő, sz. 1859ben, Máramarosszigeten. Színpadra lépett
1878. aug. 18-án, Hubay Gusztáv szín
igazgatónál.
Halmos Elemér, színész, sz. 1893.
ápr. 22-én, Budapesten. Színpadra lépett
1917. nov. havában.
Halmos Gf-yula,
színész, sz. 1878.
szept. 2-án, Abádszalókon (Szolnok m.).
Színpadra lépett 1906-ban.
Halmos Izor, budapesti földbirtokos,
19U. máj. havában 500 koronás és 1912-
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ben 2000 koronás pályázatot hirdetett egy
felvoaáfios vígjátékra. 1913, ápr. havában
2000 koronás pályadíjat tűzött ki a ma
gyar színészet története megírására, ame
lyet Pataki József, a Nemzeti Színház
tagja nyert el. (A munka a Táltos kiadá
sában 1922-ben jelent meg nyomtatásban).
1917. nov. 1-én új pályadíjat tűzött ki.
1923-ban 100.000 koronás pályadíjat tű
zött ki egy kétfelvonásos színdarabra,
melyet Mátrai Sándor »A magyar embers
c. műve nyerte el.
Halmos János, operaénekes, (tenor), sz.
1888-ban, Aradon, ahol iskoláit is vé
gezte. Pályáját Szendrey Mihály aradi
színigazgatónál kezdte, tőle elszerződött
Pozsonyba, Polgár Károlyhoz, azután
Sopronban és Pécsett működött. Egy ideig
Temesvárott volt szerzjődtetve, majd 1924ben a Városi Színház tagjai sorába lépett.
1929. óta a M. Kir. Opera tagja. E^őhb
szerepei: Calíot (Pompadour), Canio (Baíjazzók), Faust, Don Jósé (Carmen),
Schober Ferenc (Három a kislány), Ernani, Bánk bán, Radames (Aida), Tu~
riddu (Parasztbecsület) stbHalmos Eöbert,
kormányfőtanácsos,
1927. febr. 15-én ezer P-t juttatott a
Magyar Színpadi Szer2^k Egyesületéhez,
hogy azt mint »Heltaí Jen5-ösztöndíj<í-at
egy tehetséges fiatal drámaíró részére ad
ják külföldi tanulmányút céljaira.
Halton (heltn) Mary, amerikai színésznő,
sz. 1873. aug, 3-án, Newyorkban. 11 éves
korában zeneiskolába járt, Párizsban. Szü
lei elhalálozása után Lagrangenál és Sbriglianál tanult, majd Bonhy Jakahnál. ElsŐ
fellépte a newyorki Standard-Theatreben
volt, majd a Kaszinószínház szerziődtette.
Játszott még: Londonban, a Lyric-The
atreben, a Gaietyben, a Prince of WalesTheatreben. Majd világkörüli útra indult
és nálunk is feÚépett a Magyar Színház
ban, 1898. nov. 10-én, a »Gésák« Mimózá
jában, újból fellépett a Népszínházban,
1900. dec. 19-én, a »San Toy« c. operett
ben, majd ismét a Magyar Színházban,
a »Gésák<í-ban.
Hamakers Bernardine, brüsszeli éne
kesnő, sz. 184;8-ban, Lyon mellett, hova

ősei Németországból vándoroltak be. Első
tanulmányait a francia konzervatóriumban
nyerte, majd k:^bb színpadokon játszott.
Nálunk 1875. jún. 1-én volt az első fel
lépte, a Nemzeti Színházban, a »Luoiá«ban, mii-iől így szól az egykorú kritika:
»Ei6sebb hatásra nincs elég erős hangja.
A mije van, (valamint többi tulajdonságai
is) biztosabb sikereket ígérnének neki a
'koncertteremben. Közönségünk a mű
vésznő keresetlen egyszerűségét ezúttal a
színpadon is méltányolta«. (Reform, 1875.
jún. 2. és 10.)
Hamar László; városi hhivatalnok, sz.
1844. szept. havában, Debrecenben, ahol
elvégezte a gimnáziumot és a jogot. 1865ben a debreceni Casinónak Kazinczy pá
lyázatán : »A vidék tündérecí o. 1 felv.
verses vj.-val eldő díjat nyert. Egyéb
művei: »Bíboros hölgy<í, dráma 4 felv.
Bem. 1869. máre. 23. Debrecen. »Iparlovagok«, szmŰ. Bem. 1881. Debrecen.
Hamlet, dán királyfi alakját Shakes
peare tette halhatatlanná, bár e tárgyat
eló'tte már többen feldolgozták. HaniLet
mondabeli alakját legelőször Saso Grammaticus, a XII-Ík század egyik' króni
kása említi meg. Saxo szerint Hamleti
atyj át, a dán királyt megöli Fengo, a
király öccse, Hamlet nagybátyja s a fiú
is csak úgy menekülnek meg a haláltól,
hogy őrültnek tetteti magát. Hamlet az
után kis pártot szervez s egy ünnepségen
a részeg Fengot híveivel felkoncolja, Saxo
szerint Hamletet egy barátja támogatta
s volt egy szeretője. Sh'akespeai'O ebből a
barátból alkotta meg Horació alakját s
a szeretőből Ophéliát. Saxo történetét
1564-ben BeUefor^t francia író dolgozta
fel »Histories tragiques« c. novellás kö
tetben s Kyd angol drámaíró ebtíől írta
meg az első Hamlet drámát, mely azon
ban elveszett. Shakespeare Hamletje 1603ban jelent Jneg, 1604-ben azonban újra
átdolgozta s ez az átdolgozott »Hamlet<í
él ma is.
Hamlet kedvelt szerepe volt az angol
színészeknek s köztük Garrick Dávidnak
is (L. 0.), aki 1772-ben át is dolgozta
Shakespeare remekművét, kihagyván be
lőle a sírásókat és Osrikot. De ez az át
dolgozás Garrick visszalépte után végle-
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gesen letűnt a színpadról. Hamletet kü
lönben a német fordítók is átdolgozták
6 az emberi akarat gyengeségének nagy
tragédiájából hat-felvonásos héroszi szoimorú játékot csináltak.
Magyarorazágon 1774-ben játszották elő
ször Hamletet, még pedig német nyel
ven —• Pozsonyban. ]\íagyar nyelvre
1790-ben fordította Kazinczy Ferenc, de
nem az; ercdetibíol, hanem a SchrŐderféle német kiadásból. Kazinczy fordítása
nyomtatásban is megjelent, slöt egy név
telen 'hazafi jutalmat helyezett kilátásba
annak a színjátszó társaságnalc, amely
»Kazinczy úr Hamletjét illendő képpsn
eló'adja«. A »Magyar Kurir« pedig a kö
vetkezőképpen toborozza (1790. ang. 27.
Bzjámában) a Hamlet eljátszásái'a alkal
mas játékosokat: »Ázok, a'kik magokat —
azoknak a személyek felvállalásokra, me
lyek Hamletben előfordulnak, alkalmatospknak érzik, Budán, a Strohmájer úr
könyváros boltjában (hol Hamletek ele
gendő számban vannak letéve) magokat
jelentsók és onnan továbhi utasítást kér
jenek. Leginkább az fog a felvétetendő
játszókban tekinteni, hogy tiszta Magyar
Accentussal szóljanak és beszédeken ide
gen íz ne esmertessék. lieméljük, hogy
az említett jutalmon fellyül Nyelvünk
nek szeretete (mellynek boldogításával Ma
radékaink előtt oUy méltán ditsskedhetik
mostani századunk) ezen szándéknak tel
jesítését nem teszi sikertelenné: valamint
más részről azzal hízelkedünk magunknak,
hogy a megnevezett daraboknak belső ér
deme és a játszó személlyeknek illendő
elkészülések minden Néíjő helybenhagyá
sát megnyerendik<í.
»Hamlet« pesti premierje 1776-ban volt.
•Ennek a bemütatónalí: azonban az volt a
legnagyobb szépséghibája, hogy német
nyelven történt meg. »IIaniIet« elalŐ ma
gyar bemutatója nem a magyar színészet
számára sokáig oly mostoha Pesten ment
fvégbe, hanem Kolozsvárott, még pedig
1794-ben, jan. 27-én e egykorú följegy
zés szerint: »Az Erdélyi Magyar Nemes
Jádzó — Társaság majd szinte olly tö
kéletes megelégedéséig játszotta, mint ke
véssel aísljőtt »Eömeo és Juliá«-t. Hamlet
az akkoriban híres Kocsi Patkó Jánosnak
»Különösen tulajdon rolléi közé tartozott<c.
Döbrentói Gábor szerint »Kótsi-úgy ját

szott, hogy a németek között egy sincs,
aki oly psychologisch tudná ezt a rollt
felv6nni« — ír j a 1814-ben Kzinczynak.
A többi szereplők ezek voltak: Dán ki
rály : Öri; Királyné: Terézia; Hamlet
szelleme: Verestói; Olderholm: Kontz;
Laertes: Sáska; Ofélia: Anna Mária;
Güldenstern; Fejér János; Űustav: Jancsó
Pál; Bernfild: Fejér István; Elrich: Egy
idegen; Frenzov: Egy idegen. E társulat
1798. aug. 14-én Debrecenben, 1807. ápr.
18-án Marosvásárhelyt is bemutatja e tra
gédiát.
Pesten csak nagyon későn játszották
»Hamlet«-et, a jó kolozsvári színészek
hozták fel és mutatták be 16 évvel ké
sőbb, 1810. márc. 29-én, a Hacker-szálában, 1812-hen és 1814-ben a Rondellában
játszották. Olyan sikere volt, hogy abban
az •esztendőben még kétszer elő tudták
adni. Ezen közben a vidék egyéb váro
saiban is előadják; így: Pécsett, 1882.
jan. 26. Székesfehérvárott, 1822. ápr. 22.
Kassán, 1829. nov. 14. Miskolcon, 1830.
márc. 25. Szabadkán, 1837. dee. 9- Bu
dán, 1826. júl. 31. Szegeden, 1840. nov.
31. Győrött, 1834. okt. 11. 1835-ben Ko
lozsvárnak már szenzációs Hamlet-elő
adása volt. Ekkor' játszotta Hamletet elő
ször Egressy Gábor és a kritika erről a
föllépéséről igazán érdekes és jellemző.
»Soha olly zajos éljenkiáltás színházunkban
még nem hangzók. Soha azon sensatiót
nem okozá legjobb dalszínésznénknek fel
lépte is színpadunkon, mint Egressynek
tegnapi megjelsnése«. A Nemzeti Szín
házban 1839. szept. 16-án folyt le a
nagyszerű tragédiának az előadása, ezzel
a szereposztással: Claudius király: Fáncsy,
Királyné: Bartháné; Hamlet: Egressy
Gábor; ^ Polonius: Megyeri; Ophélia:
Lendvayné
Hivatal
Anikó; Laertes:
László; Horatio: Szigligeti; Bosenkrantz:
Daragi; Güldenstern: Fekete; Első síi>
•ásó: Szerdahelyi József; Második sír
ásó : Szentpétery; • Színészkirály: Bartha.
Ekkor Egressy Gábor jutalomjátékául ad
tak, »új színi rendezessek s még egyéb
újítással is, amennyiben ezúttal adták elő
ször eredetiből készült fordításban. Az első
fordítás (Kazinczyé), német szövegből ké
szült, a második (Vajda Péteré), már
Shakespeare után, a harmadik, a végleges,
az Arany Jánosé,. amely már egészen át-
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ment a vérünkbe, 1867. szept. 9-én ke Szereposztása: Hamlet: Törzs Jenp; Ofé
rült színre eljŐször. Hamlet szerepét a lia: T. Halmy Margit; Sírásó: Éátkai
Nemzeti Színliázban Egressy Gábor, idő Márton; Polonius: Vágó Béla; Claudius:
sebb Lendvay Márton, Bethlen Miklós László Gyula; Gertrúd; Forrai Rózsi;
gróf (Bolnai néven színész), ifjú Lendvay Horatio: Thúróczy Gyula; Laertes: Tarnai
Márton, Paulay Ede, Egressy Ákos, Drá- Ernő; Szellem: Rétbey Lajos. A Renaisguss Károly, Nagy Imre, Mibályfi Ká sance Színház, 1925. szept. 19-én mu
roly, Somló Sándor, Molnár László, Be tatta be a címszerepben Somlay Artúr
regi Oszkár, Pethes Imre és Odry Ár ral. Híres vidéki magyar Hamlet-alakí
pád játszották. A leg'híresebb Hamletek tók: Kocsi Patkó Jánosj Vándza- Mihály,
a két Lendvay, Egressy G-ábor és a ko Kilényi Dávid, PergíŐ Celesztin, E. Ko
lozsvári E. Kovács Gyula voltak. Gert- vács Gyula, Dráguss Károly. Külföldiek:
rudist Bartháné, Jókainé Laborfalvi üóza, Garrick Károly, Young (angolok), DevErkelné, Szatlimáryné, Tótbné, Paulayné, rient Emil, Dessoir, Dawison, Wagner,
Jászai Mari és Felekyné. .Oféliát: Lend- Sonnentbal (németek), Salvini, Rossi (ola
vayné Hivatal Anikó, Jókainé, Bulyov- szok) . Npi Hamletek: külföldön: Risez-kyné, Komlóssy Ida, Felekyné Mun tori Adél, Abbt, Sarab Bernhardt, Sidkácsy Flóra, Prielle Kornélia, Lendvayné dons, Pezzana, Suzanne Després. Nálunk:
Fáncsy Ilka, Helvey Laura, Márkus Emí Makó Aida.
lia, Török Irma, Paulay Erzsi, Hegyesi
Operai átdolgozásban: Szövegét írta:
Mari, Váradi Aranka és Környey Paula
Carré és Barbier. Zen. szerz. Tbomas
játszották. 1906. 'jún. 11-én ünnepi elő
Amhrois. Fordította Böhm Gusztáv. Bem.
adás keretében ünnepelte meg Nemzeti
1870. máre. 1-én, a Nemzeti Színház
Színházunk »Iíamlet« századik előadását.
ban, Odry Lehellel a címszerepben; tü
Ezen előadásra éi-dekes színlapot nyoma
neményes Ophélia volt Pauliné Markovits
tott a Nemzeti Színház, melyen rajta volt
Ilka. A bemutatón a király és királyné
az ünnepi előadás és az első nemzeti színis jelen volt. A M. Kir. Operaházban
'házi Hamlet-előadás , színlapjának hason
bem. 1885., aug. 16-án volt ezzel a sze
mása. A 100-ik előállás szereposztása ez
reposztással: Ophélia: Bianchi Bianca;
volt: Hamlet: Mibályfi; Polonius: Gál;
Hamlet: Odry Lehel; Claudius: Ney Dá
Laertes: Odry; a szellem: Molnár László;
vid ; Királyné: Saxlehner Emma. Az
Claudius: Szacsvay; Gertrúd: Jászai;
első huszonöt esztendő folyamán 56-szor
Ofélia: Török Irma. Űj betanulással 1923.
került színre és az 56 előadás 81.857 K
ápr. 30-án adták, ezzel a 'szereposztás
52 fillért jövedelmezett. A M. Kir. Ope
sal : Claudius: Fehér Gyula; Hamlet:
raházban híres külföldi Hamletek voltak:
Odry Árpád; Horatio: Nagy Adorján;
Jean Lassalle (a párizsi nagy operától,
Polonius: Gál Gyula; Laertes: Mihályfi
1886. márc. 1887. máj.), Orelio, holland
Béla; Voltimand: Losonezy; Cornélius:
baritonista, Tita Ruffo, Baklanoff, TauSzathmáry L.; Kosenkrantz: Ónodi Ákos;
rino Parvis, stb.
Güldenstern: Turányi Alajos; Osrik:
Oláh' Zoltán; P a p : Mészáros Lajos; FranA Népopera is bemutatta 1913. máj.
cisko: Bodnár Jenő; Bernardo: Szőke Sán '19-én; Hamlet; Baklanoff- György.
dor; Marcellus: Vándory Géza; Hamlet
atyjának szelleme: Bartos Gyula; Első
H á m o r y Margit, színésznő, sz. 1901sírásó: Rózsahegyi K.; Második sírásó: ben, Budapesten. Színpadra lépett 1923Hajdú László; Gertrúd: S. Fáy Szeréna; ban.
Ophélia: F . Váradi Aranka; ElsŐ szí
nész : Mihályfi K.; Második színész:
Hampel Ilona,
színésznjő, sz. 1889.
Paulay Ede; Színészkirályné: Kjálmán aug. 14-én, Szatmárt. Színpadra lépett
Mária; Lucianus: Dózsa Jenő; Fortin- 1913. jún. havában.
bras: Bihari Ákos. 1925. okt. havában
175-ödször került színre. »Hamlet« a
H a m v a i Jenő, ügyelő, díszletfestS és
Magyar Színházban 1909. jan. 9-én ke
tervező,
sz. 1885. okt. 26-án, Budapes
rült színre, Márkus László rendezésében.
ten. 1920-ban a »Színház és Divat« (An
gol-park) színházi vállalkozásaínak volt a
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Handel Georg Friedricli, a 18. szá
zad nagy- német oratórium- és operakom
ponistája, sz. 1685. febr. 25-én, Halleben, megh. 1759. ápr. 14-én, London
ban, Már kora ifjúságában rendkívül zenei
tehetséget árult el, majd kiképeztetvén,
zenekari hegedűsből százada legnagyobb
2í6neszerzője lett. Az angolok különösen
oratóriumait tartották kiválÓlcnak éa ma
is még a legnagyobb angol zeneköltőként
tisztelik. Nálunk bemutatott operája:
»Xerxes«, 3 felv. opera, szövegét éa a recitativokat átdolgozta Hagen Oszkár. Ford.
Ottlik Pálma. Bem. 1928. máj. 12. MKir. Operaház.

tagja. Onnan a M. Kir. Opera kötelékébe
lépett. — Neje: Hatvani Mariska, szí
nésznő (H. Ede színész leánya), sz. 1891.
máj. 31-én, Budapesten. Színpadra lepett
1907-ben.
H a m v a s Jőzsa, énekes színésznő, sz.
í 892-ben, Budapesten. 1925. óta a Vá
rosi Színiláz tagja. Főbb szerepei: Mirabella (Cigiánybáró), Frasquita (Carmen),
Királynő (Bob iierceg), Eszti (Csókon6z-erzett vőlegény), Miss Eliz (Gyurkovics-fiúk), Fejedelemasszony (Nebátsvíxág) stb.
H a m v a s József, ág. ev. lelkész, sz.
1871. máj. 13-án, Győrött. 1893-ban Sop
ronban pappá avatták, azután Kolozsvárott
tanár lett. Színművei: »A nyaralók«, vj.
1 felv.. Sopron. 1890. »Abnerc<, bibliai
dráma 3 felv. u. o. 1892. »A szerkesztőségbeuK, dramolett 1 felv. Kolozsvár, 1894.
»Balassa Bálint«, eredeti dalmű 3 felv.
Szövegét Tóth Kálmán »Dobó Katicaw e.
színműve után írta. Zen. szer-z. Earkas
Ödön. Bem. 1896. jan. 16. M. Kir. Opera
ház. »Szilágyi és Hajmási«, tört. vj. 3 íelv.
1901. nov. 29. Pozsony.
Hamvas Magda, színésznő, sz. 1894ben, Veszprémben.
H a m v a y Ferenc, színész. Színpadra
lépett 1867. ápr. 15-én. — Neje: Gerra
Gizella, színésznő, színpadra lépett 1868.
máj. 13.
Hanako Ota, japáni színésznő, 8 éves
korában lepett fel elŐszÖr Japánban, ké
sőbb Angliában és Itáliában aratott sikert.
Nálunk 1908. máj. 1-én a FlŐvárosi Or
feumban, majd 1913. okt. 4-én a Buda
pesti Színházban lépett fel. Férje: Katusi Josikawa, színész, Budapesten is ven
dégszerepelt. Hanako különösen reális já
tékával és sajátszerű humorával hatott.
Handel Beríaj operaénekesnő.
Diósy Béláné.)

(Lásd;

Hannele, dráma 4 felv. írta Hauptinann Gerhardt. Ford. Telekea Béla. Bem.
1897. nov. a Magyar Színházban, Somló
Etmmával; 1901. nov. 8-án a Nemzeti
Színház is előadta.

Hanístaengl
Mária, (Schroederné^
würtembergi kir. kamarai énekesnő, a
frankfurti operaház ta)gja, 1891. febr. ha
vában nagy sikerrel vendégszerepelt a M.
Kir, Operaházban.
Hang. Az előadó művésznek egj^etleu igazi eszköze a költő interpretálására:
a hang. Az előadónak mindent a hang
jával kell kifejezni. Beszélnelí általában
úg-ynevezett szép és jó hangokról, csúnya
és rossz hangokról, érc és fahangokról.
Van igen sok színész, akinolv soha egyéb
hivatottsága nem volt a színipályára, mint
csengő szép hangja. A szép hang termé
szeti adomány, jó ajánló levél, de még
korántsem elegendő a művészi előadiáshoz. Kell, hogy modulációkra is alkal
mas legyen, vagyis minden érzést sajáto
san tudjon vissza adni. Az olyan hang,
mely csak cseng-bong, dörög vagy suttog,
de az érzésmod'ulációkat nem veszi fel
magába, öncél és nem eszköz, tehát az
előadás művészetére meglehetősen meddő.
Viszont a hangmoduláció képessege össze
függ magával a léleknek az érzékenysé
gével és fogékonyságával. Ha valaki át
tudja érezni azt, amit mondania kell, ak
kor ez az érzés a hangjában is jelentkezni
fog, bármily fogyatékosan is, vagy hal
ványan és hogyha a hangjában van a hiba,
akkor arra kell törekednie, hogy a h a n ^ t
mint művészetének eszközét megjavítsa.
(Dr. He v esi Sándor).
Hang iskolája. A hangnak három £őíulajdonságát kell megkülönböztetnünk, u.
m. tartalmát, terjedelmét és mozgását.
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Tartalomra nézve a hang erős vagy
gyenge, terjedelemre magas vagy mély és
mozgásra nézve gyors vagy lassú. E 'hang
módosulatok kettesével vagy hármasával
összeolvaszthatok, miáltal a hang legkü
lönfélébb változatai állanak elŐ. í g y pél
d á u l beszélhetünk erős-magas, gyenge
lassú, vagy erős-mély-gyors és gyengemélj'-lassú hangon stb. Természetes, hogy
e hangmódosulatok mindegyike egymás
sal az ellentétesség m i a t t nem párosítható.
M e r t például erŐs és gyönge, magas és
mély vagy gyors és lassú hangon egy
idejűen nem lehet beszélni. A hangmódo
sulatok töbhfélesége szerint aztán egy má
sik osztályozás is megalkotható; és pedig
lehet az előadás hangja egyhelyen világos,
máshelyen sutét, lehet éles vagy tompa,
lágy vagy zordon sth. Kétségtelen tehát,
hogy e hangok minden változatukban mű
vészileg alkalmazható eszközei a színész
nek, akárcsak a különböző színek a festő
szolgálatában. Ezért a színésznek hangját
oda kell művelnie, hogy képes legyen a
fant elősorolt változatok mindegyikén ha
tározottan és tisztán megszólalni. S ha
már a színész hangját kellőképpen ki
fejlesztette, úgy hogy tartalmát, terjedel
mét és mozgóképességét minden tekintet
ben jól ismeri s megfelelőképen tudja ki
használni, akkor előadása mindig biztos
lesz s hangja sohasem fogja őt cserben
hagyni. A beszédet a logerŐsebh' és leg
magasabb hangon is tisztán kell tagolni,
valamint világosan és érthetően kell a leg
halkabb és legmélyebb hangon is kiejteni.
Ez esetben a gyengébb han^ú előadás is
anesszebhre hallható lesz, mint a nem
tiszta és nem világos beszédre pazarolt
erős hang. Az előadás hangjának az egyes
színraűfajok különfelesége, az alakítandó
jellemek életkora, véralkata és változatos
életviszonyai szerint, különbözőnek kell len
nie. A szomorú játékban például a hang
általában Ünnepiesobb, lassúbb, mi'nt a víg
színműben. De vigyázni kell, hogy a lassú
előadás dagálj'ossá, nehézkessé n e váljék s
minden méltósága mellett is a természetes
beszéd szigorú betartása legyen irányitónk
minden egyes hangunk alkalmazásánál. A
megokolatlanul, vagy túlságosan vontatott
beszéd az értelmet is zavarja, a cselekvés
haladását is gátolja s így a drámai köl
temény céljával ellenkező hatást idéz elő.

A z indulat a hangot emelkedésre éa
gyorsabb mozgásra készteti; az értelem el
lenben nyugodt, közép hangokon szokott
nyilvánulni.
A mély hang általában lassú menetű,
a magas hang többnyire gyors beszéd
del j á r együtt. Bgressy Gábor e h a n g 
módosulatok kapcsán a következőkre f i 
gyelmeztet bennünket:
»Az erős hang a magassal egyesültea
csupán azon pontig mondható művészinek,
ameddig benne az öntudat ereje magát,
látható megerőltetés nélkül, képes kifojezni. A folytonosan kiáltó beszéd még
akkor is bántó, ha lelki tartalommal tel
j e s ; mennyivel tűrhetetlenebb, ha üres or
dítás ; ha a mell üregéből jön, nem pe
dig a lélek mélyéből. A z erŐf^zítés, me
lyet a legvégső fokú hangnak indokolat
lan kierőszakolása elárul: a hallgatóval a
színész testi szervezetének kínos küzködését
igen kellemetlenül érezteti s eként a mű
élvezet gyötrelemmé válik.«
Gyorsan beszélhetünk susogva is; pl. mi
kor valamit sietve, de titkon közlünk vala
kivel.
Álmunkban magas, halk,
szaggatott,
lassú hangon beszélünk.
H a l k és gyönge hangja van a levertség
nek, álomlátásnak, haldoklásnak.
A nevetés, sírás, zokogás, sikoltás, hör
gés, fuldoklás, stb. hangjai a helyzethez,
lelkiállapotboz és az ábrázolandó--alak Jel
leméhez mérten eokfélók. E hangok meg
felelő hű utánzása gondos megfigyelést,
alaposan képzett érzéket, gazdag gyakor
lottságot és kifejlcdött ízlést igényel.
(Vidor
Dezső.)
H a n g á s z k a r = a zenekar neve a régi
magyar színészek idején. Mondják í g y i s :
muzsikusok. (A »hangász«-szót ISOö-ben
Ágoston A n t a l érmindszenti plébánoa csi
nálta.)
H a n g j e g y . A zenei hangok írott vagy
nyomtatott jegjQ. A hangjegyet Guido
de Arezzo (L. o.) olasz szerzetes találta
fel. A hangokat a H . ismerete előtt be
tűkkel jelölték, pl. a görögök is.
H a n g k é p z é s . A zenei előadóművészét
különböző ágai közt kétségtelenül az ének
lés a legemberibb, a legközvetlenebb. Az'
énekhang a z emberi érzelmek kifejezésé-
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nek legősibb hangszere, — egész bizo
nyosan a beszédet is megelőztej — mely
a lélekből fakad és a legközvetlenebbül
szól az emberi lélekbez. Nincs is egy
instrumentum sem, mely hatásában meg
közelítené az éneklést. Az éneklést min
denki magához közelállónak érzi és bárki
is, minden zenei előképzettség nélkül, a
6zép éneket maradék nélkül tudja élvezni.
'Az énekhang a »természetes«, az emberi
hangszer és ebben rejlik a varázsa ési
végtelen népszerűsége.
Már most hangképzés alatt azt a tu
dományt értjük) meUyel a hangot, mint
hangszert olyan állapotba hozzuk, hogy
az természetesen. — tehát szabadon —
minden feltevésben és erősségben szépen
hangozzék. A hangképzésnek az la célja,
hogy az énekes a hangját teljesen uralni
tudja, hogy minden technikai nehézségtől
megszabadítva, egész tehetségét a művé
szet, az előadandó zenedarab szolgálatába
állíthassa.
így nagy általánosságban a hangképzés
igen egyszerűnek látszik, tényleg azonban
a legnehezebb és legkényesebb mestersé
gek egyike. A helyes énektanításhoz igen
nagy szakmaheU praktikus tud.'s, speciáli-a
énekhallás és érzék, alapos emberismeret,
szimpatikus szuggesztív egyéniség és mély
intelligencia szükséges, hogy azokat a nagy
nehézségeket, melyek sokszor a növendék
hangja körül felmerülnek, a mester le
küzdhesse. És itt semmiféle elméleti kép
zettség, sem »énekiskoÍa<í nem segít, a
hangképzős tisztán a praxis tudománya,
melyet sem könyvből, sem kottából meg
tanulni nem lehet. A 19. század elsŐ'
évtizede óta, amióta Carcia tenorista, —
aki különben a gégetükör feltalálója volt
— az első komoly énekiskolát írta, mind
a mai napig számtalan könyv és iskola
jelent meg a hangképzésről, — különösen
Németországban, — melyek mind a saját
egyéni és legegyénibb metódusukat tár
gyalják, •— többé-kevésbé jól, — de a
gyakorlat azt mutatta, hogy ez a könyvÖzön úgy a maternek, mint a növendék
nek többet árt, mint használ.
Alábbiakban mégis érintenünk kell né
hány elméleti kérdést, melyek az anató
mia, a fiziológia és akusztika körébe vág
nak, hogy a hangképzés technikáját megéítbessük.

A hang zengő légoszlop, mely úgy ke
letkezik, hogy a rekeszizom nyomása ál
tal a tüdőben a levegőt összesűrítjük,
ezzel a hangszalagokat, — mint kettős
nyelvsípot, — rezgésbe hozzuk és a száj
padlásra, iUetőleg az orr- és fejüregekro
mint rezonátorokra irányítva a szabadba
áramoltatjuk.
Minden hangnak, akár férfi vagy nÖi,
három regisztere van, u. m. mellhang,
középhang és fejhang, aszerint, mely re
zonáló részek vannak a hangban túlsúly
ban. Hogy a. regiszterek mily módon ke
letkeznek a gégében, milyen finom mű
ködési különbségek vannak a hangszala
gokban, azt nem tudjuk, akusztikailag va
lószínűleg a fafuvók félhangrendszere sze
rint keletkeznek.
A hang mechanizmusában a következő
szervek vesznek részt. A légzőszervek, illető
leg a rekeszizom, gyomor- és hasfal iz
mai, melyek a levegőt a tüdőbe sűrítik,
— a hangszalagok és a hangrés izmai,
melyekkel a hang indítása és elhelyezése
történik, a gégefedő és nyelv, mint a
főhiba források, a garat ívjárat, alsó áll
kapocs, ajkak és orrcimpák. Mint rezoná
torok a mellkas, a szájpadlás, orr- és
fejüregek (Sinus frontalis,
Hyghmour
öböl) szolgálnak, működésük automatikus,
a beállításuk egyéb akaratunk alatt álló
szervek által történik.
Énekhibát minden szervvel el lehet kö
vetni, mely a hang mechanizmusában részt
vesz, tehát a légzőszervekkel, hangszalagizmokkal, gégefedovel, nyelvvel és szájjal.
Ezeknek megfelelőleg hallatszanak azután
a közismert gombócos, préselt, gutturaiis,
nazális és ordító forszírozott hangok, eltört
és zökkenŐs regiszterekkel.
Az énekmester kötelessége a hibák ki
küszöbölése és a hang fokozatos fejlesz
tése. Végcél, — ami azonban igen rit
kán éretik el, — az ideális hang, mely
szabadon; erőltetés nélkül, színváltozástól
mentes, regiszterátmenetckkel zengjen és
az énekesnek a tesszitura minden hangja
dinamikailag teljesen hatalmában legj'en.
A hangképzés legfontosabb kelléke, egyben
legnagyobb problémája, bogy a mester a
hibákat pontosan diagnosztizálja és ismerje
azokat a tanítás-technikai fortélyokat, ame
lyekkel a hibák kiküszöbölhetők. És éppen
ebben rejlik az énektanítás titka és tu-
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dománya. Amint nincs két egyforma ujj
lenyomat, úgy nem létezik két egyforma
hang sem, sőt még a struktúrájuk is rend
kívül eltérő egymástól. Ezért az a me
tódus, ami egyik hangnál bevált, a má
siknál igen sokszor csődöt mond. Á tapasz
talat azt mutatja, hogy nincs saját, egye
düli, vagy olasz, francia, német módszer,
hanem van jó módszer, mely a növendék
egyéniségéhez, hangjának felépítéséhez al
kalmazkodik és a rossz módszer, mely a
tanár vesszőparipáját, a xsaját eredeti metódusát« kényszeríti a növendék torkára
még akkor is, ha az annak nem felel
me-í.
Altalános ismeretek szempontjából he
lyes, ha a növendék az anatómiai, akusz
tikai stb. kérdéseket ismeri, de a tényle
ges énektanulást ez semmivel elŐre nem
viszi. A helyes módszer tehát az, amely
a növendék hangjának felépítését, teljes
egyéniségét, sokszor pszichológiai momen
tumokat is tekintetbe véve a tanulást olyan
külső jelekhez, könnyen megtanulható és
az énekszen''6kkel könnyen elvégezhető moz
gásokhoz köti, amelyek automatikusan
mintegy magukkal rántják a helyes ének
lést. Ez azonban minden embernél más
és más, ezért nem lehet a »metódust«
sem leírni, sem kottafej ékhez kötni és
ezért nincsenek bűvös erejű énekgyakor
latok, melyek feltétlenül megjavítják a
hangot, mert minden gyakorlatot, bár ze
neileg kifogástalanul, h'angvételi szempont
ból lehet rosszul is énekelni.
Ez az oka annak is, hogy kiváló éneke
sek rendszerint nem jó énektanárok. A
saját torolíállásuk, a saját módszerük anynyira be van náluk idegezve, hogy az
ezzel ellenkezővel, — ami viszont máa
hangra kiválÓ lehet, — a legjobb esetben
is nem szimpatizálnak.
Az egyes módszerek taglalását ezek sze
rint meddőnek és céltalannak tartjuk, ezen
cikknek is csak ismertető jellege van, mert
a pedagógiának talán egyetlen ága nin
csen, amire inkább vonatkoznék Goethe
híres mondása: ;>Szürke minden elmélet, d'e
zöld az élet arany f ája«. (Dr. László Géza.)
Hangszer, minden eszköz, mely aenei
hangok előidézésére alkalmas. A színpadon
szereplő hangszert többnyire a színfalak
mögött vagy a zenekarból szólaltatják meg.

Hangulat, a színész fontos lelkiálla
pota, aminek döntő befolyása van a sze
replése ideje alatt. Igazi jó színész játék
közben nem enged hangulata változásai
nak, annyira ura magának és művészete
eszközeinek, hogy bármilyen hangulatban
van is pillanatnyilag, elnyomja személyes
érzéseit és mindig egyenletes módon ját
szik. A színészet története számos példát
tud arra, hogy kitűnő színészek közvetle
nül életük valamely tragikus eseménye
után, sőt közben is úgj játszottak, hogy,
semmi változást nem lehetett észrevenni.
A színészi kötelességtudáshoz tartozik,
h o ^ a művész, ha játszik, mindig ura
legyen feladatának, bármily hangulatban
van. Természetesen mindig akadnak sze
szélyes színészek, akik ez ellen a kötelesség
ellen vétenek s különböző hangulataik sze
rint egyenetlenül játszanak. — Hangu
lat továbbá az a légkör ig, mely a színész
játékának hatásaként a közönség lelkében
keletkezik. Igazi színész tehát az, aki a
játékával közönségét is H.-ba hozza. En
nek a hatásnak ellentéte a fagyos H.,
amely a darab bukását jelenti.
H a i i k a István, színész, sz. 1903. okt.
14~én, Székelyhidon (Bihar m.). Színpadta
lépett 1925. júl. 1-én.
Hans Gyuláné, a Népszínház elismert
balletmesternője volt hosszabb időn át. —
Leánya: Harmath Hedvig, a Vígszínház
naivája. (L. o.)
Hanyag előadás. Ha a színész nem
dolgozza ki alaposan szerepét, vagy ha
hanyagságból elejti annak egy részét. Ha
nyag előadás az is, amelyet nem elegendő
próbára, tehát nem elég j ól betanulva
visznek színpadra.
Hantos Ernő, segédrendezŐ, sz. 1903ban, Kolozsvárott. Az Uj Színház tagja
volt 1927-ben.
H a m v a y Míklösné Capdebo Antónia
1894. december havában a Nemzeti Szín
ház nyugdíjintézete javára 200 foi-intot
adományozott.
Harag. A gyűlölet, ha indulatba megy
át: harag lesz belőle. A harag igen sok
féle lehet, mind jellemre, mind fokoza-
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taira nézve. A taragnál annál furcsább
hatású, minél nagyobb az ellentét, mely
a ráfordított erő és tatásának hiánya kö
zött van; továbbá: minél csekélyebb annak
táxgya B minél nagyobb fontosságot tu
laj donit annak a haragvó. H a a harag
tárgya komoly s kitörése nagyszerű: ak
kor a csatára idegzett egyéniség roppant
erőt képea kifejteni. Akkor a villámló sze
mek, a haragnak rendkívüli rohama, aa
.üvöltő dűh, a fölmeredő alak és fő, a
viselet és magatartás erélye és rugalmas
sága, a haragnak hatalmas kifejezést ad
hatnak. Ha ellenben a nagy haragnak si
lány oka, értelme és tárgya van: akkor
hatása nevetséges. A beszéd ilyenkor lár
más, nagyító; a magatartás berzenkedő;
az ember jár, kel, kezével hadonáz éa az
egész kifejezés az erő és tehetség hiányát
érezteti. A borzasztó harag kifejezésében
a test keveset mozog, de mozzanatai ret
tentők, nagyszerűek; kifejezései az egyen
súlyából kihozott léleknek, de mely erejé
nek hatalmas önérzetében van. A hang
ilyenkor inkább benső ereje, mint külső
nagysága által hasson. Mert a színész ki
fejezése, hangjának eme benső ereje nél
kül, lármás dühöngés és üres ordítás lenne
inkább, mint azon eréiy nyilatkozása, mely
az élet mélységeiből tör elő. A haragi
furcsa jellemet ölt akkor is, ha abbeli
tehetetlenségében, hogy tárgyát meg nem
semmisítheti: boszúját bizonyos érzéki dol
gokon tölti, azokat eldobja, lábbal ta
podja, vagy Összerontja. Furcsasága ilyen
kor sükeretlenségében áll, s azon kábaságában, mely szerint erejét haszontalanul
pazarolja. A haragnak e neme vígjáték
ban nagy hatással alkalmazható. Azon
ban a harag érzéki tárgyakon-is kiönthetŐ,
anélkül, hogy nevetségessé válnék; föltéve,
hogy a tárgyaknak jelentőségük van; azaz,
ha azok a haragvó lelkében bizonyos ké
peket támasztanak. így a tragikai harag
akaratlanul is a tárgy ellen fordulhat, p.
o. egy levél ellen, melynek tartalma az
illetőt felingerelte. Mert az ember ilyen
kor jelképező módon, haragja tárgyát sem
misíti meg. így töri szét a kardot, zász
lót, címert, stb. Az efféle cselekvés mű
vészi értéke attól függ, hogy a színész
annak szükségét helyesen fogta-e föl s az
alkalmat ügyes tapintattal ragadta-e meg,
vagy nem,
(Egressy Gábor.)

H a r a i Sándorné, (Kocsis Judit), szí
nésznő, 82. 1857-ben, Kecskeméten. Szín
padra lépett 1874-ben, Homokay László
színigazgatónál. Nyugdíjba vonult 1912.
dee. 23-án.
H a r a m i á k , szomorúj. 5 felv. Irta Schil
ler Erigyes. Ford. Barcsay László. Bem.
1794. március 23. Kolozsvárt. 1810.
február 23. Pesten, majd 1837. szept.
18-án, a Nemzeti Színház mutatta be,
ezzel a szereposztással: Moór Károly:
Bartha János; Moór Ferenc: Komáromy
Alajos; Öreg Moór: Udvarhelyi Miklós;
Amália: Laborfalvi Eóza; Spiegelberg:
Megyeri Károly; Schweitzer: Szentpétery
Zsigmond; újra 1839. jún. 16. és 22-én
került színre. Felújították még 1847. júl.
15., 1858. júl. 13. (Moór Károly: Szi
geti József; Ferenc: Tóth József; Amália:
Munkácsy Flóra volt.) 1863. júl. 19.
(Maximilián: Komáromy; Károly: Lend:vay; Ferenc: Egressy; Amália: Szigligethy Anna; Spiegelberg: Szerdahelyi;
Schweizer: Szilágyi; Boller: Némethi;
Grim; Náday; Racamann: Kovács Gy.;
Schufterle: Benkő; Hermann: Benedek;
Dániel: Szűcs; Küldöttt: Sánta.) 1875.
szept. 22., 1924. jún. 28. — Debrecenben
1817. jan. 17. Pécsett 1838. máj. 1-én
Abday Sándor színtársulata mutatta be,
(Moór Károly: Pergő Celesztin, Moór
Ferenc: Kovács; Amália: Abdayné, Maxi
milián: Abday.) A darab magyar nyel
ven megjelent Í823-han. Ismerteti a Tu
dományos Gyűjtemény, 1824. 11. kötet,
86. oldal. Hazai német színpadokon színre
került: Pozsony, 1785. dec. 3. Pest, 1786.
okt. 14. Nagyszeben: 1788. júl. 13. Buda:
1793. dec. 18. »Uraff űhrungj a« Mannheimban volt: 1782. jan. 13. Eredeti kézirata
Treffz Henriette német énekesnő birtoká
ban volt. Operaszöveget írt belőle (»I masnadicrií< c.) Maffei, Verdi számára- A
Nemzeti Színházban olasz ataggione éne
kelte 1852-ben; magyar nyelvű bemuta
tója 1853. máj. 12-én volt.
Harangozás. Színpadon a harangozás,
különösen a népszínművekben, sokszor for
dul elő. Harangozni úgy szoktak, hogy
egy üveg-harangot megütögetnek egy-egy
bimbálás után vékony pálcikával, melynek
végén parafadugó van. Ha nagyszabású
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harangzugásról van szó, akkor a színpad
különböző oldalán egy-egy létrára felaggiatnak különböző hangú acélrudakat, amiket
vastag fakalapácGSal ütögetnek. A sokfelől
felhangzó harangfeúgás azután olj hatást
idéz eló', amilyent a való életben szok
tunk hallani.
HarangozÖ Grynla, a M. Kir. Opera
ház magántáncosa, sz. 1908-ban, Budapes
ten. Eleinte hivatalnok volt, majd 1926ban kartáncosnak szerződött a M. Kir.
Operaházihoz. 1939. tavaszán ráosztották
Palla: »A háromszögletű kalap« o. hallét
jének főszerepét, amelynek eljátszása után
magántáncosnak szerződtették.
Haraszthy (Feigler) Hermin, színésznő,
abban az ötvenkét esztendőben, amely 1871.
febr. 22-én Esztergomban történt szüle
tésétől 1921. máj. 17-6n, Budapesten be
következett haláláig eltelt, dicsőséggel ko
szorúzott, folyton felfelé ívelő pályafutá
sában a harmonikus művészi életnek csak
szépségét, derűjét tüntette fel. Törvény
széki hírónak volt a leánya, a színészethez
tehát oly társadalmi osztályból került,
amely még csak kevéssel előaőleg meg
rémült volna az ily pályaválasztás gon
dolatától. De a kis Hermin csodás gyor
sasággal igazolta ezt a választást. Alig
tizenhat éves és már a szokottnál jóval
gyorsabb iramban végzi a színészeti aka
démia tanfolyamait. A vizsgáján, 1887ben, feltűnik Júlia szerepében, kevéssel
utóbb a szerepet Makón játssza, amikor
horányi Pálffy György adta Rómeót. A
tragédia partnerjei az életben — 1888.
májc. 10. Szeged — szent frigyre lépnek,
amely — talán színészsors? — nem tudott
tartóssá erősbödni, de két derék gyermek
kel ajándékozta meg a hazát. A leány
gyermek, h'orányi Pálffy Margit, most
Vaeváry Géza h'. államtitkár felesége, a
fiú, horányi Pálffy Aurél, most a fővá
rosi magisztrátus kiváló tagja. Az a mű
vészet, amelyért Haraszti Hermin ideális
lényének minden ízével lángolt, ellenállha
tatlanul vonzotta. Amíg Pálffy György a
Nemzeti Színháznál töltött be jeles pozí
ciót, Haraszthy Hermin Kreesányi Ignác
temesvári színtársulatához került, amely
több más vidéki nagyvárosban, nyáron pe
dig a Budai Színkörben játszott. Bizo

nyára Haraszthy Hermínnek nagy része volt
abban, hogy Kreesányi nem tudott meg
békülni a Színkör elnevezéssel s a Ilorváth-kert népszerű arénáját Fővárosi Nyári
Színház névre keresztelte. Talán csak az
úttörők legszebh idejében emelkedett vi
déki színésznő az elismertség oly fokára,
mint Haraszthy Hermin a szerény faalkotmányban. Fejedelmi jelenség volt, a Zrí
nyi Ilonák mintaképe, de igazi nagyvilági
eleganciával tudta viselni a modern szalonszíndarabok divatruháit is. Erőteljes drá
mai játéka mellett meg-megcsíllogtatta hu
morát, bár még nem is sejtve, hogy arány
lag nagyon korán fog áttérni a kacagtató
szerepek körére. Azt mindenki természetes
nek tartotta, hogy az alakuló Vígszínház
alapítói mindenekelőtt a Budai Színház
szendéjét szerződtették. Hiszen régen Buda
pesten volt a helye. Családjának több mm
tagja kapcsolódott bele a főváros művészi
életébe. Többek között Márkus Emíliának,
a Nemzeti Színház nagy művésznőjének
volt a sógornője, amennyiben nőtestvérét,
Jankát, Liszt Ferenc tanítványát, Márkus
József, a későbbi főpolgármester vette
nőül. A Vígszínházban kezdődött pálya
futásának új korszaka. Sikerről sikerre
vitte ez a pályafutás. Az »ÁÍlamtitkár<íban francia könnyedséget mutatott, kevés
sel utóbb a »Becsterenek<í-ben oly tragi
kus magaslatra tudott emelkedni, hogy
amilíor utóbb egy olasz társulat is elját
szotta Rovetta drámáját, a vendégek min
den méltatása mellett is Haraszthy Her
min dicsó'ségét zengték. A legkülönbözőbb
ezerepeket játszotta, legboldogabban ak
kor, ha magyar jelmezt ölthetett, mint
az sOcskay brigadéross Tisza Donájának
ezerepében, vagy az »Obsitos« nagyasszo
nyának alakjában. Nagyasszony maradt
akkor is, amikor áttért arra a szerepkörre,
amelynek sikerei, mint a legutolsók és
legfrissebbek, természetszerűen legemlóícezetesebbek is. Egyéniségének finomságá
val, kedélyének gazdagságával, tempera
mentumának ekagadó voltával, amelyet
mindenki élvezett, aki vele társadalmilag
érintkezésbe jutott, valami tiszteletet pa
rancsoló, nemes zománcot kölcsönzött ma
gának a színészeti hivatásnak is. Ha ná
lunk is divatos lenne az a kitüntetés, ame
lyet királyi kegy ajándékoz az angol nagy
művésznőnek, Haraszthy Hermin bizonyára
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megikapta volna a »Dame« rangot. 1907ben Játszotta »Salomé«-ben Heródiás impo
náló alaikját, 1908~ban a »TanítónŐ«-ben
id. Nagy Istváimé rövid, de rendkívül je
lentős szerepét, IQOQ-ben a )>Liliomí< Musiíiátnéját kreálja meg, vele talán a jellemBzínésznő szakinát, amely addig csak fér
fiaké volt. Egy évvel utóbb az »Ob3Íto8«ban nemcsak játéííával, de énekével is a
megbatottság könnyeit fakasztja és ugyan
abban az esztendőben, mint színházi mama
a »Te8tó'r«-ban úgy megkacagtatja az em
bereket, b'ogy azontúl ilyen derűs figu
rákat vár tőle mindenki. De még több
ször volt rá módja, hogy mint a beszéd
művészet elsőrendű mestere mutatkozzék.
(Györgyike, drága gyermek, Hermelin,
Bella) majd megint a jellemzés pompág
példáit adta: »Mérdföldkövek«, »Pygmalion«, »Timár Liza«, sVengerkáJíK, »Öz• végy Kamyóné«, de különösen a sLegszebb
!bialand« nyolcvan éves nagymamája sze
repében. Így jutott el a »Hattyú«-ig, Mol
nár Ferenc vígjátékáig, amelyben Mária
Dominika hercegnőt, hattyúdalát ját
szotta. A 99-ik előadásban, 1921. máj.
17-én, délután még részt vett. Férje dr.
Vécsey Marcell, aicivel 1903. febr. 16-án
esküdött meg, mint mindig, ezúttal is
megvárta, együtt sétáltak előadás után
'Budára. Ott fogta el a gyilkos rosszul
lét. Párját ritkító részvét mellett temették
a Vígszínház előcsarnokából, ahol Jób
Dániel igazgató. Szilágyi Vilmos és He
gedűs Gyula mondtalí búcsúbeszéket. 1933.
okt. 2l-én leplezték le sírkövét, amely
Jókai Mór síremléke közelében emelkedik.
(Dr. Komor Gyula.)
Haraszti Emil dr., zenei szakíró, (H.
Gyula fia), sz. 18Ö5-ben, Nagyváradon.
Budapesti reáliskolai tanár lett (francia
ny.), majd
zenei tanulmányai aliap
ján 1917. június a budapesti Tudbmányegyetem magántanára és a Nem
zeti Zenede igazgatója. Munkái: »A faji
elem Grieg zenéjében«. 1911. »Hubay
Jeuő élete éa művei«. Budapest 1913.
sWagner Richárd Magyarországouíí című
művét 1917-ben a Aíagy. Tud. Akadémia
aídta ki. Ujabb idők óta a Budapesti Hír
lap nagytndású és tekintélyű zenekritikusa.
H a r a s z t i Gyula, egyetemi nyilv. r.
tanár, a M. Tud. Akadémia és a Kis-

£aluü/-Társaság r. tagja, sz. 1858. aug.
25-én, Kolozsvárt, megh. 1921. júl. 9~én,
Budapesten. Mint középiskolai tanárt 1892ben habilitálták a budapesti egyetemen
a modern francia irodalom magántanárává. 1895-ben a francia nyelv és irodalom
r. tanára lett a kolozsvári, 1909-ben pedig
a budapesti egyetemen. Számos nagy szorgalomról és olvasottságról tanúskodó értekezésben és önálló kötetben ismertette a
francia irodalmat. Legjobb munkáj a e
nemben: »Moliére és kora.« (1897.,2 köt.)
»A Eenaissance francia költészete és a
színszerűség.« »Corneille és kora.« (1906.
Tud. Akad. kiad.) »Edmond Eostand.s
(1912.) Ezenkívül számos színművet for
dított. — Fia: H. Emil, zenei író, opera
kritikus. (L, o.)
Haraszti Mici, színésznő, sz. 1882.
jún. 25-én, Treucsénben. A Színészaka
démia elvégzése után, 1901-ben Halasi Béla
társulatánál kezdi pályáját. 1904-hen Micsey György, 1910-ben Krecsányi Ignáo
szerződtette Buda-Temesvárra, 1911. szept.
havában Beöthy László a Magyar Színház
hoz hívta meg. Itt szept. 8-án volt az
első fellépte. Majd a Vígszínházban mű
ködött, ahonnan 1914-ben az Apolló Szín
padhoz szerződött. Ugyanez év aug. 24-én
a Medgyaszay-Kabaréban is működött.
Főbb szcicpei: Anna (SzibiU), Kitty
(Lotti ezredes), Roxan (Cyrano), Dodika
(Doktor kisasszony), Vilma A íarka3),(
Tímea (Aranyember), Klára (Mozgópostásné), stb.
H a r a s z t i Sári, táncosnő, sz. 1898-ban,
Budapesten. 1920-han a Magyar Műszínkör tagja.
Haraszti Vilma, színésznő, sz. 1884.
máj. 28-áu, Budapesten. Színpadra lépett
1905-ben.
Harasztos Gusztáv, színész, sz. 1896.
dec. 8-án, Saápon (Bihar m.). 1918-ig a
nagyváradi pénzügyigazgatóságnál állami
számgyakornok volt. A világháború végén
ugyanott Gazdy Aranka tanította a színé
szetre, majd felvétette • magát a Színész
egyesület kötelékébe és leszerződött Se
bestyén Géza társulatához, Buda-Mis
kolera. 1924. óta a Nemzeti Színház tagja,
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Harcias nemzeti színjáték, kifejezés
mint drámai műfaj gyakran ford'ul elő
a régi színlapokon.

ahol első sikereit a »Vén gazembers-ben
és a sSüt a nap«-ban, továbbá a »Gyuikovies láDyok« Horkayjában aratta. Főbb
szerepei: Xheodor (Császár és komédiád),
Duval Armand (Kaméliás bölgj), Ádám
(elsőízben 1926. nov. 16-án játszotta),
Clitander (Tudós nők), Lorenzo (Velencei
kalmár), Gébics Adorján (Vége a szép
nyárnak), Vámhidy (Szegény^ gazdagok),
Percy Henrik (II. Richárd király), Asztoli
(A csikós), Sebastian (Vízkereszt), Edgár
(Lear király), Eomeo, Sámson Mihály
(Süt a nap), Borly Laci (Vén gazember),
Horkay Feri (Gyurkovics lányok), stb.

Harcsai Ferenc, színész, sz. 1891. jan.
11-én. Színpadra lépett 1911. jún. ha
vában.
,
Harczos Irén, színésznő, sz. 1907. ofct.
27-én, Debrecenben. Színiiskoláját a Rákosi-íéle iskolában végezte. Első szerző
dése Sebestyén Mihály színigazgatónál
Miskolcon volt, aztán Gulyás Menyhért
nél, Deák Ferencnél, 1930-ban Pécsett
Eodor Oszkár színigazgatónál működik
mint szubretfc primadonna. Egyike a vi
dék legünnepeltebb művésznőinek. Főbb
alkotásai: »Két lány az uccán«, »Tommyi
és Társas, »Bob berceg« stb. fő női sze
repei.

Haray Sándor, színész, sz. 1845-ben,
Kolozsvárott. Színpadra lépett 1867-ben,
Kocsiszovszky Jusztin színigazgatónál.
Haray Viktor, színész és író, sz. 1818ban, megb. 1882. júl. 23-án, Kolozsvárott.
1837-ben a Nemzeti Színház tagja volt,
áe Schódelnóvel (L. o.) összekülönbözvén,
ott hagyta az intézetet. Egy ideig külön
böző vidéki társulatoknál működött, majd
Kolozsvárra szerződött. 1848-ban honvéd
volt. Bem táborában szolgált. Bem egy
szer jelentékenyebb megbízásokkal tüntette
ki. Később honvédszázados lettt. A szabadság'hare után sokáig bujdosott, maj d a
kolozsvári színházban kezelői állást kapott.
Színművei: »A váradi bankcsináló<í, szmü
6 képben. 1845. »Szökött színész és katona.« Bem. 1854. aug. 11. Kolozsvár.
»Leány vásár Debrecenben«. Bem. 1863.
jún. 1. Bu-dai Népszínház. »A nagyságos
urak<í, vj. 1 felv. 1873. »Kigyó Kati«,
népsz. 8 felv. Bem. 1876. dec. havában,
Kolozsvárt. 1882. nov. 19-én volt a sírkőleleplezése.
Harányiné Lakner Kornélia, komika
és anyaszínésznő, sz. 1820-ban, megh.
1879. dec. 30-án, Budapesten. 1848. jún.
17-én lépett a színipályára. Molnár
György így jellemzi: »Szép színpadi alak
kal bírt s az udvari asszonyságokat meg
a pörlekedő menyocskáket s még a fino
mabb komikákat is jelesül adtaci. 1851ben Kolozsvárt működött, KaozvinszkyLaezkóezynál, 1852-ben innen megvált,
1853-baa újra itt működik. A Népszín
ház és az Orsz. Színészegyesület temette el.

Hargitai Béla, színész, sz. 1864-ben,
Nagyszebenben. Színpadra lépett 1884.
jún. 8-án, Sztupa Andor színigazgatónál.
Haris. A »Tamás bátyja kunybója« c.
dráma (írta Dumanior. Ford. Orazágh'
Antal) egy alakja, aki rabszolgakereskedő.
Innen ered' a színházi kifejezés, mely sze
rint régebben a vidéki színigazgatókat
H.-nak csúfolták.
Haris Győző, színész, sz. 1887-ben,
Nagykanizsán. Színpadra lépett 1908-han,
Harisnyás-szerep. Ugyanannak a ki
fejezése, ami a. trikós-szerepre értendő.
(L. Trikós-szerep.)
HarkáuyfürdŐn
(Baranya m.) 1846.
júl. elején Chibay Pál társulata működött.
Haricányi Gizi, színésznő, sz. 1875.
jan. 26-án, Budapesten. Színpadra lépett
1897. okt. 1-én, Bokody Antal színigaz
gatónál. Nyugdíjba vonult 1927-bea.
Harlekin, (ol. Arlecebino, fr- harlequin, ném. Hanswurst.) A régi olasz bohó
zatokban szereplő nevettető, vidám alak,
melynek eredete egész a rómaiak bohózat
szerű előadásáig vezethető vissza. Hol ra
vasz, hol gyáva, sokszor szerelmes, de min
dig mulatságos. Tarka, testhezálló ruhá-
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val ábrázolják, fekete félálarccal, olykor
lövid, hajlított fakarddal, vagy kezében
más tréfás eszközzel. Női alakban is elő
fordul (harlequine). Gyakori szereplője az
újabb commedia d'el artenek és zenés, tán
cos színpadi műveknek.
(Dr. Farkas Ferenc.)
H a r m a d i k Eichard.
[III.]).

(Lásd: Rihard

H a r m a d r e n d ű társulat. (Lásd: Szín
társulat.)
H a r m a t l i Emma,
Bényei Istvánné.)

színésznő.

(Lásd:

Harmath Géza, bankhivatalnok, színészeti szakíró, sz. 1868. máro. 23-án,
Szereden (Pozsony m.). Pesten végezte a
főiskolákat. Cikkeket írt a »]?ővárosi Lapok«-ba és a »Színészek Lapjá(í-ba, 1887—
88-ban a főváros legelőkelőbb művészeiről.
»A magyar játékszín nyelve« c. cikke meg
jelent a »Magyar Nyelvőr« 1896., 543.
oldalán. »Hogy beszél a magyar színész ?«
c. cikke az Incze Henrik-féle »Magyar
Művészeti Álmanaeh« 1903. év 99. ol
dalán jelent meg. Mindkét közleménye a
magyar színészeti szakkifejezések értékes
gyűjtése.
H a r m a t h Hedvig, színésznő, sz. 1885.
jan. 28-án, megh. 1911. máj. 21--én. Az
ezeikilencszáz-eleji évek, világliáborúelŐtti
közvetlen idők legnagyobb ígérete volt a
magyar színpadon. Debutje idején a legkétsógbeesettebb naivahiány mutatkozott.
Csillag Teréz, GerŐ Lina utódát kereste
a naiva-szerepkörben a közhangulat esmért
sem a Nemzeti Színház, sem a Vígszín
ház, sem a drámai műfajokkal is kí
sérletező Magyar Színház nem talált rá
erre a más nemzeteknél is gondot okozó
és nehezen betölthető szerepkör méltó örö
kösére ; a magyar színpadi szerzők (kü
lönösen a közfogyasztás és a színpadi kon
junktúra mérlegelői) kezdtek leszokni róla,
hogy siheder-lányotat (naiva-szerepeket)
írjanak a darabjaikba. Hiszen nem lett
volna, aki ezeket a szerepeket eljátssza!
Sok ilyen reménytelen darab hevert már
a budapesti színigazgatók fiókjaiban, ami
kor egyszer csak váratlanul, a legnagyobb
színházi szenzációként, előpattant az isme

retlenségből egy kis hamvasszőke színinovendék, az Ürsz. Színművészeti Akadé
miának 1903. évi valamelyik záróvizsgá
ján és egy pókhálós, ócska darab naivaszerepében olyan kivételes sikert aratott,
hogy a fővárosi drámai színpadok igaz
gatói azonnal megkínálták szerződéssel.
Harmath Hedvig volt ez az egyszerre arrivált és minden külső és bensŐ eszközei
ben kifogástalan naiva, akiről föltünése
pillanatában egyelőre csak annyit lehe
tett tudni, hogy Hans Gyulánénak, az
akkor még létezett Népszínház tánemesternŐjének fiatalabbik leánykája, aki Valéria
nevű nénje színpadi aspirációit megáhítva,
szintén Thália népe közé vágyott. A
»Harmath« nevet írta alá szerződésére,
amikor a Vígszínházhoz kötötte le magát,
más, kínálkozó szerződési ajánlatokkal
szemben. Először 1903. szeptember 6-án
lépett fel a »Korbács« c. francia darab
ban. Röviddel ezután, e^j hónap múlva,
már nagyobb szerepet kapott a »Doktor
Nebántsvirág«-ban, amely művészi hitelét
emelte ugyan, de a száz-százalékos, a ffívárosszerte hangos sikert a »Kispajtás«-beli
szerepe hozta meg, amelyet a dr. Fényes
Samu »Csüppségí<-e után, a Mayer- Förster )>Diákélet«-beli Katicája tetőzött be a
legteljesebb mértékkel. Sikere olyan osz
tatlan volt, a kritika annyira maradékta
lanul hódolt be a pompás kis naivának,
hogy az egész ország felfigyelt erre a
nagyszerű beérkezésre. A vidék nagyobb
színházainak igazgatói vetélkedve ipar
kodtak megnyerni hosszabb-rövidebb vi
déki vendégszereplésre az új színpadi csil
lagot, Harmath Hedviget. így, egész szín
padi élete —• tíz évig sem működhetett
túlkorán bekövetkezett halála miatt a neki
oly babéros és kincseket igérő színpadon
—• a legteljesebb boldogság diadalútja
volt. Mintha a jövendő titkaiba beava
tott Sors ellágyult, résztvevő szíve kárpó
tolni akarta volna egy huszonhatéves élet
tragikus elhervadásáért, annyi szép remény
váratlan porbabuUásáért... A színházi
publikum, amely ma mohó vágyakozással
siet keresztül a Vígszínház előcsarnokán,
az új Bzenzáeiót igérő, mesélő nézőtérre,
hogyan is tudná ma már, hogy a drága
kis Harmath Hedvig szobra, melyet cso
dálatosképpen minden ünnepélyesség nél
kül ismeretlen kezek állítottak a helyére,
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egy fiatal élet tragédiájának, a legnagyohh magyar naivak egyikének a sír
emléke. Sok kegyeletes mellszobor fog maj
dan még melléje sorakozni, ha megértőbb
idők virradnak a szépmuitú Vígszínhá^ira.
Harmath' Hedvig von2Ó alakja, kedves
egyénisége, bájjalteli lelkülete a Vígszín
ház nagyjainak egész szoborsora között is
meg fogja állítani a kegyeletes, hálás
résztvevő szemlélőd őket.
(L—p K—lif.)
Harmath Hiída, énekes-színésznő, az.
1904. máj. 27-én, Budapesten. Hat gim
náziumot végzett, majd színésziskolába járt
és neves mesterektől énekelni tanult. Szín
padra lépett a Fővárosi Operett Színház
ban, 1922-bon, mint Médi (Hái-om a kis
lány). 1922—23-ban a Fővárosi Operett
Színházban játszott (Tapolczai Dezső igaz
gatása alatt.) 1923—25-lffin az Unió Szín
házakban, 1925—28-ban a Városi Színház
ban, 1928-tól a Szegedi Városi Színházban
működik. Vendégszerepelt: Miskolc, Kassa,
Pécs, Keoskemét, Szeged s 1929-ben Lip
csében &gy hónapon át (Straus Oszkár
»Búcsúkeringő(í~jénefc főszerepét énekelte).
1930-ban a szegedi színház primadonnája.
Főbb szerepei; Éva, Balga szűz. Marica
grófnő, Marinka táncosnő, Bob herceg,
Mignon, Tosca, Carmen, .Margit (Faust),
Eozalinda (Denevér), Heléna (Varázske
ringő), stb.
Harmatíi Ida, színésznő. (Lásd: Szi
lágyi Béláné.)
'
Harmath Honfi, színésznő, sz. 1877.
jan. 24-én, Ciliiben (Ausztiia). Színpadra
lépett 1901-ben. A Népszínházban műkö
dött 13 évig és 9 évig a Király Színház
tagja volt. Főbb szerepei voltak: Bob her
ceg (Annié), Cigánybáró (Arzeiia), stb.
Férjhez ment Deveeis del Veechió Gyu
lához.
Harmath Ilonka, színésznő, sz. 1896baiij Kömlődön. Színpadra lépett 1914ben.
Harmath Imre, író, sz. 1890-ben, Bu
dapesten. Kereskedelmi iskoláinak befejez
tével színésznek készült, Rákosi Szidi színósziskoláját végezte 1911-bGn. Ekkor egy
vizsgaelőadáson »Faust« Mefisztóját ját

szotta, mely után Beöthy László a Magyar
Színházhoz szerződtette. Már növendék ko
rában verselgetett a Király Színház részére
és azóta apró kabaré-versekkel látta el a
fővárosi színészeket, írt,számos kupiét, műdalt. 1929. febr. 4-én házasságra lépett
Szokolay Olly színésznővel. (L. o.) Szín
művei: »Fogadjunk!«, operett 2 felv. Bem.
1916. júl. 21. Budai Színkör. Zen. szerz.
Budai Dénes. »PillangófGhadnagy«, operett
3 felv. Túrssz. Martos Ferenc és Kom
játhy Károly. Bem. 1918. jún. 7. Ki
rály Színház. 200-ik előadása 1920. márc.
12. Űjra 1926. máj. 22. »Luna asszonya,
operett. Zen. szerz. Lineke Paul. Bem1920. júL 21. Fővárosi Operett Színház.
»Póstás Katiea(í, operett 4 felv. Zen. ezerz.
Zerkovitz Béla. Bem. 1924. dec. 19. Blaha
Lujza Színház. »A császárnő apródja«,
operett 3 felv. Tái-ssz. Faragó Jenő. Zen.
szerz. Buttykay Ákos. Bem. 1925. márc.
24. Király Színház. »A meztelen Pest«,
énekes táncos revü 12 képben. Társsz.
Féld Mátyás. Zen. szerz. Lajtai Lajos
és Uadó József. Bem. 1925. jún. 27.
Budapesti Színház. »Az alvó fele8ég<í, éne
kes táncos-bohózat 4 felv. Társsz. Féld
Mátyás. Zen. szerz. Lajtai Lajos. Bem.
1926. júl. 13. Budapesti Színház. »Ki
a Tisza vizét issza«, operett 3 felv. Zen.
szerz. Budai Dénes. Bem. 1926. szept.
3. Kisfaludy Színház. »Zene-bona<í, opeI ett 3 felv. Társsz. Bródy István és La
katos László. Bem. 1928. máre. 2. Fő
városi Operett Színház. »Az utolsó Verebély-lányí<, operett 3 ,felv., Drégely Gábor
))A kisasszony férje« c. vj.-ból. Zen. szerz.
Ábrahám Pál. Bem. 1928. okt. 13. Fő
városi Operett Színház. »Aranypáva«, be
szélőfilm-operett 3 felv., ö képben. Társ
szerző Békeffi László. Zen. szerz. Neszmélyi Béla, Bem. 1929. ápr. 20. Városi
Színház. »KikelGt-ucca 3.ÍÍ, operett 3 felv.
Társsz. Bródy István. Zen. szerz. Kemény
Egon. Bem. 1929. ápr. 27. Fővárosi Ope
rett Színház. »Szükik az steszony«, operett
3 felv., 5 képben. Zen. szerz. Brod'szky
Miklós. SzÖv. írta Kardos Andor. Bem.
1929. jún. 14. Budai Színkör. lOO-adszor (a Városi Színházban): szept. 13.
150-edszer: nov. 15. »32-es baka vagyok
én<í, egy beszélő filmfelvétel története 22
énekes-táncos, látványos revűképben. Zen.
szerz. Ábrahám Pál, Bachmann Károly,
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Békéssy Lajos, Brodsak^ Miklós, Eisemaiin Miliály, Erdőssy László, Fényes
Szabolcs, Garai Imre, Kemény Egon és
Szekeres Ferenc. Bem. 1929. aug. 21.
.Ut. o. )>A biarritzi Vénusz«, operett 3
felv., 6 képben. Társsz. Kardos Andor
és Szenkár Dezső. 1930. jan. 30. Városi
Színház. »A csúnya lány«, énekes-táncos
vj. 3 felv., 4 képben. Társsz. Vadnai
László és Márkus Alfréd. 1930. febr. 7.
'Fővárosi Művész Színház. »Viktória«, ope
rett 3 felv. Társsz. Ábrahám Pál és Föl
des Imre. 1930. febr. 21. Király Szín
ház. Fordításai: »A bálkirálynős, ope
rett 3 felvonásban. írták Jakobsohn
és Bodanszki. Zen. szerz. Strauss Osz
kár, Bem. 1921, jan. 29. Revűszínház.
»Szegény Jonathán«, operett 3 felv. írta
Hugó ."Wittmann és Július Bauer. Zen,
szerz. Millöcker Károly. Bem. 1924. máj.
31. Fővárosi Operett Színház. »Dolly«,
operett 3 felv. Irta Arnold és Bach. Zen.
szerz. Hirsch Hugó. Bem. 1925. ápr. 18.Városi Színház. DAZ ártatlan özvegy«, ope
rett 3 felv. írta Gavault és Oharvey esz
méje után. Zen. szerz. Lajtai Lajos.
Bem. 1925. dec. 25. Városi Színház..
»Ilose Mariecc, operett 2 felv. Szöv. írták
Ottó Harbach és Oscar Hammerstein.
Ford'. SteUa Adorján. (Verseit
írta
Harmath' Imre.) Zenéjét szerz. Rudolf
Friml
és Herbert
Stothart.
Bem.
1928. márc. 31. Király Színház. »Merez-e
Mary?«, angol operett 3 felv. 9 képben.
Szövegét írták J . Leightou és Yves Mirande. (Verseit írta Harmath Imre.)
Ford. Stella Adorján. Zen. szerz. Vincent
Youmans és Irving Caesar. Bem. 1928.
ápr. 8. Király Színház. »Yes«, operett 3
felv. írták Pierre Soulaine és René Pujol. Ford. Stella Adorján. (Verseit írta
Harmath Imre.) Zen. szerz. Maurice
Yvain. Bem. 1928. máj. 18- Magyar
Színház. »Lulu<í, operett 3 felv. írta Serge
Veber. Zen. szerz. Philippe Parés és Georges Parys. Ford. Stella Adorján. (A
dalok szövegét írta Harmath Imre.) Bem.
1928. szept. 5. Fővárosi Operett Szín
ház. »Nizzai éjszakaíí, amerikai víg ope
rett 3 felv. írta dr. Herz;er Ludwig. Zen.
szerz. Edwars Georges. Bem. 1928. okt.
6. Városi Színház. sSzerefcem a feleségem«,
zenés vj. 3 felv. Birabeau és Dolley fr.
vígjátékírók »Fille et la GarQon« c. mun
-

kája nyomán. Bem. Ábrahám Pál zené
jével és Stella Adorján szövegével 1929.
jún. 15. Magyar Színház. aStrandszerelam«, léínekes iröh. 3 felv. írta Arnold és
Bach. Zenéjét angol zeneszerzők írták.
Bem. 1929. júl. 10. Nyári Operett Szín
ház. (Angol-park. A Fővárosi Operett
Színház társulata.).
H a r m a t h J e n n y , színésznő. Az orsz.
színészegyesület színészképzŐ iskolájából
került a színpadra, ahol drámai szende
szerepeket játszott. 1901—1902-ben a
Vígszínház tagja volt. Majd Szilágyi Dezsőliöz szerződött, az erdélyi első színi
kerület igazgatójához. Játszott még Szatmáron, Szegeden, Pozsonyban. 1918-ban
Székesfehérvárt működött. Majd férjhez
ment egy pozsonyi földbirtokoshoz és 1&lépett a színipályáról.
H a r m a t h Jolán, színésznő, sz. 1903.
júl. 19-én, Nagyváradon. Színpadra lé
pett 1929. szept. havában.
H a r m a t h Józsa, színésznő, sz. 1880.
okt. 26-án, Debró-n (Rödelhof), Ausztria.
Színpadra lépett 1899. ápr. havában.
H a r m a t h Sándor (keszi), színész, sz.
1799-ben, niegh. 1868. febr. 22-én, ÍJiskolcon. 50 évig- működött a pályán. Aíunkája: »Magyar Játékszíni Zsebkönyvcc.
Kolozsvár, 1829. (Leányai: Harmath'
Emma (lásd: Bényei Istvánné) és Har
math Ida, színésznők. (Lásd: Szilágyi Béláné).
l í a r m o s ííoua, színésznő. (Lásd: Kosz
tolányi DezsŐné.)
Három a kislány.
A legnépszerűbb
operettek egyike, hiszen a legnagyobb dalköltőnek, Schubert Ferencnek, szívhezszóló zeneműveiből — valóságos bősége
szaruból — állította össze a magyar
származású Berté Henrik. Egy osztrák író,
Rudolf Hans Bartsch, »Schwammerl« c.
kedélyes regényének hősévé Schubertet
tette; Karczag Vilmos, bécsi színigazgató
és zeneműkiadó, Heinz Reichert és dr.
Alfréd WiUner színpadi írókat megbízta
a darab' megszövegezésével s 1915-ben a
Theater an der- Wien szenzációs sikerrel
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Hároimcsőrü kacsa
Gzínrehozta a művet »Das Dreimaderlliaus« c. alatt. — Magyar címét a darab
Suliivan »A mikadó« c. operettnek e^
kupié-refrénjéből vette (3 a kislány); a
szöveg Harsányi Zsolt fordítása. Bem. a
Vígszínház 1916. ápr. 23-án; szereposz
tása: Schubert: Környei Béla (az Opera
ház hőstenorja), Médi: Kosáry Emmi; a
másik két kislány: Gerő Erzsi (utóbb a
Városi Színházban, ma Berlinben koloratura-primadonna) és Honthy Hanna;
Sehober báró: Csortos Gyula; Tschöll:
Vendrey Ferenc; Tschölluó: Haraszthy
Hermin; Novotny: Bárdi Ödön; Grisy;
Mésaáros Giza. Rendez:': Tapolczay Dezsó'.
Karnagy: Stephanides Károly.
Még 151- előadása is a Vígszínházban
folyt le. De már 200 magyar előadását
a mű a Vái-osi Színházban érte meg, 1919.
nov. 6-án, ugyancsak Buttykay Akosné
(Kosáry Emmi) és Környei Béla fényes
^ikeréül.
(A berlini
Friedrich-Y/ilhelm-Stadtisches Theater már 1918. nov. 12-én ez
redszer adta elő.)
HáromcsÖrü kacsa, víg operett 3 felv.
írta Moineau. Zen. szerz. Jonas Emilé.
Ford. Latabár Endre és Beödy Balogh
Gábor. Bem. 1872. ezept. 12- Budai
Színkör. KapitánjTié: Káldyné; Van Ostebal: Solymossy Elek; Boutrouehe: Vízváry, ezenkívül Kápolnay János, Szép Já
nos, Bőry és Ferenczy játszottak a darab
ban. Előadták a Népszínházban is, 1876.
ápr. 6-án. Van Bontrouche: Együd; Mar
git: Soldosné volt. Szereposztása új be
tanulással 1888. máj. 30-án. Van Ostebal:
Gyöngyi Izsó; Margit: Hegyi Aranka;
Ma,gdaléua: Nemeskei E,.; Sophronia:
Csatái Zsófi; Pítout: Vidorné Kacsóh Ka
rola; Van Bontrouche: Kassai Vidor; Bisa:
Bessenyei Miklós; Spaniello: Dárdai Sán
dor; Pasmotto; Himyady • József; Chutontoo: Pusztai Béla; Malagoffre: Hor
váth Vince; Trom Tompif; Borándi.
»IIárom színész L é t á r a t a r t . . . « így
kezdődik PáJíh Albert (sz. 1S23,, mogh.
1867.) »Csont« c. ismert travesztiája, me
lyet Garay János »Kont«-jára írt.
_^Harpagon, Moliére »Fösvény« c. víg
játékának egyilí férfi főalakja. E névről
ment köztudatba a zsus'ori ember kife-

fejezése. Azonban ezt a nevet nem Mo
liére találta ki, hanem Plautus és Ő ne
vezte el minden időkre a ka_pzsiakat harpagonoknak. A harpago görög szó és ma
gyarul annyit jelent, mint csáklya, vagy
éppen kaparóvas és Plautus nyilvánvalóan
azért nevezte ©1 a maga kapzsiját harpagónak, mert a kaparóvas módjára hará
csolja össze vagyonát.
Harracli Fridolin, színész, (Lásd: Erődi
Ernő.)
H a r r a c h József dr., zeneíró, a Zene
akadémia titkára, sz. 1849-ben, Szászré
genben, megh. 1899. szept. 15-én, Bu
dapesten. Számos tanulmányai közül ben
nünket a »Wagner és Sohoppenhaueríc c,
érdekel.
H a r s á n y i Ferenc, színész, sz. 1901.
jan. 5-én, Budapesten. Színpadra lépett
!1923. máj. havában.
i
H a r s á n y i Gizi, , színésznő, Harsányi
Kálmánnak, az elhunyt nagy magyar köl
tőnek húga, sz. 1893. szept. 2-án, Buda
pesten. A Színművészeti Akadémia el
végzése után vidéki színpadokon játszott.
(Győr, Pozsony.). 1925. óta a Magyar
Iládió állandó, közkedvelt szereplője s a
gyermekek mesemondó Gizi nénije,
H a r s á n y i Hona, színésznő, sz. 1899ban, Budapesten. Színiakadémiát végzett.
1928. óta az Üj Színház tagja.
Hai'sányi Ilona,
ben, Veszprémben.

színésznő, sz. 1899-

H a r s á n y i Kálmán, költő és dráma
író, sz. 1876. dec. 11-én, Mezőkövesden,
megh. 1929. máj. 31-én, Budapesten. Kö
zépiskoláinak elvégzése után a budapesti
Magy. Tud. Egyetem bölcsészeti fakul
tására iratkozott be. Már itt feltűnt ki
váló képességeivel és nagy szorgalmával.
De még nagyobb feltűnést keltett elsŐ
verses kötete a költeményeiben megnyil
vánuló mély és finom érzésekkel és ki
fejező plasztikus képeivel. Néhány év
múlva megírta »Bllák« e. történeti drámá
ját, melyet 1905-ben nyiijtott be a Nem
zeti Színházhoz, ahol az értékes művet
sokáig hevertették. Pl. megunván a vá-
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rakozást, művét újra átdolgozta s ebben
a formájában 1923. máro. 2-áii a Nem
zeti Színbáz végre színre is hozta. A da
rabnak nagy sikere volt. A közönség és a
sajtó egyaránt felismerte kiváló értékeit.
Általános volt a vélemény, bogy »Bánk
bán« óta ilyen mély tortónelmi átpillantással és plasztikus tömörséggel megírt
történeti tragédiánk még nem volt. Ezzel
a művével 1924. jan. 28-án elnyerte a
Vojnich-díjat. A már akkor beteges köl
tőnek, ez az általánosan megnyilvánult el
ismerés visszaadta ugyan hitét és munka
kedvét, de életerejét — sajnos — nem ad
atatta vissza. A nagy világháborúban, me
lyet mint tartalékos tiszt elejétől aezdve
végigküzdött, különben is gyenge szerve
zete felőrlődött. Más körtümények közt
és más okok miatt ő is úgy járt, mint
Üialhatatlan na^y elődje: Katona József.
'Megölték benne a drámaírót. Neki is csak
!6gy nagy drámája van: az »Ellálí«. De
ezzel halhatatlanná lett. l\Iég egy régebb'en megírt kis drámáját, a két felvonásos
»Páter Benedek«-jét mutatta be 1926. dec.
10-én. a Nemzeti Színház Kamaraszín
háza, a Városi Színház pedig 1927. márc.
15-én »Mariababa királyai e. egy felvo
násos színművét. Ez volt az ő hattyúdala.
Több drámát nem írhatott, mert robo
tolnia kellett a hivatalában és a »Magyar~
Bág« szerkesztőségében, hogy családját
fenntarthassa. Irodalmi körökben többen,
de különösen Bartóky József nyűg. állam
titkár, minden lehetőt elkövettek arra
inézve, hogy a. nagytehetségű költőnek
olyan hivatali állást biztosítsanak, amely
mellett bŐ ideje maradjon a drámaírásra.
Ez a törekvés azonban — sajnos — nem
járt semmi eredménnyel.
A »Magyarság« c. napilap hasábjain
hosszú éveken keresztül Ő írta a Nemzeti
Színház bemutató előadásainak kritikáit,
még pedig olyan nagy felkészültséggel,
amilyet acldig ezen a téren csak igen ke
vesen mutattak. Nem fitogtatta Ő itt sem
nagy tudását, széles körű ismereteit, de
arra nem is volt szükség. írásaiból úgy
áradtak ki azok, mint rózsából az illat.
A drámában s a színész játékában mindig
a lelket kereste s Ítéleteiben mondhatni
sohasem tévedett. Színházi kritikáit »Színházi esték<í c. alatt 1927-ben könyvalakban is kiadta. Ezek a magas irodalmi szín

vonalú kriükálí: — dráma — és színjátszás
történeti szempontból is örökbecsűek.
Az idegen nyelvekben való nagy jár
tassága révén sok szerencsével fordított
idegen drámákat, különösen franciából, an
golból és spanyolból. Fordított színmű
vei: »A párbaJK, szmű 3 felv, írta Henri
Lavedan. Bem. 1905. nov. 13. Nemzeti
Színház. »Pelleas és Melisandec;, dáma 5
felv. írta Maurice Maeterlinck. Bem. 1907.
jan. 25. ii. o. »Juan JOSBK, írta Joaquim
Dicente. (E művet a Népszínház — Víg
opera megbízásából 1907-ben fordította,
de mivel a megbízó színházi vállalat eb
ben az időben megszűnt, nem kerülhetett
színre. Nyomtatásban sem jelent meg.
Bem. 1909. okt. 7. Pécsi színház.) »A
fenevad<í, dráma a jelenkon amerikai élet
ből, írta Eugen Walter. Bem. 1924. dec.
12. Nemzeti Színház. »Az élet álomc<, dr.
3 felv. Irta Calderon. Bem. 1934. jún.
13. u. 0. »Napos délelŐttí<. Irta Alvarez
Quintero, megjelent a sBudapesti Szemles
1926;. évi szeptember havi számában.
Bem. 1928-ban, Vízváry Mariska ju
bileumi előadásán. TJ. o. »Othelloíí, tra
gédia 5 felv. Irta Shakespeare, Bem. 1929.
nov. 1-én, u. o.
Harsányi Kálmánt, a költőt, a Petőfi
Társaság 1909-ben tagjai közé válasz
totta ; koporsóját pedig a Jókai-lepeEel
terítették le.
Egj-éb kitüntetést ezen a földön nem
kapott.
(Patáici József.)
H a r s á n y i Lajos^ költő, sz. 1883-ban,
Nagyigmándon. 1907-ben pappá szen
telték. sBiadalmas h'alál« c. operaszövege
1910-ben Jelent meg.
Harsáuyi Lili, színésznő. Megh'. ÖnIgyilkosság folytán, Budapesten, 1929.
máj. 2-án.
H a r s á n y i Miklös, színész, sz. 1894.
febr. 16-én, Magyarkanizsán. Az Orsz.
Színészegyesület színésziskoláját végezte,
1914-ben. Működött 1916—Í8-ban Sze
geden, Almássy Endrénél. 1918-ban Nagy
váradon, Erdélyi Miklós társulatánál,
1920—24-ben Nagyváradon, Parlagi La
josnál, 1924—26. mint főrendező Szege
den, Andor Zsigmond társulatánál. 1926.
óta a Magyar. Színház tagja volt. EŐblj
szerepei: Wurm (Ármány és szerelem),
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szetek iránti hajlandóságot családjából
hozta magával. Leszármazottja annak a
Harsányi István prédikátornak, akit hit
valló iratai miatt a császári kormány
H a r s á n y i Pál,
ügyvéd sz. Szűrén 1674-ben gályarabságra ítélt. Nagyatyja,
(Szabolcs m.) 1830-ban ügyvédi okleve Harsányi Pál (L. o.) orsz. képviselő. Atyja
let nyert, később orsz. képviselő volt és a huszártiszt, később gyárigazgató volt. Har
Képzőművészeti Társulat elnöke. Irt több sányi Zsolt Egerben, Sárospatakon és Ko
drámát, melyek az általa szerkesztett »Mu- lozsvárott végezte tanulmányait. Kolozs
lattató<í c. ezépliteraturai gyűjteményben vár irodalmi és művészeti életében mint
jelentek meg." (1832—33.) Lefordította egyetemi hallgató élénk részt vett, elő
Moliére »KépzGlt beteg« c. vj.-át. Mint ször az »Előre« c. napilap színikritikusa
fiatal jurátus segítőtársa volt Kossuth La volt, később Erdély akkor legnagyobb na
josnak az Országgyűlési Tudóeításoks szer pilapjának, az ))Ujság«-nak lett színikri
tikusa. Ugyanekkor Inoze Sándor kolozs
kesztésében.
vári újságíró társaságában »Színházi Hétíí
H a r s á n y i Eezsö, színész, sz. 1887. ápr. címmel illusztrált hetilapot alapítottak Ko
17-én, Acsádon, (Vas m.))- Középisko lozsvárott, amelynek az volt a célja, hogy
láit Sopronban járta, majd elvégezve a a színművészetnek és a színészeknek pro
ezínészakadémiát, két évig a Vígszínház pagandát csináljon a közönség körében.
tagja volt. 1912-ben az Űj Színpadhoz Ennek a hetilapnak fényes sikere arra
szerződött, onnan Kolozsvárra került, dr. bírta őket, hogy működésük színhelyét át
Janovies Jenő színtársulatához. 1918- okt. tegyék a fővárosba. Itt alapították meg
havában a Belvárosi Színházhoz kapott lapjukat ugyancsak »Színházi Hétí< cím
meg-hívást. 1923—24-hen a Renaissanoe mel, amely különböző átalakulások után
Színház, majd 1925-tŐl a Belvárosi Szín >jSzínliázi Életí< címmel máig is fennáll
ház, 1929-ben az Üj Színház tagja. FŐbb és H. Zs., bár a lap szerkesztésétől viszezerepei: Balázs plébános (Terike), Polo- szavonult, a lapnak ma is munkatársa.
nius (Hamlet), Boglári László (Ötven E hetilapon kívül a napisajtó is igénybe
éves férfi), Nagyapa (Francia négyes), vette H . Zs. munkásságát. Először a régi
Tanító úr (Patika), Klivényi (Bárónő le »Magyar Hirlap«-nak, majd' a »Budavelei), Beudet (Mosolygó asszony). Márki pesti Hirlap« munkatársa lett, később a
(Kékszakáll nyolcadik felesége), Bredow »Pesti Napló« színházi rovatvezetője, ez(Kék és píros), Orvos (Pántlika), fíon- idő szerint a »Pesti Hirlap«-ba ír. Do
gy OS János (Pénztárca), Államügyész munkássága kiterjed a kulturális élet más
(Farkasok az éjben), Lyon rabbi (Lyon területeire is. KitünŐ műfordító és mint
Lea). Különös nagy sikere volt az Üj ilyen, elnöke a Színpadi Műfordítók szak
Színházban a »Tüzek az éjszakában<í c. da osztályának. Mint színműíró darabjain kí
rabban, amelyben a súgó szerepót ját vül számtalan egyfelvonásossal járult hozzá
szotta, stb. — Neje: Szűcs Nelli, egy a magyar kabaré mai fejlettségéhez,
Medgyaszay Vilma legtöbb sanzonját 6
ideig színészn'Ő volt.
írta. Harsányi Zsolt élénk részt vesz a
színházi
élet közérdekű mozgalmaiban. A
Harsanni Eózsi, színésznő, sz. 1907bon, Budapesten. Színpadra lépett 1923- Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének
1924. június havától elnöke és üg-yvezetŐban.
igazgatója. Előadója volt annak a bizott
H a r s á n y i Tibor, zeneszerzíŐ. Párizsban ságnak, amelyet a kultuszminiszter a szí
él. Első nagyobb munkáját, egy panto nésznevelés megreformálására küldött ki s
mimjét, az í>Utolsó álomíí címűt bemu a kérdést az ő javaslata alapján döntötték
tatták az Operaházban, 1920. jan. 27-én. el. Tagja annak a kilences bizottságnak,
Külföldön Bécs, Berlin, Amsterdam szín amelyet a szerzők, igazgatók és színészek
állítottak Össze, hogy a színházi élet álta
házaiban adták.
lános kérdéseit megvitassák. Ügyvezető
Harsányi Zsolt, író, sz. 1887. jan. igazgatója az Országos Irodalmi és Mű27-én, Kororűpán (Szepes m.). A művé
Lucifer, Metternicb', Ördög, Tokeramo, Dr.
Kelemen (A farkas), Magistor (Vörös
malom) stb.
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veszeti Kongresszus irodalmi szakosztályá val. Bem. 1924. jan. 11. Nemzeti Szín
nak. Egy darabig színigazgató is volt ház. 100-adszor: 1926. deo. 23. sAme(1921. ápr, 1 6 , - 1 9 2 2 . jan. 31.), a Be- rika lánya«, operett 3 felv. Társsz. ^Szi
naiesance Színliáz művészi vezetője. A ma lágyi Sándor. Zen. szerz. Kiszely László.
gyar színészet szempontjából nagy feltű Bem. 1924. máj. 17. Városi Színház,
nést keltett Gál Gyula jubileumán, tar »Májusi muzsikaíí, fővárosi életkép 3 felv,
tott beszéde, amelyben kimutatta, bogy a Társsz. Farkas Imre. Bem. 1925.^ máj.
magyar színműirodalom nagyrészben a 20. Renaissance Színház, »Noszty fiú ^ete
magyar színjátszás fejlettségének és az író Tóth Marival.« Mikszáth Kálmán re
kat inspiráló színésztebetségeknek köszön génye után. Bem. 1926. szept. 18. Víg
heti mai világraszóló bírnevét. Mint színház. 1927. febr. 21-én ezzel a darabjá
operafordító is kitűnt. Megjelent könyv val elnyerte az Akadémia Vojnits-díját.
100-adszor: 1927. jan. 7. »Nézze meg az
alakban is a »Szibéria«, »Varázsfuvola(í,
»Boccaccio«, »Don Juaní<, »A sevillai bor- ember!«, énekes, táncos revű-komédia 3
bély« és »Ariadne Naxos szigetén« szö felv. Bem. 1926. márc. 3- Fővárosi Ope
vegkönyve. Megjelent »Komédiások« c. kö rett Színház. »Háry János«, daljáték 5
tete Kürtby György és Major Henrilí kalandban, elő- és utójátékkal. Társsz.
rajzaivalj »Színbázi kis szótár«, és »Sbakes- Paulini Béla. Zen.- szerz. Kodály Zoltán.
peare a Nyujorkban« o. humoros könyve, Bem. 1926. okt. 16. M. Kir. Operaház.
(L. 0. részletesen.) »A zenélőóra;<, vj. 3
»tJgy kell neki« címmel pedig a Szerző
jogi Központ kiadásában a Vígszínház felv. Bem. 1927. szept. 17. Vígszínház.
ban, színre került három egyfelvonásosa. »Beszterce ostroma«, vj. 3 felv. Mikszáth
Mint regény- és novellaíró is kitűnt. Leg Kálmán, regénye után. Bem. 1929. jan.
nagyobb sikereit Mikszáth műveinek szín 16. Vígszínház. Fordításai: »Ha az új bor
padi feldolgozásával aratta; »A vén gaz- forr«, szmű. Irta Björson. Bem. 1910. febr.
ember« és a »Noszty fiú« a háború utáni 11., Kolozsvár. »Abu Kászem papucsa<(,
magyar színpad legnagyobb diadalai közé verses vj. Irta Strindborg Ágost. Bem.
tartozott. Azonkívül önálló színpadi mű 1910. máj. 18-án, Kolozsvárt. ))Kr6olvér«,
veket is írt, pl. »Zenélőóra«. Bem. Víg operett 3 felv. írta Scbnitzer Ignác és
színház, 1927. Színművei: »Limonádé ez- Gatti Imre. Zen. szerz. Berté Henrik.
redes«. Társsz. Vincze Zsigmond, Bem. Bem. 1911. júl. 7. Budai Színkör. »A
1912. szept. 5. Király Színház. »A mozi- provanszi vándor«, operett 3 felv. írta!
király«, operett 3 felv. Zen. ezerz. Szir Franz V/olf. Zen. szerz. Rieger Alfréd.
mai Albert. Bem. 1913. szept. 20. Király Bem. 1911. szept. 2. Újpesti Népszínház.
Színház. »Nemtudomka«, operett 3 felv. »A nőtlen fórj«, operett 3 felv. írtaGrünTáresz. Bakonyi Károly. Zen. szerz. baum és Reichart Heinz. Zen. szerz.
Huszka Jenő. Bem. 1914. jan. 14. U. o. Wanda Gusztáv. Bem. 1911. nov. 4. Új
»Téli lakás«, 1 felv., 1915. júl. 3. Vígszín pesti Népszínház. »Szibéria«, dalmű 3 felv.
ház. »Die6Őíalvi«, operett 1 felv. Zen. szerz. Irta Ulica Luigi. Zen. szerz. Giordano
Balázs Miklós. Bem. 1916. máius h'avá- Umberto. Bem. 1912. febr. 2. Népopera.
ban, Kolozsvárt. líVandergold kisasszony«, ))A cigányprimásíí, operett 3 felv. írták
operett 3 felv. Társsz. Hevesi Sándor és Grünbaum és "Wilhelm. Zen. szerz. Kál
és Rényi Aladár. Bem. 1917. okt. 24. mán Imre. Bem. 1913. jan. 24. Király
Városi Színház. »Háztűznéző«, operett 1 Színház. );Buksi«, operett 3 felv. írta
felv.j előjátékkal. Társsz. Drégely Gábor. Kraatz és Krenn. Zen. szerz. Gilbert Jeau.
Zen. Bzerz. Reinitz Béla. Bem. 1918. de:. Bem. 1913. aug. 16. Király Színház.
17. Medgyaszay-színház. (Megnyitó elő )>A tökéletes feleség«, operett 3 felv. írták
adáson.) ))A kislány«, operett 3 képben. Brammer és Grünbaum. Zen. szerz. Le
Társsz. Szomory Emil. Zen. szerz. Ste- hár Ferenc. Bem. 1913. nov. 26. Király
fanidesz Károly. Bem. 1920. márc. 26. Színház. »Az 555-ös rendőr.« Bob. 3 felv.
Revű-Színház. »Az őrgróf«, vj. 3 felv. írta Me. Augustin Hugh. Bem. 1914.
Bem. 1921. máj. 20. Renaissanoe Szín márc. 28. Magyar Színház. xNadlnÓK, ope
ház. »A vén gazemberei, színjáték 3 felv. rett 3 felv. írták Lindau és GranichstádMikszáth Kálmán regénye felhasználásá ten. Bem. 1915. febr. 2. Király Színház.
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»Végre, 6gyedül«, operett 3 felv. írták Willner és'Eeichert. Zenéjét Schubert Ferenc
műveiblől színre alkalmazta Berté Henrik.
Bem. 1916. ápr. 33. Vígszínház. 100-ik
előadása: 1916. szept.^ 19. »Özvegy kisasszony«, énekes vígjáték 3 felv. Irta León
Viktor. Társfordító Ötvös Adorján. Zen.
szerz. Engel Sándor. Bem. 1916. szept.
1. Budai Színkör. »Milliomos Kati«, ope
rett. Irta Dostal. Bem. 1917. júl. 13. Bu
dai Színkör. »Tessék Bzellőztetni.« írták
Horst és Engel. Bem. 1917. aug. 28.
Budai Színkör. »Don Juaní<, dalmű 2
felv. Irta Da Ponté. Zen. szerz. Mozart
Amadé. Űj betanulással 1917. okt. 31.
M. Kir. Operabáz. »Hóvirág«, operett 3
felv. Irta Benatzky Ealph és Práger
"Willy. Bem. 1918. márc. 9. Városi Szín
ház. »Médi<í, operett 3 felv. írták Willuer és Reíebert. Bem. 1918. jún. 21. Víg
színház. »A szép Saskia«, operett 3 felv.
írták Eeicbert és Willner. Zen. szerz.
Nedbal, Bem. 1918. nov. 8. Városi Szín
ház. »A patikaíí, vígopera. Irta Haydn.
Bem. 1918. dee. 18. Medgyaszay-Színbáz.
»Szevillai borbély.<í Bem. 1919. dec. 7.
M. Kir. • Operaház. »Búcsúkeringó'«, ope
rett 3 felv. írták Brammer Gyula és Grünwald Alfréd'. Zen. szerz. Straus Oszkár.
Bem. 1920. dec. 29. Városi Színház.
Városi Színház. »Csókos asszony«, operett
3 felv. írták Raymond és Mars. Bem.
1921. márc. 18. Eskütéri Színház. »Az
erénycsősz«, operett 3 felv. írták Beruauer és Jakobsohn. Zen. szerz. ISTedbal
Oszkár. Bem. 1921. ápr. 23. Budai Szín
kör. »A szerepkör«, vj. 1 felv. írta Auernheimer Eaoul. Bem. 1921. nov. 25. )>Marinka, a táncosnóV, operett 3 felv. írták
Jakobsohn és Oesterreicher. Zen. szerz.
Jean Gilbert. Bem. 1923. febr. 24. Fő
városi Operett Színház, 100-ik előadása
1923. jún. 24. »A diadalmas asszonya,
operett 3 felv. írták Lunzer és Jenbaah.
Zen. szerz. Csajkovszki I. Péter. A zenét
színpadi-a alkalmazta Klein József, a bécsi
áUami operaház karmestere. Bem. 1923.
ápr. 27. Városi Színház. »A három grácia«,
revű-operett 3 felv, írták C. Lombardb
és A. "Willner. Zen. szerz. Lehár , Ferenc.
Bem. 1923. jún. 6. Fővárosi Operettt Szín
ház. 100-adszor: 1923. szept. 23. 150-edszer: 1923. okt. 31. 200-adszor: 1924. ápr.
4. »Pompadour<(, operett 3 felv. írták

Schanzer Eudolf és "WeUisch. Ernő. Zen.
Bzerz. Fali Leo. Bem. 1923. nov. 28.
Fővárosi Operett Színház. 100-ádszor:
1924. márc. 6. »Apukám«, operett 3 felv.
Irta Jeubách Béla. Zen. szerZ. Lehár Fe
renc. Bem. 1924. ápr. 14. Fővárosi Ope
rett Színház. »Cár és ács«, opera. írta*
Lortzing Gusztáv Albert. Felújította a
Városi Színház 1924. ápr. 17. sDorina
és a véletlenei, operett 3 felv. írták Fritz
Grünbaum és Wilhelm Sterk. Zen. szerz.
Jean Gilbert. Bem. 1924. júl. 30. Eenaissance Színház. »A párisi kislány«, vj.
3 felv. írták Jacques Bousquet és Henri
Falfc. Zen. szerz. Mauricé Yvain. Bem,.
1924. aug. 23. Fővárosi Operett Szín
ház. »Maíica grófn5«, operett 3 felv. írták
Július Brammer és Alfréd Grünwald. Zen.
szerz. Kálmán Imre. Bem. 1924. okt. 18.
Király Színház. »Frasquita«, operett 3 felv.
írták .Willner A . M. és Reichart Heinz.
Zen. szerz. Lehár Ferenc. Bem. 1925.
máro. 3. Városi Színház. »Ablakok«, vj.
3 felv. Irta John Galsworthy. Bem. 1925.
ápr. 11. Vígszínház. »Hármasban<í, zenés
vj. 3 felv. írták Píerre Veber és Serge
Veber. Zen. szerz. Joseph Sulce. Bem'.
1925. szept. 5. Vígszínház. »Az Orlov<í,
operett 3 felv. Irta Marischka Ernő. Zen.
szerz. Granichstadten Bruno. Bem. 1925.
szept. 19. Fővárosi Operett Színház. )>ESŐ<Í,
szmű 3 felv. írták W. Sommerset Maugham után John Golton és Clémence Bandolph. Bem. 1925. okt. 10. Magyar Szín
ház. »Terezína<i, operett 3 felv. írták:
Schanzer éa Wellisch E. Zen. szerz. Straua
Oszkár. Bem. 1925. dec. 30. Fővárosi Ope
rett Színház. »A névtelen hajó<í, színjáték
3 felv. Irta Sutton Vaué. Bem. ;1925máj. 22. Nemzeti Színház. A Kamara
Színház 1926. febr. 23. mutatta be. »Párisi kirakatíí, operett 3 felv., elő- és utó
játékkal, írták Jacques Bousquet és Henry
Falk. Zen. szerz. Joseph Sulee. (FordÖ.,
Zágon Istvánnal,) Bem. 1926. ápr. 9. Ma
gyar Színház. »Az isteni divax, vj. 3
felv. írta St. John G. Erviné. Bem. 1937,;
ápr. 8. Vígszínház. »A fecskeíc, daljátéíd
3 felv. G. Adami után. Zen. szerz. Puc
cini. Bem. 1927. ápr. 9.: Városi Színház.
»Az édenkert«, vj. 4 felv. írták Rudolf
Bernauer és E,udolf Oesterreicher. Bem.
1927. jún. 10, Vígszínház. »Broadway<í,
történet 3 felv. írták Philip. Dunning és
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George Abbott. Bem. 1927. szept. 9. Fő mann Máriánál folytatja, majd elszerző
városi Operett Színház. »Dybuk«, héber dik Pozsonyba, innen Bréma, Brünn, 1898legenda 3 felv. Irta An-Ski. Bem. 1928. ban Braunschweig színpadjain arat dicflőfebr. 10. Uj Színház. 50-ik előadása 1928. séget.
márc. 28. »A szőrös majom«, különös ko
Háry Gitta, színésznő, sz. 1901-ben,
média 3 felv., 8 képben. Irta Bugéne
O'NeiU. Bem. 1928. ápr. 19. ü j Színház. Budapesten. Színpadra lépett 1921-ben.
»Szeretlek<í, operett 3 felv. írta Albert
Háry János, daljáték 4 kalandban,
i"Willemtz és Saint Granier. Zen. szerz.
előés utójátékkal. írták Paulini Béla és
Christiné H. Bem. 1928. máj. 26. Király
Színház. »Jolly Joker«, operett 3 felv. Harsányi Zsolt, Zen. szerz. Kod'ály Zol
Zen. szerz. J . Sulc. Bem. 1928. szept. 29. tán. Bem. 1926. okt. 16. M. Kir. Opera
• Belvárosi Színház. »Különös közj átékc;, ház. Személyek: Háry János: Palló Imre;
szmű 3 felv. Irta Eugéne O'NeiU. Bem. Örzse, a mátkája; Nagy Izabella; Eerenc
1929. márc. Vígszínház. »Libavásáríí, vj. császár: Pusztai Sándor; Császárné; Se3 felv. írták André Mouézy-Eon és Al beők Sári; A császár napa: Fazekas Te
fréd Machard. Zen. szerz. Tiarko Riche- réz ; Napóleon: dr. Dalnoki V.; Mária Lujza,
pin^ Bem. 1929. ápr. 26. Belvárosi Szín Napóleon felesége: Marschalkó R.; Öreg
ház. »Az első feleség«, vj. 3 felv. írta Marci, császári kocsis: Körmendy János;
John Erviné. Bem. 1929. nov. 30. Víg Ebelasztin lovag: Toronyi Gyula; Meluszínház. »• Bégen és most«, operett 3 felv. sina grófnő: Szabó Józsa; Estrella bárónő:
Bem. 1929. dec. 6. Király Színház. Pálffy Aranka; Magyar silbak: Kodó.»Volga-bár«, zenés vj. 3 felv. írta Gandera lányi A,; Muszka silbak: Lakatos Sán
iPelix. Bem. 1929. jún. 8. Vígszínház. dor ; Generális Krueifix: Kornai RezsŐ;
Generális Dufla: Hubai Zsigmond; ElsŐ
huszár: Kompolti Kálmán; Második hu
' Hartli Hona, színésznő, sz. 1906-ban, szár: Jászai András; Első tüzér: Sas La
Magyarszentbenedeken. Színpadra lépett jos; Második tüzér: Körmendy József;
1927. okt. 15-én.
Udvari lakáj: Ney Hugó; Bíró viram:
Ádám Győző; A diák: Szügyi Kálmán;
Hartleben Oíto Erich, német író, sz. Az abonyi korcsmáros: Palotai Árpád;
1864. jún. 3-án, Clausthal-ban, megh. Első pór: Kolozsvári Dezső; Második pór:
1905. febr. 11-én, Salo-ban, a Garda-tó Gazdácska Lajos. A kedves magyar dal
mellett. Nálunk a Nemzeti Színházban a játékot 1929. dec. 13-án a »Csákvári Ma
»Far8ang utóljací e. drámája Beöthy László gyar Eűldmíves Játékszín« is (L. »Mafordításában
1901. ápr. 29-én került gyar Eöldiníveg Játékszín*) bemutatta a
színre. »Angéla« (Angele) c. 2 felvonásos Nemzeti Színház Kamara-Színházában,
vígjátékát Beinhardt Miksa bemutatta a ahonnan 3 előadás után érdekes vendég
Vígszínházban, 1907. máj. 9. »Lori« o. játékaik színhelyét áttették a Magyar
ezínművét Bálint Lajos fordította ma Színházba.
gyarra. (1911.) Különösen novellái biz
tosították számára az utókor elismerését.
Háry János, színész, sz. Szegszárd'on.
1855. okt. havában szülővárosában UjfaHartmann Ernst, német színész, sz. lussy Sándor társulatánál vendégképen fel
1844. jan. 8-án, Bernéhen, megh. 1911. lépett, amidőn ezt a kritikát kapta: »Ügy
okt, 10-én, Bécsben. A Burgszínház tagja látszik, a komikumra született. Azonban,
jeles Sbakespeare-ábrázoló volt, aki kül hogy belőle jó komikus váljék: ajánlandó
földi vendégszereplései során nálunk is neki a jó mesterek vezetése alatti szor
többször megfordult.
galmas tanulmányozásai (»Divatcsamok«,
1855—62. szám, horítékoldal.) Egyébként
Hartwig Heléna, operaénekesnő, sz. igen Jól tudta utánozni a cimbalom ze
Szatmárt. 1894~b6n Bécsben nyilvános elő néjét.
adásban énekelt először, nagy sikerrel, mire
elhatározta, hogy színpadra lép. Pruckner
«Hasból beszélni». Gyakran használt
Karolinánál tanult énekelni, később Leh- kifejezés, melyet akkor alkalmaznak, ha va-
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Hassreiter Joseph, osztrák balettmester,
sok ismert balett szerzője, sz. 1845. dec.
30-án, Bécsben. Nálunk is ismert és adott
művei: »A babatündér«. Zen. szerz. Bayer.
Bem. M. Kir. Operaház. (L. o.) »Piros
cipő«. Ken.' szerz. Mader Baoul. Bem,
M. Kir. Operaház. (L. o.)

lainely szíiiész előadás alatt olyanokat
mond szereplése közben, amiket a szerző
nem írt elő számára, tehát rögtönöz, mert
vagy nem tudja a szerepét, vagy pedig
valamelyik szereplőtársa késése miatt kény
telen rögtöDÖzni, Ez utóbbi esetben azon
ban a rögtönzés nem vétség, banem kö
telesség, sőt — ha ügyesen feltalálja ma— érdem.

Hasselt-Barth Anna Mária Vilma,
énekesnő, sz. 1813. júl. 15-én, Amster
damban, megh. 1881. jan. 6-án, Manniheimban. Sok éven át a bécsi cs. Hr.
udvari színház világhírű tagja volt. 1843.
ápr. 4-én fellépett nálunk a Nemzeti
Színházban, a »Belizar« o. opera Antónia
szerepében, majd 7-én a »Norma«-han és
ugyanebben lépett fel itt mint az intézet
szerziődtetett tagja, 1852. okt. 2-án. Hol
landi származása dacára szerepeit minden
kor magyarul énekelte. Szerepei: Valentiné
(Hugenották), Szilágyi Erzsébet (Hunyadi
László), Lukrécia, Fides, Sára (Zsidónő),
AKce (ördög Róbert), stb. Miután anya
giakban túlzott követelései voltak, 1854ben megvált a Nemzeti Színháztól.

Haselbeck Olga, drámai szoprán, Bajororazágból száz éve Budára köitöiött pat
rícius család tagja, sz. 1889. febr. 19-én.
Igen fiatalon nyerte zenei képzettségét a
Budai Zeneakadémián, Szautner Zsigmond
vezetése alatt; innen az Orsz. Zeneaka
démia operaiskolájába vették fel s a sokat
ígérő tehetséget a M. Kir. Operaház sie
tett lekötni. 1909. elején lépett fel elő
ször (Parasztbecsület: Santuzza) ; hangja
és megjelenése Wagner hősnőire predesz
tinálta, s csakbiamar Ortondot (Lohengrin),
'Erzsébetet (Tanhauser) és mind a három
'Brünnhildet (a Nibelung gyűrűjében) e
már 1912. elején Fideliót énekelte. Legmagasabbrangn szerepköre Amneris (Aida),
Sába királynője, Kundry (Pai-sifal) és
Izolda alakjaival tágult, sőt a mélyebb
Delilát is énekelte. Magas rnűvészetének
az is magyarázata, hogy folyton tovább
képeztette énektudását. Milánóban Sabbatini és Anselmi, Bayreuthban világhírű
íliehter Jánosunk voltak mesterei. Brünnbildáit Berlinben is nagy sikerrel éne
kelte (Stadtische Oper). 1923. óta a M.
Kir. Operaház örökös tagja; 1914. óta
dr. László Géza (L. o.)) az ismert ének
tanár neje.
Hasenclever Walter, német költő, sz.
1890. júl. 7-én, Aachenben. A modern
német drámai törekvések egyik legkivá
lóbb úttörője. Nálunk játszott színművei:
»Emberek«, dr. 5 felv., 24 változásban.
Ford. Hegedűs Tibor. Bem. 1923. máj.
24. Renaissanee színház, (Az »Űj Kultúra«
rendezésében.) »Aiitigone;<, trag., a Mar
gitszigeti MAC-pályán bemutattál^ 1924.
júl. 20-.án. í>TalpÍg úriember«, vj- 3 felv.
Ford. Karinthy Frigyes. Bem. 1929. dec.
20. Magyar Színház. sNapoleon rendet
CBÍnák, vj. 7 képben. Ford. Karinthy
Frigyes. Bem. 1930. jan. 30. Belvárosi
Színház.

Hatala Györgyike, színésznő, sz. 1870.
ápr. 23-án, Budapesten. Színpadra le
pett 1S97. okt. 1-én, Pesti J . Lajos
színigazgatónál.
H a t á s . A színész művészi sikeréneJc
megnyilatkozása, azon emóció, amelyet a
megértés nyomán vált ki a közönségből.
Ha túlzásba viszi, akkor ezt h'atásvadászatnak mondj'uk. A szót régente a francia
»bra,vour«-ral helyettesítették, Déryné nap
lója I. liötete 113. oldalán zárjelben meg
jegyzi, hogy a hatás a. m. bravour. (L. o.)
Néha a »hatály« szóval is helyettesítették a
szót. (»Havi több jelenetben elég hatálylyal és sikerrel énekelt.« Erdélyi Hírad'ó,
1845. febr. 18. 106. oldal, I I I . hasáb,
A ))Báléj« c. opera kritikájából.).
Hatodik Henrik. Shakespeare tragé
diája. (Lásd: Henrik Vl.).
H á t s ö színpad,
vagy Hs színpad,
nagyobb színházaknál a tulajdonképeni
színpad mögött s annak folytatásaképpen
elterülő térség, melyet azonban csak nagy
ritkán egy-egy nagyobb szabású látványos
ságnál díszítenek be. A hátsó színpadi
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Hatvani (Sehrank) Károly

Hátszegi BzíuészGt
fölött rendszerint nem szokott lenni zsinórpadlás- (V. ö. Háttér.)
H á t s z e g i színészet. Hátszeg városa
1913-ban az akkor épített polgári iskola
tornatermét színházi előadások részére al
kalmassá tette s másfél Ii'avi színi-időre
pályázatot iiirdetett. A színházat 1913.
febr. 6-án. nyitották meg a főispán, al
ispán és a polgármester jelenlétében. Az
ünnepély elsŐ száma Tompa Béla szín
igazgató alkalmi versss prológja volt. Majd
Muzsnay Béla polgármester átadta a színIiázat hivatásának. Erre az egész közön
ség felállott és elénekelte a Himnuszt. A
Bzínházban a »Iiablólovag« került ez al
talommal színre. Az ünnepélyen s az elő
adáson több erdélyi polgármester meg
jelent.
Háttér — a színpad hátsó része.
Háttéri függöny, a színpad leghátsó
függönye, a szükséghez képest; eget, vávost, falut, kertet, parkot vagy tájat áb
rázol.
Háttéri világítás. Részint a szofiták
köré alkalmazott villanykörtékkel, részint
színes üvegű reflektorokkal történik. Ez
a világítás nagyban emeli a transzparens
díszletet s különösen a hajnalt és az al
konyt természcthűen adja vissza.

I

Hattyú, a Lohengrinben. Ennek a
llíres hattyúnak spanyolnádból van a váza
és az arra feszített vászon vattával van
Ikitömve, míg az egészet fehér bársony
takarja. A tollak a bársonyba vannak be
rajzolva benzin vasal óval. A spirális nyak,
a mellette végigfutó dróttal, minden
irányba mozgatható, alulról. A hattyú fe
jét, Lohengrin megérkezésekor, egy emel
vény mögött elbújt diszítŐ mozgatja. A
hattyú kerekekkel ellátott kocsira van fel
ezerelve, aminek, talapzata zöldes színű.
A hattyú mögött levő kagyló ugyancsak
spanyolnádból van szerkesztve, ami belül
üxes, úgy bogy a benne elbujt díszítő,
kényelmesen tolhatja, a kagylóban álló
Lohengriut és a hattyút, A kagyló bel
seje organtilból van, 'Kogy a benne levő
diszítŐ láthasson.
(Tamássy.)
Hattyúdal. Az utolsó dal. A hattyú
néma és a néphit szerint csak halála előtt

énekel. Aischylos »Agamemnoní< c. tra
gédiájában használja e kifejezést. Azóta
62!állóige lett.
Hatvani (Sehrank) Ede, színész, sz.
1859. jan. 10-én, Csongrádon, megh.
1927. máj. 30-án, Budapesten. (Atyja
Sehrank János, 1848—49-ifci honvéd, ta
nító volt 44 éven át.) Középiskoláit Nagy
váradon végezte. Színipályára lépett 1875.
okt. 15-én, a Népszínháznál. Ott műkö
dött nyolc évig, ekl^or Evva Lajos kivette
a karból és ettől kezdve elsőrendű szere
pet játszott. 1883-ban Szegeden Nagy
Vincénél baritonista. Nagyváradon öt nya
rat töltött. Volt még Kolozsvárt, Pozsony
ban, Győrött, Miskolcon, Temesvárt, két
nyáron át a Budai Színkörben, két évig
Debrecenben, stb. 1908. okt. 1-én nyu
galomba ment. Mindenütt becsülést szer
zett nevének. A filmművészet terén is elis
merték művészetét, ahol főleg mint maszkírozót nagyra becsültek. Munkája: »Repülőgépí<, énekes bohózat 3 felv. Bem.
1910. júl. 29-én, Nagyváradon. »A jo
gászkisasszony, ered. operett 3 felv. (kéz
iratban). »Bózsa EuzsaK, népszmű, dalok
kal 3 felv. — Neje: Lévai Berta, ope
rett-énekesnő, sz. 1871. máre. 11-én, Ba
latoni Őka járón. 18B9-ben a Népszínház
tagja volt, azután Debrecenbe szerződött
és mint kedvelt primadonna több előkelő
színpadon tette ismertté nevét. 25 éves ju
bileumát 1916. ápr. J.4-én ülte meg Kas
sán. Nyugdíjba ment 1921. okt. 1-én.
Gyermekei: H. Mariska, színésznő (Lásd:
Hamvai Jenőné), H. János, festőművész,
tanulmányait a stockholmi akadémián vé
gezte.
Hatvani (Sehrank) líároly, színész,
sz. 1857-b6n, Félegyházán, megh. 1929.
febr. 19-én, Budapesten. Színész lett Rá
kosi Jenőnél, a Népszínházban, 1875-ben,
fizetés nélkül, majd vidéken mindig első
rendű társulatnál működött. Igazgató is
volt Kassán, Szabakán, Miskolcon, aztán
Ó-Budán, de csak rövid ideig. Az 1890-iki
színészkiáliítás eszméjét ő pendítette meg
és a megvalósítás körül nagy érdemei vol
tak. 1891. szept. havában színészügynök
séget és »Magyar Színpad« c. alatt szafclapofc alapított. — Neje: Csillag Amália,
színésznő, sz. 1864-ben, Darázson (Ba-
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Hatvani (Holzei)

Hauk Minniö

Lajos

ben és drámáiban, amelyeket ép ennél
fogva, valamint kissé merészebb témái
miatt a nagyközönség tetszése kísér.
Színművei: »Noé bárkaja«, szatíra 3 felv.
Bem. 1918. máj. 2. Belvárosi Színház.
»Barcarolle«, jelenet. Bem. 1918. nov.
6-án, Belvárosi Színház. »Első szerelem«,
játék 3 felv. Bem. 1923- ápr. 29. Ma
gyar Színház. (25-ik előadása'1922. jún.
9.) »A szerelem párbajai, vj. 3 felv. Bem.
1926. nov. 24-én, németnyelvű előadás
ban, a Fővárosi Operett Színházban, Kon
stantin Leopoldine társulatával. (A Wie
ner Kammerspiele bem. 1927. nov. 15.)
»A csodálatos nagymama«, vj. 3 képben,
Bem. 1927. szept. 16. Andrássy-úti Szín
ház.
,
'

ranya m.), meg-li. 1921. raárc 1-én, Buda
pesten. Színipályára lépett 1877-ben, Seblők Lajos színigazgatónál. 1881. márc.
1-én kötött házasságot, Miskolcon. Mű
ködött Budapest, Kolozsvár, Marosvásár
hely, Szeged, Győr, Sopron, Temesvár,
Pozsony, Miskolc és Szabadka színpad
jain és különösen a népszínművekben és
operettekben aratott sikert. F i a : H. Ká
roly, színész.
H a t v a n i (HoIzei') Lajos, színész, sz.
1875-ben. Mint bécsi színész; ismert névre
tett szert. 1928. okt. 1-én, öngyilkossá
got követett el Bécsben,
H a t v a n i Sándor,
színész. Színpadra
lépett 1861. ápr. 24-én. — Neje: Zbiskó
Amália, színésznő, színpadra lépett 1871.
márc. 20-án.
H a t v a n i színészet. Hatvanban 1837.
júl. 29-6n Balog'h István színtársulata járt;
valószínííleg ekkor első ízben volt itt ma
gyar ezínészet. Többek között műsoron
volt: »Eomeo és Júlia«, »Botcsinálta dok
tori, »Lumpáci vagabundus<í stb.
. H a t v á n y I s t v á n , ^kolaigazgató, 1780től Debrecenben tanult, m. Bihar megye
al-levéltárnoka lett, aztán tb. jegyzője, míg
végre 1807. ápr. 21-én Kagj'váradra is
kolaigazgatónak nevezték ki. Megh. ISlö.
ápr. 29-én, Nagyváradon. Színművei:
»Theatrumra alkalmaztatott s válogatva
összveszedetett munkák,« Budapest, 1793.
Tartalma: slvlementina vagy: a tcstamentom«, színj. 5 felv. . 1790., 1792. V. 10.
és VI. 2. előadták a pesti színészek. »Az
arábiai pór<í, »Siketnéma«, magyarosított
vj-kok. »Orvos doktor«, »Pesti vásár<í, vj.
1792. VIL és I X , 6. adták, Pesten.
H a t v á n y Lajos báró, író, sz. 1880.
okt. 20-án, Budapesten. Színművei: »A
szú'z(í, komédia 3 felv. Társsz. Lengyel
Menyhért. Bem. 1909. okt 9. Magyar
Szíriház. »A híresek(í, dr. 3 felv. Bem1913. dec. 5. U. o. Bem. »Die BerühmtenK
c. _a müncheni Künstler-Theater (1913.).
Mint kritikus is élénk tevékenységet feitett ki.
^ e
J
H a t v á n y Lili bárónlŐ, írónő, sz. 1892ben, Hatvanban. Kora és társadalmi köré
nek embereit rajzolja meg prózai művei

H a u k Minnie, operaénekesnő, sz. 1852.
nov. 16-án, Newyorkban, megh. 1929. febr,
havában, Bernben. Atyja tanár volt. 13
éves korában feltűnt egy jótékonycélú'
hangversenyen, New-Oríeansban. Első lec
kéit Courteaunál vette, azután tovább ta
nult Ernani Achilnál. Első sikerét »Lindá«-ban éri el. Az )>Alvajáró«-ban, a
»Normá«-ban is sikere volt. Boston, Chi
cago, Baltimore, Cincinnati színpadjain lé
pett fel. 1871-ben Bécsben ünneplik. 1878ban Berlinbe szerződött. Nálunk 1 8 7 3 ^
76-ban vendégszerepelt. 1873. szept. 4-én
Tévedt nő (Traviata), 6-án Hamlet, 8-án
Pra Diavolo, l l - é n Faust, 13-án E,omeo
és JuIia, 16-án Szevillai borbély, 20-án
Mignon főszerepekben. Nov. 22-én Cherubin, a »Figaro lakodalniá«-ban. 1874. jan.
havában a bécsi Komische Oper megnyitó
ján énekelte Eosinát, de már fehr. 24-én
a Nemzeti Színházban, a »Hunyadi Lászlócí
200-ik előadásán Gara Máriát; júniusban
is vendégszerepel ismét 1875. febr. 4. óta
május végéig, ápr. 10. Aidát ki'eálta, a
Bolygó hollandiban, Don Pasq^ualéhan is
fellépett. Tőlünk Bécsbe ment Az 1876.
szeptemberi hónapot • is a Nemzeti Szín
háznál töltötte. 189 l-ben
Amerikában
volt szerződtetve. ElsÖ itteni
fellé
pésekor ezeket írta róla a »Keform« (1875. •
jún. 8-án): xSzép, érzéki jelenség, hangja
tiszta és csengő, éneklőmodora könnyű óa biztos, j átéka erősen és elmésen ki van
dolgozva.í< Midőn 1875. február 4-én a
»Szevillai borbély«-ban mint Bozina fellé
pett, a második felvonásban a »MaroB vize
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Havas Jeüő

Hauptnjann Gerhard
folyik csendesen« c. magyar dallal sűrű
tapsokat kapott. (Beform.) 1881. szeptem
ber havában Hesse von Wartegg Ernest
osztrák íróval bázasságra lépett Londonban. Később megvált a színpadtól. Em
lékei (Amerikában, angolul) megjelentek
2 kötetben, 1928-ban.
Hauptmann Gerhard, német színmű
író, 8z. 1862. nov. 12-én, Salzbrmanban
(Szilézia). A modern kor legnagyobb né
met drámaírója, aki a Nobel-díjat is meg
kapta. Nálunk előadott színművei: »A takácsok«, szmű 5 felv. Eord. Komor Gyula.
Bem. 1895. aug. 2. Budai Színkör. A
Vígszínház színre hozta 1900. szept. 22.
(A berlini Deutsches Theaterben 1896.
dec. 28-án 200-adszor játszották.) »Cramp~
ton mester«, dr. 3 felv. (L. o.) »Hannele«,
álomkép két részben. Pord. Telekes Béla.
Bem. 1897. nov. 13. Magyar Színház.
A Nemzeti Színház 1901, nov. S-án ik
tatta műsorába. »Henschel fuvaroE«, dr.
3 felv. Törd. Molnár Eerenc. Bem.
1899. ápr. 2. Kisfaludy Színház. (Eeinhardt Miksa színészei a Vígszínházban
bem. 1916. máj. 22.) sMagányos emberek« e. drámáját a berlini Deutsches
Theater színészei bemutatták a Vígszín
házban, 1902. jún. 13-án; ugyanazokkal
adták a »Szegény Henrik« c. drámai köl
teményét, u. 0. 1903. ápr. 26-án. sBernd
Ilóza«, dr. 5 felv. Kord. Hevesi Sándor.
Bem. 1904. dec. 3. Nemzeti Színház.
»Elga«, dr. Bem. a Thália-társulata 1907.
ápr. 28-án és Forgács Kózsi Kamaraszín
házában, 1925. febr. 22-én. »A béke ünnepe« (Eriedenfest). Eeinhardt Miksa tár
sulata bem. a Vígszínházban, 1907. máj.
7-én. »A bunda«, komédia 4 felv, Eord.
Sebők Zsigmond. Bem. 1909. máj. 4-én,
Nemzeti Színház. Eelújítása: 1919. ápr.
17. Reinhardt együttese a Vígszínházban
bem. 1916. máj. 25-én. »Die versunkene
Gloekes, dr., a bécsi Burgtheater tagjai
a Budapesti Színházban eljátszották 1917.
ápr. 5-én. sMichael Kramer«, dr. 4 felv.
Bem. a Vígszínházban a berlini Lessingtheater tagjai, 1917. aug. 4-én. »Téli bal]a-da<í, dr. Bem. Dániel Béla fordításá
ban, 1920. okt. 16-án, az TJj Színpadon.
»Gahriel SchiUings Eluehtcí, dr. Bem. Aslan Kaoul bécsi együttese, 1924. jún. 2-án,
a Király Színházban.

Hauser Gyuláné, színésznő, sz. 1894.
márc. 14-én, Budapesten. Színpadra lé
pett 1919. júl. havában.
Hauswirth Ödön, brácsás, sz. 1875.
aug. 20-án, Budapesten. Tanulmányait a
Nemzeti Zenedében végezte. Hosszú éve
ken át a filharmóniai zenekar, majd Sárossy karmester vezetése alatt a Nemzeti
Színház brácsása volt. Jelenleg kamara
zenével foglalkozik és a Lipótvárosi Casino
műkedvelő zenekarának tagja.
Havadi István, színész, sz. 1864. júl.
11-én. Színpadra lépett 1882. febr. 8-án,
Szabó Antal színigazgatónál.
Havadi Istvánné, (Szegedi Emília), szí
nésznő. Színpadra lépett 1882. dec. 1-én,,
Nyéki János színigazgatónál.
Havas Aranka, énekesnő. Elvégezve
a Színészakadémiát, Krecsánjá Ignáchoz
szerződött Nagyváradra, ahol 1886. máj.
1 -én a »Ealu rosszá((-ban Eátki Tercsit
játszotta először. 1887-ben Aradon mű
ködött. 1889-ben Aradi Gerőnél, 1891-ben
Makó Lajosnál volt szerződésben,
Havas Györgyike,
operaénekesnő,
1911-ben végezte a Zeneakadémiát, ez év
őszén a M. Kir. Operaház szerződtette
ösztöndíjas tagnak. Első fellépte 1912.
jan. 7-én volt a »DenevGr<í-b6n, mint Orlofszki. Következő partija jan. 22-én Delila volt a »Sámson és Délilá«-ban.
Havas (Hoos) Hona,
színésznő, sz.
1888. nov. 30-én, Budapesten. Színpadra
lépett 1925. júl. 1-en.
Havas Imre, színész, sz. 1878. szept.
19-én,
Temesvárott. Atyja
Herbstler
György, anyj a Kuzneker Etelka. A te
mesvári "Weninger-féle színésziskolát láto
gatta, majd 1899-ben Makó Lajos bu
dai színtársulatánál lett színész. Későbbi
igazgatói: Krecsányi Ignác, Komjáthy J á 
nos, Sebestyén Géza és Sebestyén Mihály.
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Havas Irén,
Sándorné.)

színésznő. (Láed: Iván

Havas Jenő, színész, sz. 1878- szept^
18-án. Színpadra lépett 1900. jan. 15-én,.
Dobó Sándor színigazgatónál. 1908. ápr.
15-én visszavonult.

Havi Lajos

Havas Lipót
H a v a s Lípőt, karénekes, sz. 1894-ben,
Máramarosszigeten.

lépett 1882. júl. l-én, Váradi Ferenc szín
igazgatónál.

H a v a s Olga, kardalosnő, az. 1904-beii,
Besztercenaszódon.

H a v a s s EezsÖ, udv. tanácsos, fővárosi
bizottsági tag, sz. 1852. jan. 17-én, Po
zsonyban, megh. 1927. ápr, 22-én, Buda
pesten. Földrajzi író volt és főleg Dal
mácia visszacsatolása mellett
agitált.
Egy ifjúsági színműve is van e tárgyról:
»Fényben«, Budapest, 1924. »Dalmáciaíí.
Az Uránia Színház darabja. (1904.)

H a v a s SándoFj
színész, sz. lS82-ben,
Máraraarosszigeten. Színész lett 1910-ben.
Pályáját a Király Színháznál kezdte.
Havasi A r a n k a , színésznő, ez. 1863.
úpr. 15-én, Kassán. Színpadra lepett 1884.
nov. 12-én, Komlósi József színigazgató
nál.
Havasi Emma,
(Sz.), színésznő, sz.
lSS7-ben, Budapesten. Színpadra lépett
1894-ben.
Havasi (Sehneeberger) F e r e n c , ko
mikus, kitűnő színilázi festő', sz. 1858-ban,
Győrött, megh. 1901. máj. 21-én. V. o.
Színész lett 1879-ben, Szegedi Mihálynál.
— Neje: Szapáry Janka, színésznő. (L. o.)
Havasi (Kövér) Gyula, színész, sz.
1864 .ápr. 4-én. Színpadra lépett 1885.
ápr. l'én, Tóth Béla színigazgatónál.
Havasi (Sehneeberger) J á n o s n é Zircz
Anna, színésznő, megh. 1885. márc. 11-én,
Győrszigeten. Két fia: Havasi Jenő és
Ferenc, színészek. (L. o.)
Havasi Jenő, színész, sz. 1852-ben,
Győrött. Színpadra lépett 1874-ben, Csaby
Imre színigazgatónál.
Havasi (Veres) Klári, színésznő, sz.
1860-ban, Kolozsvárott. Színpadra lépett
1882. júl. l-én, Váradi Ferenc színigaz
gatónál.
H a v a s s i Mimi, színésznő, sz. 1902.
íebr. ö-én. Szereden (Pozsony m.). Faragó
Ödönnél kezdte a színészetet, Kassán. Mint
sznbrett-színészüőnek már pályája elején
szép sikerei voltak, úgyannyira, hogy több
fővárosi színháztól kapott szerződtetési
ajánlatot;, sot külföldre is meghívták. 1930ban az üjpesti és ICispesti Színház egyik
erőssége. Főbb szerepei: Biborruhás aszszony, Kégi nyár, Nóta vége c. darabokban
vannak.
Havasi Samu, színész, sz. 1859-b6n,
Eugonfalván (Udvarhely m.). Színpadra

H a v a s y (Halvax) Szidi, színésznő, sz.
1865-ben, Nagykanizsán. Zenei tanulmá
nyai végeztével^ 1883. aug. 8-án lépett a
színpadra, Krecsányi Ignác igazgatónál, a
Budai Színkörben. Előbb segédszínésznő
volt, nemsokára mint jeles komikát em
legetik a kolozsvári lapok, azután Sze
gedre és Kassára került, mindenütt ki
érdemelve a közönscg szeretetét. Működött
még Debrecenben, Temesvárt, Budán, Po
zsonyban, végűi a Népoperánál találjuk.
Főbb szerepei: Hilariusné (Baba), Artemizia (Furcsa háború), Prudhome (Fel
fordult világ), Bonivardné (Válás után),
Adelaida (Madarász), Szerafina (Nagy
mama), Anais (Zaza), stb. 1913. jan.' 1-cu
nyugalomba vonult, majd 1914. május ha
vában férjhez ment Fény éri Mór színész
hez. (L. o.)
H a v a z á s a színpadon a következő mó
don történik: egy gömbölyű üvegre hó
pelyhek vannak ráfestve; ezt beállítják
egy villamos készülékbe (laterna magi
kába), amely vetíti a fényt és mögötte
lassan ide-oda mozgatják az üveget. Ami
lyen gyorsan mozgatják az üveget, olyan
sebes vagy sűrű lesz az esŐ- vagy hóesés
a hátsó függönyön. A hóesést különben
a zsinórpadlásról apró papírdarabok egyen
letes szórásával is meglehet oldani.
H a v i Lajos, színész, majd vidéki szín
igazgató, sz. 1854-ben, Aradon, megh.
1917. ápr. 7-én, Szászrégenben. 187ö-ben
lett színésszé, Sztupa Andornál. Egy időben
a Népszínház ügyelője. 1903. máj, 9~én
megnyitotta az óbudai Kisfalu-dy Színhá
zat. Később könyvelő lett az Országos Színészegyesülétben. 1905. november havától
ügyelő volt a Király Színházban. 1905.
ápr. 11-én megülte 30 éves színészi ju
bileumát. 1914. máre. 5-én nyugalomba
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Haydn

vonult. — Neje: Olajos Róza, színésznő,
sz. 1851-ben, Mezőtúron. Színipályara lé
pett 1875-ben, ifj. Károlyi Lajosnál. MáBodik neje: Szatmári Rózsi, sz. 1860-ban,
Debrecenben. Színpadra lépett 1875-ben,
u. 0. Nyugalomba vonult 1909. dec. 27-én.
Megh'. 1910. október 1-én, Budapesten.
Leánya: Havi Rózsi (egy időben Ernyei
Emiiné), ez. 1884. júl. 6-án, Debrecen
ben. Színésznő lett 1901. virágvasárnap
ján. — H. Etel, karénekesnő volt a Király
Színházban. (Sz. 1890-ben, Debrecenben.)

Joseph

előadás. Hunyadi László adatott, minden
román által a legnagyobb tetszéssel fo
gadtatva. Kuza herceg jelen volt, a szín
ház oly tele, hogy a belépti jegyek to
vábbi osztását meg kellett szüntetni!« E
vállalkozás azonban mégis kudarccal vég
ződött. Belebukott. Erre H. feljön a fő
városba és Szerdahelyi Kálmánnal szín
házi lapot szerkeszt »Színházi Látc8Ő« (L.
0.) cím miatt. Színműfordításai: »Monaldeschiíí, szomorújáték 3 felr., Dumas Sután Both német átdolg. után. 1837. okt.;
23. Nemzeti Színház. »Alessand'ro Stradella«, opera 3 felv. 1855. jún. 9. ü . o.
»Éjszak csillaga«, nagy opera 3 felv.
Bem. 1856. jan. 31. Nemzeti Szín
ház. »Fortunio bájdala«, operett énefcrészei. 1862. U. 0. »A kofák<í, vígoperett
1 felv. írta Lapointe Armand. Zen.
szerz. Offenbach Jakab. Bem. 1863. okt.
3. Budai Népszínház. »A párisi operabáli
civódás<í, vj. 1 felv. Vencontin Eugen
után, 1864. június 23. U. o. »A békebontó«, vj. Benedix után. 1869. augusz
tus 23. U. o. »A nürnbergi baba«,
vígopera 1 felv. Budapest. 1884. »Eljegyzés lámpafény mellettíí, Offenbach ope
rettje, FolUnusszal fordította. »Orpheus az
a]világban«, operett 3 felv. »Az ariszto
kraták gyermekei<í, életkép 1 felv. Irta
Megerle Teréz. )>A bubagyárosK, vígopera
1 felv. Szöv. írta Leuven és Beauplan.
Zen. szerz. Adam Adolf. — Neje: Szathmáry Zsuzsanna, színésznő, 1838-ban lé
pett a színipályára. Működött Kolozsvá
rott, 1842—1845-ig. 1872-ben a Nemzeti
Színháznál találjuk. — Fia: H. Lajos,
színész. (L. 0.)

H a v i Mihály, (havasfalvi), cs. n. Hidegh, színész,, sz. 1810. jún. 26-án, G-yergyószentmiklóson, megh. 1864. ápr. 7-én,
Pesten.
Gimnáziumát
szülővárosában,
Euyeden és Aradon végezte, aztán papi
pályára lépett; azonban még mint növendéki^ap elhagyta e pályát és színésszé lett,
majd 1835-ben a budai magyar színésztái'sasághoz szerződött. Tagja volt a pesti
Nemzeti Színháznak is. (1838-ban kar
dalnok volt ott.) 1838—39-ben a kassai
színháznál lépett fel először nagyobb
szerepekben. 1845—46-ban Kolozsvárott,
1857-ben Szabadkán és Szegeden teno
rista volt és azután 1858—68-ban színigaz
gató volt Kolozsvárott. Maradandó érdeme
ket szerzett azzal, hogy a magyar dalszí
nészetet a külfölddel is megismertette.
1847-ben Szabó Józseffel együtt igazga
tója volt azon pécsi magyar dal- és tánc• társulatnak, mellyel a bécsi udvari Opera
házban és Olaszországban vendégszerepel
te':. Külföldi körútjáról a ))Pesti Divatlap«
1847. évi 28-iki számában számol be, »Magyar Dalnok és Tánctársaság külföldöUK
cím alatt. Onnan 1847. okt. 22-én vissza
térve, felléptette társaságát a pesti Nemzeti
H a y Vilma, kardalosnő, sz. 1899-ben
Színházban is. 1848-ban e társulattal Pá
rizsban • és Brüsszelbea is járt. 1849-ben Budapesten.
Komáromban lapot szerkesztett. 1860-ban
H a y d n Joseph, osztrák zeneszerző, sz.
Bukarestbe megy, a következő magyar
operai társulattal: Simonyi Károly, Va 1732. ápr. 1-én, Rohrauban, megh. 1809.
dász József, Bartha Elek, Palatkay Gá máj. 31-én, Bécsben. 1761 májustól—
bor, Ferdinánd, Főző, Szabó Mózes, Tar 1790-ig herceg Esterházy Miklós kismar
Csatár, Albisi László és neje, Szabó Esz toni zenekarának és színházának karmestere
ter, FoUunisz János és neje, Pridrikné, volt, majd Londonban működött, ahol
Schinek Jozefa, Pauli Richárd, Marczelli, nagy kitüntetésben volt része és az angol
Ormai, Jekelfalussy, Káldy Gyula, Arany társadalom nagy méltánylása mellett szer
vári Emília, Mayer Lujza, Montella, stb. zetté legfőbb kompozícióit. Élete utolsó
Első előadásuk jún. 5-én volt, miről a »Hölgy- éveit Bécsben töltötte. Az Összes mŰveí
futár<( így ír: »Tegnap volt az elsŐ színi 80 kötetet tesznek ki és igen változatosak.
INÍintegy 104 szimfó;iÍLÍt, sok vonósnégyest,
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Hegyi Aranka

Heltai Jenő

Heltai Andor

Heltai Nándorné

Hegedűs Lajosné Bodenburg Lina

Helvey Laura

Herczeg Vilmos

Herczeg Jenő

Herczeg Vilmosné

Haydn Johann Michel

Házi kezelés

24 operát és számos bábszínházi pantomim
zenéjét az Esterházy kastély színházá
nak írta, stb. »La vera eonBtanza<í, »La
fedelta premiate«, »Orlando Palatino«,
»Armida<í, stb. (ö írta a »Gotterhalteí<
zenéjét.) »A patika* c. egyfelvonásos víg
operája Harsányi Zsolt fordításában a
Med'gyaszay-Színházban színrekerült 1918.
d'ec. 18-án.

vendéglős és segédjegyző lett. JMegh. 36
éves torában, 1877. nov. 21-én, Buda
pesten.

H a y d n Johann Michel,
egyházi ze
neszerző, sz. 1737. szept. 14-ónj megh.
1806. aug. 10-én, Salzburgban. Művei:
javarészt egyházi célt szolgáltak. 1757-ben
Nagyvái-adon volt karmester.

H á z a s s á g o k az égben k ö t t e t n e k . (A)
Vígjáték 3 felv. Irta Osathó Kálmán.
Bem. 1924. okt. 24. Nemzeti Színház.
Szereplői: Irma, özv. Gyenghéné: Cs.
Aczél Ilona; Juci néni, özv. Tamásyné:
Vízvári Mariska; Jolán, Irma mostoha
leánya: Ághy Erzsi; Irma kislányai: Icu:
Kalotai Terka; Micu: Szabó Jucíka;
Ficu: Hajdú Éviké; Pepi, Kerekesné.
Irma sógornője: Kiss Irén; Malvin, Pepi
leánya: Vaszary Piroska; Szoby Gáspár:
Náday Béla; Micskey András: Üray Ti
vadar; Domonkos Sándor: PetheŐ At
tila; Bahosy Károly: Horváth Jenő; Ba
lázs Miidós: Mihályfi Béla; Konrád, ko
mornyik: Vándory Géza; Mici, szobaleány:
Vándory Margit; Bessy, angol nurse: Gál
Alice; János, inas: Nagy Sándor; Pó- ,
ter, inas: Bánhidy L.

H a z á n k szíve — Buda-Pest. E szálló
ige Szigligeti Edétől származik, ki ezt
egy prológusban említi, melyet a budai
magyar színháznak 1837. jan. 1-én tör
tént megnyitására írt.

Ház. Színész-nyelven mint összetett fő
nevet használják, tehát üresház, szépház,
teltház, ami a színház megteltét vagy
ürességét jelenti. (V. Ö. Táblás ház. Vattá20 tt ház.)
Hazafias d a r a b . Köznyelven azokat a
színműveket nevezik így, melyekben a
hazaszeretet mint fontos, vagy hatásos
drámai tényező jelentkezik. Ilyen szín
műveink: »Bánk bán« (L. o.), »II-ik Rá
kóczi Ferenc fogságai, a »Szigetvári vértanuk«, »Oeskay brigadéroscí stb. stb- (L. o.)
Földes Imrének »Tüzek az éjszakában«
és az »:Égő v^ros« c. darabjai szintén idesorozhatók, amennyiben tárgyuk, céljuk
és hatásuk tisztára hazafias.

»Házi.«fgy hívják a Nemzeti Színház
ban azt a szolgát, aki a próbákon és az
előadásokon a bútorolcat és kellékeket a
kijelölt helyre behozza. (Űgy látszik, ré
gebben is voltak itt állandó alkalmazott
szolgált s ezelíet hívták »házi S2olgák«-nak,
majd pedig csak )>házií<-aknák, megkülön
böztetésül az ideiglenesen alkalmazott szolgálítól.)

»Hazafíság a nemzetiségíiek!« 1831ben ez volt a balatonfüredi színkor horalokfelírata. Molnár György 1861-ben a
»Budai Népszínház« homlokzatára is ezt
a feliratot vésette.
H a z a i Hugó,
író. Színműfordítása:
»Haptáli!<í, vj. 3 felv. írta Schőnthan én
Schlicht. Bem. 1902. dec. 18. Vígszínház.
Hazai Jézsef, színész, sz. 1858-ban,
Xeraeskéren (Sopron m.). Színpadra lé
pett 1880. okt. 1-én, Balogh' Alajos szín
igazgatónál.
Hazai Tivadar, színész, sz. 186-1-ben,
Kassán. Színpadra lépett 1889. okt. 1-én.
Hazay Endre, színész nejével 1874hea visszalépett a pályától és Szentendrén

Házi főpróba. A nyilvános főpróbát
megelőző főpróba, melyen közönség még
nincs, legfeljebb a benfenteseket hívják
meg. (V. ö. Próbák.)
Házi kezelés, tulajdonképpen hatósági
jellegű színház-vezetés. A magasabb hivatottságú színházakat rendszerint nem
szokták magánvállalkozó igazgatónak bér
beadni, hanem maga a színháztulajdonös
hatóság kinevezett szakembereivel házilag
kezeli azokat. Ez a rendszer dívik az ál
lami színházaknál: a Nemzeti Színház
nál és a Magy. Kir. Operánál. Egy idő-
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Házi kezelés

^

ben a Kolozsvári Nemzeti Színházat is
házi kezelésben igazgatták, (1872—1886.),
sőt (1866—75-ig) a debreceni- és (1877—
80-ig) az aradi színházat is. Ujabb idő
ben •— 1997 febr. l-étől •— Szeged vá
rosa is házi kezelést valósított meg szín
háza vezetésében s a szegedi rendszer csak
annyiban különbözik a két előbbitől, hogy
míg Debrecenben és Aradon a színügyi
egylet állott az ügy élén, Szegeden maga
a város — mint hatóság — tartja fenn a
színházat.
A szegedi színháznak ezt az új rend
szerét a szegedi színház intendánsa a kö
vetkezőképpen ismerteti:
A házi kezelés lényege abban áll, hogy
a város a maga nagy anyagi és erkölcsi
tőkéjével biztosítja a színház an_yagi hely
zetét, mely egyébként művészeti téren
szakértő művészeti igazgató vezetése alatt
áll. Házi kezelés mellett a város és a mű
vészeti igazgató ügyköre körülbelül úgy
jelölhető meg, hogy a kétíiőt egymástól
a vasfüggöny választja el. Az, ami a vas
függöny mögött történik, vagyis a szín
pad birodalma, a művészeti igazgatóra
tartozik, a színház többi része teljesen
a városé. A házi kezelés mégsem azt je• lenti, hogy a város csak az anyagi ter
heket vállalja magára, mert valóságban
a helyzet az, hogy a hatóság, mely fel
ügyeleti jogát a tanács megbízott tagja,
az intendáns útján gyakorolja, közös
egyetértésben a művészeti igazgatóval a
legszigorúbban őrködik a színház kultúrhivatásának betöltése felett. Házi kezelés
ben a színház nem üzlet, hanem a hatóság
presztízsével és feleíCsségével biztosított,
magasabb célokat szolgáló kultúrintézmény.
Gróf Klebeleberg Kunó kultuszminiszter a
házi kezelés rendszerét követendő példakép
állítja a nagyobb vidéki és főként az egytemi városok elé, melyeknek a színészet
pártolásán kívül felelősségteljes kötelezett
ségeik vannak a színház kultúrmisszi ójának
teljesítésében. A szegedi színház óriási
mértékben fejlődött a házi kezelés re
zsimje alatt és már is sok olyan kultúrfeladatot oldott meg, melyeket magánvál
lalkozó anyagi eszközök hiányában soha
meg nem valósíthatott volna. Ilyenek a
tanulságos, klasszikus és hazafias szellemű,
népies, ifjúsági és katonai előadások rend
szeresítése, vidéki bemutatók rendezése, a

zenekultúra terén operatársulat szervezése,
író- és művésztehetsegek felkarolása, ki
termelése sth'., melyek magánvállalkozótól
nem várható, súlyos anyagi áldozatokat
követelnek. Szeged város évenkint 120.000
pengőt fordít a kezelésben leviő színházára.
Ezen Összeg felhasználása teszi lehetővé
a kiváló művészi erŐkbiŐl álló legnagyobb
vidéki színtársulat megszervezését és fő
városi színvonalon álló előadások rendezé
sét, melyek a súlyos gazdasági helyzet
ellenére a közönséget a színházba vonzzák.
A szubvenció nagy része megtérül azok
ban az értékes díszletekben, melyek állandó
leltári értéket képviselnek. És ha tekin
tetbe vesszük, hogy a szubvencióból kell
fedezni a fűtés, világítás, adó, tűzbizto
sítás és a színházzal kapcsolatos többi min
den költséget, úgy kitűnik^ hogy az a
segély, amit Szeged város a színházára
fordít, tulajdonkép semmivel sem haladja
túl azt a keretet, amelyben más nagyobb
vidéki színházak segélye mozog. (D7\
Pélfy József kormányfőtanácaos, a szegedi
Városi Színház intendánsa.)
Házi szerző. Arra az íróra és zene
szerzőre mondják, aki állandóan csak egy
színháznak dolgozik.
Háznépi rajzolat. Mint dramaturgiai
válfaj ismert kifejezés volt a régi vidéki
színlapokon. M a : életkép. (V. Ö. Nemes
házi rajzolat.)
Hazucha Ferenc, író. (L.: Kelmenfy
László.)
Hebbel Frigyes, német színműró, sz.
1813. máre. 19-én, "Wesselhurenben, Holsteinban, megh. 1863. dec. 13-án, Bécs
ben. A legtehetségesebb német drámaírók
közé tartozik. Tárgyát kiváló színpadi ér
zékkel dolgozza fel és különösen a jellemfestésben ritkítja párját. Nálunk elő
adott munkái: »Mária Magdolna<(, szmű
3 felv. Ford. Nagy Iván. Bem. 1848.
aug. 15. Nemzeti Színház. A Hebbel
Theater 1908. ápr. 13-án mutatta be a Ma
gyar Színházban, Hevesi Sándor dr. for
dításában. Bem. még 1917. máj. I9-én.
Nemzeti Színház. »Judithí<, trag. ö felv.
Ford. Ivánfi Jenő. Bem. 1912. jan. 19.
Nemzeti Színház. (Tizennégy nap alatt
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Hebbel-Theater
írta.) wGiges und sein lling«. Bem.
a berlini Deutsches Tlieater 1912. ápr.
22., Vígszínház. — 1846. máj. 26-án nőül
vette Enghaus Christiane színésznőt, aki
1844-ben Győrött vendégszerepelt. Később
ezeket a drámákat írta: »Herodes és Marianna«, ))Julia<í, »Der RubinK, »Ágnes
Eernauercí, etb.
Hebbel-Tiieater berlini együttese 1908.
április 10-én vendégszerepelt a Ma
gyar Színházban. Tagok: Bertens Róza,
Niessen Hermaun, Ottó Paul, Leopold
Richárd, Licho Edgár, "Walentin Richárd.
Igazgató Róbert Jenő.
Hében Anna, színésznő. A Népszín
házhoz Porzsolt Kálmán igazgatósága kez
detén szerződött, ahol mint ballettáncosnő
feltűnő szépségével magára vonta a fi
gyelmet. A Magyar Színház megnyitása
a.lkalmával tagjául szerződtették. Itt ís kö
rülrajongott szépségnek bizonyult, majd
nemsokára férjhez ment Szilád'y László,
halasi birtokoshoz és lelépett a pályáról.
Heberling Liszika (Gárdonyi Antalné),
operett- és népszínműénekesnő. A GO-as
években mint serdülő leányka lépett a
színipályára, Budán, Molnár György
színtársulatánál, hol csinos hangjával elő
ször a »Tíz leány, egy férj semK c. operett
Limonia szerepében keltett maga iránt fi
gyelmet. Később operett- és népszínműénekesnő volt a vidéken, majd a főváros
ban egy ideig- dálénekesnő volt, míg beteg
sége végkép leszorította a pályáról. Megh.
1871. jűn. 27-én, Budán.
Heckmann István, az Orsz. Színész
egyesület pénztár-ellen Őre. Hivatalát 1922ben foglalta el, majd 1927. szept. bává
ban megvált állásától.
Hécaey Etelka, színésznő, sz. 1880.
jan. 5-cn, Bagameron (Bihar m.), m ^ h .
1925. szept. 24-én, Budapesten. Színpadra
lépett 1899. szept. 1-én, Kiss Pál ezínigazgatónál.
Héczey Hona, színésznő, ez. 1877. dec.
12-én, Bagaméroh (Bihar m.) Színpadra
lépett 1899. szept. 1-én, Kiss Pál szín
igazgatónál, nyugdíjba vonult 1923. máj.
1-én.

Hedda Gabler,
Ibsen Henrik drá
mája. Bem. 1907. márc. 12. Nemzeti
Színház.
Hédervári Cecília. Katona Jóíssef da
rabja, melyet lB13-ban I I I . éves törvény
tanuló korában írta. Eredeti címe »AubigTii Clementinaí< volt, de a cenzor elő
adatni nem engedte meg »mert szitkokkal
tele vagyon, Istenről nagyon illetlenül szól
és régi vallásbeli villongásokat bbz elő.í<
(Kassa, 1831. dee. 23. Magyar József
Lib. rev.) Katona saját kézirata a Nem
zeti Színház könyvtárában.
Hédervári színészet. Héderváron (Győr
vm.) első ízben Balogh István színtár
sulata járt; a gróf Viczay Károly-féle
teremben játszottak, 1831. máj. 28-áii.
Hegedősök, a régi magyar énekmondófe. Az Árpádok idejében külön nép
osztályt alkottak s feladatuk a mulattatáson
kívül, mely inkább az igricekre (L. o.) há
rult, a hőstettek énekbe foglalása és meg
őrzésében állt. Ha műveik irodalmilag nem
közelítik meg koruk nívóját, sem a törté
netírónak közvetlenségük által annál becse
sebb kútfőül szolgálnak.
Hegedűs Armandné, súgónő, sz. 1899ben .Eperjesen.
Hegedűs Béla, orsz. képviselő, sz.
1851-ben, Jászberényben. 1896-ban a Ma
gyar Színház elnöke lett, ahol négy esz
tendeig működött.
Hegedűs Béla, színész, sz. l857-b6n,
Aradon, megh. 1880. nov. 2-án, Buda
pesten. Színpadra lépett 1875-ben, Dalmai
Arthur színigazgatónál.
Hegedűs Béláné Ilosvay Paulina, szí
nésznő, megb. 1884. nov. 24-én, Cecén
(Fehér m.), Jakabffy Gábor társulatánál. Színpadra lépett 1866. aug 7-én.
Hegedűs Büske, színésznő, sz. Nagy
kőrösön. Kereskedelmi tanfolyam után
színésziskolába járt, majd férjhez ment
Marosi Henrik színészhez, aki a világ
háborúban hősi halált halt. Szerepelt
Pécs, Pozsony, Nagyvárad, Temesvár-,
Szeged színpadjain.
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Hegedűs Henrik, ügyelő, BZ. 1891-ben,
•Gyulafehérváron. Színpadra lépett 1909fcen.
Hegedűs Ferenc, énekművész, a M.
Kir. OperaKáz örökös tagja, sz. 1856.
miáj. 16-án, Szabadkán, megh. 1929. aug.
-3-án, Budapesten. Eleinte vidéken mű
ködött, Várnay Fábiánnál, Csóka Sán•domál; majd Kolozsvárra szerződtették.
1887. jún. 1-én a M. Kir. Operaházhoz
•szerződött, bassbuffo szerepkörre, miután
előzőleg 1886. szept. 9-én bemutatkozott a
:)>Szevillai borbélja Bartolo szerepében.
Csakhamar népszerű és kedvelt tagja lett
-az operai együttesnek; nemcsalí szorosan
vett buffo-szerepekben, de komoly »jellera,6zínészi« feladatokban is mindenkor jól
megállta iielyét, a »Denevér« Frosch-ától
kezdve a slíümbergi me3terdalnokok«
Beekmesserjéig egész sorozata a pompás
•és sikerült alakításoknak fűződik működé
séhez és mindenkor hűséges és kötelesség
tudó tagja lett a műintézetnek. 1917.
márc. 28-án a »Mesterdalnokok«-ban meg
ünnepelte művészi műk-ödésének 30-ik éviordulóját. 1925. nov. 14-én ismét ju
bilált a »To6ca« sekrestyés szerepében.
»
Hegedűs Ferencné Biró Róza, szí
nésznőj sz. 1848-ban, Kolozsvárott. Szín
padra lépett 1862-ben, Follinusz János
színigazgatónál.
He^edws F e r e n c n é Strasser Regina,
színésznő, sz. 1861-ben, Simándon, (Árad
m.) Színpadra lepett 1877. okt. 1-én, az
.aradi színtigy-egylétnél.
Hegedűs Gyula, színművész, kormány
főtanácsos, a Budapesti Színészek Szövet
sége örökös tiszteletbeli elnöke, a natura
lista színjátszó stílus legnagyobb magyar
képviselője, sz. 1870. február 3-án, Kétyen, (Tolna m.). Atyja Heckmann J á 
nos, postamester, anyj a fonyódi Fonyó
Alojzia. Szekszárdon a polgári fiú
iskola hat osztályát végezte el, majd ösz
töneinek engedve, tizennyolc éves korában
megszökött a szülői háztól és felcsapott
színésznek, líeresztély Jánosné színtársu
latához szegődött, ahol egy forint napi
gÁzsit és líosztot kapott. Ennél a színtár
sulatnál Barabás álnéven működött. ElsŐ
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fellépése nagy botrányt idézett fel, ^^mert
szotta el. Á közönség 'harsogva nevetett,
állandóan az igazi jegyző nevét kiabálta
és minden jelenet után őrjöngve tapsolt.
Az előadás másik eredménye azonban az
volt, hogy az egész daltársulatot kitolon
colták a községből. Hegedűs öt hónapig
működött Keresztólyné társulatánál, majd
1889-ben beiratkozott a színiakadémiára,
ahol Pauíay Ede azonnal felismerte nem
közönséges tehetségét. Mint az akadémia
harmadéves növendéke hatalmas sikert
aratott a Várszínházban, 1891. jan. 27-én,
az »Aranyember(í-ben, ahol Bráaovics
Athanáz alakját öntötte remekbe. »Az elsŐ
beteg«: c. egyfelvonásos darabban vizsgázott
9 ekkor írta róla a »FővárosÍ Lapokcí kri
tikusa : »Van benne komikai vér és van
eredetiség is, mit a siket komornyik sze
repében bebizonyított.« Komoly színészi
pólyáját 1891-ben Pesti-Ihász Lajos és
Dobó Sándor színtársulatánál kezdi, majd
különböző táreulátoknál játszik Szolnokon,
Pápán, Debrecenben, Pozsonyban, Budán,
Fehérvárt, Zomborban, Baján. 1894-ben
Ditrói Mór Kolozsvárra szerződteti, majd
mikor 1896. máj. havában megnyitja a
Vígszínházat, a fiatal Hegedűs Gyulát is
felhozza a fővárosba és beilleszti abba az
együttesbe, amelynek rövidesen egyik leg
erősebb oszlopává vált. 1906. januárjában
a színiakadémia tanára. 1907. szeptemberé
ben a Zeneakadémia játékmestere, 1914.
ápr. 28-án ünnepelte meg a Vígszínhá^zban huszonöt éves színészi jubileumát,
amely alkalommal Bródy Sándor egyfel
vonásos drámai játékában, az »Árnyékok«ban lépett fel és a »Vendégek« e. alkalmi
játékban, melyet Bródy Sándor, Heltai
Jenő, Lengyel Menyhért és Molnár Ferenc
közösen írtak. 1914. május 23-án a
király a Ferenc József rend lovagkereszt
jével tüntette ki. 1914—15. a Magyar
Színház állandó vendége. 1915-ben a Nem
zeti Színház tagja. Először Calderon szín
művében »A zalameaicí biróban« lép fel,
Pedro Crespo szerepében. 1916-ban megválilí a Nemzeti Színháztól és visszaszerző
dik a Vígszínházhoz, ahol a felújított »Ördög«-ben arat nagy sikert. 1917. decem
berében a budapesti Színészszövetség el
nöke. 1926. febr. 8-án megvált a Víg-
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Bzínháztól. 1926. márc. havában, miat a
Zeneművészeti Főiskola tanárát a VI. fizet&i osztályba léptették elő. Július 3-án
a kormányzó kormányfőtanáesosi méltóeágr^al tüntette ki. Ugyanebben az eszten
dőben megkapta a legfelsőbb elismerés
sel a Signum Laudist. 1926~bau külföldi
turnét Bzervez, de ez a vállalkozása meg
hiúsul. 1927-ben a Magyar Színház, a
Belvárosi Színház és a Király Színház
vendége. Ugyanennek az esztendőnek az
elején Kéty község díszpolgárrá választja
és egyik uccáját róla nevezi el. 1928.
márc. 10-én tartja első Önálló előadó estjét
a Zeneakadémián. 1929. szeptembere óta
a Magyar Színház tagja.
Hegedűs nem csak a magyar színját
szás történetében játszik koi'szakos jelen
tőségű szerepet, de az egyetemes színház
történelemben is a realisztikus játókmodor
egyik legfontosabb képviselője. Első siliereinek ideje arra a színházi forradalmi
koi'^zakra esik, amikor Laube és a Burgtheater deklamáló stílusával
szemben
Brahm és Ántoine megteremti a natu
ralista játékmodort, színhelye pedig ná
lunk a Vígszínház, amelynek könnyed és
főleg francia vígjátékokra alapozott mű
sora a naturalista stílus fölényes és virtuóz
áthangolását követelte meg az együttestől.
Hegedűs Gyula természetes adottságai:
pompás megjelenése, eleganciája, zengő és
lelkes orgánuma és dologi készségei: pom
pás arcjátéka, kifejező gesztusai már az
indulás pillanatában biztosították nelá az
új játékstílusban a vezérszerepet. A Vígszín'háznalc ez az első hőskora teljesen
Hegedűs Gyula nevével forrt Össze. Állan
dóan a fele a cél felé törekedett, hogy ne
csak mulatságos figurákat, de igazi élő
embereket vigyen a színpadra és a leg
képtelenebb francia bohózatokat it valami
különös emberiességgel fűtötte át. Ennek
a célnak az érdekében a legnagyobb egy
szerűségre törekedett. Színészí egyénisége
elasztikus. Megi'ázó erővel ábrázol tragi
kus jeUemelcet: Tokeramo, Vájna bácsi.
Liliom, John Gábriel, Borkman, könnyed
eleganciával illeszkedik a szellemes víg
játékokba: Petrucchio, Ördög, A király,
Krehl, de a bohózatok vaskos humorát is
pompás hangsúlyokkal húzza alá. Színészi
egyénisége páratlanul jelentős és minden
szerepet jelentékennyé tesz, amit játszik.

Pályafutásának: legikiemelkedöbb al^ikítása: »Az ördÖg«. Ez az alakítás teljesen
Összeforrt Hegedűs Gyula nevével és &z,
egész világsajtó ennek a figurának leg
kitűnőbb megszemélyesesítőéűl Hegedűs
Gyulát jelölte meg. Soha senki hozzá
tméltóan nem jellemezte ennek a figu
rának földönjáró eredetiségét és természe
tességét és mégis azt a transzcendentális
szuggesztív erőt, ami ennek a figurának
különös jelentőséget ad. Nevéhez egész se
reg óriási siker emléke fűződik.
Főbb szerepei: )>Makrancos ÍiÖlgy« (Petruchio), »Primerose<í (Bíbornok), »Az
ördÖg«
(címszerep), ))Államtitkár úr<í
(Boquet), »Aranykakas« (Fürge Antal),
;)Örnagy úr« (címszerep), »Liliom« (cím
szerep), »Taifun« (Tokeramo), »Aranypatkó« (Ludolf), »Bománc« (Van Tuil),.
»Ostrom« (Merital), »Timár Liza<í (Tí
már), »Takarodó« (Gróf Ledenburg), »A
király« (címszerep), »Takácsok« (Hilse),
»A lovag úr<( (Hort Ede), »Tartalókos
férjíí (Hólyag Tóni), »Vanja bácsicí (cím
szerep), »Mintaférj« (Malivand), »Heidelbergi diákélet« (Lutz), »Oeskay brigadéros« (Pyber), »A férj vadászni jár«
(Duchotol), »Pajkos férjek« (Valentin), »A
márványmenyasszony« (Dunn PéterJ), »A
paradicsom« (Edgár), »A tolvaJK (Legardes), sOsztrigás Mici« (Petypon), »A
csodagyermekíí (Croche), »BeÍla« (A gróf),
sDéryné ifjasszony<í (Thureczky), )>Kék
rókaíí (Pál), »Professzor Hatvani« (Hat
vani), »Szentbernáti barátok« (Meinraiid),
>íjáték a kastélyban« (Turay), Fehér felhŐk<í (őrmester), »Űj urakcc (De Menteire),
»Tatárjárás<í
(LŐrenthey),
»01ympia«
(Krehl), »N'em hagyom magam« (De La
Tour), »ZörÖg a haraszt« (Bodola), »Fínom kis család« (Agenor), »Abris rózsája« (Whalen János), »Danton halálai
(Kobespierre), »Ida regénye« (Ö Péter),
»Irlandi vászons (Báró Pialtz), »Agglegény apa« (címszerep), »Szépasszony kocsisa« (Komoróczy), »Özönvízí< (az ügy
véd), »Fajankó<í (címszerep). Ezeken a
szerepeken kívül még egész csomó nagy
siker fűződik a nevéhez. Színészi tevé
kenységén kívül mint író is jelentékeny
sikereket ért el. Színdarabjai: »Doktor
Szeleburdi<í, bohózat (Guthi Somával
együtt) Budai Színkör 1899. »A h.áziorvosíí. Vígszínház, 1902. »Az apostok,
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Hegedűs István, színész. Színpadra lé
pett 1870-ben.

ezmű, Népszínház, 1904. »Enyészetí<, népszmű (Péesy Istvánnal), Nemzeti Színiház, 1905. »Mindayájunknak el kell
menniíí, alkalmi játék __(Faragó Jenővel)
VígszJÍiiház, 1914.
Szakmunkái: »Komédia«, 1914. »A
b^íséd művészete«, 1916. sEmlckezésekcí,
1921.
Felesége: Berzétey Ilona, színészaő, a
Vigszínliáz tagja, sz. 1876-ban, Budapes
ten. Színipályára lépett 1895-ben, férjhez
ment Hegedűs Gyulához 1901-ben.
(Pür/kÖsti Andor.)

Hegedűs Lajos, színész és író, sz.
1818. ápr. 18. körül, Kisújszálláson, megh.
1860. júl. 18-án, Pesten. Egyetemi tanul
mányait abbahagyva, 1836-ban Fánosy La
josnál színésszé lett. 1841—58. között Győ
rött színészkedett. 1849-ben mint honvéd
hadnagy küzdött a szabadságért. 1851.
ápr, 7-én fellépett a Nemzeti Színházban
a »Iiohin orvos«-ban, de csak 1858. okt.
8-án volt első fellépte mint szerződtetett
tagnak. 1859-ben elvesztette feleségét és
e csapás miatt búskomorrá lett, elcsüggedten élt, mígnem lassú betegeskedés véget
vetett életének. Érdemei mint íróé, szí
nészé s színigazgatóé kétségtelenek s em
léke a magyar színészet történetében ma
iadandó. Győri színigazgatása alatt Blab'a
Lujza (L. o.) nála lett színésznő. Szín
művei: )íBibor és gyász<(, dr. 5 felv. 100
arany jutalmat nyert Jókai: »Könyves
Kálmánjá«-val együtt 1856. jan. 5. Nem
zeti Színház. »Róma leányací, trag. 4 felv.
1859. ápr. 12. U. o. »A hazatérteké, dr.
4 felv. 1851. máj. 24. »Iíózsakirályné«,
népsz. 1851. nov. 29. Zenéje Bognár Ignáctól. U. o. »Nagy Lajos és kora<í, dr.
4 felv., utójátékkal. 1856. szept. TJ. o.
»Egy szegény ifjú története.K Feuillet után
Feleky Miklóssal fordította. 1859. júrt3.8. Ü. 0. sAttilaíí, dr. »Allamférfiakíí,
dr. »Én csülagzatom«, vj. »Kaméliás
hölgyei (Dumastól). »Három peleskei nótárius«, vj. Történetét megírta Jókai »Egy
család tragédiájaíí című rajzában.

Hegedűs Gyula, színész, sz. 1869.
febr. 15-énj Debrecenben. Színpadra lépett
1882-b6n, Kőszeghy Endre
színigaz
gatónál.
Hegedűs Irén, színésznő, sz. 189-1.
Ezept. 12-én, Budapesten. Színpadra lépett
1918. június havában.
Hegedűs István, súgó. Színpadra lé
pett 1860. márc. 25-én.
Hegedűs István, (magyarzsákodi), fi
lológus, a Kisfaludy Társaság tagja, az
Akadémia rendes tagj a, egyetemi tanár,
8Z. 1848. szept. 7-én, Kolozsvárott, megh.
1925. dee. 31-én, Orosházán. A kolozs
vári, majd a budapesti egyetemen volt
a görög nyelv és irodalom tanára s köz
ben sokat foglalkozott szépirodalommal is.
Két drámáját játszották, »A költő leánya«
és »Az éjféli párbaj« címen, 1881-ben,
Kolozsvárott, majd ő fordította magyarra
Schiller sWaíienstein haláláí<-t és Grillparzer »Medeá<í-ját és az iskolákban az ő
fordításában tanították Göthe »Hermann
és Dorottyá«-ját. Szakmunkái: »Eurípides
és Goethe Ipliigeniája.í< 1880, »A tragi
kum lényege és a görög tragikusok«. »AÍ8khylos »Perzsák« e. tragédiája^. »A testvérgyűlölés tragikuma Aiskhylosnál.K »A
kolozsvári Nemzeti Színház pályadíjai. Ko
lozsvár, 1889.
Hegedűs István, (cs. n. Vojnits), sz.
1833. jún. 3-án, Szabadkán. Színpadra lé
pett 1857-ben, Budai József színigazga
tónál.
Hegedűs (Benedikt) István, színész,
Színpadra lépett 1863. jan. 1-én.

Hegedűs Lajos, színész. Színpadra lé
pett 1862. nov. 12-én.
Hegedűs Lajosné (Eodenburg Lina),
színésznő és énekesnő, a magyar népdalok
egyik legkiválóbb előadója, sz. 1837, jún.
22-én, Kéthelyen (Somogy m.), megh.
1859. szept. 19-én, Pesten. Atyja: Bodenburg Károly 1848-as honvédhuszár ka
pitány, anyja: Steinbaoh Mária. A szabad
ságharc lezajlása után Miskolcon, majd
Kassán nevelkedett. Apácák nevelték és
mégis színésznő lett. A színpad iránt már
a nevelőintézetben is nagy érdeklődéssel
viseltetett. Ha csak szerét ejthette, szín
darabokat olvasott. A benne rejlő nagy
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tehetséget Havi Mihály színigazgató fe pok egyedül csak egj kissé palócos kiejté
dezte fel. Az Ő társulatánál lépett fel sét kifogásolták, ami talán Kassán ragadt
először 1854. febr. 18-án, Aradon, a »Csi- rá. Az Öreg emberek azonban, akik még
kós« népszínműben mint Rózsi. A kö- látták és hallották, egyhangúlag odanyilat
yetkezo évben — 1855. május 22-én — koztak, hogy ez a kis paíócos íz nagyon
házasságra lépett Hegedűs Lajos (L. o.) jól állott neki s egyáltalában nem volt
színész és drámaíróval. Ettől kezdve csak zavaró. A népszínműben nem is lehetett
mint »Hegedűsné« szerepelt. Pár évi vi az, annál kevésbé, mert Füredi Mihály,
déki színészkedés után, miközben Aradon, a »népdalok hőseí<, szintén palócosan ej
Nagyváradon, Szegeden és Győrbea ját tette a beszédet.
szott, vendégszereplésre hívták meg a Nem
Hegedűsnét a természet megáldotta min
zeti Színházhoz, ahol 1858. jún. 6-áa a denféle külső és belső bájjal. Szép sugár
5>Huszái'csiny«-ben mint Marcsa lépett fel alakja, kifejezésteli arca, ragyogó szeme,
először. Másnap a »Tücsök«-ben, jún. 9-én könnyed járása, szép hangja és szabályos
az »Egy nő, aki az ablakon kiugrik« e. mozdulatai egyként alkalmassá tették őt
vígjátékban, jún. 13-án pedig a »Csikósí<- a külső illúzió felköltésére; de a lélek s
ban játszott. Hatása, sikere rendkívüli a kedély megnyilvánulásai — úgy beszéd
volt. A közönség egyszerre a kegyeibe fo ben, mint nótáiban — szintén tökéletes
gadta, a sajtó a legnagyobb elismeréssel belső illúziót keltettek. Eóla is el lehetett
nyilatkozott róla, az igazgatóság* pedig mondani, hogy a magyarok Istene jóked
azonnal leszerződtette.
vében teremtette. Amikor a Nemzeti Szín
Szerződtetése nagy nyereség volt. A házhoz került, csak 21 éves volt, tehát
Nemzeti Színházban a népszínműnek Fü pályája kezdetén állott — és mégis magá
redi Mihály (L. o.) személyében volt ki val ragadta az egész közönséget. De ezt a
tűnő énekese, de megfelelő énekesnője •— nagy sikert csak részben lehet egyéniségé
talán a rövid ideig itt működött László- nek rendkívüli bájával megmagyarázni.
nét (De Caux Mimit (L. o.) és Téli Nagy tehetség volt, nemcsak a népdal ének
Emiliát (L. 0.) leszámítva — nem volt. lésben, hanem a színjátszásban is. A »TűHegedűenében végre megtalálták a népda csükct c. vígjátékban például háromszor
lok pacsirtáját és Füredi Mihály meg játszotta Fanchout. A darab harmadik elő
felelő színpadi párját. »Együtt játszot adásáról ezt írja a »Hölgyfutár«: »Heg6tak, együtt énekeltek: a népdalok hó'se és dűsné most még nagyobb gonddal játszotta
a népdalok kedves fülemiléje« — írja. 6 szerepet, mint első alkalommal. Sokat
róluk a ))HöÍgyfutár«, majd pedig így haladt. Sokat gondolt arra is, bogy Fanfolytatja: ;>Eüredi és Hegedűsné dalaiban chon alakját minden felvonáson át teljes
a magyar ének gyújtó ereje és igézŐ bája összhangba hozhassa. Az.'-éíső felvonásban
párosultak s Örűlheténk e valóban Össze pajzánul szilaj volt ugyan, de gondosan
került minden vadságot, nehogy elégesse
illő művészpár fölött.K
Hegedűsné és Füredi valóban nagyon maga után a hidat^ mely a 4-ik felvonáaillettek egymáshoz énekben s játékban egy hoz vezet. A holdfény melletti táncot,
aránt. Mindketten kiváló művészi inter miközben a sziklára vetődő árnyékának
pretálói voltaki & magyar népiéleknek. mozgásában gyönyörködik, szebben adta,
Mindkettőjükben isteni szikra égett és el mint bármikor.í< A kis Hegedűsné tehát
lenállhatatlan varázserő lakott. A »Hülgy- a komplikáltabb színpadi feladatoknál nem
futár« azt írja Hegedűsnéről, hogy »egyet- bízta magát kitünŐ színészi Ösztönére, ha
len futó mosolya, egyetlen elfordulása ál nem okos számítással összhangba tudta
tal is képes a nézőt meghatni.«i Eri-e pe hozni szerepének egyes kilengéseit, még
dig csak a legnag;j''obbak képesek, csak pedig a mesterkéltségnek minden látszata
nélkül.
azok, akik élni tudnak a színpadon.
Maga volt a megtestesült báj és a tűz
Hegedűsné mindenkit elbájolt, a páho
lyok előkelő közönségétől kezdve fel a kar ről pattant elevenség. Már puszta megjele
zat legmagasabb fokáig, az egész közön nése is hatásos volt. Hát Taég, ha megszó
séget, az íróvilágot, a kritikát. Mindenki lalt, vagy nótára nyitotta a száját.
dicsérte, mindenki rajongott érte. A la
Diadalokban gazdag pályafutása azon— 233 —
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Hegedűs Zsigmond

ban rövid ideig tartott. Mindössze egy
évig. Mert ez a rendkívül bájos, kedves
színpadi jelenség egy évi Nemzeti Szín
házi tagsága és egy heti betegsége után
i— 1859. szept. 19-én — váratlanul el
halt. Szeptember 1 l ^ n még játszott a
»Csikós«-ban s nyolcad napra már ki volt
terítve a ravatalon.
Színpadi pályáját a »Csikósí<-ban kezdte
8 a »Csikós«-ban végezte.
Elszállt, mint a tiszavirág.
Mindössze 22 éves volt. Más ilyen fia
tal korban még' a, Itezd'et nehézségeivel
küzd s 5 már büszkesége volt nemzetének.
Halálára megdöbbent az ország. Férje
és egyetlen kis fia még abban az évben
utána haltak. Köziös sírba temették a kis
családot.
Nagy ür maradt utána, melyet egészen
Blaháné felléptéig — tehát 12 évig —
nem tudott betölteni senki. De egy jóidéig
még Blaháné sem tudott megszabadulni
a vele való- összehasonlítástól.
)>A népdalok fülemiléje« méltó elődje volt
a ^nemzet csalogányá«-nak.
(PataJci József.)

Hegedűs Sándor ifj., író, a Petőfi
Társaság vagyonellenőre, a Kisfaludy Tár
saság tagja, sz. 1875. aug. 21-én, Buda
pesten. Mérnöki oklevelet szerzett, majd'
beutazta úgyszólván egész Európát, Ameri
kát. Színművei: »Élve temetkezŐ«, szmŰ
4 felv. Bem. 1903. márc. 20. Nemzeti
Színház. »Ikaros2«, dr. 3 felv. Bem. 1905.
márc. 17. U. o. »A rabíí, dr. 3 íelv. Bem.
1908. márc. 20,. U. o. Stuttgartban is
színre került: 1909. ápr. 29-ér:. (»Der
Mörder« c. alatt megjelent az TJniversal
Bibliotbek kiadásában, Lipcsében, 1911.
jan. havában, százezer példányban.) »A
kalandor«, szmű 3 felv. Bem. 1912. ápr.
17. Vígszínház. »Bakony«, színjáték -I
felv. Bem. 1928. február 11. Kamara
színház.
Hegedűs Szerafin, színésznő, sz. 1881.
okt. 12-én, Bécsben, Színipályára lépett
1899. szept. 1-én, a kolozsvári Nemzeti
Színháznál. 1924. máj. 20-án nyugdíjba
vonult.

Hegedűs Rózsi, színésznő, sz. 1904ben, Kecskeméten. Színpadra lépett 1928ban.

Hegedűs Tibor, színész, sz. 1898. nov.
8-án, Budapesten. Iskoláit Budapesten vé
gezte. A világháború alatt 3 évig volt
katona, majd Miskolcon újságíró és a bu
dapesti egyetem jogi fakultásának hallga
tója lett. 1921-ben elvégezte a Színész
akadémiát, ezután a Belvárosi Színházhoz
szerződtették színésznek és rendezőnek.
1927. szeptembertől a Vígszínház rendazője, egyben a rádió rendezője is. 1929.
márc. 22-:én a Magyar Kultúrszövetség
meghívására »Színpad, rendező és a közönség« címmel felolvasást tartott a ren
dezés és a rendező feladatairól. Főbb sze
repei : Béla (A Huta ember), A festő
(Masamód), Dunios (Johanna), Austin
(Darázsfészek), Lord Stanbory (A faun),
Horatio (Hamlet), Prokeseh (Sasfiók), Horace Bouchet (Szerelem és halál játéka),
stb. Színműfordítása: »Emberek«, dr. 5.
felv., 24 változásban. írta Walter Hasenclever. Bem. 1923. máj. 24. Eenaissance
Színház. »Uj Kultura<í rendezésében. —
Neje: Horváth ^Éva, színésznő. (L. o.)

Hegedűs Sándor, író, sz. 1861. márc.
17-én, Debrecenben, megh. 1902-ben, Szi
lágysomlyón. Újságírói tevékenysége mel
lett sok önálló műve is jelent meg. Nép-színműve: »Galarabos Erzsi. (1899.)

Hegedűs Zsigmond, Bzínész.sz. 1854ben, Nagykőrösön, megh. 1891. máj.
u. 0. Szíiíjpadra lépett 1873. okt. 20-án,
Bokody Antal színigazgatónál.

Hegediis Löránt, író, publicista, v.
pénzügyminiszter, sz. 1872. jún. 28-án,
Budapesten. 1895-ben jogi doktorrá avat
ták, »sub auspiciis regis«. 1904-ben a pénz
ügytan egyetemi magántanárává nevezték
ki. 1912-ben bankigazgató volt, majd a
»Pesti Hirlaps munkatársa lett. Színműve:
»Kossuth«, színjáték 5 felv. Bem. 1927,.
nov. 4. Nemzeti Színház.
Hegedűs Nándonié, színésznő, sz.
1858-ban, Veszprémben. Színpadra lépett
1872-ben, Miklóssy Gyula színigazgatónál.
H e g e d ű s Rózsi, színésznő, sz. 1891.
szept. 32-én, Budapesten. Színpadra lépett
1927. szept. havában.
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