Mesterséges ravaszság

Mészáros Ilka

Mesterséges ravaszság, vígságos játák,
mely a muiatságokbarL gyönyÖrködlőknek
kedvekért szereztetett és kibocsáttatott. Pest,
1775. írta: Simái Kristóf. Előbb iskolák
ban adták elp, majd később világi színpa
dokon is bemutatták, így Pesten és Budán,
1789-ben. (Hihetíőleg műkedvelőkkel.)
Mészáros Alajos, színész, sz. 1877.
jún. 14-én, Budapesten, megb. 1920. okt.
17-én, u. o. Színiiskolai tanulmányait Rá
kosi Szidi színésziskolájában végezte, 1898ban. Első szerződése Pozsonyba szólította,
abol Eelle Iván igazgatása alatt igen szép
sikerei voltak, s a ma.gyar színtársulatnak
egyik büszkesége volt.' Két év multán Mis
kolcra szerződött, hol a közönség már szinte
a bálványozásig szerette s nehéz szívvel
váltak meg tŐle, mikor 1903-ban dr. J a novics Jenő igazg'ató Kolozsvárra, az ot
tani Nemzeti Színházhoz hívta meg. Ko
lozsvárott éppen olyan hamar megszeret
ték a fiatal szín&zt, mint eliŐzŐleg Po
zsonyban és Miskolcon. A közönség ked
vence lett és mindenki »Lojzi« néven be
cézte. Kolozsvárott nősült és egy jónevű
színészcsalád leányát, Berky Katót vette
el feleségül. 1908-ban (január havában)
Somló Sándor a, Kemzeti Színházhoz szer
ződtette, Zilahy G-yula szerepeire. Ezek
után is jelesen megiállta helyét, sőt rövi
desen szép sikerekre hivatko2;hatott. Vá
ratlan halála fiatalon elragadta a színpad
tól és sok szép feladat, mely reá vára
kozott, megoldatlan maradt. —• Kiválóbb
szerepei: )>Dolovai nábob loányá«-ban: Biliczky kadétt, »Egyszeri ldrályfi«-ban a
címszerep; »Heidelbergi
diáiélet«-ben:
Károly herceg; »Gyermek«-ben: a címsze
rep ; »A királj^ házasodiks-ban: Ki&kopjai; »Bor«-ban: Matyi ;)>Matyólako'd'alom<íban: Jankó; az »Üri divat«-ban: Mezei
Oszkár; xGyurkovits lányok«-b'an: Gida,
sPeleskei nótáriusí<-ban: a mexikói vőle
gény stb., stb. — Síremlékét a Kerepesi
úti temetőben Incze Siándor szerkesztő
-emelte és 1928. nov. 1-éu leplezték le.

Mészáros A r a n k a , színészailő, ez. 1890.
ápr. 24r-én, Budapesten. Színpadra lépett:
1910-ben. (Az Orsz. Színészegyesület színészképzlő iskolájiának növendéke volt.)
Mészáros Béla, szín&z, sz. 1893. jún.
20-án, Aradbn. 1924-ben lépett a színipályára.
••
Mészáros (Petrencsák) Dezső,
szí
nész, sz. 1882. febr. 1-én, Kassán, megh.
1918. jún. 24-én, Budapföten.

Mészáros Anna, útfcöró színésznő. (L.:
Munkácsy (Gaidler) Pálné.)

Mészáros Giza, színészin^ö, sz. Újpes
ten, ahol elemi iskoláit végezte, majd! Kas
pesten fejezte be polgári iskolai tanul
mányait. Ezutáji Solymossy Elek iskolá
jának lett a növendéke. Leszkay András
nál lépett színpadra, Aradon, naiva sze
repkörben. Innen Kasaára hívtak meg.
1900. jún. 2-án mint vendég fellépett a
Nemzeti Színházban, az »Aranyember«
Noémi szerepében, majd' Makó Lajos szer
ződteti Szegedre. 1907. nov- 15-tól a Ma
gyar Színház kötelókiébe lépett, nemsokára
meghívták
a
Népszínház-Vígoperahoz,
1910. dee. 1-től a Vígszínház tagja is volt,
ahol 1916. jún. 17-ón vett búcsút a »Hárrom a ldslány<í előadiasán, miután dr. Bár
dos Artúr »Modern Színpad«-jához szer
ződött. Itt Öt évig működött. 1921-tÖl a
Benaissanee Színházhoz szerződött. 1924.
máj. 4-étlől az Unió színházak tagja, 1925.
szept. 1-étol a Belvárosi ^ Renaissaace
Színliáz tagja volt. 1918-ban a Vígszín
háznál mííködött. — Főbb szerepei: Panchon (Kék egér), Klára (Terike), Zsuzsi
(Francia négyes), Sophie (Noé bárkája),
Lea (3 csésze tea), ' Dorrit kisasszony
(címszerep), Grófné (Náezéjszaka), Grisi
Lucia (Három a kislány), Emily (Mér
földkövek), Hanka (címszerep), Barbara
(Ne váljunk el), Lulu (Végállomás), Claire
(Csibi), Ilona (Fej vagy írás), M'árta
(Nagymama), Thea asszony (címszerep),
Noémi (Aranyember), Dada (címszerep),
Gertrúd királyné (Hamlet) stb. Bécsben
a Benaissanee Theater-ben sokáig vendiég^
szerepelt, ahol a »Szerelem,vásárá«-ban mínt
Lavinia osztatlan sikert ért el, ami jelentős
esemény maradt művészi pályája alatt.

Mészáros Anna, színésznő, sz. 1906ban, Budapesten. Színpadra lépett: 1922ben.

Mészáros Ilka, színésznő, sz. 1858-ban,
Nagykátán, (Pest m:). Színpadra lépett:
1874-b'en, FoHinusz János színigazgatónál.
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Méssáros Káról v dr.

• Mészáros Ilká, (Kovács Józsefné), szí
nésznő, sz. 1853-iien, megh. öngyilkosság
folytán, 1888. máj. 14-én, Budapesten.
1873-baii végezte a színészakadémiát; két
évig működött Győrött és a pécsi szín
padon, akol különösen kedvelték. 1875ben férjhez ment Kovács József máramarossH%eti kereskedőhöz és lelépett a
ezínpadlról. Testvére volt Mósaáros Lajos
nak, a Nemzeti Színház tagjiának (L. o.)
és unokahúga Felek'y Miklósnénak (L. o.).
A Rókus-kórhlázhól temették el, a Szí
nészegyesület költséigén.
Mészáros I m r e , zenemú'viész, sz. 1860.
ezept. 29-én, Pesten, • megh. 1913. jan,
17-én, u. o. A' Nemzeti Zenedlében tanult,
ahol Huber Károly és Gobb-i Alajos vol
tak a mesterei. Tanulmányai végeztével
1880. okt, 1-1^1 a Nemzeti Színháa ope
rai tagja lett. 1885-ben a M. Kir. Opera
ház brácsása és a Nemzeti Zenedében he
gedűtanár volt. 1900^1901-ben, továbbá
1907. ápr. 20-tól 1912. máj. 30-ig az
Operaház igaz|gatója volt. Tulajdonosa volt
a Ferenc J-ózsef-renü'nek, a I I I . osztályú
perzsa nap- és oroszlánrerid'nek. 1908. okt.
havában Ferdinájid bolgár király a nagykereszttel tüntette ki. 1909. máj. havában
az Operaház örökös tb. tagjává neveztélc
ki. 1910. nov. 30-án ünnepelte meg az
állami színházaknál eltöltött 30 esztendei
működését. Koporeója felett dr. Hevesi
Sándor az operaház, Toldy László dr. a
Nemzteti Zenede, Faludi Lipót a Filhar
móniai Társaság részéről mondbtt búcsúz
tatót.

lépett. 188'ílr-ben Feleky Miklós igazgatása
alatt a Várszínház titkára volt. 1885. okt14-től pedig a pécs-miskolei színház igaz
gatását vállalta, a bud'ai színház tagjainak
egy részével. 1887—•Í895-ig a kolozsvári
Nemzeti Színház titkáraként műtóidött,
majd' képességeit értékelve, helyettes igaz
gatónak nevezték ki. Utazott Görögország
ban, Törökországiban, Kisázsia partjain, voit
Romániában, onnan Párizsba ment, ahol
a francia színészet igazgatási rendszerét és
a színpadi rende2iés művészetét tanulmá
nyozta egy éven át. 1896. jún. 2-tán meg
választották az Orsz. Szín észegyesület iro
daigazgatójának és ez időtől szerkesztette
a »Színészek Lap'jác<-t. Páratlan lelkesedés
sel szolgálta a színészet ügyét, de munkás^
ságát egy időre megakasztotta az, hogy a
forradalmi időkben nyugdíjba
küldték
(1919. jan. 1-töl). Ekkor pert indított
az' intézkedés miatt, mire a bíróság újra
visszahelyezte állásába (1921. jún. 1.). —
Eltemették az albertfalvai róm. kath. te
medbe. — Színművei: »Jolántha«, Ko
lozsvár, 1888. febr. 10- »A diploma bolondjaí<, énekes boh., 1890. Nagyvárad.
;>Nagy Károlyt, történeti verses tragédia.
»A falu szépecí, népsz. 3 felv. Kolozsi'ár,
1895. márc. 17- »A vörös lovag«, látv.
szmű 8 képben. »A bolygó zsidów, dráma
3 felv., írta: Eugéne Sue. »A selyemfaogár«, népsz. 3 felv. Bem. 1904. szept.
8. Fpvárosi Nyáii Színház. ;>Láthatatl:in
kezek«, látv. szmű énekekkel, táncokkal 3
felv. Társsz.: Révész Ferenc. Bem. 1906.
aug. 18. U. 0. — Neje: Bártfai (Koller)
Margit, szÍAÓsznő. Solymossy Elek iskolá
ját látogatta. 1896. szept. havában a
Népszínházihoz; szerződtették. 1905. máj.
20-ián lépett házasságra Budapesten.

Mészáros I s t v á n ,
pénzügyminiszteri
sz;ámtiszt, sz. 1858-ban, megh. 188S. okt.
20Hán, Biidfapestem. —(Színműve: »Cigájiyvér«, eredeti népsz. 3 felv. Zen. szerz.:
Orbán Árpád'. Bem. 1884:. aug. 14. Bu
dái Színkör. »A Gellérthegy rózsája«, vj.
• 1 felv. Bem. 1885. júl. 25. U. o.

Mészáros Karolina, férjezett Szabó
Gyuláné, színésznő, megh.'1872. aug. 3-án,
Téesó'n, Miáramaros megyéb'en.

Mészáros Kálmán, (bodóbaári és nagylutsei), at Orsz. Színészegyesület iroda
igazgatója, sz. 1859-ben, Nagykáfcáji (Pest
m.), megh. 1922. ápr. 21-én, Budapes
ten, az Uj Szent János-kórhiazban. Anyja:
M. Anna, úttöijo. színésznő volt. Köaépiskoláit Budapesten végezte, azutáji a tech
nikai pályiáía készült, de tanulmányait
csakhamar féibehagyta és a színészpélyára

ÜHészáros K á r o l y dr., (szentiványi),
hónvédterzsorvos, sz. 1847-ben, Szegeden,
megh. 1898. jan. 21-én, Budapesten. Sze
rencsés vállalataival milliókra menjő va
gyont f u j t o t t és 'mint műbarát, ismertté
tette nevét. A Nemzeti Színháznál drámai
pályázatra és az Operaháznál is 2—2000
frtos alapítványt tett. Egy id'eig mindkét
intézet orvosa volt, do a fjzetiését nem vette
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Mészáros Katalin

Mészáros Sándor László

fel, hanem a színliáz segélyegyesületének
aJdbmányozta.
jMészáros Katalin, színésanK, az. 1909.
júl. 6^án, Koloz8váj:t. Színésznő lett:'1928.
szept, 1-én.
Mészáros Kornélia, énetesniő. (Lásd':
Gyarmati G^isztávné.)
Mészáros Lajos (bodÜbaári és nagylutsei), szín'ész, sz. 1857, nov. 30-ián^Nagytátán, Pest m., megK 1926. jún, 30-án,
Budapesten. Tanulmiáinyait a f őviárosban vlégezte, majd' 1873-ban Miklóssy Gyulá
nál lépett a színipályára; innen indult el
lelkesedéssel karrierjének nehéz és rö'gös
litjára, amelynek jelentős állomásai Kassa,
Szeged', Árad, Szabadka és a többi ma
gyar Y,áros színpadja volt. 1884. ápr. l-,én
a Nemzeti Színház szerzjó'dtette; itt ápr.
23nán volt az első fellépte a »Fedora«
Ipanoff Lorisznában. 1889-blen\Pécsre szerz[5dött és hét é-zen keresztül volt az ot
tani színliáznak hosszerelmese és rendezője
is. Legkedvesebbi szerepe volt a »Becsület«
c. dráma Róbert-je és 1896-b'an ebben is
búcsúzott a pécsi közönségtől, amilöor is
n pécsi hölgyek g'yémántgyűrűvel ajiándékozták meg. 1896-ban került vissza a
Nemzeti Színház kötelékéhe, ahol már
Shakespeare darabjainak
epizódalakjait
jiátszotta, de a »IÍ,omeo és JúHa« Escalus
fejedelmének, az »ÁJitonius és Kleűpiátra«
Agrippájának alakításaival kimagaslott. A
népszerű művész 53 évet töltött el a ma
gyar színpadokon és ebb'Ől az időből 34
esztendő esik Nemzeti Színházi működé
sére. 1903. ápr. 8-ián elnyerte a FarkasUatkü-díjat. Külön éíd'emének megiállapítására mondotta ötvenéves színészi jubileumáji róla Hevesi Sándbr igazgató, hogy
»él!ő bizonyság'a annak, hogy a színműViészek gárdájában soh'a nem' a szerepkör a
fontos, hanem az;, íi'ogy ki, hogyan állja
meg a lielyét«. 1900^ óta a Nemzeti Szín
ház könyvtárosa volt. Mint színészeg^esületi tanácsos 25 éven á t fáradozott a köz
ügy érdekében. 1926. jún- 1-én nyugdíjBa
vonult. Síremlékét Incze Sándor szerkesztp
emelte, 1927. nov. l-ón. — Neje: Bertbóty Anna, operetténekeSDO, sz. 1855-ben,
Bertóton (Sáros m.), megh. 1927- noT.
21~én, Budapesten. Színipályiára léipett:
1875-ben, Aranypssy Gyulánál. Házassá

guk
zán,
M.
(L.

1883. máj. havában' volt, Oroshá
Ger)5ffy Andbr színtársulatánálí F i a :
Sándbr, a Nemzeti Saínbá-z) titkára.
o.)

Mészáros Luiza, színésznő, ez. 1866.
okt. 12-^én, Marosvásárhelyen. Színpadra
lepett: 1881. dec. havában, Kolozsvárott.
Mészáros K u n Mari,
színészaijő, sz.
1865-ben, Tápiószentmártonban, Pest m.
Színpadra lépett: 1884. vii:iá.gvasárnapján,
Bogyó Alajos színigazgatónál. 1909. dec.
27-én nyugdíjba vonult.
M ^ z á r o s Mária, színésznő, ez. 1895.
jún. 14nén, Miskolcon. 1924-ben léipett a
színipályiára.
Mészáros P a u l e t t e , színészsniő, Mészá
ros Giza leánya, sz. 1902-b6n, Nagyvára
don. Az Orsz. Színművészeti Akadémiát
végezte. Színpadra lépett r 1919-ben. A
iszínészakadómia vizsgáin a »Fireüzei tragédia« |és az »Ahol unatkoznak« c. dara
bokban mint reményteljes növendék fel
tűnést keltett. Rövid ideig a Nemzeti
Színház tagja volt, azután áttért az ope
rettre. Játszott az Eskü-téri Színházban,
majd a ^Fővárosi Operett Színházban. A
Vígszínliázban is sikert ért el a sHárom
gráciá«-ban, »CsereberéK-ben és sok' más
darabban. Bécsben is működött.
Mészáros Sándor, színJéez, sz. 1881.
febr. 6-ián, Budapesten. Színpadra lépett:
1901. szept. hadában.
Mészáros Sándor László (bodóbaári
és nagylutsei), a Nemzeti Színház iga.zgatósági titkára, SZÍ. 1889. ápr- 19-én, Ara
don. Budapesten yégezte kiözépiskoliáit, majd
az; Országos Színművészeti Akadémiának
elvégzése után Tótb! Imre ig'aZgató a Nem
zeti Színbá^bz szerzjődtette. Mint tart.
hadnagy vonult b'e a bláborúbá és töbT>
kitüntetést szerzett. Közben orosz hadifog
ságba esett, Krasznojarszkbán megalapí
totta a Tiszti Színházat, amely egy^ike
volt a legnaigyobl^ orosz fog^lyszínházaknák. Hazatérése után ;iottb'agyta a s^njiádbt
és a Nemzeti Színház igazgatósági titkára
lett. Tőbl> verse és novellája jelent meg,
legutóbb az Országos Kamaraszínház mu
tatta be három egyfelvonásosát nagy . iikerrel, »Titkbk« gyüjí}5címmel. Szakmun-
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kaja: »A Nemzeti Színház és KamaraBzínhácának zsebkönyve«. Budapest, 1930.
A szép Idállítású és gazdag" tartalmú kötet
a színházi szakember hozaáértésével, az író
Ízlésével van megszerkesztve. — Neje:
Iványi Irén, színésznő. (L. o.)
Meszlényi Adrienne,
színésznő, sz.
1870. márc. 3-án, Alexandriában, Egyip
tomban, megh. 1926. szept- 7-én, Buda-pesten. Atyja: Meislinger Alajos minisz
teri fogalmazó volt. Anyja: Somogyi Bor
bála. Iskoláit Budapesten látogatta, majd
1885-ben a színészakadéimiára iratkozott.
1891. jún. 1-én mint vendég fellépett a
Nemzeti Színházban, a »TürLdérujjak:í<MeneviUe szerepében. Sasépségéért, eleganciá
jáért, kedv6ss%éért sok-sok ünneplésben
volt része, de a nagy színpadi feladatok
e a nagy színpadi siierek sohasem lettek
osztályrészei. Pedig ez a vágy .és ez az
ambíció nagyban lobogott benne, annyira,
hogy mikor az'élet minden jót és kellemest
megadott számára, amikor a kis színinövendékből ünnepelt dáma, versenyistállótulajdonos, a miagyar és a külföldi táreiaság ismert szereplője lett, ez a szép
asszony minden energiiájával arra töreke
dett, hogy helyet kapjon a Nemzeti Szín
házban. LegfelsíŐbb' helyekig meg tudott
mozgatni mindent, és a oeljiát el is érte
(1891. szept. 1). A Nemzeti Színház
tagja volt húsz ésatendjőn iát és h'a kis sze
repekben iSj de mindig nagy buzgalom
mal és nagy odaadással végezte a maga
munkiájiát. Húszesztendei Nemzeti Színházi
tagság után úgy érezte, hogy elérkezett
az ideje a visszavonulásnak. Csöndesen és
zajtalanul nyugalomba vonult. Nem kel
lett félnie a visszavonulók anyagi gond
jaitól, mögötte egy nagy vagyon hiztoneága állt. Halála eljŐtt tizenöt müliárd ko
rona vagyonértékről rendelkezett. — Szín
műve: »A tip«, vj. 3 felv. (Megjelent
könyvalakban is.) Fordítása: »Borgia Cae
sar halála«, szmű 1 felv. (Irta: Loth'ar
RudoH.) Budapest, 1897.
Meszlényi Anna, színésznő. (L.: Bartha Jánosné.)
Meszlényi Antal, színműíró. Szmiűve:
»Malvin«, szmű 3 felv. Bem. 1889. ápr.
12-én, Aradon, Mosonyi KJároly igazgatása
alatt.

Meszlényi Bóbert, zeneszerző, min.
tan., az Orsz. Zeneműv. Főiskola titkára, sz.
1883. márc. 23-án, Aradon. Az Orsz. Ze
neakadémián Kössler János vezetése alatt
végezte tanulmányait. Magyar tárgyú hal
létje: »Szerelemkönnyek<(, bem. 1903. jan.
21., Mannheimban. »A tüosban«, ballet.
Egyéb' műve: j>Záoh Klára<(, opera.
Mészöly Gedeon dr., egyetemi tanár
Szegeden. Nyelvtudományi és irodalom
történeti mtmkáíval szerzett kiváló nevet.
Színműve: »Tótágas«. Színre került Sze
geden, 1927. máj. 27-ón.
Metastasio (metáztázió) P i e t r o , olasz
színműíró. Munkái: )>Abel halála«, szomorúj.
3 felv. Ford. Döme Károly, 1790. )>Artaxerxesíí, szomorúj. 3 felv. Ford. Egerváry
Ignác. Pest, 1793. »Sámson«,vj. 4 felv. Ford.
Bder Oyörgy. Bem. 1813. máj. 30. Pest.
Budán 1834. szept. 11-én került először
színre.
Métőnier (méténjé) Oscar, fr. re
gény- ós drámaíró, sz. 1859-ben, Lantoisban, megh. 1913. febr. havában, Párizs
ban. Tanulmányai végeztével a közigaz
gatási pályára lépett. Később egész tevé
kenységét az irodalomnak szentelte. Re
gényei közül legismertebbek a »Les carbots« ós a »Les demis-castorscí címűek.
A színdarahj ai közül legjobb a »Monsieur Betry« ,és a »La boné tout-fireK.
Méténier Tolsztoj több művét alkalmazta
francia színpadra és néhány Maupassantnovellát is dramatizált. Egyébként meg
alapítója volt a Théátre Grand Guignolnak, amelyet 1897-től 1899-ig igazga
tott. Magyarul színre került »Családi körs
c. egyfelvonásosa és »Ö« c. grandguignolja, Tiszay Andor fordításában, az egy
kori TháUa-társaság előadásában.
Metz Albert, zeneszerző, a marosvásáihelyi városi zeneiskola igazgatója, sz.
1868-ban, HavadtŐn (Maros-Torda vm.),
megh. 1925. júl. 23-án, Marosvásárhe
lyen. Iskoláit a marosvásárhelyi ev. ref.
főiskolában végezte. 1886-ban zenedei nö
vendék lett. 1890. óta a Nemzeti Zenedé
ben hegedűtanár volt. Tagja volt a Fil
harmonikus Társaságnak. Munkái: »A
nappal és az éjjei«, ballet 2 képben.
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Mezei Béla

MetzIer-LŐwy Paulina
Társsz, Tóth Lajos és JBeer József. Bem.
1895. márc. 17. M. Kir. Operaház. »A
cs6rkészleány«, operett 3 felv. Társez. Telekes Béla. Bem. 1907. márc. 7. Kép
színház.
Metzler-Lőwy Paulina, énekesnő, sz.
1853. aug. 31-én, Szabadkán, hol atyja
orvos volt. 1869—71-ig a prágai konzer
vatórium növendéke volt, majd 1873-ban
lépett színpadra Altenburghan, két év
múlva pedig Lipcsébe szerződtették. 1887.
jún. 12-én visszavonult a pályától.
Meurice (mörisz) Paul,
fr. költő,
sz. 1820-ban, Párizsban, megh'. 1905. dee.
10-én, u. 0. Nálunk színre került műve:
»A notredamei toronyőrc<. ))1793.« (Eémuralom), dr. 11 képben, ford. Makó La
jos. Bem. 1901. Jún. 7!. PŐvárosi Nyári
Színház.
Meyerbieer Giacomo, német zeneszerző,
családi néven: Jákob Liebmann-Beer, gazrdag bankárcsaládból származott, sz. 1794.
azept. 6-én, Berlinben, és itt kezdette ze
nei tanulmányait is. Feltűnő tehetsége ha
mar megnyilatkozott, még pedig nemcsak
az előadó muzsikában, de a komponálás
ban is, habár elsŐ műveivel nem volt si
kere, így egy ideig a zongoravirtuózi pá
lyát választotta és rendkívüli tetszés mel
lett koncertezett. Egyik bécsi hangversenye
alkalmával ismerkedett meg Salierivel, aki
nek tanácsára Olaszországba utazott és itt
Eössini hatása alatt teljesen olasz stílus
ban írta operáit, melyek azonban szintén
csak mérsékelt sikert hoztak. 1824-ben Pá
rizsba költözötít és itt már elsŐ operája,
az »Ördög Bóbert<í, egj csapáöra a leg
népszerűbb, legünnepeltebb operaszerzővé
avatta. A népszerűség összes többi operái
mellett kitartott és Meyerbeer élte végéig*,
mint a közönség kedvence olvashatta az
élesen elítélő bírálatokat. A )>Hugenották«,
»Éjszak esülaga«, a )>Próféta«, »Dinorah«,
végül a közvetlenül halála után színre
hozott »Afrikai nőí< uralkodott hosszú ideig
a világ összes dalszínházainak színlapján.
Tizenhat évi párizsi tartózkodás után IV.
Prigyes Vilmos Berlinbe vitte főzeneigazgatónak, de halála 1864. máj. 2-án a
francia fővárosban érte, hol éppen az »Afrikai nő« színrehozását készítette elő.

Mezei Andor, színész, baritonénekes,
sz. 1869. júl. 6-án, Pesten, megh. 192Q'.
máre. 6-án, Kolozsvárott. Pesten elvégez
vén iskoláit, Káldy Gyulánál tanult éne
kelni. 1893-ban lépett színpadra, Selmeo-bányán, Dobó Sándor színtársulatánál. J á t 
szott és énekelt elsőrendű opera, operett
és népszínmű bariton-szerepeket. lS97-ben
Krecsányi Ignáchoz, 1899~ben Tiszay De
zsőhöz, 1902-ben pedig Makó Lajoshoz
szerződött. 1911-ben a Délvidéki színii
kerület igazgatója lett. 1914-ben Faragó
Ödön társulatához szerződött. Azután —
1916-tól katonai szolgálatot teljesített. A
háború után Kolozsvárra került s amikor
ott 19l9~ben dr. Janovics JenŐ elnök
lete a.latt megalakult a magyar színész
egyesület. Mezei Andort választották meg
irodaigazgatónak. A színészek, különösen
pedig a nyugdíjasok sorsát annyira a szí
vén viselte, hogy a legtöbbször ő maga
vitte el egy-egy öreg színésznek a várvavárt kis nyugdíjat. Később, amikor a
magyar színészegyesület összeolvadt a ro
mán színész-szindikátussal és minden iiivatalos jelentést román nyelven keUett a
központba küldeni, Mezei idegzetét a sok
munka s különösen a román nyelv tanu
lása nagyon megtviselte. Nyugdíjazták
1926-ban. Annak idejében egyike volt a
nevesebb bariton én ekéseknek, wíosoax Scarpiáját Budapesten is számtalanszor nagy
sikerrel énekelte. — Neje: Páy Piroska,
színésznő. (L. o.)
Mezei Béla, színigazgató, sz. 1861.
ápr. 30-án, Budán, megh. 1921. nov28-án, Rákosszentmihályon. 1885. ápr. l-én
lépett színpadra, G-ásp'ár Jenőnél, Versecen. Nemsokára titkárként is működött.
Művezetője volt özv. Veszprémi Jenőné és
Deák Péter társulatának, majd helyettes
igazgató Nádassy Józsefnél. 1891-bon
igazgató lett és főképen a nemzetiségi vi
dékeken a nemzeti kultúra érdekében
nagyszabású munkásságot fejtett k i ; ígyl
többek között Nyitrán 11 évig terjesztette
a magyar eszmét és a délvidéken is
elismerést vívott ki. 1903~ban Győrött vá
lasztották meg, ahol 1910. márc. 21-én
jubilált. 1917. okt. 1-én Rákosszentmihá
lyon nyugalomba vonult, ahol 1918-ban
mozgót nyitott »Világ Mozgó« cím alatt.
Neje: TÜl Kóza, színésznő, sz. 1867-ben,
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Mezei Gizella

Mezei Péter

Szatmárt, színpadra lépett 1886-baii, Fe'leky Miklósnál. 1911. jan. 1-én nyugalomlDa ment. Utóbb elvált és Moly Tamás
író neje lett. M. B. második felesége:
.Fenyvessy Olga színésznő. (L. o.)
Mezei Gizella,
színésznő, sz. 1869.
jún. IS-án, Kadarkuton, Somogy m. Szín
padra lépett 1892-ben, Kömley Gyula szín
igazgatónál.
Mezei Ilonba,
Alfrédné.)

színésznő. (L. M:árkus

Mezei Jolán, színésznő, sz. 1883, okt.
20-án, Kassán. Színpadra lépett 1904. jún.
havában. — Férje: dr. Márffy Károly.
(L. 0.)
Mezei Kálmán, (színigazgató, sz. 1857.
ápr. 12-én, Nagyváradon, megli. 1928. okt
9-én, ICézdirásárhelyt. Színpadra lépett
1882. jún. 1-én, Nyéki Jánosnál. 1918ban nyugdíjazták. — Neje: Keresztély
Erzsi, színésznő, sz. 1865-ben, Szilasbalháson; színésznő lett 1884. ápr. lOnén, Sze
gedi Mibálynál. 1914. okt. 1-én nyugdí
jazták.
Mezei Margit,
színésznő, sz. 1889.
j úl. 12-én, Budapesten. Aty j a Mezei
László, Máv. főellenőr volt. Ilonka nővétóval együtt gondos nevelésben részesült
és iskoláinak elvégzése után, miután szín
padra termettségét korán felismerték, 14
éves korában a Rákosi-iskola növendéke
lett. Sikeres vizsgái után azonnal dr. Far
kas Ferenc szabadkai színtársulatához szer
ződött, mint énekes naiva, ahol a »Szép
Ilonka« c. daljáték címszerepében debü
tált, nagy sikerrel. Rohamosan felfelé ívelő
pályáján már 18 éves korában Komjáthy
János kassai színtársulatának szubrett prí
madonnája. Tartósabb szerződései Pozsony
(Polgár Károly), Kolozsvár (dr. Janovics
Jenő), Debrecen (Mezei Béla) és Szé
kesfehérvár (Fodor Oszkár) színházaiban
voitalí. Sikerrel jiátszott szerepei: Glavari
Hanna (Víg özvegy). Franci (Varázske
ringő), Anna (Tarasz), Mogyorósi (Ta
tárjárás), Lötty (Lötty ezredesei) és a »Farsang tündéreíí primadonna szerepe. Gyö
nyörűen indult pályiáján sikereinek zenithjén vonult vissza a színpadtól és JL92_1.
s,5e2t^3-án_jérjhez ment Ullmann Hugó"
székesTeHervári gabonanagykereskedőliöz.

Mezei Mihály, színész, tenorista, csa
ládi néven: Kolosi Mezei Miklós, sz.
1859. márc. havában, Kolozsvárott. Ta
nulmányait Bécsben, Gansbadhemál vé
gezte, mely [után fellépett Prágában, Nürn
bergben, Karlsbadban, Marienbadban, stb.
1885. jan. 17-én mint vendég fellépett
a Várszínházban, a »NŐnÖTelde« c. ope
rettben; febr. 13-án pedig a Népszínház
vendége volt, a »Donna Juanita« c. ope
rett Uaston Dufaure szerepében. 1889.
márc. 5-én a M. Kir. Operaházban is
fellépett a )>Szevillai borbélyK gr. Almaviva szerepében, majd »Faust« címszere
pében is bemutatkozott. Sokáig működött
Kolozsviárptt, ahol a )>ZsidóhŐ« Eleázár-ja
Troubadour, Canio, Próféta, Bibliásember
voltak legkedvesebb partijai. 1902, márc.
16-án Kolozsvárott Wúcsút vett a szín
padtól a i>Tet6inrehívás« c. operában és
Szegedre szerződöttt. 1910. jan. 10-én nyu
galomba vonult.
Mezei Péter,
színész, sz. 1844~ben,
Nagybányán, megh. 1911. febr. 22-én,
Szegeden. Atyja aranyműves volt, fiát
papnak saánta. Négy gimnaziáHs osztály
elvégziése után elment Szatmárra, hogy a
kionviktusba beiratkozzék, de útközben,
amint a szatmári piacon egy kötéljáró
pTodukciójiát nézegette, eltopták zísebéiHöl az
iratait. Közben az uccasarkokon észrevette
Fehér Károly igazgató színlapjait, fel
kereste egy régi színésaismei^sét, Hid'assy
Eleket és az ő Irözbenjárásával felvétette
magát a társulat kötelékébe, eljó'bb súgói
minjőségben, de mivel más téren nem fog'lalkoztatták, 1859. jan. '2-ián megszökött
a társulattól és elment Nagy Mihály tár
sulatához, Erzsébetvárosra, alíol jan. 17-én
Falvi Endre orvost játszotta az »Ö nem
féltékeny« c. vj.-ban. Ez volt az első
színpadi szereplése. A többi igazg'atói ezek
voltak: Bogdán Lajos, Futó János, Gei^ő
Jakab, Nyiry György, Hubay Gusztáv,
Demjén Károly, Kétszery József, Jakab
Lajos, Moliiiár Oyi&rg'y,'Kocsisovszky Jusz
tin, Bercsényi Biéla, Csaby Imre, Krecsányi Ignác, Lászy Vilmos, Völg'yi
György, Mosonyi Kiároly, Temesváry La
jos, Vezéry Ödön, Aradi GerŐ, Károlyi
Lajos, Népszínház, Csóka Sándor, Feleky
Miklós, Mészárps Kálmán, Kom>játhy J á 
nos, Makó Lajos, Leszkay And'rás etb.
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Mezőberényi színészet

Mezei Teréz
18S2. máj. 23-iáji a Népszínliázban ven
dégszerepelt, a »Ccmevillei liaraiiglokK G-áspáíjá,baii, ahol sikert ért el, úgy hogy
1883. márc. elején id'e szerz|Ődtettfik és
mint ilyen, ápr. lO^én mutatkozott be az
»Üdvöslíe« c. operett Rokkó bérlíő szere
pében. — 1887-,ben megvált a színésze'tt|Ől és a várbegyi gŐzsikló pénztárosa lett,
azonban bohém természete egy év múlva
visszatéríti a színészethez. 1891. jan.
8-,án Szegeden a »Nagyapó«-Daii megülte
30 éves jubileumát, majd' 1909. jan. 18-iáai
5 0 éves j ubileumát tartotta, ugyancsak
a »Nagyapó«-ban, amiden Apponyi Albert
gróf közoktatásügyi miniszter táviratban
elismerését fejezte ki. — Hosszú pályafu
tása alatt mindenféle szerepkört töltött be;
volt h|&, intrikus, jellem, dtámai és ke
délyes apa, pedáns komikus. Szerepeit min
dig maga m ^ l t a le, eg'ész könyvtárra
való volt bel(6l0. Híres volt színlapgyüjteményéről is, melyből 26.650 darabot gyűj
tött össze. — Szerepei: Constantin abbé,
Képzelt beteg, Csikós, Nagyapó, Peták
káplár, Borbócs, Lengyel zsidó, X I . La
jos, Lebonnard apó, Bourganeuff (Válás
után), Wurm (Ármiány és szerelem), Coquardier ^(Durand), Tiborc stb. — Neje:
Ajtai Lilla, színésanp, sz. 1844-ben, Marosváaái'helyen, színpadra lépett 1864. jan.
5-én, Székelyudvarhelyen, Hubay Grusztárnái. Megh. 1884, szeptember 2-án, Buda
pesten.
M'ezei Teréz, színésznő, sz. 1899. szep't.
17-én, Zomborban. 1920-ban lépett a színipályára.
Mezéri Pálné Árvái Mari, színésznő,
sz. 1846. aug. 31-én, Abán (Fejér ra.).
Színpadra lépett: 18S3-ban, Bánfalvy Béla
színigazgatónál.
Mezey J á n o s , színész, sz. 1848-ban,
Pesten. Színpadra lépett: 1865-ben, Kjőszeghy Endte színigazgatónál.
Kassán
1864-ben súgótárs(á,val, Kertész Ferenccel
»Színlxázi évkönyv<(-et a:dbtt ki. 1871-ben
a Beleznay-kert, 1880-ban a Komló-kert
igazgatója volt. — Neje: Boér Róza, szí
nésznő, sz. 1855-ben, Szászrégenben. 20
éves korában lepett a színipiályára, 1875.
márc. 16-án, Nagy Mihály színtái^ula-l
tánál.

Mezei (Peldner) Vilmos, színész, sz.
1821. pünkösd' más,otl'napján, Ziícen, megh.
1902. márc. 19-én, Budapesten. Atyja
szegény kereskedő volt Veszprémben, ki
tehetségéhez képest nevelte és iskoláztatta
fiát. Négy gimnázium' vég'zéaével anyja.
Özveg}^6égre jutva, nem taníthatta fiát,
miért is gaz'dasági pályára lepett. Azon
ban sorsa Őt is Thália papjai köró sodorja
és 1841. márc. 19-én Bajza József igaz
gatása és Szigligeti Ede rendez^ége alatt
a Nemzeti Színház tagja lesz. El^bb azon
ban Engesszer Mátyásnál tanult énekelni
és az operaiiszakra készült. 1846-ban Szabó
és Havi társigazgatókhoz szerzlp'dött és be
utazta velük a külföldet. A Nemzeti Szín
háznál mint tenoi-szekund' keZdi pályafu
tását. El|őször Erkel Ferenc »Báthory Máriaí< c. operájában lépett föl. Hat hónap
után 15 viáltóforint fizetéssel rend'es ope
rai kardalos lett. Őszre Szegedre szerző
dött, Koinlóssy Ferenc színtársulatához,
fixumra. Télen a városháza nagy termé
ben, nyáron az »Öt paeairta<í nevű vendég-,
lőben játszott a társulat. Első nagy sze
repe Guidb volt a Donizetti-féle »Gemma
di Vergy<í c. operában. 1844. őszén Nagy-,
váradon játszik, ahol »kivettéfc« a karból
és baritonistává avanzsált. Innen Ko
lozsvárra került el. 1845. szeptember
havában Kilényi Dávidhoz szerződött
Aradra,
akinél
14 évig
műlíödött,
de közben a Nemzeti Színház tagja
is volt 1848—1851-ig. — 1848-ban 15
is felcsapott közíbionvédTiek Komáromban,
Guyon táborában jelentkezett is, d'e a tá
bornok udvariasan v^szaküldte lot a Kemzeti Színházhoz, mond'ván: »Áldozzanak
Önök művészetlökkel a hazának, terem ott
is babér, katonánk van elégh — Ezután
rendületlen kitartással mint jeles operai
baritonénekes működött. 1871; márc 19-éa
ünnepelte színész'íedése 30 éves jubileumát
líolozsviárott, a »Mártha« operában. 1887től az Orez. Színészegyesület segélyezett
tagja volt. 1890-ben nyugdíjba lépett. —
Neje: Kövesi Karolin, megh. 1886. okt2-án, Veszprémben.
MezÖberényi színészet, ISÍezŐberényben (Békés m.) 1871. febi". havában KJoszeghy Endte táraulata já-tszott. 1884. aug.
havában Míklóssy Gyula az igazgató.
1910. márc. havában Kunb'egyi Miklós,
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Mezőkövesdi színészet

Mierzwinsky László

az alföMi kerület új igazgatója működött
itt társulatával. Ismertebb tagjai voltak:
K. Molnár Bella, Balázs baritonista, Bene
Emma, Teleki Grábor komikus, Gárdái La
jos, Szerdahelyi Kálmán és neje. Pintye
János, Térey Ilona, Erdős Jolán stb.
Mezőkövesdi színészet. A községben
már 1871. aug. bávában találunk színezé
ket. Igazgató: Dalmay Artbur volt. 1885.
febr. havában ismét találunk színészeket.
Ekkor Kárpáthy György volt itt az igaz
gató. — A meaŐkövesdi színház megnyílt
1924. aug. 16^án, műlíedvellÖkkel. Éló'adták »Déryné ifjasszony első felvonását,
a »Oigánybáró;< második felvonását, mely
ben Barinkay szerepét Halmos János mis
kolci szíiim.űvész vállalta el.
Mezőtúri színészet. Mezőtúron (Szol
nok m.) 1834. márc. havában Tóth János
színtársulata működött. Tagok voltak:
Tótimé, Lorineziné, Tóth, Ivány, LŐrinczi, Hon-áth, Gzakó és Moldvai. Í860-ban
újra Tóth János színtársulata működött a
városban. Régebben a )>Dobogó.« ^'endégl|ő
udvarán volt a színkör. 1871. húsvét után
Egri Kálmán, aug. havában Csóka Sán
dor az igazgató. 1884. aug. havában Miklóssy Gyula társulata kezdett játszani.
1885. júl. vég'éu Komlóssy József, az
után szept. 26-tól 3 hétig Pesti Ihász La
jos volt itt. 1886. dec. havában Polgár
Gyula társulata vonult be Meziőtúrra.
Ujabban az ipartestület színháztermében
játszanat, ahol körülbelül 200 ember fér
el. 1901—2-ben Deák Péter, 1911-bén
Halász Alfréd, 1912-ben Fehér Vilmos,
1914-ben Krémer Sándor az itt járt igaz
gató. Ujabban a várost Deák liőrinc ke
rületi színigazgató társulata és Alapi Nán
dor Országos Kamara Színháza szokta
felkeresni. A közönség a könnyed, zenés
műveket szereti. Bitkábban, szívesen vesz
pró^zai műveket is.
Mezzo olaszul: középső. (Hang.)
M c b á n családja. Eredeti dr. 3 felv..
előjátékkal, írta Szigligeti Ede. Bem.
1840. máj. 3. Nemzeti Színház.
Michaelis Sophns, dán költő és szín
műíró, sz. 1865. máj. 14-én, Odense-ben.

(Fűnen dán sziget fővárosa.) Színműve:
»Eorradalmi nász«, szmű 4 felv. Ford.
Homonnai Albert. Bem. 1908. dec. 19i.
Magyar Színház.
Micsei Aranlia, színfeznő, sz. 1887.
szept. 30-án, Budapesten. Színpadra lé
pett 1905. júl. havában.
Micsei F . György, színigazgató, sz.
1861. okt. 1-én, Pesten, megh. 1919. mára.
4-én, ,u. 0. Igazgatói működését 1899.
ápr. 1-én kezdte meg. ElŐbb Erdélyben
járt, volt kecskeméti, majd Székesfehérvárszombathelyi színigazgató, később a Nép
ligeti Színkör tulajdonosa volt. •— Neje:
Bácskai Julcsa, színésznő. (L. o.) Házas
ságot kötöttek 1894. Jan. 20-án.
Mlcsey J-ózsa, énekesnő (drámai szop
rán), sz. 1894. márc. 5-én, Sopronban.
A bécsi »Akademie für Musik und darstellende Kunst« képezte ki szüleitől Örö
költ hangját és zenei érzékét. 1918-ban
Zádor Dezső igazgató a M. Ivir. Opera
házhoz szerződtettte, az évad végeztével
férje nem akarta többé színpadra en
gedni; ezóta mint hangverseny-, illetőleg
oratoriuménekesnő és a- Zeneművészeti Fő
iskolán nyert képesítésével mint énekfcanárnő működik Budapesten. Özvegyen nőül
ment 1929-ben Dobos András énekeshez.
Szerepei: Agatha (a Bűvös vadász ope
rában), Aida, Amelia (Álarcos bál), Elsa
(Lohengrin), Erzsébet (Tannhauser), Fidelio és Margit (Faust), Micaela (Carmen),
Eecha (Zsidó nő), Senta (Bolygó hol
landi) stb.
Micskió Aliz,
színésznő, sz. 1905.
márc. 9-én, Hartán, Pest m. 1927. szept.
havában lépett a színipályára. •
Mierzwinsky László, (mi-erzvinszki),
osztrák cs. kir. és porosz kir. kamaraéne
kes, sz. 1849-beu, Varsóban, megh. 1909.
júl. 14-én. 1884-ben lépett először szín
padra a bécsi operában és a »Tell Vilmos<í-ban nagy sikert aratott. Nálunk a
Népszínháznak volt a vendége, 1885. máj.
15-én, szintén a »Tell VilmDs«-íban. (Ar
nold.) 1886. máj. 4-én fellépett a MKir. Operaházban, a »Hugenottákcc De
Nangis Raoul szerepében.
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Mihalovieh Ödön

Mignon, (minyon). K-egényes nagy
opera 3 feiv. írta Goethe »Meister Vil
mos tanuló éveiíí c. regénye után Carré és
Barbier. Fordította Ormay Ferenc. 2;en.
szerz. Thomas A. ElsŐ előadása 1873.
szept. 20-án volt a Nemzeti Színliázban.
Philine: Balázsné Bognár Vilma volt. A
M. Kir. Operaházban 1886;. olct. lO-én
volt a 100-ik előadása. Szereposztása:
Meister Vilmos: Stéger Ferenc (az Operá
ban Broulik), Lothario: Odry Lehel (Ope
rában szintén), Laertes: Ormay Ferenc
(líiss Dezső), Fridrík: Halmi (Saxlehner
Emma), Antonio: Vasvári Kovács (Sze
keres), Mignon: Hauck Minnie (Bianchi
Blanka), Pliiline; Balázsnó Bognár Vilma
(Ábrányiné Weín Margit), J a m o : KŐszeghy Károly (Tallián János). Üj be
tanulással 1915. november 21-én adták.
A Népoperában 1911. déc lö-án illesz
tették műsorra, Adler Adelinával a cím
szerepben. Űj betanulásban 1921. jan. 25.
(Városi Színház.) (Párizsban 1866. noy.
17-én mutatták be, ahol 1882. ápr. havá
ban elérte a 600-ik előadását. 1894 máj.
ISnán ugyanott 1000-edszer adták. Bécs
ben a KSrntnerthorgassei színházban 1868.
okt. 24-én, az új operában 1870. szept8-ián mutatták be, ug^'anott századszor:
1889. febr. havában adták.)
Mihajlovits rrajnalka_. színésznjő. (L.:
Keleti Mártonné.)
IHiMIcz Antal, úttörő

színész.

(L.:

Míháltz Antal.)
Miiialife J « z s e í , felsőkereskedelmi is
kolai tanár, sz. 1860. o k t 2Ö-én, GönoÖn,
Abauj m.. 1881-ben Ijiptószentmiklósra ne
vezték ki tanárnak az áll. polgári iskolához.
Főleg a felvidéki iparművészet történeté
vel fog^lalkozott. Prológust írt a liptószentmiklósi színterem megnyitására.
Miliálka (Kővári) Géza, színész, sz.
1856. okt. 6ián, Ozorán, Tolna m'. Atyja
M. Endre, anyja Öszy Veronika, j.ómiódú
iparosok voltak. 1878. decf. 15-éu lépett
a színipályára, Homokai László és Nyéki
János társigazgatóknál, Erdélyben. Első
szerepét »Petőfi Sándor élete és halála«
c, látványos darabban kapta. (Hunyadi
János szelleme.) Két év múlva innen el
~

szerződött Gerőffy íAudorhoz, akinél 6 évig
működött. A következő igazgatója Csóka
Sándor, kivel járt Kassán, Máramarosszigeten, Nyíregyházán. I t t már segédrendezŐi minőségben is működött, tőle elment
Kolozsvárra, majd sógora, Bakodczay Pál
szerződtette, ahol mint öniáUó rendező ér
tékesítette tehetségét. Mikor a szatmári
árvíz miatt Eakodczay feloszlatta társu
latát, M. visszavonult a pályától és Kis
kunfélegyházán városi számellenőr lett.
Miliálkovics Árpád, kir. járásbíró, Pé
csett, sz. 1852-ben, Pesten, megh. 1889ben, Bonyhádon. Színműve: »SakktalányfejtŐk<í, vj. 3 felv. Bem. 1881. dec. 22.
Pécsett.
MilialovieÍ! Ödön, titkos tanácsos, ze
neszerző, az Orsz. Magyar Zeneművészeti
Főiskola volt igazgatója, sz. 1842, szept.
13-án, Fericsance-ben (Slavonia), ahol
atyja előkelő földbirtokos volt, megh.
1929. ápr. 22'én, Budapesten. Pesten Mosonyi Mihálynál tanult; 1865-ben Lipcsébe
ment, hol Hauptmann vezetése mellett
folytatta zeneelméleti tanulmányait. 1866tói 1869-íg Münchenben élt, ahol Bülow
János volt a mestere, de eldicsekedett az
zal is, hogy Wagner Eichárdnak egyetlen
tanítványa volt. 1809-hen Olaszorazágban
képezte magát. 1880-ban a színészakadé
mia, majd a Zeneakadémia ig-azgatója
lett- 1896. júni. 6-án a I I I . oszt. vas
koronarenddel tüntették ki, 1898. jún. 8-án
miniszteri tanácsosi címet kapott, 1918.
máj. 10-án a király a belső titkos taná
csosi méltósággal tűntette ki. A zeneakadé
miát európai hírű intézetté fejlesztette
hosszú működése alatt, — alkotó zsenijé
vel pedig igen jelentékeny műveket pro
dukált. Elsőrendű érdemei vannak a ma
gyar zenei fázisnak szimfonikus elmélyitéise körül; merész és ei'Őteljes fantázia, mes
teri hangszerelés jellemzik műveit. (Pl. ;>A
sellő«. Gyulai Pál költeményére mint programmzenét komponálta zenekarra, 1875ben; ma is hatásos, üde, jellemző ós szé£/eű- liangzó mű.) Igen szép, moderzi hang
zású dalain és kisebh-nagyohb ének- vagy
zenekari művein kívül 3 nagy operát í r t :
»Hagbarth és Signe«, regényes opera 3
felv. Bem. 1887. jan. 17. M. Kir. Opera
ház. (Szöv. irta Stern Adolf. Ford. Vá-

249 —

MiKálvfi Béla

Mihalovits József
radi Antal. A drezdai udVari operaház
ban 1882. márc. 12-én mutatták be;)
»Toldi szerelme«, zenedráma 3 felv. Szöv.
írta Csiky Gergely, verseit Ábrányi Emil.
Bem. 1893. maré. 18. Űjra 1895. febr.
28. és 1904. ápE. 12. U. o. »Eliana«, köl
temény 3 felv. Szöv. írta Tennyson ))Királyidyll«-je után Hans Herrig, német
ből ford. Ábránvi Emil. Bem-. 1908. febr.
16. U. 01.

IHihalovits Jézsef, zágrábi bíbornokérsek 1884. júl. havában 1000 forintot
adományozott a torontálmegyei színügyi
bizottságnak.
Mihalovits P á l ,
baritonénekes,
sz.
1851. máj. 28-án, Aradon, megb. 1898.
márc. 3-án, Székesfebérvárott. Színipályára
lépett 1870. febr. 2-án, Aradi GerŐnél.
Későbbi igazgatói: Tótíi Béla, Miklóssy
Gyula, Farkas Gusztáv, Mártonffy Pál;
1886. máj. havától a Nemzeti Színház
tagja volt. 1897. jan,. 1-én nyugalomba
ment és Széikesfehérviárott telepedett le,
ahol az ipartestületnél kapott alkalmazást,
majd egy Fekete nevű lakatosmesternél
végzett irodai teendőket. Eltemették a szerb
temetőbe, ahol Hetényi Elemér búcsúatatta.
MiháJtz Antal, liolozsvári úttörő szí
nész. Atyja 1780. előtt halt meg, anyja
Pálffi Borbála, ki Kisbányán született.
M. egy ideig birtokos volt. 1793. jxm\.
18-án, midőn Fej ér János lemondott a
kolozsvári igazgatiásról, M. veszd át a már
előzőleg szerződésileg lekötött Fejér-féle
társulatot. (E szerződés ma is megvan a
nagyenyedi ^'ármegyei levéltárban a Fejér
testvérek és J\I. sajátkezű aláírásával és
szép, nemesi címeres pecsétjével. Ez a
legrégibb magyar színházi szerződések
egyike.) Ez év szept. havában M- vissza
lépett a Vezetéstől.
Mihály I s t v á n , író. Színművei: »Béla,
aki 26 éve8«. Színpad és élet 8 fejezet
ben. Bem. 1929. dec. 12. Uj Színház.
»Te nem ismered Verát«, vj. 3 felv.
Társsz. Balassa Emil. Benn. 1929. dec.
21. Fővárosi Művész Szíiiház. Szánm,űi-^
fordítása: »ŰldöiZ a pónz«, operett 3 felv.
Szöv. írta Oesterreicber Rudolf és Horst

Július. Zen. szerz. Ascher Leó. Bem. 1923.
máj. 15. Budapesti Színhái
Mihály József dr. (homoródlövétei),
székesfővárosi kereskedelmi középiskolai
igazgató, egyszersmind orvos, író, színi
kritikus, sz. 1853. máji. 17-én, Kolozs
várott, megb. 1927. máj^. 15-én, Buda
pesten. Éveken át volt az »Egyetórté6«
és 1897. óta a »líemzeti Ujságí< napilap
műbirálója, valamint a Vígszíribáz or
vosa. 'Munkája: »Sbakespeare-mesék«. ír
ták Lamb Károly és Mária. (Ford. an-'
gólból.) Budapest. 18S(Í. Színműfordítá
sai: »A nagybácsi«, vj. 3 felv. írta Jules
Lemaitre. Bem. 1896. szept. 25. Nemzeti
Színház. »A kőszívű apa«, bob. 3 felv.
írták Fischer és Jarno. Bem. 1896'. dec.
22. Vígszínház. »Coulisset úr«, hoh[. 3 felv.
írta Blum Ernest és Toelié Raoul. Bem.
1897. nov. 5. U. o. »Champbaudet-áUomá8«, boh. 3 felv. írta Labiche/. Bem.
1898. jan. 111. IT. o. »Feri kisasszony«,
amerikai boh. 3 felv, írta Morton M'.
Bem. 1898. ápr. 10. TJ. o. »Aeneas papa«,
boh, 4 képben. írta Artbur W. Piuero.
Bem. 1898. okt. 29. U. o. »Gavaut, Minard és társa«, boh. 3 felv. írta Gondinet
Edmond. Bem. 189R. febr. 7. U. o. »A
férj vadászni jár«, bob. 3 felv. Irta Feydau. Bem. 1899. jún. 15. Ü. o. »Vén
leányokíí, vj. 4 felv. Bem'. 1904. okt.
22. Nemzeti Színház. »Jericho falai«, szmű
4 felv. írta Sutro Alfréd. Bemí. 1905.
nov. 15. Vígszínház. »Mary Ann«, vj. 4
felv. írta Zangwill Israel. Bem. 190&!.
ápr. 24. Nemzeti Színliáq. »A biboros«,
szmű 4 felv. írta Parker Louis Napó
leon. Bem. 1908. máj. 9. ü . o. sKarácsonyfa«. Dickens után színre alkalmazta.
Bem. a Népszínházban.
Mihályfi Béla, színész, a Nemzeti
Színház tagja, Mihályfi Károly fia, sz.
1891-ben, Budapesten. Jogi tanulmányai
nak befejeztével egy ideig a közigazgatási
pályán működött, majd — mint tartalé
kos főhadnagy — végigküzdÖtte a világ
háborút. 1918-ban beiratkozott a színmű
vészeti akadémiára. Majd néhány \ádéki
színpadon való sikeres fellépés után, 1919ben a Dunaparti Színháznál működött,
1920. okt. 21-én bemutatkozott a Nemzeti
Színházban, a »Nők barátja« De Simrose

— 250 —

^
Mihályfi

Mihályfi Jiózsef
szerepében, mely után az intézethez szer
ződtették.
Sokoldalú színész. Alakja, arca és ér
cesen zengő íiangja a szerelmes szerep
körre utalják, de er'ős érzéke vlévéh a 'h'umöi'
és' a karrikatúra iránt, van néliány kitűnő
genre-figurája is. Mindig eltalálja sze
repei hangját s jellegzetes maszkokat tud
adni azokaak.
Főbb szerepei: Dr. Bánky (Álarcosok),
"Werle (Vadkacsa), Lóránt hadnagy (Doiovai nábob leánya), Demetrius (Szent
ivánéji álom), Kuzmics (A revizor), Sebastiano (A vihar), Dengits (Ellák), Ko.máromi (A piros ruhás hölgy), Thuretzky
(Déryné ifíasszony),
Kedves Gergely
(Lilla), Zichy gróf (A híd), Bannai Gá
bor (Éang és mód), Marokkói herceg (Ve
lencei kalmár), Madarász Antal (Szibé
ria), Flóris (Három testőr), Péter (Sok
hűhó semmiért), Laertes (Hamlet), Berky
Ákos (A mama), stb.
Mihályfi József, író. Színműve: »A
terv«, eredeti életkép 1 íeiv. Szeged. 1841'.
Mihályfi Júlia, színésznő, sz. 1873han, Aradon. Színpadra lépett 1890-b6n.
1918-ban a Városi S zínház tagj a.
Mihályfi Károly, színműv&z, a Nem
zeti Színház örökös tagja, a I I I . osztályú
magyar érdemkereszt tulajdonosa, sz. 1856.
júl. 27-én, Aradon. Atyja, M. Károly,
tanár volt, megh. 1880. jún'. 14-én, Nagyenyeden. 1875. virágvasárnapján lépett
színpadra. Aradi Gerő orosházi társulatá
nál, mint kórista, 30 forint gázsival. Ez
a társulat azonb^an nem volt hosszú életű,
elkerült tehiát Mezőtúrra, azután Szen
tesre, Szabó Antal társulatához, onnan
Szalontára vitték. J á r t ezután Szolnokon,
Nagykárolyban, Nagybányán, Sátoraljaúj
helyen, Nagykanizsán, Temesvárott. 1877beu Szegedre szerződi&tt, miajd 1878. szcpt.
4-étől Kolozsvárott működött, ahol első
fellépte ekkor »Egy szegény ifj ú történeté«-ben Odiot Maximé szerepében volt.
Itt azonban nem volt kedve a maradáshoz,
amiért ismét vidékre ment, de Paulay Ede,
a Nemzeti Színház akkori igazgatója ven
dégszereplésre meghívta, majd 1879. szept.
22-én fellépett az ország elsó' színpadján,,
a )>Gringoire<í címszerepében, mire azon

Károly

nal szerződtették. Mint szerződtetett tag
1880. márc. 31-én mutatkozott be a »Cr&monai hegedűs« Filippo-jában. Ettől fogva
30 éven át szerelmes-szerepeket játszott.
1891. szept. havában az Operaház játék
mesterévé nevezték ki. 1909. ápi^. 1-én a
Nemzeti Színház örökös tagja lett. Indít
ványára 1 S93-tól az Abonyban évenkint
nyaraló Nemzeti .Színházi tagokkal a szín
kör felépítésére előadásokat tartott. Az első
jövedelem ez év júl. 17., 181., 19-én 734
forintot tett ki. 25 éves Nemzeti Színházi
működését 1905. ápr. 2-án ülte meg, majd
április 16-án a színház hivatalosan is ün
nepelte, midőn a )>Kaméliás hölgy«^ben
fellépett, Duval Armand szerepében. 40
éves jubileuma 1920. ápr. 10-én volt
»Hamlet<(-ben; 1923. április havában a
Shakespeare-bizottság kültagjává választot
ták, majd 1925. ápr. 23-án megülte ÖO
éves színpadi működéise jubileumát, »Constantin abhó«-ban. Művészi egyéniségének
legfőbb vonása: az érzés melegsége, ez
lüktetett minden alakításában, ez tartotta
meg őt fiatalnak s ez éltette iránta is a
közönség szeretét \laltozatlajiul. A szó legszorosabh értelmében rokonszenves művész,
aki egyben a legszebhen beszélő magyar
művészek kicsi körébe tartozik. Minden
szerepben tökéleteset produkált; soha nem
utasított v^sza szerepet, soha el nem ké
sett egyetlen próbáról sem, mert számára
mindig egy volt fontos: a színpad be
csülete.
Pőb'h szerepei: A vasgyáros (címszerep),
Fernando (Polt, amely tisztit), Kisfaludy
Sándor (Himfy dalai), Romeo, Hamlet,
Giovanni (Bizánc), Duval Armand (Kaméliás hölgy), Gloster (Lear király),
Nagytata (Fekete lovas), Klopov (Revi
zor), Egeus (Szentivánéji álom), Constantin abbé, stb. — Neje: Lázár Margit,
énekesnő, sz. 1869-hen, Budapesten, megh.
1922. jan. 10-én, u. o. Színészakadémiát
végzett és 1887. jún. 7-én lépett szín
padra. Polgár Sándornál. 1888^89-hen
Kolozsvárott, 1890—91~bén Krecsányi Ignácnál működött. 1892. szept. havában a
berlini Königliches Schauspielhaus tagja
volt. 1893. miájus havában »udvari színésznő« címet nyert, mint a berlini Na
tional Theater tagja. Ez év novembbr ha
vától New-Yorkbian az Irving Palace-színházban volt szerződtetve. Házasságuk 1882.
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aug. l-ón volt. Eltemették a farkasréti
temetőbe.
Mihályi Ernő, (legényei), színész, tenorénekes, sz. 1898, júl. IG-.án., Kalocsán.
Színészé lett 1898. jan. 1-én.. Előbb a
iíépszínbáz énekkarában működött. 1905.
nov. 7-én fellépett a Király Színházban,
a »Bolygó görögd XJllysses szerepében.
1906. virágvasárnapján Krecsányi Ignácboz szerződött, majd 1907. aug. havában
a M. Kir. Operaház kötelékébe lépett. Ez
után újra vidéken működött (Temesvár,
Pozsony, Árad), 191ö-ben ismét az Ope
raház tagja volt. — Neje: Keresztély
Vilma, színésznő, kivel 1900. május havá
ban lépett háza^ágra. Leányai: M. Vilma,
férjhez ment, majd lelépett a pályáról.
M. AUce, szintén színésznő volt és ő is
lelépett a pályáról, amint férjhez ment.
Mihályi F e r e n c , énekművész, a M.
Kir. Operaház örökös tagja, íőrendező, a
Nemzeti Zenede tanára, sz. 1858-ban, Győ
rött. Előbb a felsőbb kereskedelmi isko
lát végezte, azután a budapesti zenekedve];ők operaiskolájába iratkozott be, ahol Bellovics Imre növendéke volt, majd a Zene
kedvelők egyletéinek hangversenyein éne
kelt lés 1893. okt. 1-én Nikisch igazgatása
alatt a M. Kir. Operaház kötelélíébe lé
pett, ahol sok szép és emlékezetes sikere
volt. A háború alatt az intézet főrende
zőjévé nevezték ki, minthogy közben
(1917—1920-ig) három éven át rendelke
zési állományban volt; huszonnyolc évvel
el^ő színpadi fellépése után, 1922-ben ér
hette meg működésének 25-ik évfordulóját.
1920. júl. havában újra meghívást kapott
és 1925. ssept haváig mint :fíőrende2;Ő
jnűködiött. 1923. ápr. 21-én az intézet
örökös tagja lett. A Nemzeti Zenedének
1919. óta kinevezett tanára, ahol az ope
rai játékot tanítja. — Jobb szerepei:
Silvio (Bajazzók), Alíio (Parasztbecsület),
Telramund Fridrik (Lohengrin), Wolf
ram (Tannhíiuser), Marcel (Bohémélet),
Figaro (Szevillai borbély), Amonasro
(Aida), Scarpia (Tosca), Luna gróf (Troubadour), Pigoletto stb.
Mihályi Ernő, színész, sz. 1905.szept.
24->én, Budapesten. 1928. szept. 1-én lé
pett a színip,ályára.

Mihályi Károly,
színész, sz. 1886.
aug. 17-ón, Majtényen (Nyitra m.). Szí
nész lett: 1911~b6n. (Lásd róla még:
Világháború címszót is.)
Mihályi P á l , színész, sz. 1877. jún,
12-én, Nagy-Csalomján, (Hont m.). Szín
padra lépett: 1898. virágvasárnapján, Fe
kete Béla színigazgatónál.
Mihályi Vilma, színésznjő,, sz. 1903ban, Budapesten. Színpadra lépett: 1918
ban.
í l i h ö László, színész, sz. 1886. jan.
3-^án, Kecskeméten. Színészakadémiát vég
zett, majd 1905-ben lépett a színipályára,
mint naturburs. Szegeden igen kedvelt
színész volt.
J l i h á l y k a Mikes Béla,
színész, sz.
1899. szept. 11-én, Budapesten- Színész
lett 1924-ben. — Neje: Gyürky Mar
git, színészniő, sz. 1897. ápr. 2-án, színipályára lépett 1924-b6n.
Miholcsanin Katalin, operaéaekesnŐ,
sz. 1866-ban, Eszéken, megh. öngyilkos
ság folytán, 1889. júl. 23-án, Bécsben.
Tanulmányait a bécsi konzervatóriumban
végezte, majd a berlini opera tagja volt.
Mikádó, nagy operett 3 felv. írta:
W. S. Grilbert. Zen. szerz.: Sullívan Arthur. Ford.: Kákosi Jenő- Bem. 1886.
deo. 10. Népszínház. — Szereposztása:
Nanki Poo: Hegyi Aranka; Poo Bab:
Kassai Vidor; Ko-Ko: Németh József;
Mikádó: Szilágyi Béla; Yum-Yum: Pálmay Ilka; Pitti Sing: Ligeti Irma: PepSi: Fehér Nina; Kadisah: Margó Célia;
Pis-Tash: Szabó Antal. — Üj szereposz
tással: 1889. jan. 11., 1905. máre. 24.
Felújították a Magyar Színházban: 1900.
nov. SOián és a Városi Színháziban: 1924.
szept, 2 5 ^ . Ez;'utóbbi helyen Mobiár Fe
renc fordításában. — Vidéken: Kecske
méten, Aradon, Szatmárt, Kolozsvárt, Sze
geden, Miskolcon és Debrecenben 1887.
máre. havában adták eljősziör. •— Bécsben:
a Tbeater an dér Wien bemutatta: 1888.
máre. 2-ián. — Londonban: 1909. aug.
elején 572~ed8zer játszották.
Mikéi I r m a , színésznő, sz. 1864-ben,
Pesten. Színpadra lépett: 1883. szept-
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Mikéi Lajos
15-én, Evva Lajos
Népszínházban.

Mildós Jenő
szímgazgatónál,

a

Mikéi (Csizrüadia) Lajos,
színész,
S2. 1846-ban, Cegléden, megh. 1893. dec.
ISnán, Szabadkán. Pályáját 1864. dec. ha
vában kezdte a budai Népszínháznál, in
nen vidlékre ireiült, előbb Aradon műlöödik, id. Szilágyi Bélánál, majd "megdör
dül az ország legtöbb színpadján, igy
többek között Miskolcon,'Kassán. 1874-beii
Szegeden is működött és mint kedVelt
komikus tette becsültté nevét. 1889. dec9-én Aradbn megülte pályája 25 éves for
dulóját a »Nagyapó<í címszerepében. —
Koporsója felett Lévay Gyula tartott bú
csúbeszédet. Eltemették az ú, n. bajai sír
kertbe. Temetési költségéhez a város 20
frttal járult. — Neje: Dániel Katalin,
színésznő, sz. ISÖO-ben, Kolozsvárott,
megh. 1910. okt. 7-én, Kassán. Színpadba
lépett: 1865-ben, Fehérváry Antalnál.
1897. jan. l - m nyugdíjba lépett —
Leányuk: M. Bózsi, színésznfő, sz. 1880.
jún. 6-ián, EsztePigomban. Már p e r m e k korában játszott a győri színpadon. 1894.
okt. Inétól Halmay Imrénél működött.
1898—99-ben Miskolcon találjuk. Férje:
SzöUősi Gyula, később Simándy József.
Slitees Lajos dr., író, sz. 1872. aug.
8-án, Budapesten, megh. 1930. augusztus
19-én, Bécsben. A filozófiát és jogot
Budapesten és Pozsonyban ^hallgatta. 1895ben hírlapíró lett, de a könyvirodalom
— főleg tudományos művek fordítása —
terén is rendkívül nagy munkásságot fej
tett ki. — Eredeti színműve: ;>Nem lesz
bankett.íi Szatirikus vj. 4 felv. (1910.)
Bem. 1919. máj. 31. Nemzeti Színház.
Színmíífordításai: »Az ördög cimboráján,
melodráma. írta: Bemard Shaw. »Buuhury(í, vj. 3 felv. í r t a : Wilde Oszkár.
Bem. 1907. szept. 2 1 . Nemzeti Színház.
(Londonban a Saint James-színházban
bem. 1895. febr- 14.) »Az igazság«, szmű
4 felv. Irta: Fitsch William Clyde. Bem.
1907. nov. 15. Vígszínház. »A karmoké
(La G-riffe), szmű 4 felv. í r t a : Bernstein
Henrik. Bem. 1907. nov. 27. Kolozsvár.
»Hanka«, k o m ^ a 3 felv. Irta: Zapolska
Gabriella. Bem. 1909. ápr. 24. »Alibi«
(Alias Jimmy Valentin) Armstrong Paul
drámája. Bem, 1912. márc. 30. Nemzeti
Színház. aBlaneo Posnet árultatásas, szmű.
~

Irta: Shaw Bemard. Bem. 1912. Ma
gyar Színház, »A halál küsaöbén«, szomj,
1 felv. í r t a : Striiidb'erg. »Hattyúvér«, me
sejáték, írta u, a. Mindkettőt bem, 1912.
máj. 4. Űj Színpad. aCaesar és Cleopatrax,
egy darab történelem: 5 felv. í r t a : Shaw.
Bem. 1913. febr. 31. Nemzeti Színház.
»Az igazgató úr«j családi komédia 4 felv.
írta; Knoblauch és Coleby. Bem. 1914.
miáro. 30. IJ. <). »Mámor<í (Brott iochBrott),
színjáték 3 felv. í r t a : August Strindberg. Bem. 1921. ápr. 2. Belvárosi Szín
ház. »Haláltáncí<, dtáma 4 felv. Irta:
August Strindherg. Bemv 1924. szept. 16.
Benaissance Színház.
Miikies Anna, színésznő, sz. 1909. júl.
3 ^ á n , Budapesten. Rózsahegyi Kálmán
növendéke volt, (majd elszerződött a pécsi
Nemzeti Színháíáioz, ahol a »Mit susog
a fehér afcác?<í c. operett Klárika szerepé
ben lépett fel először.
Mikes Margit, (Bónisné), színésznő,
mint a miskolci úri társaság tagja, 1911.
szept. 8-án Palágyi Lajos egri társulatá
nál tette első szíuikisérletét a »Sulamith«
c. operett címezerepében, mely után szer
ződtették. 1913. őszétől Kövessy Albert
hez icapott meghívást.
3\Ixkitís György, színész, sz. 1883. nov.
19-én, Brassóban. 1908-ban lépett a szí
nipályára, majd' 1937-ben nyugdíjazták.
— Neje: Balázs Margit, színésznő, sz.
1892. aug. 3-án, Méhészen (Abaujtoma
m.) Színésznő lett: 191ö-ben.
Mikltís Gyula, (KJörszigeti), díszletfestő, sz. 1893-ben, Bobán (Vas m.)- Kö
zépiskolái u tán az Iparművészeti Iskola
növendéke. 1911-ben Nádassy Józsefnek
fest először díszletet, a »Tatárjárás«-hoz.
Később itt mint színész is fellép, de
ezzel felhagy és mint díszletfestő dol
gozik tovább. Állomásai: Nádassy J ó 
zsef, Tompa KJáhnián, Bodonyi Béla, Fa
ragó Ödön, Semper film:gyár, Jókai Szín
kör, továbbá: Széesfcay Árpád, Szalay
Gyula, Andbr Zsig'mond, Nagy Imre ka
baréja, Szeged stb.
Miklös Jenő, író, sz. 1878-ban. Fia
talon lett újságíró, különböző ,fŐvárosi la
pok belső munkatársa. Több kötet novel
lát, regényt és finom' hangú költeménj^t
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.Miklós Marcel
adott ki. — Színművei: »Mókusok«, vj.
3 felv. Bem. 1925. okt. 1. Kamara Színhjáz. »Hattyúdal«, színjáték 1 felv. Bem.
1926. febr. 28. Nem'zeti Színház.
Miklös Marcel, s2Íntész,'sz, 1897. szept.
9-,én, Miskolcon. Sííínész lett: 1921-ben.
Miklós Miklós, (sófalvi), ev. ref. lel
kész, 8z. 1808-ban, megéli. 1869. máre.
28-:án, Ó-tordián. Színműve: 'wA nevelőkc<,
vj. 1 felv. Ford'- németUŐl. Előadták Ko
lozsvárott, 1834-ben.
M i k l ó s i . . . síínész;. í>Ártatlan tréf.á6rt
GÖrgei főbe lövette Bud'a a l a t t a . . . (Lásd;
Benfoő Kálmán: »Magyar 3zánvilág'«, 1873.
145. oldal.)
Miklési D^íra, színésarő, sz- 1866-ljaii,
Bécsben. Színpadía lépett: 1882. jún.
14-áQ, BogTió Alajos színig'azig'atónál.
Miltlösi Gyula, színész, sz. 1876. febf20-án, Budapesten.Színpadra lépett: 1895.
szept. havában.
Miklósi J u ü s k a , színs6z»|a, sz. 1897.
okt. 12-|én, Szabadkán. &3Ínészn[a • lett:
1917-ben.
Mikl'ósi Klári,
vács Jeiiőné.)

színiész:nf5. (Lásd: Ko

Miklósi Lujza, (Ludovika Anna), szí
nésznő, sz. 1875. márc. 30-án, Nagyváradblasíában. Színpadra lépett: 1900, virágvasájmapján, a kolozsvári Nemaeti Saínháznál.
Mikl'ífei Mariska, színésznlŐ, sz. 1880.
júl. l-,én, Nagyváradolasziban. Színpadra
lépett: 1899. virága'asámapján, a kolozs
vári Nemzeti Szíínháznál.
Mildtísy Aladár, rendező, SZÍ. 1886.
okt. 17-iéin, Iglón. Színpadra lépett: 1903ban.
Miklósy I m r e , színész, sz. 1901. márc.
1-én, Kolozsvárt. Színész lett: 1923-ban.
Miklósy I s t v á n , színész, BZ. 1899. jún.
ll-én, Gyulán. Színész lett: 1922-b'en.
(Lásd: Világháború címszót is.)
Miklósy Sándor, szín'ész,.,sa. 1906. ápr.
17-én, Szabadfeán. 1926. szept. havában
lépett színpadra.

jWiMióssy Gábor,
színigazgató, sz.
1870-ben, Máraniarosszigeten, meg;h. 1925.
okt. 30-án, Kiskunfélegyházán. Kora if júsá,gától (1889. ápr.) keídVe lelkes harcosa
volt a nemzeti kultúrának,, a magyar szín
padnak, amelynek |5si, nemes tradícióit
mindig tiszteletben tartotta. 1914. jan.
havában Békéscsab'áji megülte 25 éves szí
nészi jubileumát, az »Aranyember« Krisztyán Tódor szerepében. 35 éves jubileuma
Kispesten volt, 1924. &ng. havában, ahol
17 éven át játszott jól összetanult társu
latával. J á r t még: Halason, Fehértem
plomban, Csákován, Karánsebesen, Lippán,
Csongr.ádon, Cegléden, Félegyházán stb.
— Első neje: Pósa (Erdélyi) Kornélia,
színészníő, sz. 1876. okt. 6-án, Kolozsvá.rott. Színpaidra lepett: 1891-ben, Polgár
Károlynál. Megh- 1916. dec. 6-án, Kiskunfélegyliásán. (Fivére: Erdélyi (Pósa)
Miklós, a k)és6bbi nagyv^áraldi színigazgató.
— íiliásodik neje: Garami Jolán.
MikMssy Gyula (id;Ő3b), színigazgató,
sz. 1839. jan. lO^én, Kaposvárott, niegh,
1891. jún. 22-én, Kézdivásárhelyen. Az
algimniáziumot szülővárosában látogatta, a
fragimnáziumot Pesten, ahol érettségizett
is éis az egy-etemen orvostanhallgató volt.
Már ifjúkorában rajongott a színházért,
ezíéirt 'Otthagyta az egyetem^et és 1859.
okt. havában gyalogúira kelt Szabadka
felé, hol okt. 16-án színésszé lett Szabó
József társulatánál és a francia s német
színdarabokat is lefordította. Elsíő szerepe
az »Bgy királynéí<-ban a hóhér volt cs
ezt kellett mondania: »A máglya ég!íí
1860~ban Hid'assy Eleknél működött volna,
ha megkapta volna az előleget, ennek hí
ján Lenkeinió-hez ment Magyarkánizsára,
ahol színlapíró is volt és súgónak ís al
kalmazták. Innen Fehér Károlyhoz szer
ződött, utána Balogh Alajoshoz. 1863-ban
egy kis örökséghez jutott és ekkor sziuigazgatásba foigott. 1869-ben Székesfehér\'árott működik, hol nagy pártfogásnak ör
vendett. Ez év dec. 19-én fellépett a
Nemzeti Színházban »Bánk bán« címsze
repében. Ekkbr szerződtetni akartaik, de
mivel Lendvay mellett néni kívánt másodszerepet játszani, inkábh továbbra is meg->
maxadt vidéki színigazgatónak. 1870. ápr.
2-án bérbevette a bud'ai Molnár-féle Nép
színházat és ő fejezte ott be a2í előadásokat,

— 254 —

L

Miklóssy-szíuház

I\Iiklóösy Gyula
virágvasárnapján, a »Ki6t pisztoly« c. nép
színművel. 1872. máj. 19-én ugyancsak iŐ
nyitja meg a budai nyári színházat a
»Kis Faust« c. operett-paródiával. Tái-sulatáuál ez időben ott működött: Káldy
Gyula ée neje: Délcány Teréz, Vízváry
Gyula, Soiyműssy Elek, Kápolnai János,
Dákány B-óza, Bényei István és neje:
Harmath Emma, Sz;akáll Róza, Toldy Fe
renc stb. Itteni működ&e első 4 hónapja
alatt 12.000 frt tiszta jövedelemre tett
szert. Ez a szép siker megkétszerezte bá
torságát jés új színházi vállalkozásba fo
gott, miután &, :^őváros is helyeselte ter
vét, eng'edélyt nyert az István-téren (a mai
Klauzál-téren) színház-építésre. Az új miázsahajliétk 1872. okt. 30-áii ünnepélyesen
meg is nyílt. A prológust Erődi Béla
írta és Lukácsy Sándor szavalta. EllŐadták
a »Szig'etvári vértanúk« I. felvonását, Jókainéval, Anna szerepében, azután Balázs
Sándornak »A pesti vízvezeték« c. 1 felv.
vj.-a és Bogyó Alajos »A leánykér(őlí« c.
aprósága volt még műsoron. A színház
1600 Hjézíőt fogadott be. Miután e szín
házban nyáron nem'\lehetett játszani, 1873ban a Viárosüg'etben egy 600 nézlŐt ma
gába foglaló színkört építtetett (ez az
ú. n. Miklóssy-színház. L. o.), de egy bátahnas vihar feldöntötte az építményt és
a másik színkör csak sokára készüllietett
el, köbben a bécsi krach is éreztette hatá
sát, miiért is a színtört kevesen látogatták,
mire ismét visszatért az Istv-án-tóri színhiázába. Itt azonban 1874. jan. 4-én tűz
ütött ki, amely nem nag'y kárt okozott
ugyan, de a közönséig bizalma megrendült,
ami M. vagyoni romlását okolta. Erre újra
vándorolni kényszerül. Ö indítványozta,
hogy üljön Össze országos színészkongreszszus a :^városban. Lelkes felhívása meg
is valósult és 1871. ápr. önán Pesten eliŐször jöttek Össze a vidéki színészek ítlésezni. 1885. ja.n- 26nán Szélíesfehérváj^tt
megülte 2Ö éves jubileumát a »Müton<(
c. Üiiámában, majd a 30 éves jubileumát
is megtartotta. — Több színdarabot for
dított franciából lés nómetliŐl a magyar
színpadjuk számára. Számos'életrevalói cikke
jelent meg a »Színé3zeti Közlöny«-ben és
a magaszerkesztette »Színlap«~ban. (1872.)
'Élete naplója megijelent a Báthory Komancsik Mihály-fale; »Magtyar Színészek
!Életrajzai« c. füzetes vállalatban. — Neje:

Tettán Amália (nem volt színészúő), sz.
lS4S-ban, megh. 1901. nov. 26-án, Kolozs
várott. — Gyermekei: Gyula, Gábor,
Ilona, Margit, Aranka, Biéla, síínészek.
(Lásd alább.)
Miiklióssy Gyula (ifj-), színész, sz.
1869-ben, DunaföldV:áron. Atyja társula
tánál lépett színpadra s nevét különösen
mint kitünjŐ bérletgyüjtő tette ismertté a
vidéki színészet szolgálatában. — 1898.
okt. 10-én a Magyar Színház szerződtette.
Ezutá.n színigazgató lett; mint ilyen 1923.
júl. havában megülte 20 éves jubileumát,
G. Miklióssy Ilona, írónjő, a kolozs
vári Nemzeti Színház v. dVámai művész
nője, id'ősb Miklóssy Gyula leánya, sz.
1876-ban, Budapesten. Atyja társulatánál
már 14 éves korában színpadra lépett.
1900. aug. 1-én férjhez ment dr. Gombos
Albin fővárosi tanárhoz, .iz ismertnevű
történetíróhoz és irodalmi téren kezdett
dolgozni. Tárcái, regényei, elbeszélései és
a színpadi életre vonatluozó cikkei a fő
városi napi- ós szépirodalmi lapokban je
lentek meg. — Nagyobb, Önálló kötetekben
\negjelent művei: »Hárora sacke asszouy<í
(1906.), »Viola« (1907.), »Utolsó feivonás«, »Színésaek és komédiások« (1912.),
»Illyé3házy Kata házassága!< (1913.), »Johanka, egy s2Ín;é3Zgyerek élete« (1914.),
;>A színész és leányací (1923. Megnyerte a
»P.esti Hiilapw regjénypályá^atát), »A nagy
tűzí< (1928.), »A férfi meg* a.z asszonj«
(Megtiyerte a Nemzeti Színház színidarab
pályázatát). Színdarabjai közül színre ke
rültek : »Napoleon csatát nyer« (Forgáüh
Rózfsi kamaraszínházában, 1926. nov. 7.),.
»Ilabbilincsek közöttíí (a,Városi Színházban
a Nemzeti Színház művészeinek közreműködiésével, mint ifjúsági el^őadás). 1914—
1924-ig a »Kis Pajtás<í c, ifjúsági, lapot
szerk^ztette. A Magyar iSaínművéiszeti Le
xikon munkatársa.
Miklóssy-színház (Bndapesteu). Mik
lóssy Gyula pesti színigazgató, aki tár
sulatával 1872. júl. havában a Budai
Színkörben működött, ez időben Pest
városához folyamodott, hogy az Ist
ván-téren, mai Klauaál-téren, a volt
Carré-cirkusz
helyén,
ideiglenes,
téli
Népszínházat építíiessen. Hat évre —
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1878. végéig — engedélyezték neki a he
lyet. Aa engedélyért 200 frtot tartozott fi
zetni a szegényalapra; évenként egy ara
nyat a tulajdonjog elismeréséül, további
mindten évben egy-egy el]őadást tartani a
Josephinum, a szegényhiáz, leányárvaház és
a tisztviseljői nyugdíj javára. Az engedély
lejiártával tartozott a színházat hat hét
alatt elhordani. Szept. 16-án volt a 8zín5iáz
alapkjőle tétele. A »Szózat« elénekl&ével
kezdió'dött az ünnepiély. Azután Gárdonyi
Antal lépett a nemzetiszínű szövettel be
vont szósaékre s szép beszédben fejtegette
a;z új színház bivatáisáíti s kérte a közönség
támogatását. Utána Er[5di Béla olvasta
fel alkalmi költeményét, majd' a színház
tagjai a »Himnusztí< énekelték, mialatt
az alapkőletétel megtörtént. A nagyszámú
közönség soraiban báró Orczy intendáns
vezetésével a Nemzeti Színház tagjai, írók:,
művészek s a színházak barátai is meg
jelentek. Okt. 29-ién kezdődtek a próbák.
O t t . 30-,án az ünnepélyes megnyitás programmja ez volt: »Himnusz<í, Kölcseyt|Ől; »Prológ«, Erődi Bélától; »A sziget
vári vértanúk« I. felv.; »A pesti víz^
vezeték«, eredeti vj. 1 felv-; »A leánykéírés«, eredeti d'albokréta 1 felv.; végül:
...jLNj,isLiáben él . a nemzet!« Allegorikus
Biémaképlet, színes tűzfénnyel világítva. A
megnyitó előadásról a »!FŐvárosi Lapok«
így ír: »Mikló^y színháza belülről igen
kellemes benyomást tesz a nézjőre. Ki
csiny, de barátságos helyiség s elég arra,
hogy kellő támogatás meUett, egy jól szer
vezett társulat szükségleteit fedezze. Tágas
el^arnokából középről a zártszékekhez,
kétoldálról pedig a nyitott páholyokhoz és
földszinti állóhelyekhez jutb'atni, míg az
erkélyszékekhez és ülfőhelyekkel eEátott
karzathoz elég^gé széles és kényelmes lépc ^ vezet. A színház díszítfeében az élénk
vörös szín játszik főszerepet. Vörös kel
méből készültek a tizenkét zártszéksor ülő
helyei, vörös díszítésű az udvari és mi
niszteri páholy, melyben Tóth' Vüraos bel
ügyiért láttuk ós vörös a mennyezet alap
színe is, melyet sötétzöld csíkok és ara
nyozott díszítések tarkítanak. A zártszékaorokat nyitott páholyok veszik körül, míg
az erkélyszékek részben a páholyok fölött
húzódnak végig, részint pedig a földszinti
áUóközönség fölött nyúlnak ki, nem ép
pen kellemes esernyőt képezve a különben

is nagyon eldugott és sötétségre kárhozta
tott nézlőlmek. Mind e helyiségek azon
ban annyira össze vannak ^úfolva, hogy
látogatottabb el|Őad'ásokkor alig lehet a ren
det fenntartani, vagy új elkülönített bejiáratokat kell készíttetni. Az áHó közönség
egy része már az első előadás alkalmával
is a páholyok bejáratait torlaszolta el s
így történt, hogy Jókai, kit a »Szigetváxi
vértanúk<í els^ felvonása után zajosan él
jenzett 8 látni kiváat a közönség, nem
tudott szabadulni páholyától s csak ki
hajlással mondhatott köszönetet. Hasonló
nehézségekkel jár az erkély- és zártszékek
hez való eljutás. Sokan visszavonultak az
elslő sikertelen ostrom' után s maga Balázs
Sándor, kitől új darabot adtak elő, nem
juthatott tovább az előcsarnoknál. Az elő
adás fél hétre volt Idtűzve, de csalc 7
órakor s ekkor is lecsendesülni nem akaró
zajban vette kezdetét. A Himnusz eláő
versszaka, melyet a körben felállított sze
mélyzet énekelt, a székét kereső közönség
zúgása között veszett el s a távolabb' ál
lók még Erődi Béla prológjiát is alig
hallhatták, noha elpadoja, Lukácsi Sán
dor, hangban és testmozgásban mindent
elkövetett a megértetésére. A lássd mozgás
csakis a »Szigetvári vértanúk« eljŐadása
alatt, Jókainé asszony megjelenésével ért
véget, kit szűnni nem akaró tapsviharral
üdvözöltek. A lelkesedés zaját mély csend
váltotta fel és áhítatos némasággal hall
gatták a nagy művésznőt, kit már csak
ritka alkalmakkor tisztelhetünk a színpa
don. Az előadás élénken folyt és Miklóssy
(Zrínyi), Pifkó Linal(Mária), FaLudi An
tal (Juranira) és Toldi (Szelim) haszna
vehető erőknek mutatkoztak. Balázs Sán
dor vígjátéka, »A pesti vízvezeték« el
més apróság. Közel es!ő meséje, élénk
életképi jelenetek és Vízváry Gyula gazdag
Kumorú játéka teszik élvezetessé. Tetszett
»A leánykérők« c. »dalbokréta« is, melyet
népdalainkból egy vékony mese még* vé
konyabb fonalával Bogyó Alajce kötött
Össze. Kjáldiné asszony és Kápolnai érzés
sel dalolták népdalainkat. Végül ballet s
allegorikus képlet volt, melyet áronban a
feliratok dacára is bajos volt megérteni.
A közönség azonban tapsolt jóakarólag.«
— Nov. 2. »Molnár és leánya« (Kovéce
Berta); nov. 3. »HárombsŐrű kacsa«; nov.
4. sSzapáiy Péter«, Birch-Pfeiffer S. szín-
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Mikszáth Albert

IMiklóssy Jlargit

után ő volt kiszemelve az elhunyt utód
jául, de a dessaui udvari operaház nem
bocsátotta el és a fözeneigazgatói cím ado
mányozásával tartotta Vissza kötelékébe.
Mikorey nemcsak mint Wagner-dirigens,
hanem mint zeneszerző is elismert nevet
vívott lei magának. »Samarkand« című ope
rája diadallal járta be az összes német
színpadokat. 1910-ben a Népoperában is
dirigált.

müve (iVíiklóssyj Császárné, Toldiné); nov.
6. »A boldogult« és »Jobb és b'alpárt«; nov.
7. »Szerelmi varázsital« és »Jobb és balpárt« c. darabok voltak műsoron.
Miklóssy Margit, színféaznia, sz. 1877.
jún. 9-én, Keszthelyen. Atyja: idb'sb^Miklóssy Gyula színigazgató. Színpadra lépett:
1893-ban, Kömley G-yula _ színigazgatónál.
Már mint gyermekszereplő feltűnt ügyes
ségével, később naiva, vígjátéki szubrett,
majd' komika lett. A kolozsvári magyar
színház tagja.

Mikovényi Attila, színész, a Nemzeti
Színház tagja. Még színinövendék korá
ban tűnt fel jóízű magyarságával, a genreb-en való nagy ötletességével és teljes mes
terségbeli készségével. Már ekkor több nagj^obh szerepében a kritika és a Nemzeti
Színház közönsége sok érdeklődéssel és el
ismeréssel fogadta. 1914. júliusa óta volt
szerződtetett tagja a színháznak, amely
nagyobb feladatokban is sikerrel próbálta
meg értékes talentumát. Különösen Nepoty
»KÍcsinyek;( című darabjának e ^ k ve
zető szerepében volt nagy sikere. Megh.
1915. okt. 2-án Diósgyőr-Vasgyáron.

Miklovies Jiözsef, pesti polgár, a ssabócéh elíŐljiárója, 1837-bBn a Nemzeti Szín
ház ruhatára részére felajánlt egy szép
zöld finom magyar öltözetet 100 frttal
együtt. (Ugyanaldíor a szabócéh felajánlja,
hogy a magyar ruhatár munkáját ingyen
adja.) ()>Honművészíí, 1837. 61. szám.)
Miklovies N., a budai Népszínház tit
kára volt. Megh. a budai szegényházban,
1865. jan. közepénMiké I m r e gróf, államférfi, sz. 1805.
szept. 4'éu, 2abűlán (Háromszék m.),
megh. 1876. szept. 16-án, Kolozsvárott.
1843-tól 1875-ig elnöke volt a kolozsvári
Nemzeti Színház felügyelőbizottsáigíának, ő
toborozta össze a színházi részvénytársasá
got. Midőn a kolozsvári színházat az elnj'omatás idején veszély fenyegette s Úr
ban osztrák hadvezér német előadásokat
tartatott, M. gróf Vívta ki, hogy az vissza
adatott eredeti céljának, azután pedig hiánj-ait sajátjából fedezte, újra szervezte,
alapját gyarapította, épületét nagyobbí
totta. Működéséért »Erdély Széűhenyi«-je
nevet kapta.
Mikorey F e r e n c , karmester, sz. 1873ban. Eredetileg filológiai tanulmányokat
folytatott. Hermann Lévi Ösztönzésére lett
hivatásos zenésszé és Elberfeldben foglalta
el először a karmesteri széket. Kivételes
tehetségét Mahler Gusztáv ismerte fel, aki
az akkor 26 esztendős Mikorey Eereneet
Bécsbe szerződtette. Innen jutott Dessanba
Klughardt helyébe, mint az udvari színház
első karmestere. Már akkor mindenfelé
meghívták Wagner-dirigensnek és majd
Gura Operben Mottl-al együtt ő vezette
az ünnepi Wagner-ciklust. Mottl halála

Miksa Ilona, színésznő, sz. 1893. jún.
3-án, Lajtány községben, színésznő lett 1917beu.
Miksai-család több színész-tagja tette
nevét ismertté a vidéki színészéletben.
Idősb Miksai apaszínész volt; felesége; M,
Ida, drámai színésznő; veje: Páli Gyula,
színész, ismert komikus volt; nővére: M.
Józsa,
népszínműénekesnő, 1871. júl.
23-án férjhez ment Görgey Géza sztropkói
esküdthöz és visszavonult a színészettől.
Fivérei: M. Emil (Eeliczides), szerelmes
színész, sz. 1850-ben, Huszton (Máramaros
m.), színpadra lépett lS70-ben, Balogh
Gj'örgynél, majd 1910. jan. 10-én nyug
díjba ment. Neje: Miksai Joódi (Czeiple)
Zsuzsanna, komika, sz. 1810-ben. 40 évig
állt a vidéki színészet szolgálatában. Megh.
1877. márű. 13-án, Szatmárt M. József,
mint siheder-színész kezdte a pályát, sz.
1859-hen, Orosházán. 20 éves korában lé
pett színpadra, Lászy Vilmos társulatánál.
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Mikszáth Albert, író, a kereskedelmi
minisztérium tisztviselője, sz. 1890-ben,
megh. 1921. jún. 24-án, Budapesten. A
nagy Mikszáth fia volt, kinek sokszínű
mesemondó készsésrét Örökölte. »Szií?oru ez17

Mikszátli Kálmán

Mikszáth KJálmán.
redes« e. diarabjiát halála előtt fogadta el
a Belvárosi Színház.
Mikszáth Kálmán,
a legjelentéke
nyebb és a külíöldön is leginkább elter^
jedt magyar elbeszélők és liumaristák
egyike, Jókai Mór kortársa, népszerűségé
nek és sikereinek osztályosa; a magyar
széppróza egyik legkiválóbb fej edelrae:
gyöngy a magyar kultúr-helgiemónia ko
ronájának ékkövei között. Mikszáth Kál
mán tulajdonképen nem volt színpadi-író,
mégsem hagyható ki a színészet és szín
ügyi lesikonból, mert nagyszerű írói meg
érzései, pompás humora, ttJrténeteinek plasticitása, regény-fejezeteinek fölvonásvégszerű csattanói, alakjainak biztos jellem
zése, romantikája, szinte muzsikáló lyrája,
egyszóval egész írói egyiéni&éigie is a szín
padot érezteti minden jelentékenyebb Írás
művében. Szinte csodálatos, hogy sohase
gondolt komolyan arra, hogy. színdarabot
írjon. Lehet, hogy ennek gyors termelő
képessége, a magyar rajz megteremtésé
nek kedvenc ápolása és a korabeli magyar
színpadirodalom többé-kevésbé kezdetleges
infantilitása, kothurnusos nehézkessége, pá
lyájának súlyos kezdeti nehézségei, hírlap
írói elfoglaltságai, képviselői méltósága
(amely a nyolcvanas években még joggal
idegenkedhetett a. rivalda elŐtt való pukedlizéstől), tartották vissza attól, hogy szín
darabokat is írjon. És mégis, leginkább
színdarabokat írt anélkül,' hogy amit írt,
azt a színpad számára írta volna. Ha ezt
az állításomat bizonyítanom kellene, első
sorban arra emlékeztetnék, hogy egy, ne
vezetesebb Mikszáth-ötlet élvezése után
több a szokványos tetszésnél az az érzés,
ami az olvasót eltölti. Ott, ahol Mik!száth a hatalmába, kerít bennünket, ott
nemcsak kacagni, nemcsak elérzékenyülni,
nemcsak lelkesedni vagyunk kénytelenek,
hanem tapsolni szeretnénk, mintha csak
színházban ülnénk a nézőtéren! És való
ban, a legnemesebben szórakoztató pom
pás színház a Mikszáth írói zsenije, amely
a kaszát vásárló parasztot, Prakovszky, a
siket kovácsot, Lapaj, a híres dudás tör
ténetét, Mácsik, a nagy erejűt, A jói
palócokat, A tót atyafiakat és sok-sok más,
húsból és vérből való alakot és történe
teket állított az olvasó elé. Csak ki kell
ragadni ebből az írói csodálatos kincses

házból egy-egy párjelenetet és már kez
dődhetik is a legkellemesebb, legnemesebb
színpadi produkció, amelynek a súgója,
írója, rendezője, díszlettervezője a Mik
száth Kálmán zsenij e. Ennek a helyes
átérzése sugalja a magyar színésznek azt
az okos vállalkozást, amikor pld. rádiórbéli fölolvasásra, műsoros hangversenyre
rendszerint valamely Mikszáth-jelenetet,
novellát, rajzot, regény-részletét stb. vesz
elő a könyvtárak polcáról. Mikszáth Kál
mánnak, az irodalom »nagy palócának<í
megyebeli, nógrádi földije, as egj'énileg
is kiváló színművész: Szerémy Zoltán
kezdte kultiválni ezeket a színpadosított
Mikszáth-párbeszédeket, még pedig az
ügyes-bajos emberrel stb. az országos
Mikszáth-j ubileumon. Azután a színpadi
adaptŐrök is »felfedezték« Mikszáth Kál
mán ízes, pompás írói egyéniségét a ma
gyar színpadok számára. Elsőnek a »Szent
Péter esernyőjcíí foglalta el győzelmesen
a Magyar Színház színpadát és állandóan
telt nézőterének [szívét. Ugyanez a dramati
zált Mikszáth-regény szerepelt az első ma
gyar filmek között is és bizonyára még
ma is műsoron tarthatná magát, ha nem
rongyolódott volna el a sok ideig és igen
sok előadáson lepergetett film, amelynek
nagy sikere volt, még Mikszáth legerősebb
oldala, a párbeszédek zamata és hallható
humora nélkül is. Azután jött a »Nosztyfiú esete a Tóth Marival«, amely majdnem
egy egész színházi szezonon át uralta a
Vígszínház akkori (háború utáni) műsorát,
pedig ez is inkább keret-darabbá lett a
dramatizálásban, semhogy maradéktalanul
adta volna vissza Mikszáííh klasszikus ér
tékeit: a humort, a tökéletes jeUem-^ábrázolást, a kjöltŐi igazságszolgáltatás meg
nyugtató befejezését ós mindazt a mik
száthi magyar ízt, amelyet utánzó epigo
nok föl nem érhetnek. Aztán jött a »Besztercze ostroma«, amely legkevésbé való
ugyan színpadra, mert cervantesi akarat
lan reminiscencxái Idirthatatlanok a szín
házi néző gyerekkori emlékeiből és hely
zetkomikuma kétszeresen kesernyés a szín
padról látva; de még ez a .félrefogot'6
átültetés sem árthat a Mikszáth nagy nép
szerűségének. Jönni fognak a többi Mikszáthok és (a Szelistyei asszonyokból vígoperát írtak és Bécsben, Grácban is be
mutatták) csak akadjon végre avatott kéz,
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Mikusay Mihálj

amelj a »Fekete város«-ból, a »Különös
házagság«-ból, »Akli Miklós« romantikus
históriájából, a »Fekete kakasK-hól, az »E1adó földbirtok«-hól és meg-ami^d nagy
szerű Mikszáth-elbeszélésből és regényből
megcsinálja Mikszáth színpadi sikereit,
A ))Vén gazemb«r« Nemzeti Színházi
térfoglalása is jelentékeny bizonyságtétel
amellett, hogy Mikszáth' mind'en szépírói
alkotása tökéletesen színszerű és amíg- a
színésznek magának is gyönyörűség'e a
Mikssáth alakjaival való nemesebb érte
lemben vett színjátszás, adtiig a közönfiég' élvezettel szívja magába az életig-azeág és humor mikszáthi magyarságát. Ha
pedig méltó dtamaturg veti rá a sze
meit Mikszáth »Üj Zrínyi ász«-ára, akkor
csodálatos szenzációval fog kivirágzani a
magyar színpadon egy új műfaj: a szati
rikus drámai revü, amelyh'ől, ha csekélyebib
arányokban is, mert csupán a magyar
glóbus területére leszűkítve is, Madách
zsenijére emlékeztető grand'iózitások érez
hetők, Mikszáth Kálmián (életrajza a legcsodiálatosabb vegyüléke a zseni megpróbiáltatásainak, amelyek kiérlelilí: a képessé
geket éis az istenáldotta tehetségeket. Nóg^
rád megyéből indlilt, Szklabionyán szü
letett, 1849. jan. 16-áii. Atyja, líis-csoltói
Mikszáth János, jómódú kisnemes volt;
anyja a magyar nlőemancipáeió kiválósá
gával (Veres Pálnéval) volt közeli rokon
ságban és farádi Veres Pálnénak hívták.
A fiatal Mikszáth nagyrészt Rimaszombat
ban jiárta iskoláit, noha Selmeeen matu
rált ós 1868-ban már Pestre ment jogász
nak. A jogot elvégezvén, újból hazament
Nógrádba és miközben mint megyei es
küdt működött, éber érzékkel figyelte a
megyei társadalom színes furcsaságait. Ek
kor kezdett írni, még pedig romantikus
és humoros rajzokat. Első elbeszélése,
amelyből már itt-Tott az oroszlánkörmök
is kilátszanak, a »PŐváTosi Lapok«-ban
1872-ben jelent meg', »A bátyus zsidó lánya« címmel. A követk'ezlő évben szüleit
elvesztvén, falusi 'gazda akart lenni. Ebben
azonban akadályozva lévén, a megyei tiszt
újításon aljegyzőségre pályázott, de a ma
gyar irodalom szerencséjére elb^ukott és
Pestre jött írói szerencséjét kipróbálni.
Vígiasztaláfiára mindön Jkomöly tehetsége
nek, Mikszáth nagyon nehezen boldogult
eleinte az írói pályán. Zsenge írásaiból

alig-alig tu^dbtt megabi, úgy hogy vál
lalnia kellett az újságírás keresztjét is,
hogy éhen ne pusztuljon. »ElbeszéIésekí<
c. első kötete (1874.) semtni tetszést sem!
keltett. Szinte-szinte végleg elkedvetlene
dett már a neki térdigérŐ írókkal való
keserves vetélkedésben, amikor jósorsa Sze
gedre vitte. Ott a »Szegedi Napló«-nál
és a nagy árvizet fcövetŐ mozgalmas, re
konstrukciós életben végre — tehát kö
zel 30 éves korában — magára talált.
Karcolataiban kiönthette pompás humorát
Tisza Lajos gróf »udvara« körül, meg
írván a királyi biztosság tarka alakjait.
Majd a ^Szegedi Napló« kiadója, Bába
Sándor ösztönzésére megírta a »Tót atyafiak<í első mikszáthi kötetét, amelynek or
szágos sikere volt. Azután már nem is
maradhatott sokáig a jó vidéken. Egy
másután hívták a kiadók és szerkesztő
ségek Budapestre. Itt csakhamar megírta
»A j ó palócokí<-at, maj d mint az »0rS2ág-Vilá;g« segédszerkesztője működött.
Csakhamar a »Pesti Hirlap« nyerte meg
munkatársául és itt kezdte írni »A tisztelt
liáz« című, országosan kedvelt pompás kar
colatait. Irodalmi munkásságának eredmé
nyei közé számítható, hogy 1882-ben a
Petó'fi- 'és Kisfaludy-Tíársasáig tagjai közé
választotta. Ezt az Akadémia is betetőzte
Mikszáth megválasztatásával. Ugyanezen
évben képviselő is lett és feleségül vette
Mauks Ilonát, a balassagyarmati közr
ponti főszolgabíró leányát. Három' fia szü
letett ebből a házasság'ból, de ma máaí
csak egy Van életben. Munkái, iratai mint
egy harminc kötetre tehetők és sok ide
gen nyelvre van lefordítva, akár csak
a Jókai írásai. Svédre maga Oszkár svéd'
király fordította Mikszátbot. Negyvenéves
írói jubileumát 1910-ben ülte meg az or
szág nagy fénnyel. Nemzeti ajándékul
megvették neki a család ősi birtokát,
Szklabonyát, amelyet a nagy elbeszélő ne
véről Mikszátbfalvának neveztek el. A sok
fiatalkori küzdelem idoelőtt sírb'avitte a
magyar irodalom e kiválóságát és pedig
ugyanabban az évben, amikor az orszá
gos elismerés jutott neki elégtételül.
(Liptai/

Km-ohf.)

M i k ü s a y Mihály, színész, (Mikusai
Ozmán Mihály), sz. 1877. szept. 2&-éin,
Nagy\''áradon. Színész lett 1907-ben.
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Milán Miklós'

Miller

Milan MifcliSs, színliázi rendező, Zág
rábban, sz. Budán. 1886i. ápr. 8-án meg
ülte negyedszázados színészi jubileumát
Zágrábban.

Edvard

Ágofitou

Hennequin. Bem. 1895). jan. 12. Nép
színház. )>A hercegasszonyí<, operett 3 felv.
Pord. Evva Lajos és Páy J . Béla. Bem.
1883. ápr. 23. Népszínház. »Niniche«,
énekes bohózat. Társsz. HennequÍA. Ford.
Csepreghy Ferenc. Bemj. 1878. dec. 20.
Népszínház.

Milanöi magyar színészet.
Milanó
ban 1846. május barában Havi Mihály és
Szab^ó József magyar színigazgatók tár
sulata olaszországi körútja alkalmával né
hány előadást tartott.
Milar (Mittler) Teréz, budapesti szü
letésű szopránónekesnő, a Színfezakadé
mián Stoll Péter tanítványa volt. Német
színpadra lépett. 1883. máj'. 33-án a Bu
dapesten vendégszereplő német operatái^
sukttal itt működött, a G-yap jú lUccai szín
házban ugyanis: Neumann Ángelo, híres
prágai színigazgató, külön elsőrangú erők
ből összetobbrzott társulattal s teljes zene
karral flél Európát bejárta, hogy 100 elÖadiásban mindlenfelié megismertesse Wagner
Biehard Mb^elung-trilogiáját. M. Ti. »A
Nibelung gyűrűje«-ciklus előjátékában,
»A Rajna kincsé«-ben, valamint az »Istenek alkonyá«-ban Woglinde sellőt, »A
Tí'alkürft-ben pedig Helmvvigét énekelte.
Milassin Marislia, színésznő, sz-1891.
dec. 30-án, Szabadkán, színpadra lépett
1917-ben.
IVIilassin Vilmos, ügyvéd, sz. 1842ben, Baján. A pesti ecetemen 1864-ben
avatták doktorrá. A »Hölgyek Lapja« o.
szépirodalmi lapot 12 évig szerkesztette;
a Magyar írók és Művészek Társaságá
nak egjdk vezető flérfia volt. Színműfordí
tásai: »HázasságIíÖ2vetítő ügynöksé(g«, v j . 3
felv. A. Dreyfuss után 1881. júl. 1. Nép
színház. »A rózsaszínű dominói, £r. vjj.
Neje: Nagy Mari, komika. (Lásd: Gyarmati Gusztávné.)
Jlildenburg Anna, bécsi operaénekesnő. (Lásd: Bahr Hermann címszó alatt.)
MiUíjá Jolanda, színésznő, sz- 1901ben, Alsólendván. Színpadra lépett 1921ben.
Millaud (mijó) Aib^ert,
fr. operettlibrettista, megli. 1892. szepb. havában,
Párizsban. A »Nebántsvirág« (L. oL) c.
operett szövegét Ő írta. Egyéb színműve:
»A papa felesége«, vj. 3 felv. Társszerző

Milian Max,
(Herczel Miksa), ma
gyar zeneszerző, a M. Kir. Operaház primhegedűse. Színműre: »Az aranyosK, ope
rett 3 fely. 1918. jún. 14-én a Budai
Színkörben került színre. (Előzőleg 1914.
júl. 14-ón a stuttgarti Wilheima-színház
mutatta be sikerrel, melynek szövegét
Priedmann Oszkár .és Herzel Lajos írta;
a darabot 1916-ban a bécsi Bürger-színbáz is előadta.)
Milics-liáz. Az aradi színielÖadásokat
1794-től 1820-ig a Milics-bázban tartot
ták. (Vl. ö. Aradi színészet.)
»MiIIen idÖ, miUen i d ö . . . « SzáUóigévé lett idézet a »Lili« c. operettbői,
ahol Saint Hypothése miárld mondja. Kas
sai Vidor révén lett szállóigévé. (A színé
szek a kedvezőtlen idojiáráskor is említik.)
Miller Edvard Ágoston, magyaror
szági német színigazgató. Az aradi szín
ház megnyitásától lS32-ig nem volt ál
landó német társulata az aradi színháznak.
Alig Í8 tudtak volna a magyarokkal ver
senyezni. Közülök Gunst és Kolmann tár
sulata volt csak számbavehető; utóbbi
Aradról Kassára telepedett át és utána
Miller Edvard Ágoston vette át a téU
évadbérletet, s mint régi színigazgató, elég
ügyes volt a közönség tetszését annyira
megnyerni, hogy 1838-ig, vagyis tönkre
jutásáig, övé volt az engedély. Miller
nek azonban évről-évre rosszabbul ment
üzlete, nem volt képes oly jó dalszínész
társulatot szervezni, mint magyar kollégái
s minthogy aa ifjúság évrŐl-évre erőseb
ben izgatott a magyar színészet érdeké
ben, kénytelen volt a nyári szezon alatt
Nagyszebenben játszani. 1837. okt. végén
anyagi kárral végződött a szebeni kirán
dulás s amikor M. meggyöngült társu
lata Aradra visszatért, az ifjúság kifü
työlte az előadásait; majd 1838-ban ma
gyar színtársulat (Pergő Celesztin) kapta
meg a színházat.
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Minden más pályán

Miller Vilmos
Miller Vilmos, bécsi kamaráén ekés, az
udv. opera tenoristája, Budapesten 1913i.
okt. 33-én a Népoperában mint »Loliengrin« jelent meg; de 1916. mard. 38-á.n
(^Eleazár »A zsidó nŐ«-ben) és 1917-tal
gyakran vendégszerepelt a M. Kir. Opera
házban, ahova május havában leszerződött.

ház felújította 1905. jan. 14. »A koldusdíák«. (L, 0.) »A szerencse fiaíí, operett
3 felv. Irta Wittmann és Bauer. Bem-.
1892. szept. 20. Népszínház. Egyéb' ope
rettjei: )>Boszorfcányvár<í, ezt maga diri
gálta egy ízben a NÓpszính^ázban. »A belleviÜei szűzK, stb,

)íMllíiöifc| e g y iníatt.í<
Gyakran al
kalmazott szállóige. Eredete az »Emb'er
tragédíájá«-bó] való. (Lásd: »Mért él a
pór?(í címszót is.)

Milton, dráma 4 felv. í r t a Jókai Móí.
Bem. 1876, ápr. 3-án, a Nemzeti Szín
házban. Szereposztása ez volt: Crom'vveU:
Komáromi; Milton: Újházi Ede; Bora:
Eelekynó; Morton; Bercsényi Béla; Lambert: Nagy Imre; Blunt: Tóth Imre;
Lady Milton: Jászai Mari; Elye, orvos:
Benedek József; Catty: Sántháné; I I . Ká
roly : Pintér Sándor; York: Kőrösmezei
Gusztáv; Monmouth: Náday Eerenc;
Staunton: Gonda; "Williers: Halmay;
Portsmouth: Helvey Laura;
Sheriff:
Rauseh; Herold: Benkő.

Millitz F a n n y és Nina, színésznó'k
1833-ban a pesti német színház tagjai
voltak.
MillÖclter K a r i ,
osztrák zeneszerző,
S2. 1842'. máj. 29-én, Bécsben, megüi.
1899. deo. 31-én, Badenben, Bécs mel
lett. Tízéves volt, amikor először kapott
zeneleckét. 2eneköltészetének elsŐ periódu
sában komoly, nagyrészt moll-ban kompo
nált dalokat szerzett. Ekkor azonban jói
pártfogója akadt nem kisebb emberben,
mint Suppé-ban 'és alig telt el néhány
esztendő és Millöcker egy rangsorba ke
rült mesterével. Huszonkét esztendős volt,
amikor, mint egyilíe a legfiatalabb' kar
mestereknek, aki valaha a színpadra ke
rült, a gráci színházban először dirigálta
saját operettjót: »A halott yendég«-et. En
nek azonban és a második egyfelvonásos
operettjének sem volt sikere. A hetvenes
években végre Bécsbe jutott és itt érte el
nagy sikereit. Ebben az időben Bécsben
leginkább énekes bohózatok és ehhez ha
sonló népszínművek kerültek színre, ame
lyekhez MiUöckernek, mint karmesternek,
százszámra kellett készítenie a kuplékat,
dalokat, de már ezekben is sikerült meg
mutatnia oroszlánkarmait. Különösen »A
három pár cipŐ« című bohózatban volt:
nagy sikere egyik dalának. Tulajdonképen
innen datálódik népszerűsége. Igazi nagy
sikerét azonban 1882-ben érte el a »Koldusdiák<í-kal. Kálunk is színre került mű
vei: >Apajuneíí, (románul apa-june: vízdtündér), 1881. máro. 4. Népszínház. Eajna
Perenc fordításában bemutatta a Eővárosi
Nyári Színház is, 1904. júl. 30. »Gasparonecí, operett 3 felv. Szövj. írta Zell és
Genée. Eord'. Radó Antal. Bem. 1884.
ápr. 25. Népszínház. (Bécsben: 1884. jan..
26.) »Szegény Jűnathán«. A Magyar Szín

Mimika, (görög). [Lásd: Arcjátéísi-j
Miniodránia
játék.]

(görög). [Lásd: Néma

Mimus (görög-latin), a, mi: utánzó,
színiészi értelemben: aki a mindennapi
életből v.ett jelenetet híven utánozza; a
régi görögöknél a színészek elnevezése.
)>Miude3i b á n a t a a k van oltogató könynye, csak az enyémnek nincsen .,..«, Jókai:
»Szigetvári vértanuk* c. drámájából Anna
nagy monológjának híres kezdŐ sorai. I .
felv., 5i. jel. Egyben Hunyady Margit
jeles drámai hősnŐ (L. Oi.) sírkőfelírata a
budapesti Kerepesi-temetőben.
»3Iiiideü j e g y elkelí.í<
Ha a szín
házi pénzbárban az előadás Összes jegyei
elfogynak, a színház főbejáratánál kifüg
gesztenek egy »Mindeu jegy elkelt« fel
iratú táblát. Van rá eset, hogy egyszerre
két napra is elkelnek a színház-jegyek,
ilyenkor módosul a tábla felírása és ezt
függesztik k i : »Mára és holnapra min
den jegy elkelt.« (V,. ö. Táblás ház.)
»Miiiden m á s p á l y á n munkálkodónak
korával és haladásával növekszik a tekin
télye, munkájának megbecsülése és sza
vának súlya; a színész — megfordítva;
a korával veszti az értékét és lesz belőle
a legszánalmasabb fogalom: vén színez.
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Mirelli Gemma

Mindszenten
Ezzel fizet az éretlen dicsőség-ért, mélyü
ljél a színpad elkápráztatta i£j úsá^át.«
(Jászai Mari.)
Mindszenten (Csongrád m.) 1882. máj.
havában Szigeti Géza színtársulata műkö
dött.
Mindszenti Kornélia,
Halmi
Fe
rencnél, színésznő, sz. 1841-ben, me^b.
1886. júl. 9-0U, 1862-ben, Aradon, 1871ben Kassán, LatabáiTiál, 1875-ben Szék^-febérvárt. Károlyinál, majd' ugyanebben az
évben Temesvári Lajos budai társulatánál,
1877—78-ban Mannsbergnél Győrött műkrödött. 1875-ben ment feleségül Halmi
Ferenchez.
Minik' Teréz, bajor udvari énekesnő,
a mlilt század 30-as éveiben több ízben
vendégszerepelt a pesti német színházban,
így 1839. augj. 5-én is, a ))Korma« cím
szerepében.
Miníkné Emma,
karénekesnő, 1864.
ápr. 1-től 1865;. máro. 31-ig és 1869.
dec. 1-től 1888;. dec. 3l-ig volt a M.
Kir- Operaház tagja!.
Minorita iskwlal drámák. Az iskolai
drámaírók kőzött nevezetesek voltak az er
délyi ^minoritarendi Iszerzetesek |is, akak szá
mos színdarabot fordítottak és adattak elő
a tanítványaikkal. Ismertebb minorita is
kolai drámaírók: Szabó Konrád, Kovács
Boldizsár, Kertsó Cirjék, Jancsó Ferenc,
Miklósi Ambrus, Schenauer (jjöv^, Bende
I/ászló, stb. (V. ö. Iskolai dránmk.)
»MinÖ csodás ktevercse rossz s ne
mesnek A nő, méregből s mézből Össze
szűrve. Mégis miért vonz? mert a jó sa
játja. Míg bűne a koré, mely szülte őt.<í
(Szállóige az wEmber tragédiájá«-ból;
Ádám mondja Lucifernek a V I I I . szín
ben.)
:
I •
; : i
]\0uulescu (minuleszku) Jon, ro
mán költő és író, sz. 1881-ben, Pitestiben, ahol iskoláit ie végezte, a felsőbb
tanulmányait pedig Bukarestben és Pá
rizsban. A legtermékenyebb m legolvasot
tabb román írók egyike. Több regénye
és költeménye jelent m^g. Irt számos szín
művet is. Ezekből felemlítjük a követ
kezőket: ))Omul care trelne su möara« (Az
emb'er, akinek meg kell hálnia), színre

került a .teatrul Regina színpadán; »Pl6aca
Berzele« (A igólyák útra kelnek); )?Amantul anonimí< (A névtelen szerető); »Manechinul sentimental« (A próbababa); »A1~
legro ma non tropos. E két utóbbi margyar átültetésben is színre került, a ko
lozsvári színházban. Több éve magasrangú
tisztséget tölt be a román művészeti mi
nisztériumban.
Miraculum (mirákulum), a népi misz
térium egy új elnevezése, mely nálunk is
ismert volt. A franciáknál már a X I I ,
században előfordul s tárgyát a szentek
és vértanuk csodás legendáiból meríti. Tu
lajdonképen dramatizált legenda. (V;. Ö.
Misztérium. Moralitásí.)
Mirande (mirand), fr. színműíró. Ná
lunk színre került művei: »Píktorok«, boh.
3 felv. Ford. Salgó Ernő. Bem. 1912.
szept. 7. Vígszínház. »A i^k frakk«, boh.
3 felv. Bem. 1922. máj. 26., U. oi. »Én
már ilyen va:gy)ok«, vj. 3 felvf. Pord. La
katos László. Bem]'- 1925. máro. 18. Bel
városi Színház.
Mirbeau (mirbó) Oetave,
fr. író,
sz. 1848'. febr. 16-án, Tréviéres-ban (Cal
vados), megh. 1917-bienl'. Nálunk színre
került műve: »Az üzlet-üzlet«, szmű 3
felv. Bemi. 1903. nov. 21. Nemzeti Szín
ház. (Eord. Molnár Eerenc.) Pelújítása
1928. ofct. 13-án, a Nemzeti Színház Ka
mara-Színházában. »Pénztárcaí<, rji. 1 felv.
Pord. Szász Géza. Bem. 1908. nov. 7-,
a Thália-színpad. Előadták az Uj Szín
padon is, 1912. áp4 19. »Le Poyeríf,;
szmű. Pord. Janovies Pál. Bem. 1909januárban, Kolozsvárt.
Mirelli Gemma, orosz énekesnő (csa
ládi neve; Macsinszki Mareinszka Olga,
orosz hercegnő), 1871. nov. 25-én vendég
szerepelt nálunk a Nemzeti Színházban az
»Ernani« c operában, óriási botrány, kö
zepette, mert az énekesnőnek — nem volt
hangja. Az egtykörú kritika vgj jelle
mezte : ))Sem hangja, sem játéka nincs,
miről már az első ütenyekben adott nyil
vános tanúbizonyságot. A kö'ZÖnség eleinte
tartózkodó volt nem-tetszésének nyilvání
tásában, de az előadás haladtával már nem
fékezhette magát rés eleintén nevetéssel, ké
sőbb pisszegéssel, majd kacagásai fogadta

262 —

Miskolci színészet

Mischák ]\íagda
e föllépés merészségét. Végül egyes füttyök
'hangoztak az erkélyről és földszintről. A
negjecUk felvonás végével pedig az unisono »Orczy!« felkiáltások egyenesen az
intendánst, báró Orczy Bódogot, tették fe
lelőssé a hallatlan botrá.nyért.« (»Reform«,
1871. nov. 26.)
Mipchák Magda, színésznő, ez. 1901;.
júl. 17-én, Budapestem . Színeszinő lett
1923-ban.
Mise en s c é n e (míz an szón), francia;
a. rtí.: színre hozatal, jelenetezés, szcenárium. (V,. Ö. Scenarium.)
Miske A r a n k a (Miskei Aurélia Ste
fánia), színésznő, sz. 1890- ápr. o-én, Iraán. Pest m.
Miskey Jözsef, színész, sz. 1882'. aug.
30-án, Budapesten. Hat középiskola vég
zése utáji színésziskólát látog-atott, majd
1907-b'en Kassán kezdte meg színpadi pá
lyafutását. 1915. márc. 22-én Przemyslben hadifogságba esett és 8 évet töltött.
Turkesztánban. 1923-tól 1926-ig Faragó
Sándor volt az igazgatója, azután az Orsz.
Kamaraszínház rendezője lett. — Neje:
Lendvay Ferike, színésznő.
IVIiskolczi György, Borsodmegye perceptora.. Szrógh Sámuel ügyvéddel és Erőss
József főszolgabíróval hárman képezték a
megye által megbízott színházi igazgató
ságot Miskolcon. M. egyszersmind Wesse
lényi Miklós báró megbízottja is volt a
magyar színészet ügyébfen, kivel sűrű le
velezést folytatott az erdélyi színészet ápo
lása érdekében. Színműve: »A véres örökség«. szmű'. (Fordítás.)
Miskolczá H e n r i k , színész, majd hír
lapíró, sz. 1858. nov. 27-én, Miskolcon,
megh. 1918'. dee. 16^án, Budapesten. SzülŐvárosábaa j árt iskolába az ág. ev. és
ref. gimnáziumban'. 1879-ben Latabár De
zsőnél lett színész ás bevándorolta e tár
sulattal egész Magyarországot. Működött
még KolozsViárott, Aradon, 1880—81-ben,
Kecskeméten. 1880-bán igazgatásba fogott
Törökb'ecsén. 1885. tavaszán szüleivel ki
vándorolt jSTew-Yorkba és 1887-ig szer
kesztette az »Amerikai N6mzetőr«-t. Az
után ismét hazajött és 1892. húsvét elsŐ

napján újból igazgató lett Deésen, 1894.
márciusáig Székelyudvarhelj^en működött.
Ezután a Népszínház; tagja volt. Irt igfen
sok színházi cikket a fővárosi lapok ré
szére, írt regényt is a színházi életből.
Szerkesztette a Színházi Évkönyv-et, Ara-don, 1881. és Kecskeméten, 1882-be4
Színművei; »A kézfogó«, népsz. 3 felvl.
Társsz. Szlávy Pál. Bem. 1896. ápr. 23.
Városligeti Színkör. ))KicsÍke<í, dramolettv
Miskolc, 1885. »A földönmaradt angyak,
szmű 1 felv. 1894 »A felsült szerelmesek«, vj. 1 felv. (írta Plouvier Ede.)'
1894. »Egy fényképész, aki nem fotografál«, életkép 1 felv. (írta Manchecoult,
1894.) »A villám«, dialóg'^ s&yors eljegyzés«, »A letétbe helyezett csók«, »A doktorkísasszonycí, monológok.
Miskölczi Júlia, színésznő, sz. 1821ben, megh. 18541. aug. 26-án, Pesten.
1837-ben a Nemzeti Színliáz tagja volt.
Vörösmarty ekkép jellemzi: ))M. Júlia si
mulni kezd szívünkhöz, de mozdulatai még
igen keresettek s nem ütnek össze Weszédével 8 néha feleslegesek. Kezeivel igen
sebasen hadaz s hajlongásai gyakran helylkívüUek.íí A későbbi években tehetsége ki
fejlődött s különösen a magyar nemzetes
asszonyok ábrázolásában tűnt ki. Egyik
legjobb szerepe volt Réthy aüspánnó a
»Viola« c. népszínműhéni. 1841-ben Kilén yi Dávid ta^j a Kolozsvárott. Ezután
ismét a Nemzeti Színház tag-ja. A
»Hölgyfutár« nekrológja ezekkel jellemzi:
»Csafc mellékszerepekben működött. Jellem
ábrázolásai a művészetnek mindig kitűnő
fokán állottak. Mély tanulmány; ós szor
galom nyilatkozott a szerepei'ben.íK
Miskolczi László, színész, sz. 1853han, Debrecenben. Színpadra lépett 1875'.
okt. 1-én, Nyéki János színigazgatónál.
Miskolci színészet. A miskolci színé
sziét tulaj donképeni ine.gteremt.Oje Wesse
lényi Miklós báró, aki az! »Erdélyi S^ínjáts'zó Társaság'«-(0t 1800. márc. havában
Mislíjolera is elküldi/A fcái^ulat tagjai vol
tak: Kréisi J:ájios és feleség'e, Kontz J ó 
zsef és feleség'e, Jancsó Pál, Kóosi József,
Simonfy György, 'Med^ve György, Sáska
Jáoios, Ernyi Mihály lés felesége. Aa elsÖ
évben a »Korona« vendegl,^ kerthelyiségér
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Miskolci színéázet

Miskolci színészet
ben játezotUk, de már ISOl-ben Izdentr^
A n t i pra^fecíus szép n y a n Bzinkort épít
tet, természetesen báró W ^ f ^ ^ ^ ^ f
^f'
géA, melyet 1802-beii ké^^^^ettek el Az
maid minden év nyanan ^eresi ifi Mis
kolo váxosát ás ott meglebetios partfogas
xaeUett játszott. 1815-beii .a ^ pesti szmlett. Tagok: Murányiiié, D ^ ^ n e Saskme.
Takács Anna. Bössi A n n a , Thellerne, Pa
painé, Kissné, Benke J - , ^^urf^yi 2s.,
Lángh Ádám, Nagy J,áaos, Feiier Tamás,
Bruckner József, Diréky^""f'^'^'f,'';
rona« udvarán játszottak, ahol 60 í r t b ^ t
fizettek, azutáa a »csizmadia-szin«-ben.
Innen gyakran tettek kirándulást Satoraljaujbelyre, Kassára. A csizmadia-szm nagyohh volt, de éppen olyan rozoga mint
r Korona kocsiszínje, öltötök nelkul^szmtán. »Ott énekeltem, — írja Deryne, a nagy áriákat. Fölül a ^^mliaz^ teteje
nem volt befödve, csak egy sor zsmdelylyel és a hó kénye-kedVe szerint esett le
4 p a s z nyakadra és'kaix)nira.« (Azért hív
ták csizmadia-színnek, mert a csizmadiák
itt árulták k'észítményükew
_
Az úi színház alapkoleteteh ünnepe
1819. máj. 17-én délután ^o órakor volt,
Klobusiczky József főispán jeenleteben,
a Boldogasszony ucca (ma ,JJ^^__"0 tel
kén. A színházat m e g n y i t ó i k : 1823. aug.
24.én; &z alkalmi prológust Szentpetei^
Zsigmond szavalta; a társaság: tagjai:
mgy
István, Czégényi Erzsébet,^ Nagy
Mihály, Kőszegi Alajos, Magyari es neje,
Horváthné, Édemé, Szentpete^ stb Első
előadásul Kisfaludy Károly ^Tatárok ^Ha
gy arországoncc c. drámája i^eruit szmre,
igazgató Éder György volt, aki a szinpadbt Wesselényi MiUós díszleteivel sze
relte fel. Az el^o hetekben a »Donna Dianá«-t, »Lutza szélró«-t, >^Stuart Maria«-t,
»Bohó Misi de Hájafi« vígjat^ot játszot
ták. Helyárak: »a bemenet ara 60_ kr,
ü!e a töltött székek ára 1 f^t reudszei-mt^s
az abonnement pedig 8 f r . tizenkét jatékra.« A színpad aa 1823-JÍX megnyitóra
nem készült el s csak egy ideiglenesen
felállított emelvényen játszottak az aktorok.
. n
.,,
1824-ben Pergp Celesztin lesz itt az
igazgató. Ezen a i ideiglenes színpadon be-

tenként kéíszer tartottak eÜőadást, 1828-ig,
míg a külső és belső díszítések elkészültek,
végre 1828. febr. 17-én az Erdélyi Dalés Színjátszó Társaság a ;>Szevillai borbély« c. daljátékkal megkezdte működé
sét. Tagok voltak: Egressy Gábor, Lángh
Á'dám, László József, Mátéffy és neje,
Szákfy József, Sz^őUőssy Lajos, Ujfalussy
Sándor és neje, Telepy György és neje:
Vermes Eszter, Várady Károly, Heiniscli
József, karmester, Déryné, Pályiné, Bor
sos Klára, Kovácsáé, Székely Zsuzsi, Sáska
Biri. 1829. febr. havától Komlóssy F e 
renc az igazgató, majd ez év júl. havától
Kilényi Dávid; 1830—1831-ben Lángh
Ádám kapja meg a várost, azontúl itt jár:
1834-ben PergŐ Celesztin és Ujfalussy Sán
dor egjí^esített társulata; 1835. ápr. havá
ban eltiltják a dohányzást a színházban;
1835. okt. 18-án Ballá Károly volt az
igazgató, egy év multán pedig Pályi Elek,
kinek nejét, BotosíKaroiinát, Déiyné hozta
a színészethez. Tagok névsora: Bárányi Pé
ter, Benza Károly, Chiabay Pál, ílder
György, Éder Eduárd, Földvári Vince,
HazsHni Ferenc és neje, Keresztesy Amb
rus (súgó), Kiss János, Kovátsi János,
Lángh Lajos és neje. Nagy József, Pácz
Sándor, Szakácsy István, Városy Tbeofil.
E színház 1843. júl. 19-én a városban
düliöngő óriási tűzvész martaléka lett. (A
Tríesfi Alt. Biztosító Társaság 4000 foriat
kárpótlást nyújtott a városnak.) 1846. ja
nuár—március hónapokban Kőrössy F e 
renc a »Koroná«-ban játszott. TagQk: Dé
ryné, Kőrössynó, Kőrössy Ágnes, Kőrossy
Mimiké, Országbné, Zeléuyiné, Bárányi
Péter, Fehérváry K. Antal, Jánosy ,Emil,
Kantay J'ózsef, Kálmán István, K|őrössy
Ajiti (gyermek), Kőrössy Kálmán, Ma
gyar János, Nagy József, Országh János
(súgó), Kácz J., Bákossy Márton, Szász
Lajos, Márton József (kellékes). 1846.
dec, havában Szemére Bertalan borsodi
másodalispán a miskolci állandó új szín
ház felépítésére részvényíveken 40 ezer
forintot gyűjtött: a műv!és2et ós nemzetiség
ellőmozdítása címén. 1847-ben megindult
a második színház építése. 1847. szept3nán, mikor István, főherceg helytartó lo
vassereg kíséiretéhen Miskolcra érkezett, a
hámori kirándulás után másnap, szept. 4 - ^
reggel Szemere letette az épülő színház
alapkövét. Szemere beszédet mondott, ki-
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nek emlékiratát a főherceg Üelyezte az
alapkőbe. Az építést Cassanó József ter
vezte. Közbe ]Ött a forrad'alom. 1849-ig
11160; csak a kül^ő helyiségek épültek fel.
Kés'őbb már nagyobb erővel indult meg*
az építés. A költségek 61.328 forintot tet
tek ki. 11 évig épült a színház, 1857szept. 3-áii volt ünnepélyes megnyitásaI. Ferenc József Idrály miskolci látogatása
alkalmával. (Jókai alkalmi prológja és
))Braiikovic8 György«, Obsrnyik Károly
szomorújátéka került színre, Latabár Endre
társulatának tagjaival és a pesti Nemzeti
Színház vendégeivel.) A királj' kíséi^ője:
gróf Szirmay Tamás gárda-ezredes útköz
ben meghalt, így Ferenc József király
nem jelent meg az előadáson. — Másnap,
szept. 4-én a »Gámő<(, 5-én az »Egy pohár
víz« c. vj. volt kitűzve ünnepi elpadásul. A három diszelpadás keretében a pesti
Nemzeti Színház tagjai közül résztvettek:
Jókainé, Munkácsy Flóra, Lendvay Már
ton :és Egressy Gábor. Ezen előadásokra
egy páholy ára 100 frt volt s mind a 3
előadásra elkeltek a jegyek. — A színház
előcsarnokában a nevezetes nap emlékét
a következő felírású márványtábla hirdeti:
A magyar nemzeti színművészet ezen
hajléka felépült 1857-ben.
Vármegyéink nagy fia:
SZEMÉRE BEETALAN
kezdeményezésére s lelkes munkáiko
sából az első előadást
LATABÁE E N D R E
színtársulata tartotta 1857. szept. 3-án.
Ezt az emléktáblát állította:
A Boi-sod-Miskolci Közművelődési és
Múzeum-Egyesület 1907-ben.
A társulat nevezetesebb tagjai: Mátrai
Laura (Szépné, majd Gyöngyiössy Jánosné), Mátrai Mari, Gvozdanovits Júlia (ké
sőbb Paulay Edéné), Benedekné, Jáno
siné, Kecskésné, Harmath Emma, Jánosi,
Benedek, Károlyi, Szép, Kovács, Együd,
Nyíri, Váradi, Pásztor, Kerekes Kálmán
díszmester, stb.
Néhány érdekesebb darabja: Pál for
dulása. Női harc, Én voltam, Férj az
ajtó előtt, Port a szemébe. Atilla, Dajka,
Mátyás diák, A család öröme, stb.
1857—1860—1861-ben Molnár György,
az igazgató, 1862-ben Pázmán Mihály,
őt követi 1863-ban Benedek József és

Kocsisovszky Jusztin; 1864. nyarán La
tabár, telén pedig Szabó József és Philippovics István egyesített táraulat "lírdeti
itt az igét. 1864—65-ben Gárdonyi An
tal, 1865—66-ban Szilágyi Béla, 1866—
68-ban Károlyi Lajos, a június—augusz
tusi pótszezónban Aradi GerÖ az igaz
gató. 1868—1870-ben: Egressy Ákos kap
játszási engedélyt. (Ekkor történt, hogy
Déryné is fellépett — utoljára -, aki
ugyanis keresztanyja volt Egressynek.)
1870. júl. 25~től aug. 25-ig Tóth JeaŐ
váltja fel, majd ellátogatnak még a kö
vetkező igazgatók: 1870—71-ben SzbJpa
Andor, 1871—72~b-en Károlyi—Sztupa,
1872—73-ban Károlyi Lajos, 1873—Tő
ben Mannsberger Jakab, 1875—1876-ban
Némethy Györgyné Eötvös Borcsa, 1876—
1877-hen Krecsányi Ignác, (az első itteni
fixumos direktor), 1877—1878-ban Ká4
rolyi Lajos, 1879—1881-ben Miklóssy
Gj^ula az igazgató, őt követi 1831—Só
ban Lászy Vilmos, 1883—•84-ben Garőffy
Andor, 1884^85-ben Tóth Béla (1885.
nov. 6-án megalakult a színpártoló-egy
let), 1885—86-ban Dancz Lajos, 18SG 88-ban Kövessy Albert, a pótidényben J a 
kab Lajos. A. köveíkező szezont (1888—
89.) Hatvani Károly társulata játszotta
végig; ő volt itt az első igazgató, aki
évi szubvenciót kapott. (1200 forintot sza
vaztak meg részére.) A pótidónyben Halmay Imrét hívták meg; 1889—1890-ben
Egri Kálmán az igazgató, a pótidényben
ismét Krecsányi Ignác, 1890—1893-ban
megint Hahnay Imre, 1893—96-ban Csóka
Sándor,
1896—99-ben
Tiszay DezsŐ^
1901—1903-ban Szálkai Lajos, 1903—
1904-ben Némefcb József, 1904—1906-ban
Ballá Kálmán, 1907-tŐl Palágyi Lajos,
6t követte Sebestyén Géza és öccse: Se
bestyén Mihály. 1907,. okt. 17-ón meg
ünnepelték a színház fennállása 50-ik ju
bileumát, 1823. deq. 11-én pedig az elsŐ
színházépület megépítése centennáriumát,
amidőn színházépítési alapot létesítettek.
elhatározták, hogy Dérynéről, Szerdahelyi
Kálmánról és Egressy Gáborról egy-egy
uccát neveznek el, Déryné és Latabár
Endre síremlékét a város fogja gondozni i
egyben Déryné egykori lakóházát, Hu
nyadi ucca 58. sz. alatt emléktáblával je
lölték meg. 1926[. jan. 9-én megnyílt a
restaurált színház, melynek költsége két
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tán az uccán, rendesen a templomok előtt
levíő szabad' téren játszották el, főleg! hús
vétkor, pünkösdkor, karácsonykor. A misz
térium-drámának elsjő darabjait Nyugaton
az egyházi szertartások keretein belül már
a VIII. és IX. században megtaláljuk.
Amíg a játszó személyek csak papok vol
tak, adudig a misztérium-drámák szövege
Miskólczy Lilla. Álnáv, mely
alatt csak latin volt és csak később írták ezeket
Csabay P á l i é Szakáll Klára a Neríizeti a színjátékokat a nép' nyelvén, hogy minSzínbáznál működlött, 1838-ban. (V. ö-: kienki megértse ós élvezhesse jők'et. A miszCsabay [Chiabay, Kubay] Pálné,.)
tiélr,iu!m-dráma eredete magában az egy
házi szertartásban van és nyüván úgy ke
Miskovics. Irma, magyar színészniő, letkezett, hogy pél'diául a virágvasárnapi
1870. aug. havában Hannoverben ésBraun- és nagypénteki evangéliumban a Krisztus
..sobweigban veiidléigszerepelt. Szept. bává kínszenvedésének leírásában az elíőfordüló
ban Berlinbe kapott szerződést. (»A Szín- f(őbb személyek dikcióit külön-külön előpad«, 1870. 35. szám.)
aidók olvasták, illetőleg énekelté3í^, míg az
evangélista szerepét az előadó pap töltötte
Mískovitsné, operaénekesnB. (L.: Fe- be. EbbjŐl a magból virágzott ki a misz
renczy Izabella.)
térium-dráma, amelynek még az említett
VIII. és IX. századbeli elsŐ nyomoknál
IMisoga liászM, színész, sz. 1895. jún. is előbbi kísérletét miegtaláljuk Keleten
16-ián, Budapesten. A Eákosi-színiésziskbla a IV. században egy Nazíanci Gergely
elviégaése utáji, 1919. okt. 6-án lépett a nek tuljdbnított »Szenved'ő Krisztuss című
színpadira, Nag'ykiájx)lyban, Neményi László játékban. A misztérium-d'ráma virágkora a
ezíntársulatáűál. 9 évig működött Erdély- X I I I . és XIV. század, amikor már ezek
" ben. Igazgatói voltak: Parlagi Lajos, Fe a színjátékok az ünnepnapokon állandóbb
kete Mihály, Szabó Pál, Kovács Imre, jelleget öltenek és a XV. századtól kezdve
•Gnáspáx Jenő. 1928-báii elszerző'dlött Kar- piéldául Francioi^zágnak külön szervezet
dbss Géza színigazgatóhoz, Bebrecenbe, és lállan'dÓ testület, Confrerie de la Passión
ahol mint táncos-komikus működik. Neje: adja elő őket. A misztérium-d'ráma fejBarna Manci, színfeznp, saínp^dta lépett lőiáésével term^zetesen a hozzá szükséges
1924^ben, Parlagi Lajosn'ál, Naigjyváradon. játsz^óhely és apparátus is egyre bővült és
Tanítónői piályára készült, meg is sze- így alakult ki a középkori misztériumi-ezte a nagyviáradi Orsolya-zárdában a ta- drámák hármas tagolású színpada, tulajnítc-iUŐi oklevelet. Tagja volt az aradi, te- dbnképpen három különböző nagyságú
mesviári és marosvásárheljd színházaknak. emelvény, amely rendesen a mennyország,
1928. óta a debreceni Csokonai Színház a föld és a pokol három! játszóterének ad
tagja.
helyet. A misztérium-dtáma stílusát né
hány modern drámakiöltö elevenítette föl,
Misztériiim-dráma a középkori szín igy p,óldául a néni^eteknél Hugó von Hoffjátéknak: egyik formája és egyik Ősfoi^ mannsthal, akinek »Jadtermanní<<: című misz^
rása a mödbm drámának, mely eredetét tóriumát nálunk is játszották vendégsze
a templomban veszi. Kezdetben témái ki replő német társulatok, egy másik' ha
zárólag a szentek élete. Krisztus születése sonlóan szimbolikus műve, a »Da8 grosse
iés kínszenvedése, feltámaidasal voltak és eze WelttheateKí pedig 1932-ben került színre
ket az eljőadiásoli^at eleinte csak a templo a salzburgi székesegyháziban. A franciák
mokban rendeztek, ahol a papok és mi- közül Paul Claudel írt miszbérium-dtámánisztnánsok adlak ellő a közönség épülésére kat, amelyek azonban temiészetesen té^
e szent téma,] ú játéko t. Idővel azonban mában eltolódtak ezektől'az egyházi tárgyú
részben a közönség nagy érdeklődése, rész^ középkori drámáktól s fŐleg az ember sor
ben az egyházi játékokba belekevert mo sának szimbolikájával töltik meg a régi
tívumok világiassága kiszorítottak eztíket eredetű keretet. Nálunk aZ első kísérlet,
az ünnepi 'dtámákat a templomból és az
milliárd koronát tett ki. A színház és a
színtársulat támogatására a ráros 20.000
pengő évi szubvenciót, azonkívül termé
szetbeni járandóságokat ad. Miskolc város
múzeuma a több, mint száz évre vissza
nyúló miskolci Bzínészetnelc számtalan értéfces emlékeit őrzi.
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pearet sem. ismerte. A legmélyebb, leg^
nemesebb moliérei ví,gjátékot, a »Mizantrop«-ot ma is műsorukon tartjiák a világ
összes klasszikus színházai. Magyarra elő
ször Szász Károly fordította, azóta azon
ban Telekes Béla és Hevesi Sándbr is le
fordították.

amely színpadi megoldást is talált, Ábra
hám Ernő (L. o.) »Az Isten várací című
misztériuma.
MitS Rózsi,
színésznő, sz. 1891-ben,
Budapesten. Színpadra lépett 1909-ben.
Mittelmann Bernát
dir., orvos, szí.
1886. okt. 10-(én, Voloszáakán, Ung m-,
megh. 1915. szept. 26-áii, Öbudán. 1890ben Óbudán telepedett le. Szakmünkáija:
y>A.z Óbudái állandó színházK. 1893. (Em
lékirat.)
Mitzger Tódor, orvos, színműíró, sz.
1869. ápr. lÖTén, Marcaliban- Színműve:
»Neki minden sikerül«, vj.. 2 felv. Bem.
1890. aug. havában, Marcaliban, Balogíi'
Árpád társulatánál.
Mixich János
temesi alispán »IV.
Béla« c. drámáját bemutatták 1861. jan.
28-án, Temesvárt. Két fordítása: »Jó éjt,
Rózák, vj. 1 felv. Irta: Kaiser Frigyes.
»TestV(éíri sz6retet«, vj. 1 felv. írta: Berger
Sándbr.
Mizantróp, vj. 5 felv. írta: Moliére.
Ford. Szász Károly. Bem. 1869. márc.
5. Nemzeti Színházban. Szereposztása:
Alcest: Feleky Miklós; Philint: Paulay
Ede; Oront: Szerdalielyi Kálmán; Celimléne: Prielle Comialia; Eliante: Niczfcyné; Arsinoe: Paulayné; Acast: Bene
dek ; Clitander: Náday Ferenc. Felújí
tása: 1924. ápr, 1. Nemzeti Színház. Á
»Mizantrop.íc Moliére legtökéletesebb alko
tása, melyről legtöbbét beszéltek és írtak,
amióta 1666-ban színre került. A bemu
tató után vagjf húszsmr játszották Moliére-ék sorozatos elŐaldJásban,
egyébként
azonban nem volt olyan nagy színpadi
sikere, mint amekkora az irodalmi és erkölcsi értéke. A »Mizantrop« (Aloeste) ko
mikus figurája már szinte a tra-gikai feneégig- magasztosul s bizonyos, hogy Mo
liére saját magát, vérzŐ szívét és ember.gyülöletét vitte benne szíínpaidi-a. Ez az
embergyülölet rokonságbian van Shakes
peare »Athiéni 1*Ímon«~jának k'föerű em
ber gyűlöletével. Moliére azonban ví'gjátélíot, — fájd'almas keserű ví,gfjátékot —
írt abból, amiből Shakespeare traglédiát,
bizdnyos azonban, hogy- az wAtbléni Timon<í-ról nem' tudott, mint ahogy Sh'ake^

Mizsei Endre d'r., orvos, a Nemzeti
Színháznak egy negyeífezázadbn át volt
orvosa. (Sz. 1816-ban, megh. 1872. máj.
13-án, Pesten.) Leánya; M- Mari, operaénekesnŐ. (L. o-).
Miz&ei Mari, operaénekesnő, d'r. Mizsei En'dre Nemzeti Színházi orvos leánya.
'E\m színi kísérlete 1859. aug. 2-án volt,
a Nem^zeti Saínháaban, a »EigDletto«
Gílda szerepiében. A »Pesti Napló« e fel
lépéséről ezekben emlékezik meg; »Aláfcja
kellemes ezíínpadl 'jelenség', moí«iblatai
mjáris eléig szabatosak, játékáb'an érzést tün
tet elő, hanlglibrdóziása elégg'é biztos.ct
Ugyanekkor a »Hölgyfutár«-ban ezeket ol
vassuk : »Fiatal, finom metsaéeű arcához
igen jiói illett az egyszerű és ízletes fehér
öltöny, melyben megijelent. Hang'ja töhb'
kellemmel bír, mint erővel, énekmodbra
és pianoi egyszerre tanúsítják, hogy jeles
mester mellett képezé magát. E mester a
Imálanoi Lam^rti^ kit nálunk HoUósy
Korniélia tett nevezetessé.« — Ez év Őszén
a saluzzoi operához szerződött, ahol Merdna néven műköldlött. ElsŐ fellépte dec.
28-án volt, a »ÍÍ,obert D6vereus«-ben mint
Erzsébet lépett fel. Ezután Párizsban to
vább képezte baniglját és 1860. júl. havá
ban a genuai Paganini színhá^bz szer
ződött. 1861. máj. 28-án ismét vendége
szerepel a Nemzeti Színházban, az »AlvaJ!áró«-ban. Megh'. Bud!apesten, mint idŐsb
Tasniády (elŐbb: Theindl) Gyula neje,
1911. dec. 19-én; eltemették a Logody
ucoai lakásából, a farkasréti temetőbe. —
Leánya: Tóth Imre színigazgató (L. o.)
felesége. M. Mari. Színműfordítása: »Az
ál-jó emberek«, vj. 4 felv. írta: Barriére
Th. és Capendti Ernest. Kassa, 1868. no
vember 26.
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Mochonaky Amália, (Paksy Lajosné),
énekesnő, a Nemzeti Színház tagja, sz.
1831-ben, megh'. 1866. o k t 28nán, Pes
ten. Első S2;ím kisiérlete 1841'. márc. 9-én
volt a Nem'zeti Színbiáab'an, a sBűvös va-

Mücs Szanisaló Gyula

Moliácsi Jenő

diásM Agatha szerepében. Ekkor ezt a
kritikát kapta: »Ha minden dalszínészné
első fellépte oly szerencsés sikerű, méltán
tekinthet legbiztatóbb reménnyel jövő pá
lyája elébe. Középtermettel s csinos alak
kal áldá meg a természet; hangjainak
közép fekvése kissé éles ugyan, de némely
kor kelletén túl emelkedők, az alsók pedig
igen szépek és ligyak, olyak, milyeket
még egy magyar dalnoknénál sem vet
tünk észre«. (»HonmŰvé8z«.) A »Jeienkorí<
is megdicséri ugyanekkor, mond%'^án róla,
hogy: »Igen csinos külsejű és ezüst csen
gésű hangja a legfínomabfb' s legkényesebb
ízlést is kielégíti.« (Május.) Valamint a
»Nemz6ti UjságK is (31. szám) hízelgő
kritikát írt róla. — 1843. jún. havában
férjhez ment. 1845. telén ismét a Nemzeti
Színház tagja, de már 1847. ápr. havában
elhagyja az intézetet, miután nem talált
elég teret tehetsége érvényesítésére és mert
méltánytalanság érte.i— Leánya: M. Ilma,
színésznő. 1864. febr. 12-én a pesti né
met színházban tette első kísérletét a »Granadai éji szállás« c. operában.
Möcs Szaniszló Gyula, bölcseleti dok
tor, ciszterci-reu'dí áidozópap' ós tanár, sz.
1862. júl. 30^án, a bácsmegyei Kúla köz
ségben. Tanár volt Székesfehérvárott, Pé
csett, Egerben, majd ismét Pécsett. Mun
kája: »Kézirati pálos iskoladl-ámák az
Akadémia könyvtárában.« Bud'apgst, 1891.
Mocsári Béla, miniszteri tanácsos, író,
sz. 1851. július 31-én, Nagjrváradon, megh-,
1917. júl. 23-én, Budapesten. Bírói állam
vizsgát tett, majd a pénzügyminisztéri
umban tanácsosi rangban működött. Szín
művei: »Egy;éj zavarai«, vj. 1 felv. Nagy
várad, 1873. »A szálka<í, vj. 1 felv. Bem.
1901. jan. 12. Vígszínház. »A 'hálóíí, vj.
3 felv. Bem. 1901. szept. 17. U. o. »Tour
de main«, vj. 1 felv. Bem. 1903. szept.
22. Fővárosi Nyári Színház. »A koalició«,
vj. 3 felv. 1906. július elején, Kolozs
várott.
Mocsáry T^ajos (bocsári), orsz. líépviselő, sz. 1826. okt. havában, Kurtányban, Nógrád m. Egyetemi tanulmányait
Pesten végezte, majd 1861~től orsz. kép
viselő volt. Színműve: »Műkedvelőí<, vj.
1 felv. Előadták 1846. ápr. 25-én, Pesten.
E i a : Mocsáry Imre, zeneszerző, sz. 1852-

ben, megh. 1902. ápr. 16-án, Abbáziában.
Géczy István »Anyaföld<í c. népszínművé
hez Ő írta a zenét.
Modern Színház K a b a r é . (Lásd: Andrássy-úti Színház.)
Modernes Theater, bécsi együttese
1926. jún. 30-án mutatkozott be a Fő
városi Operett Színházban, GaJsworthy
»Sensation«-3ában. Kiemelkedő sztárja a
béösi együttesnek nem volt, de Sonja Ambach, Lilly Károly, Róbert Walberg,
Ludwig Korner — a társulat igazgatója
— és Fritz Ley mindvégig kifogástalanul
megállották helyülvet nehéz szerepeikben.
Modoros-színész. Arra a színészre ér
tik, aki arcjáték, gesztus, járás-kelés és
beszéd dolgában mindig egj'forma, nem
tud újat, érdekeset, lendületeset produ
kálni. Egyforma vonalú, nincs készsége
a műv&zi felsőbbrendűség eléréséhez, il
letve a felsőbbrendűségben is — maradi.
Mogyorőssy Nina, színésznő. A budai
színpadon tette első kísérletét 1834. jún.
22-éín, a »Kisért5 hegyi lélek vagy a
három kívánság« c. vj. Laura szerepében.
Ekkor a »Honműv.ész« ezt a kritikát írta
róla: »Tiszta, értelmes, csengő hangja
megnyeré a Irözönség tetszését s az első
dal után kihívatott a csinos alkatú fiatal
énekesné, a másodikat pedig ismételnie
kellett.íí 1835-ben Budáról Kassára szerdött; közben .Kolozsvárt is szerepelt (1836),
azután visszatér Kassára. 1837-ben ugyan
csak a »Honműviész« (23. szám, 183. ol
dal.) kassai tudósítás alapján azt írja róla,
hogy: »Szép kükeje, ízletes, csinos öl
tözetei a'szemgycnyört kedvelő közönségre
kedvezŐleg hat.« Kassán férjhez ment Tóth
István színészhez.
Moliácsi í s t v á n , színész, sz. 1903. máj.
9-én, Mohácson. Színész lett 1927. szept.
havában.
Mohácsi J e n ő , író, sz. 1886, márc.
28-án, Mohácson. Jogi tanulmányait a
budapesti egyetemen végezte, maj d Pá
rizsban, Berlinben és Bécsben működött
irodalmi téren. Színművei: »Hamu«, di'.
1 felv. Bem. 1908. dec, 1. Thália Szín
pad. »A fejedelmi hajó«, színmű. 1912.
»A makrancos hercegí<, vígopera 1 felv.
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Moíssi Alexander

Moliácsi Sarolta

Balogh Alajos társulata kezdett játszani.
1885. júl. havában Simándy Zsigmond
társulata volt itt. 1901—902-ben Kun
hegyi Miklós kap játszási engedélyt, 1909.
pünkösd vasárnapján dr. Farkas Perenc
társulata kezdte meg előadásait a szín
körben ; a következő év máj. 28-án is
mét őt hívták meg. 1911.. jún. 8-tól Kövessy Albert az igazgató, őt már aug.
1-én Krémer Sándor váltja fel, a kö
vetkező év húsvétján a pécsi színtársulat
(igazgató Füredi Béla) vonult be, Ők ját
szottak 1914. máj-, havától is. Kedvelt
tagok voltak: Kondráth Ilona, Pintér
Böske, Szűcs Irén, Ujj Kálmán, Lóránt,
Somlár Zsigmond stb. A mai színkört
építették Bálint és Jámbor építészek; el
fér benne 'Jcb. 340 személy. Megnyílt 1904.
júl. 2-án, a mohácsi Színpártoló Egye
sület kezdeményezésére. A »Két kapavágás« e. prológust Lenkei Henrik írta és
Hidvéghy Ernő szavalta el; utána az )>Ocskay brigadéros« ehő felvonása követke
zett, majd Jeskó Adrién elszavalta Mezey Lajos prológusát; ezt követte a »CigánybárÓK második felvonása, végül An
gyal Ilka elszavalta dr. Popper Manó epi
lógusát. Első igazgató Nádasay József.
A színiidény 1—2 hónapig tart. A ható
ság a színtársulatot pénzzel és természet
beni segéllyel, rendszerint még villany-költség megtérítéssel is támogatja. A szín
pártoló egyesület tagjai 1929-ben: elnök:
Brand Ede, alelnök: TMiskolczi Sándor,
I . titkár: dr. Popper Manó, I I . titkár;
Schwarez Béla, háznagy: Kiss Ferenc,
intéző: Németh Géza, pénztáros: Káldor
Jenő, ügyész: dr. Bernáth Samu-. Ujabb
időkben itt járt igazgatók: Mariliázy
Miklós, Fodor Oszkár, Asszonyi László.

Szövegét idegen eszme után írta- Zenéjét
szerz. Gajáry István. Bem. 1917. márc.
17. M. K. Operaház. 25-ödször 1922.
jún. 10. wDonna Anna«, opera 1 felv.
Szövegét E. Th, A. Hoffmann
motí
vumai után. Zenéjét szerz. Nádor Mihály.
Bem. 1920:. jan. 27. U. o. »A tükör«,
némajáték 1 felv. Zenéjét szerZ. Siklós
Albert. Bem. 1923. márc. 28. Városi Szín
ház. <(Diana«, zenedráma 1 felv. Zenéjét
szerz. Zádor Jena. Bem. 1923. dec 22.
M. Kir. Operaház. »A rejtett éiet«, szmű
3 felv. Berni'. 1924. márc. 22. Szombat
hely. »Tajfuü«, opera,. Szövegét írta Len
gyel Menyhért. Zenéjét szerz. Szánthó Ti
vadar. (Kémet nyelvre fordította.) Bem.
1924. nov. 29. Mannheim. ))Fanni«, lírai
dalmű 4 felv. Zenéjét szerz). Szabados
Béla. Bem. 1927. febr. 16. M. Kir.
Operaház. »Arva Józsi három csodája«,
operaszöveg. TiárgszerzŐje Márkus László.
Zenéjét írta Kosa György. A ií'- Kir.
Operaház 1930. jan). előadásra elfogadta.
(Németre is fordította »Fiseher und J u n ker« c. a.) 1929-beu lefordította németre
»Az emher tragédiájá«-t, melyet ebhen a
fordításban adott le a bécsi rádió Leopoldiné Konstantin-nal, HertericK-ehel és Aslan-nal a főszereitekben; igen jelentős
sikerrel.
Mohácsi Sarolta, színésznő, sz. 1861ben, Baján. A Népszínház kórusában
kezdte pályafutását, onnan Konstantinápolyba, majd Odesszába ment s 1882ben már a pétervári Michelov színház
drámai színésznője volt, hol francia nyel
ven játszott.
Mohácsi színészet. 1846-. aug. havá
ban a Városban Chiabay Pál társulata mű
ködik. 1859. szept. 25-én Tóth János
színigazgató kapott játszási engedélyt. Ta
gok voltak: Szabó Krisztina, Tóthné, Tóth
Gizella, Baky Gábor és neje, Maánié,
Ötvös és neje, Erszónyesné, Kis Julcsa,
Csahy Imre, Tóth Antal, Balogh Gjörgj,
Nagy és Breznay. 187 X- j ún. havában
két hónapig Szuper Károly társulata
kezdte meg a szezont. 1882. ápr. 23-án
Kárpáthy György 18 tagból álló társu
lata kezdte meg előadásait a »Don Caesar
de Bazan«-nal. Aug. havában Polgiár Gyula
működött itt, majd 1884. jún. havában

Moissi Alexander, német színész, sz.
1880. ápr. 2-án, Triesztben, olasz szü
lőktől. Mint a bécsi Burgtheater statisztáj a szánta rá magát a színipályára.
Eleinte a prágai Landestheaterben szere
pelt, majd 1905-ben a berlini Deutsches
Thecter és a Kammerspiele szerződtette,
ahol sajátságos, idegenszerű tehetségével
mindig bővebb, szélesebb szerepkört vívott
ki magának. Pompás emberábrázolásán, in
tenzív színpadi megjelenésén kivül külön
művészi eszköze Moissinak a hangja, az
a bársonyosan meleg, minden modulá-
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Moldovián Gergely

Molnár Albert

cióra alkalmas, ritka plaszticitású orgá
num, amely mint csillogó jelmez, mint
külön dísz járul alalrításailioz. Ünnepi je
lentőségű est, amelyen ez a ritka hang
fölcsendül a színpadon ás ezt az ünnepi
jelentőséget átérzi a magyar közönség is,
valaliányszor Moissi Budap^tre jött. Ná
lunk töbtsziör vendégszerepelt E^inhardt
Miksa társulatával, majd önállóan is fel
lépett 1918. jún. 18-án a Városi Szín
házban, »Hamlet«-ben. 1924-ben a Zene
akadémián szerepelt, majd 1925. április
30-.án a téesz Deutsches Volkstheaterliel
vendégszerepelt a Vígszínházban, 1926.
máj. 27-én, majd 1927). jún. 13-án a
Fővárosi Operett Színházban lépett fel
a bécsi Kammerspiele együttesével.
Moldöván G-ergely, egyetemi tanár,
színműíró, sz. 1845. márc. 12-én, Szam-osujviárott, meg^. 1930. júl- 6-.án, Ko
lozsvárott. Tanulm'ányait
Kolozsvárott
végezte, ahol kesŐbb a tudományegyetem
bölcsészetkarí dékánja, majd rektora rolt.
írói munkásságának legjava részét publi
cisztikai tevékenysége foglalja le. Sok új
ságcikkben kelt síkra bátor, meggyőző
erejű szóval a román törekvések és a ma
gyarság nemzeti érdekeinek összeegyezte
téséért. Színművei: »Szép Iliána«, népszmű
3 felv. Kolozsvár, 1878. »A falu ládája«,
népszmű. U,. o. 1881. »Flórika szerelme«,
népsz. U. o. 1900. márc. 3. A Népszín
házban (Blaha Lujza felléptével) 1901.
nov. 30.

a »Bourgeois gentilliome«, magyar címe:
»Fenhéjázó és maga sorsával meg nem
elégedő embernek bolondságaíí; előad
ták a jezsuiták egri gimnáziumában,
1769-ben. Pesten elsőül »A tettetett beteg« c. vígjátéka került színre, 179^. máj.
14-én, Kelemen László fordításában. Mű
kedvelők 1789-ben Simái Krit,óf fordí
tásában előadták a »Mesterséges ravaszság« (L. Oi.) c. vígjátékát. Ugyancsak Si
máitól való a »Zsugori, telhetetlen, fös
vény ember« c. fordítás, amelyet később
Kazinczy Ferenc »Pösvényí( o. alatt (L;
0.) ültetett át magyarra. Műveit magyarra
fordította még: Kazinczy Gábor, Árvay
Gergely, Döbrentei Gábor, Szász Károly,
Paulay Ede, Kemény J., Bérezik Ár
pád, Arany László, Almási Tihamér,, Perényi J., Váradi Antal, Márkus Miklós,
dr. Hevesi Sándor, Györy^ Vilmos, Lévay
József, Toldy László, Gabányi Árpád,
Ivánfi Jenő, Gábor Andor stb. (Lásd az
egyes fordítók és a színművek címszavait
is.) A halhatatlan világhírű író halálá
nak kétszázados évfordulój a alkalmából
1873. febr;. 17-én a Nemzeti Színházban
a »Tudós nŐk«-et adták. Születése 300-ados
évfordulóján, 1922. jan. lÖ^én magasz
tos ünnepi előadás volt a Nemzeti Szín
házban. Az ünnepi bevezető beszedet Rá
kosi Jenő mondotta. Utána következett
Pékár Gyula: »Moliére a királynál« c.
vígjátéka, majd a )>Tartuffe« került színre.

Moldovámyi Ilonka,
színésznő, sz.
1898-ban, Bukarestben. Színpadra lépett
1920-ban.

Molnár Ágoston (leveleki), szabolcsi
nagybirtokos, sz. 1808-ban, megh;. 1890.
szept. 16-án, Leveleken, Szabolcs megyé
ben. A magyar színügynek igaz, lelkes
barátja volt, egész életéái át rajongott a
művészetért. A színészeket bóTíczűen tá
mogatta. — Neje Libera Gizella, éne
kesnő. (L;. o.)

Moliére (molier): Jean Baptiste
Poquelin, a legnagyobb' francia vígjátékíró, sz. 1622. jan. 15-én, Párizsban, megh.
1673. febn. 17-én, u. o. Minden színmű
vét lefordították magyar nyelvre (»Botcsinálta doktor«, »Dandin Gyiörgy«, »Fösvény«, »Kényeskedők«, »Kénytelen házasság«, »Mizantróp«, »Nők iskolája«, »Scapin esinyjeií<, Sganarelle«, »Tartuifeí<, »Tudós nők« stb.) és azokat már a színészet
bölcsőkorában bemutatták színpadjainkon.
Első hazai előadásban színre került műve

Molnár Albert
(Szenei), protestáriiS
vallási író, nyelvész és zsoltárfordító, sz.
1574. augi. 30-án, Szencen, Pozsony m.,
megh. iáUítólag Kolozsvárt, 1633 körül.
A külföldi egyetemeken tanult a az oppenheimi iskola igazgatója volt. Korának leghíresebb. nyeh-tudósai kÖzé tartozott; la
tin-magyar-görög szótárt, latinul eg+y ma
gyar grammatikát és vallásos műveket írt;
különösen híresek szent Dávid zsoltárai
nak magyarra fordítása, melyek a pro-

Moldovány Ilona, színésznő', sz. 1903.
jan. 18-án, Bukarestben. Színpadra lé
pett 1924-b6n.
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Molnár

Molnár Aranka

(Bertalan) Albert

tcstánsoknál még- ma is használatban van
nak. Tostilla Scultetica (»Az egész esz
tendő altal való vasamapokta es fö innepekre rendeltetett euangeliomi testusoonac
magyarazattya.;..«) c. könyvében említi,
hogy 1617-ben nyilvános színi mutatvá
nyok adattak hazánkban, amelyek Kani
zsa ostromát, a törökök félelmét, futását
és megvetését tartalmazták. (Lásd: »Honinűvés2«, 1837. 28. szám. 222. oldal.)
Molnár (Bertalan) Albert,
színész,
sz. 1860-ban, Damón, Szatmár nt- Szín
padra lépett 1879 ápr. 16-án, Bényei Ist
ván színigazgatónálMolnár (Müller) Antal,
színész, ez.
1859-ben, Pesten. Színipályára lépett 1883^
szeptember 16-án, Nag:y Vincénél, akinél
1886-ig műloödött. 1887-b'en a Tliáüa
Szín észszövetkezetnek volt jeles tagja, ahol
sokoldalú és jeles alakításainál fogva a
közönség nagyon megszerette. Eitka szép
fővel, nemes vonásokkal volt megáldva,
de a' hősszerelmesnek való fej aránylag
kis termetet koronázott meg, s ez a disz
harmónia rontotta az illúziót, megbéní
totta a. művész emelkedését, végre is, még
fiatalon, M. meghasonlott önmagával. Igazi
műviészvór volt, ki szerepeit előzőleg be
ható tanulmány tárgyává tette. Életének'
Önkezével vetett véget Békósgyulán, 1887.
jún. 3-án!. Szilágyi Vilmos búcsúztatta.
(V. öl. Erkel 1-erenc-SzínkÖr Gyulán.)
Molnár Aranka, színésznő, sz. 1886.
febr. 23-án, Berzencén, Somogy mi Szín
padra lépett 1902. szept. havában.
M. Molnár Aranka, (Miklóssy Aladárné), színésznő egyike a vid'ék legtehetségesebbi és legsokoldalúbb^ színművésznői
nek, ki pályája során sok pesti diadalt
is aratott. Született 1902. dec. 11-én,
Egerben. ^Édesanyja Gimesi Plóra férjj.
Molnárné, régi színészcsalád gyermeke,
férjhezmenetele óta azonban a színpadtól
végkép visszavonulva, gyermekei nevelésé
nek élt. Férje halála után legidősebb gyer
mekével, Arankával együtt leszerződött
Ballá Kálmán soproni színtársulatához,
1917. őszén. Eleinte karkötelezettséges segédszínésznőnek szerződött, de a szezon
harmadik hónapjában már naivaszerepek'et játszott, mint pl. Heidelbergi diák

élet Katicája, Nagymama Mártája stb.
Sopronból Mariházy Miklós kecskeméti
társulatához szerződött naivának és szubrettnek. Két évi sikerdús kecskeméti mű
ködés után \isszakerül Sopronba, Bod'onji
társulatálioz. Majd az 1923—24-es idényre
Asszonyi László és Kürthy György igaz
gatók a Pécsi Nemzeti Színházhoz szer
ződtetik s Pécsett Molnár Aranka rövi
desen a színház üdvöskéje, a közönség ra
jongásig szeretett kedvence lett operett
ben, drámában, vígjátékban egyaránt. Kü
lönösen nagy sikere volt a »Tökmag« cím
szerepében, mely szerepet Pécsett 23-szer
játszotta egy idiény alatt, d'e nagy sikere
volt a »IIái-om gráciá«-ban, »Süt a napi
ban s sok más szerepben is. Pé&si szer
ződése után férjhez megy Miklóssy Ala
dárhoz, aki akkor bátyjának, Miklóssy
Gábornak társulatát vezette, itt azonban
csak egy idényt tölt, mert az 1925-—26-os
évb'en férjével együtt Miskolcra szerződik,
ahol épp oly sikerei voltali:, mint Pé:sett,
Innen került a Városi Színházhoz, Buda
pestre, ahol az 1 9 2 6 ^ 2 7 . idényt töltötte s
sok Honthy- s Biller-szerepen Idvül két
eredeti premier-szerepet is játszott, neve
zetesen a ))Balatoni legenda« című dal
játék szubrettprimadonna szerepét és a
»Cseregyei'ek« primadonna-szerepét, játszta
továbbá az »Erd(éezlányt«, »Muzsikus Ferkótí<, »Nóta végét« stb'. A Városi után
az újpesti Blfüia-színKáz primadonnája
lett két idényen át, d'e emellett állandó
vendége a fővárosi színp'adbknak, Irülönösen a BeUiárosi Színházban a sNász0Jszlaká«-bian arafott nagy sikert. 1929.
mái'cius l-én fenje az óbudai Kisfaludyszínház igazgatását vette át, azóta Ő is
ott működik Mejésaél..
Molnár Aranka, színésznő, sz. Szom
bathelyen, ahol atyja (M. Nándor) állo
másfőnök volt. (Megk 1920. júl.) Egy
évig működött vidéken, azután Féld Zsig
mond szerződtette és első budapesti sike
rét itt aratta a »Szervusz, Pestiw c. revüben. Ekkor Krecsányi Ignác meg'hivását
elfogadta és a jeles igazgató kitűnő gár
dájának egyik erőssége lett. 1920, ápr.
havában a Vígszínház hódította el, ahol
kezdetben vígjátéki és népszínmű-szerepe
ket játszott (»Papa«, »Éjjel az erdőn^^,
»Falu rossza« stb.)). Csak mikor megvált
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a Vígszínhiáztól, hogy azután a budapesti
színpadokon ven<lög8zerepelien, hosszabV
rövidebb ideig, — tüník kijhogiy tehetségé
nek legmegragadóbb ereje a drámában van.
Fellépett többek között a Nemzeti Szinbázban, a Magyar Színházban, a Városi
Színházban és különösen a »Jederman«,
))Magdolna«, »Cigány«, »Elnémult harangok«, »Danton halála« f5 női szerepeiben
arat rendkívüli sikereket. J ó szerepei közé
tartozik még: Éva (Ember tragédiája).
Tanítónő, Eiza (Tatárjárás), Mici (A bu
dai ház), Kalotaszegi Vilma (A masamód), Magda (Hivatalnok urak), Baracsné (A bor). E szerepét 1928. jún.
H-én játszotta a Nemzeti Színházban.
Férje: liáskai Ferenc, szerkesztő. (L. o.)
Molnár A r a n k a , színésznő, sz. 1903.
december 12-én, Egerben. 1922-ben vet
ték fel az Orsz. Színészegyesület kötelé
kébe.
Molnár Béla dr., ügj^véd, sz. 1878.
nov. 20-án, meghu 1922. szept. 19-én, Bu
dapesten. Mint budapesti gyakorló ügy
véd Hegedűs Gyulával együtt 1917-b8n
megalapította a Budapesti Színészek Szö
vetségét, melynek jogtanáesosa és ügyve
zető igazgatója volt. A háború utolsó évéhen és a kommün alatt fáradliatatlanul
dolgozott a szövetség fejlesztésén és jelen
tős tevékenységet fejtett ki a magyar film
gyártás újjáélesztése érdekében.
Molnár B^lla, színésznő. (Lásd Kunheg^d Miklósné.)
Molnár DezsÖ' dr. ügyvéd, sz. 1879szept. lO-ién. A világháborúban három
évig különböző frontokon harcolt és há
romszor részesült kitüntetésben. Leszere
lése után a Corvin Filmgyár rt. vezér
igazgatói minőségben vezetése alatt 72 ma
gyar film készült. 1922. óta a Budapesti
Színészek Szövetsége jogtanácsosa, majd
ügyvezető elnöke. 1923-ban Hegedűs Gyu
lával együtt megalapította a Budapesti
Színészek Szövetsége Nyugdíjintézetet és
azóta a két intézménynél különböző szo
ciális lés jóléti szervek kiépítésén munkál
kodik. A »Színiészujság« felelős szerkesz
tője, a Filmipari Alap és az Országos
Mozgóképvizsgáló Bizottság tagja, a vb.
Unió Színhá^űzemi és SzínliázépítŐ rt.
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csődtömeggondnoka. Színházi vonatkozású
kérdésekben számos cikket írt és jelen
leg a magyar színházi törvény tervezetén
dolgozik. 1927. okt. 29-én megbízták, hogy
a Színművészeti Akadémián színliázjogi
előadásokat tartson.
Molnár Dezső (átányi), színész, sz.
1898. július 9-éin, Budapesten. 1920-baii
lépett színpadra.
Molnár E n d r e , színész, sz. 1847-ben,
megh. 1879. febr. 3-ián, Besztercebányán,
Gáspár Jenő társulatánál. Mint súgó
kezdte a pályát, 1865. okt. 16-án.
Molnár Erzsébet, színésznő, sz. Kis
martonban. Színpadra lépett: 1923-ban.
Molnár é s gyermeike, szomorújáték 5
felv. Irta: Raupach E. Ford. Szerdahelyi
József. Bem. 1837. nov. 6-án, a Nemzeti
Színházban, ezzel a szereposztással: Reinhold' líristóf: Megyeri Károly; Mária:
Lendvayné; Konrád: Fáncsy Lajos; J a 
kab: Szigligeti; John; Szentpétery. Azóta
6 mű állandóan műsoron van a vidéki
színpadbkon és a (Feld-féle városligeti)
Budapesti Színházban. 1876. nov. l-én
a Népszínházban is bemutatták, ezzel a
szereposztással; Reinliold: Kovács István;
Mária: Rákosi F á n i ; Kunigunda: Pártényiné; Evald: Zádor Zoltán; BrÜmmigné: Klárné; Konrád: Eőry Gusztáv;
Reimon: Tihanyi Miklós; Margaréta: Lukácsyné; J a k a b : Tiszai; András: Vasvári;
John: Pártényi János. A darabot halot
tak napján szokták a színigaz<jatók előadlii.
Molnár F e r e n c , író, színműíró, a Pe
tőfi- és Kisfaludy-Társaság tagja, a Szín
padi Szerzők Egyesületének díszelnöke, a
francia becsületrend lovagja, sz. 1878. jan.
12-én, Budapesten, hol atyja orvos volt.
Egyetemi tanulmányait Genfben és Bu
dapesten végezte. 1910-ben a »Pesti Hirlap« dolgozótársa lett, közben a »Budápesti Napló«, azután az »tJj Idők«, »A
Hét« és a »Pesti Napló«-ba is dolgozott.
Amikor 1902-ben nagy feltűnést keltett
az »Éhes város«, az léles és briUiáns tollal
rajzolt korkép a X X . század legelejének
Budapestjéről, akltor ez a regény már a
negyedik kötete volt a huszonnégy éves

Z. Moliiíir László
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Molnár Ferencnek,-aki novelláival, croquisjaival, a gyermekeletb'ől kiragadott rajüaival rangot szerzett magának a magyar
írók világában miár az sílhes város« megtjelenése elŐtt is. Az utána következő re
gényei is mind kivételes sikereket jelen
tettek szerzőjének. 1913. márc 19-én az
Orsz. Színészegyesület d'ísztagijává válasz
totta. A világliáború elején »Az Estx líaditudésítója volt. 1906. máj. 19-én házas
ságra lépett Vészi Margittal. 1908. d'ec.
19Tén a Petőfi-Társaság tagjává válasz
tották. 1916. máj. 20-áa a Ferenc József
rend tisztikeresztjét nyerte el. 1922. okt.
11-ién házasságra lépett Fedák Sárival (L.
0.), kitől 1925. okt. 21-.én elválasztották.
1923. jan. 3-án székfoglalóját tartotta a
Kisfaludy-Társaságban. 1926. júu. lO-én
Darvas Lili (L. o.) színművésznőt vette
el feleségül. 1937. jan- közepén a francia
becsületrend lovagi jelvényével tüntették ki.
Molnár Ferenc neve külön fejezetet je
lent minden színpa!di irodalmunk történe
tiében. Az internacionális érd'ekességű, de
azért tipikusan magyar és pesti szalónvígjátékok soha nem sejtett világsilí'ere elvá
laszthatatlanul összeforrott az Ő diadalmas
csengésű nevével. írói stüje, a legfino
mabb' franciákat megszégyenítő elméssége,
páratlan dialógus - művészete, Icáprázatos
színpadi bravúrja, merészen szárnyaló fan
táziája, szemérmes lírája m.essze földön
csodált, kivételes és irigyelt értékei iro
dalmunknak. De legnagyobb jelentősége
— Pest szivének és lelkének első igaz, köl
tői analízisén kívül — elsősorban külföldi
hódításaiban van.
Molnár Ferenc — bátran elmondhatjuk
— a magyar színpadi irodalom elsŐ nagy
követe, sőt Napóleonja. Félelmes és győ
zelme hódító, aki csatát csatára nyerve,
öt világrész' földjén tűzte ki már a magyar
kultúra tiszta logobójátEredeti színművei ezek: »A doktor úr«,
boh. 3 felv. Bem. 1902. nov. 28. Vígszín
ház. (»Der Herr Verteidiger« címmel, d'r.
Halm Alfréd fordításában előadták Ber
linben, 1910. febr. 15-én. Bécsben a Neue
Wiener Bühne.bem. 1911. okt. 20-án, majd
az Akademie Theater is műsorába illesz
tette, 1923. jan. 4-én. Hamburgban bem:.
1911. miárcius 16-;áa, Th'alia Theater.)
»Józsi«, boh. 3 felv. Bem. 1904. jan.
5. TJ. o. »Madár Matyi«, fővárosi látvá
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nyos életkép 11 képben. Társsz.: Heltai
Jenő. Bem. 1906. máj. 16. Király Szín
ház. »Az ördög«, vj. 3 felv. Bem. 1907,
ápr. 10. Ví^zinház. (Lásd részletesen:
»ÖrdÖgí< címszó alatt.) »Liliom, egy csirke
fogó élete ©3 haiála.íí Külváj:osi legenda 3
felv., 7 képben. Bem. 1909. dec. 7. U.
0. (Lásd részletesen a címszót.) »A testőr«,
vj. 3 felv. Bem. 1910. nov. 19. U. o.
tJj betanulással: 1928. nov. 28- (Bécsben:
a Deutsches Volkstheaterben bem. 1911.
febr. 11-án. Berlinben: a Kleines Theaterben bem. 1911. febr. 17. 100-adszor:
1911. máj. 23. löO-edszer: 1911. szept.
19. A Residenztheaterben Róbert Jenő táa'sulata előadta 1917. jún. havában. Ez al
kalommal Berlinben 251-edszer adták. A
főszerepet Ábel Alfréd' játszotta. London
ban : a Comedy Theaterben Basil Hood'
fordításában 1911. ápr. 28-án mutatták
be. A St. James-színházban bem. 1925.
jún. 20. Laibachban: 1912. jan. lO-én
került színre. Párizsban: a Comedie
Boyale-ban bem. 1913. febr. 20-án. Zág
rábban : 1914-ben játszották.) »A farkas«,
vj. 3 felv. Bem- 1912. nov. 9-m, a Ma
gyar Színházban. (Lásd: »Farkas« cím
szónál.) »A vacsora«, vj. 1 felv. Bem.
1915. jún. 5. Vígszínház. »A fehiér feliiŐ«,
mirákulum 1 felv. 5 változásban. Zen.
szerz.: Kaesóh Pongriác. Bem. 1916, febr.
25. Nemzeti Színház. »Farsang«, szmű 3
felv. Bem. 1916. okt. 28. Vígszínház.
Bécsben: 1917. miárc. 15-én a Burgtheater adta elŐ; Berlinben: 1917. ápr. 2-án
adták; Kölnben: 1917. július 5-én volt
a bemutatója. A hannoveri KönigHch'es
Theater bem. 1918. febír. 9-.én, ugyan
akkor a kasseli szíubáz is színre hozta.)
»Űri divat«, vj. 3 felv. Bem'. 1917. nov.
23. Nem'zeti Színtáz. (Bécsben: 1918."jan.
25. Volkstheater.) »A hattyú«, vj 3 felv.
Bem. 1920. dec. 18. lOO-ad'szor: 1921.
jún. 10. (Berlinben »Der Sch'wann« cím
mel a Theater am Kurfürstendammban
bem. 1921. nov. 25'~én. Milánóiban a Manzoni-színhiázban 1922. okt. 24r.én került
színre. Newyorkbian a Courth-TKeatre bem.
1923. okt. 21-ién, A pnágai német színház
1923. nov.3-^án mutatta be. Párizsban 1927.
jan. 14-Tén az Odéon adta elő.) »SzínKází<,
három egyfelv. Bem. 1921. okt. 22. Maigyar Színház. 100-adszor 1922. márc. 2.
(Bécsben a Burgtheaterben 1922. febr.
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16-án volt a premierje.) »Égi és földi
szerelem«, dráma 5 felv. Bem. 1922. nov.
3. U. o- (Newyorkban: Hopkina színházá
ban bem. 1923. okt. 10. Milanóban az
Olimpia-színbázban bem. 1924 jón. 10.
Buenos Ayres-ben 1925. szept. bávában
mutatták be.) »A vörös malom«, színjáték
idét részben, 26 képben. Bem. 1923. okt.
9. Magyar Színbáz. lOO-a^zor: 1924. jan.
2. (Bécsben a Bnrgtheaterben bem. 1924.
jan. 30^án. Newyorkban: 1928. dec. 11-én
került színre.) 'i>ŰvegGÍpő«, vj. 3 felv. Bem1924. nov. 15. Vígszínház. (Bécsben a
Volkstheaterben 1925. szept. 19-én adták
elő. Berlinben bem'. 1925. szept. 23-áa,
a Tbeater am' Kurfürstend'amm-ban. Mi
lanóban bem. 1926. okt. 17-én »Pianella
di Vetro« címmel, a Tbeatro ' Manzoni-ban.)
)>Csen'délet«, vj. 1 felv. Bem!. 1925. febr.
28. U. 0. »Riviera«, vj. 2 felv. Bem'.
1926. j a n . 12. Renaissance Színház. (Bécs
bén a Josefsta'dter Theater bem'. 1925.
dec. 23.) »Játék a kastélyb'aníí, anekdota
3 felv. Bem. 1926. nov. 27. Magyar Színbjáz. 50-edszer: 1927. febr. 5. (Eómiában bem. 1926. okt. 17. a Tbeatro Odescalebi-ban. Előadták még': Berlinben és
Newyorkban. Bécsben az Akademietheater
bemutatta 1926. szept. 3-ián. Berlinben
100-ik előadása 1928. okt. 25. volt. Párizs
ban: 1929. máj. 30. (»La ire de cbateau«
c. alatt, Theatre de la Miehodiere.) Bécs
ben 100-adszor: 1929. febr. 11-én adták.)
»01ympia«, vj. 3 felv. Bem. 1928. márc.
2. Magyar Színhá.z. 50-ik' előadása: 1928.
ápr, 27. (Berlinben: 1928. nov. 26-án,
Chicagóban 1929. miáj. Ö-én volt a be
mutatója.) »Marsal«, szmű 1 felv. Bem.
1929. okt. 5. Vígözínház. »Egy, kettő.
íiáromcí, vj. 1 felv. Bem. 1929. okt. 5'.

ü . o.
Fordításai ezek: »Veronka«, operett 3
felv. írta: Duval ós Vanloo. Ford-: Malíai
Emillel. Bem: 1900. ápr. 21. Magyar
Színház. »Felfordült világcc, fantasztikus
operett 3 felv. Irta: Blum és Fevrier. Zen.
ezerz.: Serpette. Bem. 1900. aug. 22. Főviárosi Nyári Színház. »Az ikrek«, operett
3 felv., előjátékkal, írta: Ordonneau. Zen.
szerz.: Audran E. Bem. 1901. jún. 1.
Magyar Színház. »Korbelykirályc<, operett
3 felv., írta: Barré Alfréd. Zen. szerz.:
Bones Antonis. Ford.: Makai Emillel.
Bem. 1901. szept. 20. Fővárosi Nyári
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Színház. »Szivem!« bob. 3 felv. Irta: Bilhaud és Henneqnin. Bem. 1901. szept.
27. Vígszínház. »A zsába«, b'oh, 3 felv.
írta: Duval és Hennequin. Bem. 1901.
dee. 19. ü . o. » S . asszony«, boh. 3 felv.
írta: Berr és Gavault. Bem. 1902.máj.23,
U. 0. »A kis fészek«, boh. 3 felv. írta: Berr.
Debére ^ Guillemaud. Bem, 1903. jan.
15. TJ. o. »Aranyhíd«, bob. 3 felv., írta:
Croisset. Bem. 1903- dec. 3. U. o. »A
kopbácsíí, vj. 3 felv. Irta: Bilhaudl éa
Hennec^uin. Bem. 1903. szept. 5. U. o.
»A csodágyermek«, boh. 3 felv. Irta: Ga
vault Paul lés Cbarvay. Bem'. 1903. okt.
30. U. o. »AJ: üzlet — üzlet«, szmű 3
felv., írta: Mirbau. Bem. 1903. nov, 21.
Nemzeti Színház. »Flirt nagysám«, boh.
3 felv. írta: Gavault Paul és Berr. Bem.
1903. nov. 25. U. o. )>Ly8Ístrata« (Mak
rancos hölgyek), operett 2 felv. Irta: Bol
tén-Baedkers. Zen. szerz.: Lincke Paul.
Ford. Faragó Jenővel. Bem. 1903. dec.
17. Király Színház. (A Scala Színház
1920. aug. 14-én mutatta be.) »Tengerre,
magyar!« Boh. Irta: Blumenthal és Kadelburg. Bem. 1904. ápr. 7. Király Színház.
»Miss Hobbs«, vj. 4 felv. í r t a : Jerome
Klapka Jerome. Bem. 1904- ápr. 30. Nem
zeti Színház. (Kürtby György bemutat
kozásával.) >>Boldogság«, vj. 3 felv. Irta:
Bilhaud és Hennequin. Bem. 1904- nov.
25. Vígszínház. »Kati bácsi«, énekes bob.
3 felv. Irta: Sylvaine és Casce. Bem. a
Király Színház társulatával az Uránia
Színházban, 1905. jan. 20. »ICézről-kézre<c, boh. 4 felv. írta: Feydeau. Bem.
1905. ápr. 6. Vígszínház. »Az őrangyalí<,
vj. 3 felv. írták: Kobert de Flers és JA. dte Caillavet. Bem. 1905. okt. 7. ü . o.
»Hol a boldogság?« Boh. 3 felv. Irta:
Frangis de Croisset. Benl. 1906. ápr. 19.
U. 0. »Gyöngyélet«, énekes bohóság 3 felv.
Irta: Sylvaine és Monzy Eoon. Verseit
ford.: Mérei Adolf. Zen szerz.: Békési
Ferenc. Bem. 1906. ápr. 21. Magyar Szín
ház. »A trafikoslány«, vj. 3 felv. írták:
Flers és Caillavet. Bem. 1907. máj. 17. Víg^
színház. ))A királya, vj. 4 felv. írta: Flers,
Caillavet és Arene. Bem. 1908. dec. 19.
U. 0.'»Buridán szamara«, vj. 3 felv. írták:
Flers és Caillavet. Bem. 1909. okt. 7.
TJ. 0. ))A botrány«, szmű 4 felv. írta:
Henry Bataille.'Bem. 1909. nov. 11. Nem
zeti Színház. »Szent liget«, vj. 3 felv.
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írta: Mers és Caillavet. Ford. Heltai Je
nővel. Bem. 1910. dec. 15. Vígszínház.
»A millió«, boh. 5 felv. írta: Berr és
Guülemaud. Bem. 1911. márc. 25. ü . o.
»Papa«, vj. 3 felv. Irta: Flers és Cail
lavet. Bem. 1911. nov. 4. U. o. »A frankfurtiak«, vj. 3 felv. (Lásd a címszónál-)
wÁbrahám a menyországbatt«, operett 3
felv. írták: Willner és Bod&iiszky. Zen.
szerz.; Granichstatten Brúnó. -Ford. Hel
tai Jenővel. Bem. 1912. jún. 28. Fővá
rosi Nyáoi Színház. »Frou-Frou«, vj. 4
felv. Irta: Meilhac és Halévy. Felújítása
a Magyar Színházban 1924. márc. 32-én
volt.
Molnár Géza, dr., kritikus, a Zene
művészeti Főiskola tanára, sz. 1872. szept.
7-én, Pesten. Zenei tárgyú könyvei (»A
magyar zene elmélete«; 2. kiad.; »Egyetemes zenetörténet<í, 2 kötet, stb.) becsesek.
Még joghallgató korában kezdte kritikusi
ruűködését
a
»Fővárosi
Lapokc<-ban
(1891.). Hosszabb idő óta a xpester LIoyd«
zenei rovatát szerkeszti. Róla is, mint
Biósy Béla dr.-ról és Kereszty Istvánról,
el lehet mondani, hogy operabirálataiból
s egyéb kritikáiból a budapesti zenei élet
nek négy évtizedes egész történetét egybe
lehetne állítani.
Molnár Géza, ceglédi író. Színműve»Gazdafickó«. Bemi 1925. július. Cegléd.
Molnár Gizella, színésznő, sz. 1848ban. Kábán (Hajdú m.),. Színpadra lépett
1868-ban, Györffy Antal színigazgatónál.
Mint fiatal szende színésznő a vidéken a
jelesebbek közé tartozott. Idősebb korában
finom és kedves volt a vígjátéki anyák
ban. Egyik legjobb szerepe Csiky Gergely
»]Sragymamájá«-ban volt.
Molnár György, kiváló tragikus szí
nész, színigaagató, író, sz. 1830. április
13-án, Nagyváradon, megh. 1891. szept.
30-án, reggel fél 10 órakor, Budapesten,
Vass ucea 19. S2j. házban. Szülői papnak
szánták, Ő azonban színész akart lenni.
Terve sikerült is, miután 1846-ban elvé
gezte gimnáziális tanulmányait. Pápára
ment Komáromy Sámuelhez, ahol mint
cédulahordó és kellékes kezdte működését;
majd mint tüzér végigküzdötte a szabad.ságharcot s a fegyverletétel után, 1850"

ben Kilényi Dávid és Csabay Pál egyesí
tett társulatához szerződött, Váradra. Itt
büntetésből — mert az osztrák' spicKk föl
fedezték benne a volt honvédet — osz
trák bakának akarták besorozni. E bajtól
azonban megmentette a bajtársi gondos
kodás és a nagyváradi líöziönsóg szeretete,
mert Feleky Miklós indítványára egy ju
talomjátékot rendeztek a javára s annak
busás bevételéből kiváltották a katonaság
tól, líj módon meg lévén mentve a ma
gyar múzsának, egészen a színipályának
élt, folyton haladva. 1851. ápr. havában
Kolozsvárott találjuk, Kaczvinszky—Laczkóczy híres társulatánál s ezután tÖbb tár
sulattal j árva az erdélyi városokat, két
veterán művésszel volt alkalma megismer
kedni: az egyik Kántorné volt, az egykori
nagy tragika, ki Marosvásárhelyt mint
színházi jegyárusné tengette eletét, a má
sik Pergő Celesztin, ki egy marosvásár
helyi hónapos szobában húzta ki Öreg
sége napjait. Árnyként fut át ifjúsága ra
jongásán e két nevezetes alak sorsa, nem:
is sejtve, hogy saját életének tükrét tart
ják elébe.
A vidéken csakhamar hírre kap s 1855.
máj US 8-án már a Nemzeti Színházhoz
kap meghívást vendégszereplésre. Itt ját
szik is egyet, »Vid«-et, még pedig szép
sikerrel, de a másik szerepet (Bourignard)
tábornok a »Szép marquisné«~ban már nem
játszhatta el, mert Felekyvel, a színház
nak akkor is elsőrendű tagjával összeka
pott. Ismiét a vidékre kerül, Lángh Boldi
zsár győri társulatához s nincs oka meg
bánni, mert a gyŐri közönség tisztult íz
lése valóságos iskola számára, kivált oly
kitűnő kritikusok megjegyzései hatottak
erősen reá, milyenek a színház három habitüéja voltak: Kovács Pál, Zmeskál és
Hunkár.
1858-ban mint társigazgató jelenik meg
Hetényivel, kinek leányát, Laurát nŐül
is vette. Shakespearei alakításait tapsolja
Győr, Szeged, Debrecen, Kassa, Nagyvá
rad, Miskolc, Pozsony s 1861-ben, a nem
zeti élet első hajnalliasadásával merész terv
születik meg agyában. Az t- i-, hogtyi Bu
dán állandó téli színházat alapit. Ideális
tervét azonban nehezen valósíthatta meg,
rengeteg akadályon vergődött keresztül,
amíg az eszme győzelmet aratott. Molnár
vasakarata és rettenthetetlensége kellett
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hozzá, hogy sikerüljön. De végre is ott ra
gyogott a színházzá varázsolt lánchídi szer
tárnak homlokán a büszke jelszó: »Hazafiság a neinze(;Íségnek«. Ez a színház,
mely négy évig tartotta fönn mag'át, alig
várt lökést adott a színi irodalomnak és
színművészetnek. írói és színészi tehetsé
gek merültek föl s kezdték kibontani me
részen szárnyaikat. "^^ -egész sor író kezdi
itt pályáját: Toldy István, Berozik Árpád,
Dóczi Lajos, E,ákosi Jenő, Éjszaki Ká
roly.
És mily forrongás veszi körül a Múzsa
e hajlékát! Itt tüntet a láncait tördelő
hazafiság, ide jár magyarul tanulni a bu
dai német polgárság s erre pazarolja ez
reit csupa lelkesedésből egy orosz szár
mazású főrangú hölgy: Apraxiri Júlia her
cegnő, ki később Budai Júlia név alatt
föl is lép (L. o;.). De ez a név, mely a
hatvanas évek íŐvárosán s ezzel Molnár
életén kalandos tarkaságban fut át, egiy
külön kis regény.
A budai népszínház azonban sok válsá
gon naegy át. Hasztalan nyúl a leleményes
igazgató káprázatos fogásokhoz s enged
kényszerűségből, a színház művészi szín
vonalából, hasztalan mosolyog rá tünemé
nyes siker, előadatja ))Dunanant« száz
szor, az »Ördög piluláát« vagy másfélszázszor, mintha meg lenne átkozva a hely.
Végre is Összeomlik a Muzsa-hajlék a sze
rencsétlen, viszonyok alatt s Molnár ismét
vidékre szorul. (1863^.)
De nem sokáig. 1867-ben újra meg
jelenik a régi harctéren s újra építi a
magyarosodás sáncait. Megint jó társula
tot szervez s itt tűnnek föl vagy kezdik
pályájukat Jászai Mari, Káday, Vizváry,
Kassai, Horváth Vince, Solymossy, stb.
Excentrikus s va banque-ra hajló tempe
ramentuma itt egy óriási látványosság ren
dezésére ragadják. Se add'ig, se azután
nem látott mértékben előadatta a »Bem
apó« látványosságot a budai arénában,
melyben 4—500 igazi honvéd lépett föl,
valóságos %yúk döcögtek a színpaddal
összevett Horváth-kertben, nyolcvan fŐnyi
lovasság dübörgött a kulisszák közt, me
lyek hátterét a vén Gellért képezte renge
teg tűzijátékkal s röppentyüzésekkel ki
világítva. Ezzel a nagy hadsereggel Mol
nár egész hadgyakorlatokat tartott a vér
mezőn a főváros közönségének óriási cső

dülete közt. Vagy 105-ször ment Budán
a látványosság, s aztán Bécsben is elő
adatta, de ott csakhamar oly forradalmi
hangulatba estek Bem ágyúitól és hon
védéitől a jó lerchenfeldiek, hogy a rendŐrség betiltotta az előadásokat.
E látványosságért sok támadásban része
sült Molnár; pedig, hogy ezeknek a fő
város s különösen Buda magyarosításá
ban sok részük volt, kétségtelen. 1870'..
év őszén a Nemzeti Színház szerződtette,
de nemsokára megvált, majd Orczy Bó
dog intendáns távozása után Szigligeti
igazgatása alatt 1873. ápr. 2-án újra fel
lépett, »Lear király«-ban. Ezután Bákosi
Jenő a Népszínházhoz hívta meg rende
zőnek, de nyugtalan természete miatt in
nen is elment. 1879. május 3-ától mű
vezető lesz Kolozsvárott, ahol fellendítette
a színészet ügyét, úgyannyira, hög'y a kö
vetkező évadra is megkínálták a művezetőseggel, de azt nem fogadta el, mert a sok
üldöztetést és gúnyt megunta. Ezután ván
dorútra indul és sokáig mint vendégsze
replő tartja fenn magát, de ebbe is bele
fárad és szerény kegydíjból él ezután, me
lyet Bérezik Árpád eszközöl ki számára a
kormánynál. Egyben színésznövendékek
oktatásával is foglalkozott. 1891. jan. ha
vában nyugdíjba ment. Kétszer nősült
Első neje: Hetényi Laura, énekesnő.
(Lásd alább.) Második neje: Kocsisovszky
Borcsa. (Lásd alább.) Jobb szerepei:
Bánk bán, Lear király, Gritti, I I I .
Richárd, Vid, Dózsa György, Othello,
Brankövics György, Tartuffe, István ki
rály, stb. Koporsója felett Mihályfi Ká^
roly, Lukácsy Sándor, Bényei István, Pósa
Lajos és V. Kovács József mondottak bú
csúbeszédet. Zseniális művész volt, telve
rajongással, fenkölt idealizmussal. Mint
színigazgató s fÖkép mint rendező nem
mindennapi képességekkel bírt; mint tra
gikusnak is voltak kiváló tulajdonságai,
melyek azonban nagyfokú modorossággal
párosultak, úgy, hogy igazi nagy művészi
sikereket nem arathatott, bár sok tanul
mány, nagy ambíció támogatta. Nyug
talan, ideges, szinte erőszakos temperamen
tuma sok konfliktusba sodorta pályáján,
melyen épp azért sohasem haladhatott iga
zán előre, de annál több csalódást, kese
rűséget ért meg. Számos színészeti szak
cikket írt a fővárosi és vidéki lapok ré-
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szere. Szakmunkái; »III. Napóleon szín
házi szabadalom-tÖrvénye«. Pest. 1865. »A
népszínházi es2nie«. Buda, 1868. április.
»A budai népszínházi üg'yek«. Buda, 1869.
»A színpad és titkai<í. Budapest. 1876.
» i r i . Richárd király«. Tanulmány. Sza
badka. 1878. »Lear király«. TanulmányDebrecen. 1878. »A bécsi 8zínházaki'ól«.
Tanulmány. Kolozsvár. 1879. »Emlékeimbők. I. kötet. Világos előtt. Szabadka.
1880. IX. kötet: Világostól—Világosig*.
Arad. 1881. I I I . kötet: Világos után.
Arad. 1882. »Gyöngyök és homokszemek
Shakespeare Othello tragédiája és előadásárók. Szeged. 1885. »GyÖngyök és ho
mokszemek Moliére »Tartuffe« vígjátéka
elŐadásáról«. U. o. 1885. »Gyöngyök és
homokszemek Shakespeare »Lear király«
tragédiája és előadásárók. U. o. 1885. »A
debreceni városi színház első négy havi
idénye«. Debrecen, 1866. Színművei: »I.
László király«, melodráma. László és Or
bán zenéjével. Debrecen. 1886. szept. 30.
»János vitéz«, regényes tündéri látványosság«. »A menyecske«, népsz. Zenéje Dankó
Pistától. »Szalmás csárdásnó«, népsz. 3
felv. Zenéje DankÓ Pistától. Bem. 1886.
>iA zsellér leányai, népsz. 3 felv. Zenéje
Dankó Pistától. Bem. Budán, 1887. jún.
5. »Az író utolsó £orintja«. Monológ.
Molnár Györgyné, 1. Hetényi Laura,
színésznő, sz. 1831-ben,
Debrecenben,
megh. 1874. júl. 8-án Pesten, a Eókuskórházban. Atyja Hetényi József szín
igazgató volt és már 14 éves korában
játszott a társulatánál. Szép térj edelmiű
hangja, természetes játéka révén csakha
mar az ismert énekesnők sorába emelke
dett. Voltak, akik az operához egyenget
ték útját, de ő mindvégig megmaradt a
népszínmű terén. 1855. júl. 22-én fellé
pett a Nemzeti Színházban, a »HuszárC8Íny« Borcsa szerepében. Ez idő tájt meg
is hívták az intézethez, de a szerződést
nem fogadta el, ismét csak vidékre vá
gyódott. Győrött igen kedvelt művésznő
volt. 1856-ben Pannonhalmán házasságra
lépett Molnár Györggyel. 1861-ben Bu
dán egy zord őszi ^ t é n a sok énekléstől to
rokfájást kapott, de ő azért sokszor lé
pett fel és sokszor énekelt is. Utolj ára
már anyaszerepkörben működött, Debi-ecenben.

Molnár Györgyné, 2. Kocsisovszky
Borcsa, színésznő (M. György miáőodik neje,
később Molnár József ügyvéd felesége),
1866~bau lépett színpadra, nevelőatyjánál,
Kocsisovszky Jusztin igazgatónál, azután
Budára jött, Molnár Györgyhöz. 1871-ben
Aradon működött, ahol ezekben emléke
zett meg róla a helyi kritika: »Sziép jelen
ség a színpadon, toilettjei választékosak,
hangja kellemes, inkább azonban a szív
hez szóló, mint a hevesebb érzelmek ki
fejezésére alkalmas«. Ezidőben már elis
mert nevű művésznőink között emlegették.
1871. febr. 23-án Győrött a »Lecouvreur
Adrienne«-ben való vendégszereplése alkal
mával oly tüntető melegséggel árasztot
ták el, aminő ő előtte még ismeretlen
fogalom volt a győriek előtt. 1870. jan.
24-én férjhez ment Molnár Györgyhöz;
másodszor 1878. febr. 17-én lépett há
zasságra Molnár József jogtudorral, első
férjének unokaöccsóvel. 1872. ápr. 12-6n
fellépett a Nemzeti Színházban, a »Makrancos hölgyíí Katalinjában, mely, után
az intézethez szerződtették. 1885. dec.
27-én elbúcsúzott a köziönségtől. Jobb sze
repei: Cyprienne, Ágnes (Nők iskolája),
Báróné (Stomfay-család), Maritta (Csók),
Reymondné (Ahol unatkoznak), Nagypn
szép .assrony (Címszerep), Csacska nŐk (fő
szerep), Lignerolles Lujza (Címszerep),
Melinda, Bátkí Tercsi, Gauthier Margit,
stb. Bendkívtil kedves, közvetlen és bájos
naiva volt. Kár, hogy idő elŐtt visszavo
nult a színpadtól.
Molnár Gyula, ügyvéd, színműíró, sz.
1857. nov. 21-én, Szabadkán. Rövid ideig
színész volt. Egyetemi tanulmányait Bu
dapesten végezte, majd 1886-ban Zomhorhan telepedett le. 1897-ben Budapestre
költözött. Színművei: »Bánffy Dénes«,
trag. 3 felv. Szabadka, 1875. »Babos
kendő«, népsz. 3 felv. U. o. 1878. »Jó
partik«, vj. Zombor, 1880. »A nagyon
jó emberek«, vj. 1897. »Csuzdi világ«,
énekes boh. 1899. ))Homokzátonyok«, vj.
3 felv. Nemzeti Színház- 1900. ápr. 6,.
»Nyári zivatar«, vj. 3 felv. U. o. 1903.
máj. 8. »Bayard lovagí<, szmű 3 felv.
1905. okt. 27. U. o. »Papa lánya«, éne
kes vj. 3 felv- Zen. szerz. Stojanovits
Jenő. 1906. okt. 4. Népszínház. »Hazug
tÖrvény«, társad, szmű 3 felv. 1908. febr.
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7. Nemzeti Szírikáz. »Zuárd«, szmű 5 felv.
»IdyU«, verses vj. 3 felv. sModern leáayok«, dr. 4 felv. »Muaztafa<(, szmű 5
felv. »Saul királyK, szmű 5 felv. »Eövidlátók«, vj. 3 felv.
Molnár Gyula, színigazgató, ez. 1877.
jún. 22-én, Budapesten. 1898-ban végezte
a színészakadémiát és ez év április havá
ban Aradon lett színész, Leszkay Andcáfinál, abol a »K!améliás hÖlgy« Öuval Ar•mand szerepében mutatkozott be. Ezután
Miskolcon, Szatmárt, Pécsett stb. műkö
dött. 1903-ban a Feld-színbáznál volt szei>
zŐdésben. 1907-ben vidéki színigazgató
volt 1912. tavaszáig. 1915-ben a világ
háború alatt katonáskodott. 1918-ban
Karlsbadban Gerde Grasselly színigazgató
titkárja és igazgatói megbízottja volt.
1926. aug. 1-én nyugalomba ment.
Molnár Gyula
(ifj-), színész, sz.
1896. febr. lO-én, Körösladányban. Szí
nész lett 1922-ben. — Neje: Vajda Adél,
színésznő, sz. 1891. jún. 10-én, Székely
udvarhelyen. 1921-ben felvették az Orsz.
Színészegyesület kötelékébe.
Molnár Gyula, színész, sz. 1906-ban,
Budapesten. Színpadra lépett 1925-ben.
Molnár Gyuláné Jászai Mariska, szí
nésznő, sz. 1878. szept. 11-én, Egerben.
1898. ápr. havában végezte Solymossy
Elek színésziskoláját és ez évben Szege
den kezdte a pályát, Makó Lajos társu
latánál, ahol a »Boszorkányvár« c. ope
rettben, a grófné szerepében debütált, ké
sőbb a vidék kisebb-nagyobb színpadjain
működött mint szubrett-primadonna, majd
mint koloratúrénekesnő. 1908. év tavaszán
a gyöngyösi és 1913. év tavaszán a szé
kesfehérvári ezínügyi bizottság díszokle
véllel tüntette ki. Hangja kellemes, eló'adása előkelő és közvetlen, mozgásai plasz
tikusak és így hamarosan a közönség ked
vence lett. Neve a vidéki színészetnél elő
nyösen ismert.
Molnár Ilona,
színésznő, sz. 1882.
aug. 27-én, Miskolcon. Színpadra lépett
1899-ben, Tiszay Dezső színigazgatónál.
1926. ápr. 1-én nyugalomba vonult.
Molnár Irma, színésznő, sz. 1858-ban,
Pesten. Színpadra lépett 1875-ben, Rá
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kosi Jenő színigazgatónál, a Népszínház
ban.
Molná,.r István, dr., színész, sz- 1900.
aug. 11-én, Kassán. 1934-ben lett szí
nész.
Molnár Izabella, színésznő, sz. 1880.
jan. 13-án, Magyarádon. (Arad m.) Szín
padra lépett 1895. virágvasárnapján.
Molnár Jákiő, író, Munkácson. Szín
műve: »Utazás a házasság körük, énekes
vj. Bem. 1908. február havában, Mun
kácson, B. Polgár Béla társulatánál.
Molnár J á n o s (meszlényi), siketnémaintézeti tanár, Vácott, sz. 1776-ban, megh.
1836. márc. 29-én, u. o. Színműfordításai ezek: »Lassú víz partot mos«, vj.
4 felv. Schrőder ^i. L. után. 1794. Bu
dán. Pesten 1808. aug. 5-én került színre.
»Kőváry Sándor, vagy a mardosó lelkiismeret«, szomj. 4 felv. Hfland után. Pest,
1807. dec. 15. »A esaesogó«, vj. 5 felv.
1808. szept. 9. Pest. »Kavasz özvegy aszszonyíí, vj. 1 felv. Kotzebue után. Pest,
1809. márc. 16-án.
Molnár Jenő,
szerkesztő, sz. 1880.
máre. 20-án, Szabadkán. Jogi tanulmá
nyait Budapesten végezte, ahol államtudo
mányi doktorrá avatták. 1909. lóta a »Borsszem Jankó« szerkesztője. 1929. dec. ha
vában megválasztották a Színpadi Szer
zők Egyesülete főtitkárává. Színműve: »A
legszebb dal«, 1 felvonásos verses vj., mely
a szegedi Dugonics Társaság pályázatán
dicséretet nyert. »Das Kind« o. drámá
ját a háború elŐtt a oasseli Stadtisches
Theater előadásra eHogadta. Lefordította
a »Mikádó« c. operett verseit Rákosi Jenő
megbizásából. »Nászéjszaka<í, ének^ vj. 3
felv. Irta Hennequin és "Willemetz. Zen.
szerz. André Messager. Bem. 1927. dec.
16. Belvárosi Színház. »Jó firma«, zenés
boh. 3 felv. Irta: Arnold és Bach. Zen.
szerz. Nádor Mihály. Bem. 1930. jún. 5.
Magyar Színház.
Molnár Jézsef, színész, 1835—36-ban
a budai magyar színtársulatnak volt a
tagja. 1837. aug. 22-én, a Nemzeti Szín
ház megnyitásakor pedig ide szerződtet
ték; kardalnok volt, de a drámákban is
foglalkoztatták; Megh. 1847-ben. Szín-
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műve: »Csak fojtáő«. Kotzebue után for
dította.
Molnár József, színész, sz. 1867-ben,
Selmecbányáji. Színpadra lépett: 1886. jan.
havában, Krecsányi Katalin színigazgatónőnél.
Molnár József, színész, sz. 1889-ben,
Budapesten. Színpadra lépett: 1909-ben.
Molnár Juliska, színésznő, sz. 1881.
máj. 11-én, Szabadkán, megh. 1923. aug.
26-^án, Szombathelyen. Színpadira lépett:
1900. szept. haváb anMolnár Lajos, színész. A 40-es évek
ben ismertebb vidéki színész. 1848-han
honvéd volt s mint ilyen, a hicjskei csa
tában tanúja volt Giörgey és Kossuth vi
szályának. Kossuth Görgeyben nemi bízott,
egyre figyelmeztette a generálisokat, hogy
személye biztonságára ügyeljenek, mire
Görgey éjszaka Kossuth ajtajának küszö
bére feküdt. A bicskei csata után Gör
gey a csatamezőn időzött, künn jártában
értesült, hogy jÖn Kossuth, hirtelen egy
sírbalomra vetette magát és alvást színlelt;
Kossuth megállt a nyugodtan alvó nagy
ember előtt és hangosan nyilvánította bá
mulatát, ho,gy ily véres csata után nyugod
tan tud aludni. — E jelenetet Szemere
hírlapíró színdarabbá dolgozta át. Molnár
Lajos játezta Kossutbot (Gödöllőn volt
ez az előadás), aki karrikaturát csinált be
lőle. Molnárt ezért fogságba hurcoltálc,
majd a hadibörviényszék akasztófára itélte;
áe Kossuth közbenjárt érdekében és sza
badon bocsátotta. Molnár az 50-es években
halt meg. (»Pesti Hirlap«, 1888. febr. 23.
7, oldal, I I I . hasáb: »Színpadtól a bitófához.«)
Molnár László, (átányi) színész, a Nem
zeti Színház örökös tagja, a Színészegyesület
volt alehiöke, sz. 1857. nov. 25-éai, Kis^
kunfélegyházán, megh. a kamaraei-dei ag^
gok házában, 1925. febr. 4-én. Atyja,
M. László, földbirtokos volt, megh. 1896.
szept. 7-én, Budapesten. 1880-ban végezte
a jogot a budapesti egyetemen és mint
végzett jogászt, Pest vármegye akkori fő
ispánja: gróf Szapáry István 1881-ben ki
nevezte Pest megye th. aljegiyzőjévé, az
1884-iki megyoi restaurálás alkalmával M.

a központi aljegyzőségre aspirált, d'e meg
bukott, ekkor határozta el, hogy a színéezeti pályára lép, melyre régi gyermekkori
ábrándjai vonzották.
Első szerződése Szegedhez kötötte, 1884.
okt. lO-én ugyanis tagja volt Nagy Vince
társulatának, honnan 1886-b'an Debrecenbe
szerződött három évre, onnan ismét viszszakerült Szegedre, Makó Lajos társulatá
hoz. 1889. máj. Ö-éü vendégszerepelt a
Nemzeti Színházban, az »Endte és J o hanna« c. történeti szomorújáték Endre
szerepében, majd május 10-én a »Vasember« Bárdy Gábor szerej^hen mutat
kozott he. 1896-ban a Vígszínházliöz, egy
föztendővel később a Magyar Színházhoz
szerződtették, ahol 1901. márc. 28-án volt
az utolsó fellépte az »AranylakodUlom<í
Koltay Jenő szerepében; ez év ápr. l-én
a kolozsvári színlmz kötelékébe lépett. 1902.
jan. 1-én a Nemzeti Színház tagja lett,
ahol márc. 8nán lépett fel mint szerződött
tag, »Othello«-ban. 1906. jan. 29-éai 'ki
nevezték a színészakadfömia tanárává. 1918.
szept. havától a színiészegyesületi színész
iskola igazgatója volt, azonban 1923-ban
leköszönt róla. 1918. dec. 21-én kinevez
ték a Nemzeti Színház örökös tagjává.
1923. szept. 1-én végleg nyugd'íjba ment.
— 1897. aug. 14-én nőül vette Rákosi
Zsófit (megh. 1915. márc. 19.). Arcképe
a Színészegyesület tanácstermét díszíti.
Eltemették a Kerepesi-temetőh'e, a fővá
ros által adományozott díszsírhelyre. A
sírnál Bálint Lajos, a Nemzeti Színház
dramaturgja búcsúztatta el a színház igaz
gatósága nevében. Utána Almássy Endre
a színház tagjai neveben mondott meleg
hangú búcsúztatót,Géczy István a Színészegyesület .gyászát tolmácsolta, Herczeg
Jenő a Budapesti Színészek Szövetsége,
Széli József pedig a Szín^zeigyesület színi
iskolája nevében emlékezett meg Moüiár
nagy érdemeiről.
M. nagy ambiciója mindig Shakespeare
t^olt, vagy a más monumentális méretű
tragikus szerep, mint Bánk bán; a vígijátékot pedig kissé alantas műfajnak te
kintette. Kitűnő színész volt. A fenséget
kevesen tudták olyan egyszerűen kifejezni,
mint Ő.
Színészi munkáján kívül tevékeny pedagóigiai munkásságot is folytatott és bi
zonyságot tett újszerű törekvéseiről, nemr
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Molnár Mihály

Molnár (Veszprémi) László
csak a szánésú nevelés munkájáb'aii, ha
nem azokban a feladatokban is, amelye
ket tanítványai számára niunka- és vizsga
anyagul kijelölt. Ö volt tudvalevőleg' az
elBŐ, aki mint színészíanáx, Oscar Wilde
»Salome<í-ját magyarul színrehozta egy nö
vendék-vizsgaelŐadíáson. Már fiatal színész
korában megkezdte irodalmi munkásságát,
amely kizárólag műviészeti kérdésekkel fog^
lalkozott. 1893-ban Szegeden jelent meg
»Egyéniség a művészetben, különös tekin
tettel a színművészetre« c. tanulmánykö
tete, legértékesebb könyve pedig, sok ilyen
irányú stúdiumának eredmiénye, »Jelmeztan«-a, amely 1905-ben jelent meg Buda
pesten s amely a színésídskolákban ma is
használatos kézikönyv. — Egyéb munkája:
»A császár színészei«, dráma 3 felv. írta:
Wartenburg. (Ford- Valentin Lajos tár
saságában.) Bem. 1887. márc. havában,
Debrecenben. »Egy kis város krónikaja.«
Beszélyek. Debrecen, 1889. febr. »Egr6ssy
Gábor és kortársai.« Levelek Egressy Gá
borhoz (1838—1865.) Budapest, 1908. Az
Orsz. Színészegyesület kiadása. — Mint
író gyakran használta az »Árbocz« álnevet.
Molnár (Veszprémi) László, színész,
ez. 1885. jan. 18-án, Budapesten. Szín
padra lépett: 1906-ban.
Z. Molnár Lászlé, színész, sz. 1885.
jún. 23^án, Zomborban. Iskoláit Szegeden
járta. Érettségi után beiratkozott a Színészakadémiára, ahol elsŐ ízben 1903.
márc. 16-án szerepelt nyilvánosan. A, »Pesti
Hirlap« erről í^ emlékszik meg: »Meilhac
és Halévy )>Nevelőjé«-ben nagyobb remé
nyekre jogosító tehetséget ismertünk meg,
(Molnár László) aki még csak az előkészítő
osztályt járja és máris meglepő rutinnal
és finom konaikai éllel egy igen nehéz sze
repet teljes hatással tudott eljátszani«.
1904-ben végezte az akadémiát, mely után
a Király Színházhoz szerződtették. (1904.
miáre.) Innen a Magyar Színház hódította
el, melynek jelenleg is egyik- erőssége.
1914. jan. 1-én házasságra lépett Báthory
Giza (1. o.) színésznővel. 1929. szept. 1-től
a Belvárosi Színház tagja volt. Élénk tempe
ramentum, éles jellemző erő és könnyed ivídámság a legerősebb oldala. Főbb szerepei:
Faradéi (Csókról csókra). Bán Oszkár
(Buta ember), Amaud (Menekülő asz-

szony), Maxenpfutöch (Űj földesúr), Kiss
István (Őfensége kalapja), Jafet (Víz
özön), Gáspái" (Silvio kapitány), Klets
(iSjjeli menedékhely), Bolond (Lyon Lea),
Lipinszky (Vetélytársak), Desső (Hivatal
nok urak), Thurzó főhadnagy (Sárga li
liom'), Scobelev (Hotel Imperiál), Stefi
gróf (Rablólovag), Ezredes (Császár ka
tonái). Főherceg (CsákÓ és kalap), Bölcskey
(Grrün Lili), Albert (Kis kávéház), Benke
(Miniszterelnök úr) stb.
Molnár Lilly, színésznő, sz. 1903-ban,
Essenben (Németország). Rákosi Szidi isko
láját végezte. 1924-ben lépett színpadra,
Mariházy Miklósnál, az »Antónia« Lya
szerepében. Későbbi igazgatói: Polgár Ká
roly, Erdlélyi Mihály, Galló, László stb.
J á r t Ungvárott, Munkácson és mindenütt
igen jelentős sikerei voltak. Főbb szerepei
vannak a »Csárdáskirálynő«, )>Alexandra«,
»Kótás kapitány«, »Mersz-e, Mary?«, »Verebélyi Iány«, »Leányvásár«, »Elvált aszszony«, »Lili«, »Víg özve^« c. darabok
ban. Jelenleg is sikerrel működik; a pályánMolnár Márton, , hírlapíró, a »Magyar
Hirlap« munkatársa volt 1901. jún. 22-ig.
Szműve: »A métely« (Les avariés), dráma.
írta: Eugéne Brieus. Bem. 1902. ápr.
18. Várszínház. ;>A hajótörÖttek«, szmu
3 felv. Irta: Eugcne Brieux. Bem. 1915.
szept. 11. Budapesti Színház. Századszor:
1916. jún. 29.
Molnár Menyhért, színész, sz. 1850ben, Szatmárt. Színpadira lépett: 1874~ben,
Némethy OyÖrgy színigazgatónál. — Neje;
Patika Hermin, színésznő, sz. 1846-ban,
Nagybányán. 1865-beu lépett a színi
pályára. Kovács István színtársulatánál.
Egy időben Szathmáry Árpád (L. o.)
neje volt.
Molnár Mihály, zeneszerző, sz. 1893. aug.
havában, Zalatárnokon. (Zala m.) Középis
koláit Zalaegerszegen, műegyetemi tanulmá
nyait Budapesten végezte. Mint tart. főhad
nagy részt vett a világháborúban és maga
tartásáért a Signum laudis-t, az I. oszt.
vitézségi érmet, a Károly csapatkeresztet
és a török vasfélholdát kapta meg. Mint
hegedűművész Budapesten és a külföldön
számos hangversenyen szerepelt. Zenekari
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Festette; Kassai Tidor

iz Orsz. Színészegyesület tulajdona.

Monckton Lionel

Molnár RezsŐ
kompozicióin kívül műdalai orsaágos hí
rűek. Nevezetesebb díilai: »A njégy fekete
ló«, »A térkép«, »A vén gitáro8«, »Az
óra« stb. Színpadi munkái; »A ballerina«,
»A királyné bolond'ja«, »KirályidLllí< (szö
vegíró: Balassa Emil), »Egy kis cbanson«
(saövegíró: Ernőd Tamás) stb. c. zenés
dmmák.
Molnár RezsÖ, színiész, sz. 1882. szept.
16nán, Aradon. Színpadra, lepett: 1900,ban, Káipáthy Györgynél. 1905-ben Sze
gedre szerződött Makó Lajoshoz, aÜol hu
zamosabb ideig működött. 11 évig Nagy
váradon volt szerződjésben, majd 1920-baQ
iamiét visszatért Szegedte. 1930-bau is ott
működik.
Molnár Rózsi,
dor Dezsoné.)

színésznő. (Lásd: Vi

Molnár Viktor (kaposi), államtitkár,
Bz. 1859. aug- 9-éü, Brassóban, megh.
1917. ápr. 27-én, Budapesten. Jogi ta
nulmányainak befejezése után a kiultuszimnisztiéríum szolgálatába lépett, ahol fo
kozatos emelkediés után 190Ö-ben államtit
kár lett. Ebben a tisztségben 1912-ig ma
radt és akkor nyugalomba vonult. Állam
titkári minőségében sokat fáradozott, kü
lönösen a népiskolai oktatás és az iskolán
kívül való képKÓs terén, d'e általában ré
szese volt minden magyar kultúrmunkának. A vidéki színészet érdekében min
denkor lelkes'agitációt fejtett ki. Eöpirata:
ííSzínházaink és az állam.« Budapest, 1912.
márc. Ebben kifejti, hogy az áUam a
büd^apesti állami színházakra aránytalanul
sokat költ, amelynek kárát a vidéki szín
házak vallják. — Arcfestménye az Orsz.
Színészegyesület tanácstermét díszíti.

Molnár Sámuel
(agyagosi), ev. re£.
lelkész. Működött: Hubán, Putnokon,
Vályon. Megh. 1827. febr. 11-éii. Szín
műve: »A megtért Moor«, bistór. dráma
4 felv. (Schiller »Haramiái«-nak fordítása)
Sárospatak, 1826.

Molnár Vilma, színésznő, sz. 1863ban. Csurgón, Somogy m. Színpadra lé
pett 1882. ápij. 16-án, Völgyi György
színigazgatónál.

Molnár Sándor (fel-apáthi), törvény
széki tanácsos, sz. 1808-ban, megh. 1882.
miáj. 2Ö-én, Keszegíalván (Komárom m.).
Színnaűfordítása: »A zászlótartó«, vj. 3
felv. Schröder után íord. Buda, 1838.
(Külföldi Jálékszín, 14.)

Moly Margit,
színésznő, sz. 1886,.
május ö-én, Budapesten. Színpadra lépett
1904-ben.

Molnár Sándor, hírlapíró. Színműve:
))A révbeuíí, szímű 2 felv. Társsz.: Kabos
Ede. Bem. 1893. jan. 13. Nemzeti Szín
ház.
Molnár Vera, színésznő, sz. 1906-ban,
Budapesten. Gyermekkora óta készült szí
nésznőnek. Előbb táncolni tanult, Littke
Carlsenné balletmestemőtől, később' pedig
énekelni tanult. ElsŐ szerződése Miskolohoz
kötötte, Sebestyén Géza társulatához, on
nan azután a Városi Színház kötelékébe
lépett. Itt, helyesebben a szintéai Sebes
tyén Géza igazgatása alatt álló Budai
Színkörben, a »Túl a nagy Krivánon«-ban
lépett fel először. Azután egy idbig műkö
dött mint szubrett-énekesnő a Király Szín
házban is, majd többízben vendégszere
pelt Bécsben, Münchenben. Ez utóbbi he
lyen különösen nagfy sikere volt. (1929.
ápr. havában.)
281

Molnárné-Simon Jeanette, színésznő.
Színpadra lépett 1870. jan. 8-án.

Moly Tamás,
író, volt színigazgató,
sz. 1875. jan. 27-én, Budapesten. Tanul
mányai végeztével újságíró lett. Rövid
ideig színigazgató volt, Kecskeméten. Színműfordításai : »Lady "Windermere legyezője«, szmű 4 felv. Bem. 1903. jan. 30.
Nemzeti Színház. »Hősök«, vj. 3 felv.Irta:
Shaw Bernard. Bem. 1904. febr. 17. Király
Színház. »A jelentéktelen asszony«, szmű 4
felv. írta Wilde Osear. Bem. 1906. márc.
17. Nemzeti Színház. »Az eszményi férj«,
szmíű 4 felv. Irta Wilde Oscar. 'Bem.
1907. febr. 16. U. o. »ilaskblnikov«, szmű,
Dostojevszki regénye után. Társsz. Vajda
László. Bem. 1907. okt. 29. NépszínházVígopera. »Lotte«, dri. 4 felv. Irta Heyermans H. Bem. 1919. okt. 13. Várszínház.
»A VII. parancsolatíí, dr. 4 felv. Irta
Heyermans H. Bem; 1920. jan. 9. Ma
dách Színház.
Monckton Lionel, angol zeneszerző,
sz. 1863-ban, megh. 1924. febr. 15-én,

'Monleone Domenico

Monológ

Londonban. Akhoz a zeneszerzői esoportlioa tartozott, amely a könnyű és ritmikus
angol tánczenét tette világhirűvé és amely
műfajnak első és az egész világon ismert
termiéikei a »Grésák« (L. o.), a »San
Toj« és még egy csomó ismert ope
rett voltak, Lionel Monckton sok ope
rettje közül Budapesten is nagy népszerű
ségre tettek szert: »A' kis szökevéiiy« (L.
o.), »A görög rabszolga«, a »Postás£iú«
és a »Bózsalány« c. operett. A zeneszerzésen kívül zenekritikával is foglalkozott
és kritikusa volt az egyik legnagyobb londoni napilapnak. Egyéb művei: sCirkuszélet«, operett 3 felv. Tiárszenész: CaryU.
Bem, 1901. márc. 20. Niépszínház.. »A
torreador«, operett 2 felv, Saöv. írta Jaan^es
Tanner és Adrián Ross, ford. Latzkó An
dor. Bem. 1904. febr. 26. Király Színház,
Monleone Domenico, olasz zeneszerző.
Niálunk színre került műve: »Paraaztb'ecsület<í, zenedriáma. 1 felv, Verga szöve
géből. Ford. Viáxady Sándor. Bem. 1908.
jan. 17. NépszínÜáz-Vígopera. sSzerelmes
as8zonyok«, operett. Szövegét Boccaccio
egyik novellájából készíttette. Bem. 1910.
jún. 19-án, a Városligeti Színkörben.
Monna Vanna, dr. 3 felv. Irta Maeterlinck. Ford. id. Ábrányi Emil. Bem.
1902. dec. 28. Nemzeti Színház, hol
Márkus Emília és Beregi Oszkár vitték
diadalra a darabot. 50~ed'szer: 1907. febr.
15. A Magyar Színház felelevenítette
1930. ápr. 29-én. Szereplők: Guido Colonna: Rubinyi Tibor; Marco Colonna:
Bánóczi Beeső; Monna Vanna: Bogdán
Erzsi; PrinzivaUe: Beregi Oszkár; Trivulzio: Dávid Mihály. Operai átdolgoizásban írta id. Ábrányi Emil, zen. szerz.
ifj. Ábrányi Emil. Bem. 1907. márc 2.
M. Kir. Operaház. Szereposztása ez volt:
Monna Vanna: V. Krammer Teréz; Guido
Colonna; Beck Vilmos; Maroo Colonna:
Szemere Árpád; Prinzivalle, zsoldos ka
pitány: Antbes György; Borsó, Torollo,
Guido hadnagyai: Pichler Elemér, Ney
Dávid; A Bzinyória követe: Kertész Ödön;
Apród: Zöldi T.; Vedio: Venczell.
Monodráma. Megalkotója Nikoláj Evreinov (L. o.), orosz rendező és színpad
reformátor. A M. egy embernek, önma

gában lejátszódó drámája. A monológban
egy ember beszél. A monodrámában több
szereplő érzékelteti egy ember küzdelmét.
A monodrámában a fŐhŐs az emberi egyed.
Az első M. 1917-ben került színre,
Moszkvában. A címe: »A lélek kulisz8zái«. Cselekménye az ember bensőjében
történik. Szereplői a Gondolkodó Én, az
Érzelmi Én és a Tudatalatti Én. írta
Evreinov. Könyve is jelent meg a M.ról. A címe: »Az egy személy színbáza«.
»A lélek kulisszái« mindenütt színrekerült
az egész világon. Budapesten a Rendkívüli
Színpad mutatta be.
Monológ. 1.) »A főcselekvő személyek pon
tosabb ábrázolása, s cselekv^eik rugójának!
szintúgy, mint a fontos esetek által bennek okozott változásoknak elevenebb rajzo
lása 8 ez által a cselekvés összefüggésé
nek fenntartása végett találták ki a drámai
költők a monológot. Míg kritikában a
külső hihetőség törvénye vala fő szabály,
általában kárhoztatták a monológot. Azt
vetették t. i.- ellene, hogy a valódi élet
ben senki sem tart könnyen magával egy
bosszú és összefüggő beszédet s hogy a
magával beszélésre, vagy csak egy pár szó
kigördítésére is a szenvedély vagy andalgás legna.gyobb mértéke kívántatik. De
ha szorosan véve igaz is, hogy a monologtok
valódi életben elő nem kerülnek, a drám.ai
mívészség még is kénytelen magaab cél
jainak elérésére vélek mint eszközökkel élni.
Azonban a monológnak csak ott van helye,
hol a drámaíró kettős beszéd által vagy
éppen nem, vagy legalább nem tökéletesen
érné el célj át. Ennélfogva a monológ
nak nem szabad csupa foltnak, vagy a
sajátképi cselekvés közti hézagok pótleká
nak lenni; szükség, hogy a kettős beszédű
j eleneteket összekapcsolj a, e a személy
belső állapotában oly tetemes változásra
mutasson, mely a következőkre ok gya
nánt hat, az előbbiekre nézve pedig oko
zatnak tekintethetik; szükség továbbá,
hogy a beszélő személy helyzetében lehet
séges legyen ....« (Döhrentei Gőbfyr meg
állapítása.) Mai stílben, a monológ lélyyegét j ellemezve, szereplését igazolva
Névy könyvében (A tragédia elmélete) ta
lálhatjuk, ki szerint: »a monológ a sze
mélyek magánbeszéde oly pillanatokban,
mikor a cselekvés visszahat a kedélyre,
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Moiiori Sándor
vagy ennek erŐs hullámzásában ^igy, eliiatározás veti fel magát s a jellem Ön
magával küzdve belső harc phasisaiban
mutatkozik. Ennek is, mint a dialógnak,
a cselekvény szerves részét kell képeznie;
ritkábban csak akkor kell Használni, mi
dőn a j ellem és kedély összpontosítása
valamely jelentékeny mozzanat előtt vagy
után szülffiégesnek mutatkozik; midőn a
cselekvény folyamata kivánja, h'ogy a né
zők a személy lelkébe mélyebb pillantást
vessenek...«
Monológ, 2.) (görög) a. m. magánbeszéd;
a drámai párbeszédnek megszorítása, ami
dőn vagy a hős, vagy ag ellenhőa magára ha
gyatva, úgyszólván hangosan gondblkozdk,
magarmagával bes2él. A M.-ok szavalása
a fővárosi színpadokon igen ritka volt.
Makó Lajos aradi színészi torában, 1887.
febr. havában kezdte művelni a M.-ok
előadását. (Fővárosi Lapok« közéletéből. V.
ö.: Rakodczay Pál: »A' színészet rendi8zere«. Budapest, 1882. 88. oldal; továbbá:
164—165. oldal. — Lásd: Magán jelenet
címszót is.)
Monori
Sándor, színész, színigaz
gató, sz. 18 62. május 2-ián, Ungw
várt, megh. 1925. július, havában, u.
0. Gimnáziumi tanulniányait Szatmárt ás
Ungvárott végezte és itt éretteégizett 1878ban. 1880-ig mint orvosnövendiek a buda
pesti egyetemen 'járt. 1880. okt. havában
színész lett Kőszeghy Endre társulatánál,
ahol egj félévet töltött; innen elszerződött
(1881. húsvét napján) Balogh Alajos,
majd Balogh Árp^ad táisulatáh'oz, közben
Miklóssy Gyulához, Kecskemétre, ott volt
1890. okt. első napjáig. 1890—91-ben Ara
donműködött, Aradi Gerőnél, 1891—^92-beu
Polgár Károlynál, Székesfehérvárott. 1892.
húsvét napján színigazgató lett és mint
üyen, 1905. virágvasámapjáig működött
Nagymagyarország számos vidéki színpa
dán. 1905. ápr. 1-én beteg^ge miatt nyug'díjba vonult és Ungvárott telepedett le,
ahol alig kéthavi ott tartózkodás után meg
választották árvaszéki jegyzőnek. Üj hiva
tása gyakorlása közben megszervezte Ung
várott a »Mozaik Kultúregyesület<í-et és
egy műkedvelői gárda művészi kiképzése
is az ő buzgalmának az eredinénye. —
Háromszor nősült. ElsŐ neje: Kürthi Sa
rolta, színésznő, sz. 1863. okt. 17-én, Bu
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dán, megh. 1884. jún. 5-én, Budapesten.
Színésznő lett: 1882. ápr. 10-én, Balogh
Alajosnál, Második neje: Herozeg Eugé
nia, színésznő, sz. 1867-ben. Színipályára
lépett 1882-ben. 1912. dec. 17-én nyuga
lomba ment. (Elvált tőle.) Harmadik neje:
Kovács Aurélia, színésznő, sz. 1885. nov.
20-án, Nagymihályon, kivel 1902-ben lé
pett házasságra. 1903-ban lett színésznő.
Monori színészet. Monoron (Pest m.)
már 1883. aug. havában találunk színé
szetet. Ekkor Szegedi Mihály társulata
játszott itt. Tagok voltak: Hatvani jEde,
Kövesi Eóza, Szőlősi Hona, Ferenczinó,
Prielle, Sziklai Miklós, Lánczy Ödön stb.
Monori Terus, színésznő, 1892—97-ig
a Népszínház elsŐ szóló-táncosnőj e volt.
Mint Pálmay Ilka és Hegyi Aranka tánc
partnere, szép sikereket ért el, de mint
szólista is igen kedvelt volt. A Népszín
háztól a párizsi Folies Bergere szerződ
tette. Az intézet tulajdonosa ezután nőül
vette.
Monostori Károly, kir. tanácsos, ál
latorvos, író, sz. 1852-. nov. 7-én, Deésen,
megh. 1917. jún. 2-án. Atyja mint hon
véd résztvett a szabadságharcban. 1878ban NagyküküUő vm. központi állatorvo
sává nevezte ki. Utóbb a budapesti állat
orvosi akadémia tanára, sőt rektora lett.
Szakirodalmi tekintélyes munkássága az
tán elvonta sikeres szépirodalmi tevékeny
ségétől. Színművei: »A babos kötény«,
népszmű. 1880-ban Déván került színre.
»Az utolsó kenet«, népszmű. Első elő
adása 1886. máj'. 8-án volt a Népszín
házban. (A Pálmay Ilka-féle pályázaton
50 arany jutalomban részesült.) »Kék liarisnya«, népszmű. »A civis leánya«, ere
deti énekes népszmű 3 felv. Első elő
adása 1895. máj. 24. Városligeti Szín
kör.
Mcntagh Ilona, aradi származású szí
nésznő. 1917. jún. havában mint műked
velő színésznő sikerrel mutatkozott be a
berlini Metropol Theaterben, a »Fehér báránykák« c. operett fő női szerepében.
Aug. 6nán fellépett a berlini Lessing
színházban, a »Königin der Luft« c. ope
rettben, ahol szintén az övé volt a leg-

Moór Anna

Montague Glass
nagyobb siker, mely alkalommal a ber
lini lapok a legteljesebb olismerés hang
ján emlékeztek meg Montagh Ilona ter
mészetes, kifejező beszédérői, megkapó já
tékáról, nemes bangjáról és kiváló énektudásáról. Ezután a színbáz tagja lett.
Utána a berlini Komische Oper szerződ
tette, mint ilyen 1919. jan, havában a
drezdai Central Theaterben vendégszere
pelt.
Montague Glass, amerikai író. Ná
lunk is bemutatott színműve: »Pollak és
WolÍak« (»Pollatsh and Perlmutter«), bob.
3 felv. Ford. Gábor Andor. Bem. 1915.
jan. 2. Magyar Színház.
Montbars (mónbár), francia színész,
a párizsi Palais Royal komikusa, sz. 1847ben, megb. 1882. okt. havában. Magfyar
születésű volt, családi neve Kalitovica Sán
dor.
Montecchi (Montekki) és Capuletti
(Kapuletti). Shakespeare »Romeo és J u liá«-j ában előforduló két ellenséges ve
ronai család neve. Innen két ellenséges
pártról szokták mondani.
Montecchi (Montekki) és Capuletti
(Kapuletti)-párt. Opera. Zenéjét szerzetté
BeUini Vincenzó. Szövegét írta Romani.
Pord. Szerdahelyi József. Bem. 1837. nov.
28. Nemzeti Színház. (Romeo: Schódelné,
Júlia: Éder Lujza.)
Montenouvo Albert herceg 1884-ben
a szombathelyi színház segélyezésére há
rom éven át 200 frtot adományozott.
Monti Miköa, színész, sz. 1859(. ápr.
11-én, Sopronban. Atyja kereskedő volfc.
Gansbaeher és Grün nevű énekoktatók
nál tanult, majd 1884-ben Pozsonyban lé
pett színpadra és u. a. évben a bécsi An
der "Wien-színház tagja lett. 1886—88ban a budapesti német színház, majd a
bécsi Carl-színház tagja. 1890-től Beiehenberg, Linz, Brünn színpadjain működik.
1893-ban Hamburgba szerződött. 1897—•
1899-es években a drezdai Tivoli-szíriház
vezetője, azután berlini színigazgató lett
és a Theater des Westens-t vezette. (1910!.)
Egy év után a Neues Theater igazga
tója.

Moór Anna
(alsó-Őri), úttörő szí
nésznő, az első magyar színtársulat hős
nője, sz. 1773-ban, meghj. 1841 május
27-én, Vörösváron, Pest m. 1790-ben tagja
volt Kelemen László színtársulatának és
az első előadáskor a Simái Kristóf »Igazházi<í-jában (okt. ^Si.) már fellépett és
nyomban szépségével és tehetségével hódí
tott; mikor a magyar társulat 1792. máj.
5-én újra játszhatott, a legnagyobb si
kert M. aratta, mint drámai hősn^. A
közönség igen megbecsülte. Ez időben tör
tént, hogy egy »Naigy Hazafi« eszten
dőnként annak számára, »ki magát a fejér
személyek közül szorgalmatos igyekezete
által jobban kimutatná«, 100 frt jutal
mat tűzött k i ; a színházi főigazgatás ezt
a jutalomdíjat rendesen M.-nak" juttattaj.
Ez időben fizetése havi 30 frt volt vál
tóban. 1793-ban Rehák József fiatal ügy
véd irodát nyitott Pesten és nŐül vette
M.-t, aki 1796-ig ' maradt színésznő s
ekkor a magánéletbe vonult vissza. A hŐsi
és érzékeny játékokban impozáns megje
lenésével, egyszerű, természetes és meg
indító szavalásával egészen elragadta a né
zőt. Mindig jól öltözött a színpadra, jel
legzetes és különösen tetszetős volt min
den öltözéke, ami akkor nem kicsiség volt,
hiszen csaknem naponta más és más da
rabban játszottak és a színésznők a ruhái
kat hosszú éjszakákon át, nyomorúságos
olajiámpa, legtöbbször faggyúgyertya pisla
fénye mellett — maguk varrták. Ka
zinczy Perenc is melegen emlékezik meg
róla. Följegyzéseiben ezeket í)lvassuk:
»Szava, állása, mozgásai, különösen az a
mesteri kéztartás is, csudáiást érdemié.
Egy angol, ki a szép leányt színen kí
vül nem látta, s nyelvünket nem értette,
soha el nem maradt a játékból és csak
azért, hogy nyelvünk modulatióját a va
rázs-leány szájából hallhassa.K Ugyancsak
Kazinczy említi, hogy M.-nak szép karja
volt és körmeit ünnepélyesebb alkalmak
kor megaranyozta. A pesti »jóltévő aszszonyi egyesület«-nek is tagja volt. Viszszavonulása azért történt oly korán, mi
vel az első színtársulatnál Sehy Perenc
színész a kedvesének, Liptay Máriának
szerette volna megnyerni az említett ju
talomdíjat és pártot szervezett M._ ellen,
mire M. megszűnt tovább játszani. Mi
dőn férje 1828-ban Vörösvárra, az ujon-
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Moretoy Cabana (kavanya) Augoeto

Moór Manó
nan megvett birtokára költözött, M. is
odatelepedett. Itt temették el a családi
GÍ r^boltba. Sírj át márványkő j elzi, melyl
azt is 'hirdeti, hogy 68 évet élt. Rehák
József, a íérj, 1854. nov;. 20-án halt meg,
88 éves korában s neje mellé temettetett. A
vöröavári Eehák-féle ház, a hozzátartozó
birtokkal együtt, Rehák József oldalro
konaira szállt. Moór Anna fiatalkori arc
képe, egy díszes olajfestmény, meg volt
Eéhák Richárd nyűg. ca. és kir. őrnagy
nál, aki a budai várban lakott. Bécsi kapu
tér 1. szám alatt. A Rehák-család női
tagjai máig is kegyelettel Őrzik ama ru
hadarabokat, melyeket egykor Moór Anna
a színpadon viselt. Színművei ezek: >>Bátori Mária«, színmű, 1794, »Berényi J o lánta, színmű, 1795. Dugonics András
regényéből színpadra átdolgozta. »Toldi
Miklósí<, »Predikátum«, »Papagály«, 1794.
Moór Manó, zeneszerző, sz. 1863-ban,
Kecskeméten. A szegedi konzervatórium
tanára volt. 1888-ban Angliába költözött.
Operái: »Die Pompad'our«, (Köln, 1902.)
»Andreas Hofer«, (U. o. 1902.) »Hochzeitsgloeken«, (Kassel, 1908.).
Moore (múr) Augustus, angol író, a
»Cornevillei harangok« c. operett szöveg
írója, megh. Londonban, 1910. decem
ber végén.
Moóii (Csintsa) Sándorj színész, sz.
1857. márc. 16-.áa, megh. 1908. okt.
14-én, Budapesten. Mint komikus kezdte
a pályát, Bokody Antalnál, 1874-ben.
1898. jan. l-ém nyugdíjazták.
Moóri színészet. Moórott (Fehér vm.)
1883. szept. havában Kárpáthy György
színtársulatát találjuk.
Mór Emánuel,
magyar zeneszerző.
Két operettjét, a »N'ászharangok«-at és a
»Pompadour«-t, 1911. jan. 26-án játszot
ták először a londoni Savoy-Theaterben.
»A niiör m e g t e t t e kiötelességétj a
mór mehet.« — Idézet Schiller ))Piesoo«
c. tragédiájának I I I . felv. 4. jeleneté
ből. A miór, vagyis a szerecsen, a da
rab cselszövője, mondja e szavakat, ami
kor rendben elvégezte »nemes« hivatását
gazságok kezelésében. A színészvilágban
gyakori szólásformaként használják.

Móra F e r e n c , író, a szegedi Somogyikönyvtár igaz;gatója, sz. 1879. júl- 19-én,
Kiskunfélegyházán.
Egyetemi taaulmányait Budapesten'viágezte. 1902-b6n a Sze
gedi Napló munkatársa lett, majd 1903ban főszerkesztője. 1904r-ben kineveztek a
szegedi városi múzeum őrévé. 1929-ben
Kiskunfélegyháza meg^választotta díszpol
gárának. Eredeti színműve: ))Aranyszőrű
bárány«, daljáték 3 felv. Zenéjét KuHnyi Ernő,' verseire szerzetté: Vincze Zsig
mond. Bem. 1929. nov. 15-éa, Szeged'en.
Fordítása: »A kis Marat«. Opera. Szö
vegét-írta:, Forzano Giovanni. Zenéjét szer
zetté: Mascagni. Társfordító: Toneíli Sáador. Bem. 1924. máj. 14. Szegeden.
Móra I s t v á n , tanító, író, sz. 1864.
okt. 24-én,Félegyházán. Tanított Jászkara
jenőn, Mindszenten, Horgoson, Zentán.
188Ö-ben a fővárosba költözött. Színmű
vei : »A levél«, színmű. Budapest. 1891.
»A gyűrű«, szmű. U. o. 1901.
Móra Zoltán, ügyvéd, író. Színműve:
»Az egérfogó*, bob. 3 felv. Bem. 1923.
febr. 3. Várszínház.
Moralitásolí alatt a Irözépkorban olyan
színjáfcélrokat értettek, melyek valamely er
kölcstani tételt költött példában tüntettek
föl, míg a misztériumok szorosan ra
gaszkodtak a bibliai történethez. A eselekvényben rendesen szeglény moralitások
személyei gyakran jelképesek voltak, a kü
lönböző erények és bűnök megszemélye
sítve. Olasz-, Francia- és Angolorsaágban
ily erkölcsi j.átékok előadása már a X I I I .
százaidban divatos volt.
MoravcsiK Géza, színműíró, megh.
1929. szept. 21-.én, Budapesten. (Lásd':
Biéiri Géza).
Moréna B e r t a E r n a , müncheni operaénekesnő, 1912. máj. 27-én vendégszere
pelt a Népoperában, a »Walkür« Brunhilda szerepében. — »Pompás, erőteljes
hang, nagyszerű játszani tudás, biztosság:
ezek jellemző sajátságai«, — írja róla ak
kor a »Pesti Napló«. (V. 28.)
Moretoy Cabana (kavanya) Augusto,
olasz dtámaíró, sz. 1618-bán, Madridban,
olasz eredetű családból. 1654-ben pappá
szentelték föl, megh. 1668. okt. 28-áa,
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Móricz Zsigrnond

Mórföldy Erzsi
Toledoban. A spanyol irodalom .egyik leg^
kiválóbb színpadi szerzője, akit főleg, öt
letessége és leleménye avatott elsőrangú
íróvá. Darabjai évszázadok multával is
megőrizték frissességéét.
A magyar színpadon már több mint
sziáz év óta adják legnevezetesebb alko
tását, a »Desdén con el desdén« című víg
játékát. Két magyar fordítása ia van a
világhírű darabnak. Elsőnek Komlóssy Fe
renc fordította le, akinek munkája nem
az eredeti után készült, banem West né
met átdolgozása alapján. »Donna Biana«
néven ültette át Komlóssy Ferenc a^ víg
játékot. Kolozsvárott már 1825. decem
ber 27-én előadták, Budán 1833. július
30-án került színre. Pesten a Nemzeti
Színházban 1838. nov. 13-án volt a darab
első előadása. Ezt az elsŐ átdolgozást több
mint három évtizeden keresztül használ
ták színpadainkon, míg végre azután
Győry Vilmos lefordította spanyolból a
sokkal megfelelőbb' és kifejezőbb »Közönyt
kdzÖny«-nyel címmel. Az új fordításban
először 1870. november 14-én adta a víg
játékot a Nemzeti Színház. A vígjátók
hoz Nikolics Sándor komponált zenét. A
darab nyomtatásban is megjelent, mint
a Kisfaludy Társaság kiadásában kiadott
Spanyol Színműtár Il-ik kötete.
Sokkal kevesebb sikerrel adták Moretonak másik darabját: »A szép Diego«-t,
(EUindo Don Diego, amit Beksics Gusz
táv ültetett át magyar nyelvre.) A darab
megjelent mint a Spanyol Színműtár IV.
kötete, 1876-ban. Bem-. 1873. aug. 25-én,
a Nemzeti Színházban. (B. l.)
Mörföldy Erzsi, színésznő, sz. 1902.
febr. 2-án. Színésznő lett 1920-ban.
Moriani Napóleon, olasz énekes, 1843.
okt. elején fellépett a Nemzeti Színház
ban, Qgj áriát adott elő Mercadantenak
wElena di !Peltre« c. operájából.
Móricz János, balletmester, 1789-ben
Erdélyben egy 3 tagú társaságot szerve
zett, amellyel Kolozsvárt, Besztercén és
Erzsébetvárosban, majd Szatmár-Németiben is különböző mutatványokat adott.
Hogy színdarabokat is játszottak volna,
arra nézve nem maradt fenn semmi bi
zonyság.

Móricz Zsigmond, író, regényíró s
drámaíró, sz. Csecsén, Szatmár megye éj
szaki sarkában, a Tisza partján levő kis
faluban, református ősi magyar család
ból, 1879. Péter Pál napján. Iskoláit Deb
recenben, Sárospatakon, K^uj szálláson,
egyetemi tanulmányait Budapesten vég^ezte.
Drámaírással már nagyon korán kezdett
foglalkozni. Voltaképen ezzel kezdte kis
diák korában írói kísérleteit. 1898-ban
már pályázott »Sertoríus<{ e. tragédiájával
a Nemzeti Színház Mészáros-pályázatán,
de darabját döntés előtt önkritika alapján
visszavonta. Következő évben a M'. Tud.
Akadémia pályázatán vett részt, hol 1905ben is próbálkozott egy történelmi tragé
diával, de mindig sikertelenül. Első darabj a, mely színrekerült, a »Sári biró«
volt, 1909-ben. Ezt ez év nyarán írta
s dec. l6-án a Nemzeti Színház Blaha
Lujzával s Újházi Edével hozta színre,
oly nagy siker mellett, hogy mindenki az
új idők drámaíróját várta benne. A re
gény azonban csaknem' két évtizedre lefog
lalta, bár közben néhány darabot írt. 1911ben a Nemzetiben jött »Ealu« címen há
rom egyfelvonásosa, 1915-ben a Magyar
Színházban »Szerelem« címen, ismét há
rom egyfelvonásosa, s közben ez években
a Royal Apollóban, az Andrássy-úti kis
színpadon s a Fővárosi Orfeumban számos
egyfelvonásosa, amelyek főleg a magiyar
parasztéletből vett témáikkal s új és ke
mény hangjukkal igen nagy feltűnést és
sikert arattak. Ezekkel a kis darabokkal a
magyar népi hangnak egy új változatát
adta s azóta egészen átalakult a szín
padon a parasztélet hangja s színe. 1917ben a Nemzeti Színház előadta »Pacsirtaszó« c. darabját s 1925-ben a Renaissanee
Színház a »Buzakalász«-t adta. Ez utolsó
darabja nagy siker volt s benne a vidéki
magasabb polgári életet vitte színpadra.
1925-ben )>Vadkan<í c. történeti darabját
a Vígszínház mutatta be. 1926-ban felesé
gül vette Simonyi Máriát., a jeles drámai
színésznőt s azóta nagyobb odaadással fog
lalkozik a színpaddal. 1928-ban a Víg
színház bemutatta »tíri muri« c. darabját,
mely a magyar föld tragédiáját dolgozza
fel 8 1929-ben" a Nemzeti Színház Ka
maraszínháza a »Nem élhetek muzsikaszó
nélkül« c. darabját, mely az elsŐ igazi
nagy népszerűséget hozta meg neki. Ezt
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Morvái Alntal

Mórlander Mór
a darabot egy szezonban kilencvenszer ját
szották telt báz mellett. 1929*. őszén a
Magyar Színházban wSzép asszony k'ocsisa«
c. darabját játszották. Ugyanez év de
cemberében a Nemzeti SzínHáz mutatta be
»Lég7 jó mindhaláiig« c. darabját óriási
sikerrel. Nevezetes kisérlete: Bornemissaa
Péternek 1558-ban megjelent »Electra«
fordításának mai színre alkalmazása, me
lyet a Nemzeti Színház vett birtokába.
Ezeken kívül több darab témájával fog
lalkozik s a drámában ugyanolyan erŐs
magyar levegőt, magyar problémákat s a
magyar életnek oly gyökeres, mély fel
fogását tükrözi, mint regényeiben s no
velláiban tette. 1929. június 29-én szülő
faluja díszpolgárrá választotta. 1930. febr.
24-én elnyerte a M. Tud. Akadémia Vojnich-érmét. Színműveinek részletes felsoro
lása: »Sári biró«. Bem!. 1909. dec. 17.
Nemzeti Színház. Elnyerte a Vojnich-díjat. (1923: május 12-én a Belvárosi Szín
ház is előadta.) »Ealu<c, három egyfelvoná
sos. (1. Magyarosan. 2. Mint a mezőnek
virágai. 3. Kend a pap?). Bem. 1911.
Nemzeti Színház. A »Mint a mezőnek virágai«-t 1916. március 15-én felújította
a Nemzeti Színház, »Szerelem«. Három
1 felvonásos. Bem. 1915. máre. 26- Ma
gyar Színház. »Pacsirtaszó<c Bem. 1917.
őzept. 14; Nemzeti Színház. »Hát az erdőben«. Bem. 1923. ápr. 15. írók bemu
tató Színháza. »Bu2akalá5z«, vj. 3 felv.
Bem. 1924. január .19. Renaissance Szín
ház. »A vadkan«, színdarab 3 felv. Bem.
1924. okt. 32. Vígszínház. »Uri muri«,
vj. 3 felv. Bem. 1928. márc. 3. Vígszín
ház. »Nem élhetek muzsikaszó nélkül«.
Vígj. 4 felv. Bem. 1928. dec. 8., a Nem
zeti Színház Kamara Színháza. Ötvenedik
előadása: 1929. február 26:. Századik elő
adása : 1929. október 8. »Szép aszszony kocsisací, vj. 3 felv. Bem: 1929.
szeptember 6. Magyar Színház. »L6gy jó
mindhalálig!«, szmű 3 felv. Bem. 1929.
nov. 29. Nemzeti Színház. Átdolgozta Szig'eti József: »Vén bakancsos«-(át. Bem.
1916. márc. 4. Népopera. (Városi Színház.)
Fordítása: »A nőstény örd8g«, dráma 5
felv. írta Sehőnh'err. Bem. 1916. jan. 1-én.
Nemzeti Színház.
M'örláuder Mör, családi neve Englünder Móric, magyar származású német

színigazgató, sz. 1818. febráur 20-án,
Kismartonban, megh. 1898. márc. 7-én,
Budapesten. Berlinben
kereskedőtanonc
volt, azután külföldre utazott. 1860-ban
a bécsi Carl-Theater igazgatója volt. 1863ban a »Der Zwischenakt« c. színháüá la
pot szerkesztette. Irt több színdarabot,
amelyek magyar színpadokon is színre ke
rültek. Ö írta többek között a »Theatralischer Unsinní< c. színdarabot, amely
nálunk »Színházi képtelensnégek« c. alatt
került színre. Ford- Zádor Ballá Zoltán.
Első előadása: 1861. jan. 20-án volt a
Budai Népszínházban. Több éven át a
budapesti G-yapju ueoai német színháznak
is igazgatója volt.
Morócz Gabriella (martosi), színész
nő, sz. 1906. okt. 23-án, Budapesten.
Atyja M. János, újságíró^ Az Orsz. Szí
nészegyesület iskoláját látogatta, majd
1925-ben Győrben kezdte a pályát. Igaz
gatói; Somogyi Kálmán, Faragó Sándor,
Kiss Árpád. FŐbb szerepei: Zsuzsika
(Aranyhattyú), Bözsike (Legkisebb Horváth-lány), Nelly (Az utolsó Verebélylány), Anikó (Gyurkovics fiúk), Dolly
címszerepe, stb.
Mortícz Jenő, író. Színműve: »A ne
velő úr«, életkép 3 felv. Társsz'. Telléry
Gyula. Bem: 1902. dec. 5., Igíón, Halmay Imre társulatánál.
Morton John Maddison, angol szín
műíró, sz. 1811-ben,
Pangburne-ban
(Berkshire), megh. 1891. december havá
ban, Londonban. Színművei: »Cox és
Box«. London. (Nálunk a Nemzeti Szín
ház is műsorába vette.) »Szegény Pillieody«, ford. Mihály József. 1897. »Feri
kisasszony<í, amerikai bohózat 3 felvL Ford.
Mihály József'. Bem. 1898. áprüis 10.
Vígszínháa.
Morvái Antal, drámai színész, sg.
1854. okt. 24-ón, Kolozsvárott, megh.
1920. jún. 18-án, Uugvárott. Színpadra lé
pett 1875. július 14-én, u. o. 35 évig
működött a pályán. 1910. január 1-én
visszavonult. Mint hŐs- és jellemszínész
működött a vidék több' városában'. — Neje:
Stadler Bóza, színésznő, sz. 1854. nov.
9-én, színpadra lépett 1877, virágvasár-
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Morvay GyŐzo dr.
napján, Sztupa Andornál*. 1920. július
1-én nyugalomba ment.
Morvay GyőzÖ dr. író, főgimn. igazgató,
Bz. 1863. dec. 29-én, Budap^ten. Morvay
Ferenc pénzügyminiszteri tisztviselő, oki.
tanító és Meridiesz Emília fia;. Összes ta
nulmányait Budapesten végezte. Tanári,
pályáját UjverMszon kezdette, (1886.)
Nagybecekereken, Nagykildndán, Naiglybányán és Budapesten folytatta, bol igaz
gatójává lett a budapesti I I I . ker- m.
kir. áll. Árpád főgimnáziumnak'. Mun
kásságát számos miniszteri elismerés jel
lemzi. A király tankerületi királyi, főigaz;gatói címmel és ranggal tüntette ki. 41
évi hivatalos működés után nyugalomba
(1926.) vonult. Önállólag megjelent mun
kái következőleg osztaLyozbatók: 1. Esz
tétikai írói munkássága: I. Az utánzás
elvének fejlődése az esztétika és művészet
történetében. 1884. Egyetemi p,ályadíjas és
nyertes munka. I I . Lucifer. Madáeb-tanulmány- 1887. Budapest. I I I . Dia Frauengestalten der Edda. Nagyb^ecskerek. 1889.
IV. Magyarázó tanulmány »Az Ember
Tragédiájáhozíí. Nagybánya, 1897. V. Az
utánzás a görögöknél. Naigtybánya. 1896.
és az újkor elején, Budapest, 1898.
VI. Magyar népballadák. 1897. Magyar
Könyvtár- VII. A képzőművészetek törté
nete. Budapest. 1899. V I I I . Madácb Imre
Életrajza. Budapest. 1898. I X . Adalékok
Madách Imre életéhez. Budapest. 1899.
X. A biblia költészete. Budapest. 1900.
X I . Német hősi eposzok. Budapest. 1900.
X H . Szigligeti: Gritti. Jeglyzetes jubilá
ris kiadás az eredeti szöveg alapján. Olcsó
könyvtár. X I I I . Byron Magyarországon.
M. Tud. Akadémia. 1913. XIV. Pékár
Károly: Magyar Kultúra. Budapest. 1917.
XV. Cikkek a Budapesti Szemlében, a
Beöthy- és Alexander-albumban, Irodalom
történetben, Magyar Kultúrában, Magyar
Középiskolában, Kévai Lesikonban és több
fővárosi és vidéki napilapban:. XVI. Színi
kritikusa volt a »Magyarország« és »Az
Ország« napilapnak (Meridesz álnévvel)
1903—1905-ben. A Nemzeti Színház da
rabjait bírálta. 2. Történetírói munkásn
sága: 1. A középoktatás története Nagy
bányán. Forrásmunka. Nagybánya. 1896.
I I . Galántai gróf Fekete János életrajza.
1903. Történeti Életrajzok. I I I . Sohönherr

Gyula életrajza és Emlékkönyv. Budapest.
1910. IV. Pékár Károly életrajza. Buda
pest. 1917. V. Ifjúsági könyvtáraink. Bu
dapest. 1906. Athaeneum. VI. Számos bí
rálat és ismertetés a Századok, a Turul,
Magyar Középiskolában, Budapesti Szem
lében ég a vall. és közokt. minisztérium
hivatalos lapjában es több fővárosi és vi
déki napilapban. 3. Pedagógiai írói mun
kássága; I. A gyermek munkája. Nagfy^
becskerek. 1888. 11- Die Arbeit der Kin
der. Nagy becskerek. 1888. I I I . Nemzeti
nevelésünk eszközei, NagyHkinda. 1890.
IV. Számos cikk, többnyire tudományo
sak és bírálatok, ismertetések a Budapest
Szemlében, a Magyar Pedagógiában, az
Országos Tanáregyesületi Közlönyben, a
Középiskolában, a Magyar Középiskolá
ban, a vallás- és közokfc. minisztérium
hivatalos lapjában, iskolai értesítőkben és
több fővárosi és vidéki napilapban. 4.
Szépirodalmi írói munkássága: I. Edda.
Teljes fordítás magyar alexandrinusokban'.
A budapesti tanárvizsgáló bizottság kézi
irattárában. I I . Napkirálynő. Fantaszti
kus idill. Nagykikinda. 1890. I I I . Az
eltemet-ett város (Pompeji). Budapest.
IV. Novellák és versek a nagyb^ecskereki,
nagykikindai, nagybányai, zólyomi és egri
lapokban. V. Utirajzíik. 5. Társadalmi éspolitilíai írói munkássága: Fővárosi és vidéki
napilapokban. 6. Nyelvtudomiányi írói
munkássága: I. Magyar nyelvtan I., II.,
I I I . középiskolai osztályok számára. Buda
pest. 1905.—1907. I L Kis latin nyelv
könyv. Budapest. 1907. Egy ideigj segéd
szerkesztője volt az Országos Középiskolai
Tanáregyesületnek'. Tevékeny alapítója a
Katolikus Tanáregyesületnek és a Hollós
Mátyás Társaságnak. Részt vett a nagyr
bányai Lendvay-szobor és a nagybányai
festőiskola megalkotásában. Nagybányán a
Petőfi- és Scbönherr-emléktáblákat, Buda
pesten a Lemberkovits- és az Árpád-főgim
názium hősi halottainak endéktábláj át
emelte. Bendezte a felsőbányái levéltárat.
Nagy propagandát fejtett ki egy állandó
budai színház megteremtése körül.
Morvay J á n o s , kariéuekes, sz. 1823-ban,
megh. 1872. jún. 6-án, Pesten, Mint jogvégzett ember lépett a színipályára, 1843ban, a Nemzeti Színház operai kórusában.
Szorgalmas, buzgó tagja volt az intézet-
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Morvái Jaques
nek, ahol több kisebli szerepet is bíztak
reá. A Nemzeti Színház temette el.
Morvái Jaques, magyar származású
német színész, ez. 1843-ban. Előbb' keres
kedő-segéd volt, majd részt vett a königgratzi csatában, ahol meg is sebesült, po
rosz fogságba keríilt .és az ezüst érdem
kereszttel tüntették ki. Előbb Győrben mű
ködött. 1874-ben Grácbá szerződiött, az
után Laube igazgató B,écsbe hívta, a Staidttheaterb'ez. Játszott ezenkívül: Hamburgé
ban, Newyorkban, Drezdában, végiil 1906ban Berlinbe megy, ahol a HermfeldTheater komikusa volt. 1910-ben megülte
40 éves jubileumát. Ekkor Vilmos csá
szár érdemrenddel tüntette ki, Megh. 1914.
máj. elején, Berlinben.
Morvay Zoltán, (alsódraskoczi), író,
8z. 1875. nov. 28-án, Debrecenben. Szín
művei: »Angol kisasszony«, boh. 1 felv.
Előadták Debrecenben, 1900-ban. »Önkéintes úr«, vj. 3 felv. »Egyszerű leány«, szmű
5 felv. »Csokonai Vitézi Mihály«, verses
szmű, »Rand'evu«, vj. 1915.
Morzsái Emma,
doky Béláné.)

.énekesnő. (L.: Mán-

Mosenthal Salamon H^irmann, német
drámaíró, sz. 1821 jan. 14-én, Kasselben, megh. 1877. febr. 17^én, Bécsben.
1840-től Bécsben élt, ahol 1851-ben levél
táros lett a közoktatásügyi minisztérium
ban. Drámája: »Deborah«, megjelent Pes
ten, 1849. Több operaszöveget írt. »Sába
királynője (L. o.) (zen. szerz.: Goldbiark:
Károly), »Windsori víg nŐk« (L. o.) (zen.
Nicolai Ottótól).

27-én, Szegeden, megh. 1911. okt. 17-én,
u. 0. Az ötödik gimnaziális osztály el
végzése után mint 16 éves ifjú félbesza
kította tanulmányait és mint honvéd részt
vett az 1848—49-iki szabadságharcban,
melynek lezajlása után zenei hajlamait kö
vetve, Bécsbe ment a zenekonzervató
riumba, mely után zenetudománnyal fog^
lalkozott és mint zeneszerzőnek, jelentékeny
sikerei voltak. Azonban színésszé jobban
szeretett volna lenni. Hogy vágyát meg
valósítsa, 1869. okt. havában színigazgatésba fog lés szülővárosában, Szegeden kezdi
meg működését. Űj pályáját mindjárt az
zal keaidte, hogy pályázatot hirdetett nép
színműre és vígjátékra, amelyek közül a
népszínműi első díjat Varga János aradi
ügyvéd, a vígjiátéki díjat pedig Szépfalüdi Örlőssy Ferenc fővárosi író nyerte
el. Társulatával, — amely mindig nívós
volt és amelynek tagjai közül sokan jutot
tak fel a fővárosba, — megford'ult Aradbn, Nagyváradon, Szab'adkán, Nagybeeskereken, ZomBorban, Győrött (1876—78.),
Miskolcon, Pozsonyban stb. 1872. szept.
17-én házasságot kötött Sugár Emmával,
Szegeden. 1883. máj. 13-án Mosonyi-ra
változtatta nevét. 'Élte utolsó éveit Szege
den töltötte, ahol 1900. szept. 'havától
zongoraleckéket adott.

Mosonyi Mihály, zeneszerző, sz. 1814.
szept. 4-én, Boldogasszonyban (Mosón m:),
megh. 1870. okt. 31-éin, Budapesten. Egy
szerű földtaűves szülőktől származott. Szü
lőfalujában járt iskolába és az ottani tanító
oktatta zenei dblgokra, majd a falusi cigá
nyoktól tanul meg hegedülni, gordonkázni;
fújta a kürtöt, játszott a nagybőgőn és a
fagotton is. 18 éves korában Pozsonyban
Moser Gusztáv
német vj.-író, sz. betűszedő volt lés ez alatt is foglalkozott a
1825. máj. 1 Inén, Spand'auban, megh. zene művelésével. 1842-bien Pesten zongora1903. okt. 2 2 ^ , Görlitzben. Nálunk! is mester .és egyházi darabokat kezdett írni.
előadott vígjátékai: »Kukli prédíkációk«, A műértő igróf Keglevicb Gábor felismerte
(Szerdahelyi Kálmán), 1872. máj. 24. Nem kiváló képességeit és a gróf Pejacsevichzeti Színház;. »Ibolyafaló«, 1876. jún. 12. csaláidboz K^étfalura zon^goratanítónak aján
U. o. öOnédbzer: 1902. jún. 20. (Bécsben lotta. Ekkor M. elhagyta Pestet, de két év
a Burgszínházban 100-adszor: 1897. jún. múlva visszatért, ahol azután állandóan 1&24.) »A':könyvtárnok«, »Had'járat békébens, telepedtett. Á 48-as mozgalmak Ö reá sem
»Hunó csülagK, vj. 3 felv. Ford-: Me maradbattak hatástalanul és mint pesti
•nemzetőr reszt vett az 1848—49-iki ön
gyeri Dezső. 1887. szept. Kolozsvár.
védelmi harcunkban. Tagja volt a Nemzeti
Mosonyi Károly, (cs. n.: Mannsber- Színház operabírálió-bizottságának; m'unger Jakab), színigazgató, sz. 1832. dfec. katársa volt a »Zenészeti Lapok«-nak, ahoí
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avatott toUával méltó feltűnést keltett.
Élete utolsó éveiben zenetanár volt. KoporBÓja felett báró Orczy Bódog mondott
búcsúbeszédet. Élet- és jellemrajzát meg
írta Ábrányi Kornél (1872.). Szülőháza
emléktábláját 1883. szept. 4-én leplezték
IQ — Operái: »Szép Ilonka«, melyhez a
szöveget Vörösmarty Mihály hasonló fiímű
balladája után Fekete Mihály kolozsvári
író írta. Előadták 1861. dec. 16-án, a
Nemzeti Színházban. Feluj.: 1865. nov. 4.
»Almos« operájának szövegét Szigligeti Ede
írta. (Nem adták elő.)
Mosshammer Eomáix,
hárfaművész,
zenetanár, a M. Kir. Operaház tagja, sz.
lS68-han, megh. 1920. szept. 15-én, Buda
pesten. Egyike volt Európa legelső hárfaművészeinek és hogy művészetét mennyire
nag^Tabecsülték, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a bayreuthi előadá
sokra is mindig meghívták. Bécsből ke
rült Budapestre és 31 évig volt az Opera
zenekarának tagja, azonkívül a Zeneakadé
miának is tanára volt. Ö maga nemcsak
mint művész, hanem mint szerző is nagj^
sikereket aratott lés különösen egyes zene
daraboknak hárfára való virtuóz átírásá
val tett szert hírnévre. — Öccse: M. Ottó,
hárfaművész, szintén tagja a M. Kir.
Operaháznak. (Érdekes, hogy a két Mosshammer-testvér két nővért vett el fele
ségül. Néhai Prindl egykori közkedvelt
budapesti vendéglős leányait.)
Mostellaria, Plautus vígjátéka, mely
után Simái Kristóf írta »A váratlan ven
dége c. darabját. Kovásznai Sándoi (1792.)
szintén lefordította.
Mottl-Fassljender Zsófia,
müncheni
operaénekesnő, 1912. máj. 21-én fellépett
a Népoperában, a »Tristan és Izoldá«-ban
mint Izolda.
Mouezy (muézi) EOK, fr. színműíró.
Színművei, melyek nálunk is színre kerültek :
»Az ezred apja«, énekes boh. 3 felv- Társ
szerző : Durieaux. Bem. 1911. máj. 13.
Vígszínház. »Nulla úr«, boh. 3 felv. Társ
szerző : Gavault Paul. Ford.: Góth Sán'd!or. Bem. 1911. okt. 11. Városligeti Szín
kör. »Á villámhárító«, vj. 4 felv. Társsz.:
Nancy. Ford.: Salgó Ernő. Bem. 1913.
szept. 5 . Vígszínház. »Mózes szakálla«, boh'.

1 felv. Ford.: Góth Sándor. Bem. 1921.
d'ec. 20. TJ. o. »Uraim, csak egymásutáníí,
vj. 3 felv. Tíárssz.: Yves Mirande. Ford.:
Stella Adorján. Bem. 1926. dec. 1. Fő
városi Operett Színház.
Mounet-Sully
(muné-szüUi)
Jean,
színész, a Comedie Frangaise tagja, sz.
1841. febr. 27-én, Bergerac-ban, megh.
1916. márc. 3-án. 1868-ban lépett fel elő
ször a párizsi Odeonban. 1872-ben a Th'éatre Frangaise tagja lett. 1908. ápr. 24-én
vendégszerepelt a Vígszínházban, az »Ödipusz király«-ban, társulatával együtt.
iVíozart
Johannes
Chrysostomus
Wolfgang Gottlieb, egyik legnagyobb
német zeneszerző, sz. 1756. jan. 27-én,
Salzburgban, megh. 1791. dec. 5-én, Bécs
ben. Már hat éves korában nagy sikörfc
aratott játékával. Sok hányódás után kerül
Bécsbe. 1786-ban adják elő »Figaró házas
ságai (L. 0.) c. operáját. Első nagy sikerét
1787-ben. éri el Prágában, »Don Juan«
(L. 0.) c. operájával. Óriási munkásságot
fejtett ki. Különféle munkáinak száma
több százra tehető. 35 éves volt, mikor a
sok bajtól, küzködéstől, nyomorúsiágtól ül
dözve meghalt.
A gondviselés az alkotóerőnek csodála
tos gazdagságával áldotta meg és lehetővé
tette, hogy Mozart rövid élete alatt két em
beröltőre is sok munkásságot fejthessen ki.
Összesen 627 zeneművet hagyott az utó
korra, nem is szólva több mint kétszáz
be nem fejezett kompozíciójáról. Kiváló
művész, csodálatot keltő virtuóz volt és
a zeneművészet minden ágában nagyot éa
maradandót alkotott. A szonátában és a
szimfóniában ragyogó híd Mozart művé
szete az úttörő Haydti és a tökéletes Beet
hoven között, kamarazenei művei legtisz
tább, örökbecsű típusai ennek a Idaaszikus
műfajnak, az operáiban pedig' merész újí
tásaival megteremtette a modern opera
alapját. Csodálatos melódiagazdagság, a
formák szuverén kezelése jellemzik művé
szetét. Hangszerelése ma is mintaszerű.
Művei: »Don Juan«, opera. (L. a cím
szó alatt részletesen.) A Nemzeti Színház
bemutatta 1839. máj. 29-én, szövegét for
dította: Szerdahelyi József. »Varázs£uvola«, opera. (L. o.) »Figaro lakod'alma«,
opera. (L. o.) »A színigazgató«, vígopera
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Mozdulás
1 felv. Bem. 1897-ben, az Orsz. Zene
akadémián, növendékekkel. »Szöktetés a
szerálybók, opera. (L. o.) »Ámor játékak,
ballet 1 felv. Bem. 1913. máj. 3. M. Kir.
Operaház, »Bastien és Baetienne.w í o r d . ;
Radó Antal. Bem. 1892- nov. 29. U. o.
»Cosi fan tutte« (Mind így csinálják), víg
opera. Da Ponté szöv. után ford'.: Lányi
Viktor. 1930. jan. l-én bemutatták u. o.
Mozdulás, színházi szakkifejezés a szín
társulatok állomásváltoztatására. Jelenti te
hát mindazt, ami a színielőadásoknak az
egyik állomáshelyen való befejezésétől az
új állomáshelyen való megkezdése között
történik, annak összes adminisztratív, le
bonyolítási, előkészítési és fizikai munká
jával és romantikájával. Fontos ezerepet
játszik ennél az ú. n. mozdulási előleg,
az az összeg, melyet az igazgató a tagok
nak fizetésükre előlegez, hogy a régi ál
lomáshelyen tartozásaikat kiegyenlíthessék,
az új állomáson lakásukat és kosztjukat le
előlegezhessék és az utazással járó apró ki
adásokat — mert annak útiköltségeit az
igazgató viseli a neki kijáró utazási ked
vezmények igényb'evételével — fedezhes
sek. A színház átadása, esetleg színpad'
lebontása, a színészek pod'gyészának össze
gyűjtése, annak az egész színházi felszere
léssel való elcaomagolása és els^Uítása után
kezdődik a vándorlás a vasút- vagy hajó
állomás felé, ahova legtöbbsz-ör a színház
rajongúi elkísérik a színtársulatot, érzékeny
búcsú után, mindig a viszontlátás remé
nyiével indul • útnak a társulat az új áUomás
felé, ahol új ismerősök, új sikerek várják,
hogy azután innen is eltávozva, folytassák
az örökös vándorló utat, mely a vidéki —
állandó otthont nélkülöző és nem ismerő
— színész szomorú sorsa. Az új állomáson
az előreküldött bérletcsináló titkár útba
igazításokat ad az érkezőknek, a közönség'
várakozással foga'd'ja az új taglókat, a riógieket szeretettel üdVözK és várja vissza, meg
indul a bevonuló karaván — ki kocsin,
autóbuszon, ki meg gyalog — az új vá
rosba, a csomagokkal felpakkolt, elfáradt
szőkeségben senki sem sejtené az elkövet
kezendő forró színházi estek ünnepelt tán
cos szubrettjét, vagy a gyermekkocsit toló
és több aprósággal pörlekedő erélyes csa
ládanyában : Gertrúdis királynét. A szín
ház helyiségénél lakásadók tömege várja

az érkezőket, hogy egy-egy kedves szí
nészt vagy színésznőt szerezzenek a hagyo
mányos színész-lakásba, akitől olcsóbb'vagy
díjmentes ruhaliordó-szinhá^jegyet szerez
hetnek, megtudhatják a legfrissebb ked
ves színházi pletykákat és aki kis kerese
tének bohém könnyelműséggel való keze
lése miatt sem a legrosszabb lakó. A cso
magok az új lakásokba kerülnek, a ru
hákat kiakasztják, hogy a gyűrődés ne
lássák, elkészül az új helyiség színpadának
felszerelése, kijelölik az öltözőhelyeket, fel
gördül az új állomáshelyen a függöny és
véget ér a moz'dúlás, de csak azért, hogy
— a közönség színházlátogatásaihoz ké
pest — hosszabb vagy rövidebb ido múlva
újra meg újra visszatérjen és megszokott
kiegészítő részét képezze a vidéki színész
mindennapi kenyerének és a hivatásért
folytatott nehéz küzdelmének.
(Dr. FarJcas Ferenc.)
Mozgás. Amíg a színésztől nem illú
ziót kívántak a mozgásban, hanem csak
jó nevelést és illemtudást, addig a mozgás
tanítása könnyű volt és egyszerű. Csak
arra kellett megtanítani a színészt, amit
egy jólnevelt embernek tudnia kell és a
mozgásra nézve a nevelése be volt fejezve.
Mihelyt azonban illúziót kívánunk' a szí
nésztől, a kérdés sokkal bonyolultahbiá vá
lik, mert hiszen az illúzió követelménye
abban áll, hogy a színész mozgásában is
mindig szerepéhez alkalmazkodjék, tehát
mindig máskép mozogjon. Űgy látszik,
hogy a mozgiás taníthatósága ezzel szinte
illuzóriussá lett, bár az bizonyos, hogy
még ilyen kÖrülm,ény,ek között is mai'ad va
lami, amit a mozgásban tanulni lehet, sőt
tanulni kell. Ez a tanítás azonban jórészt
negatív, vagyis nem egyéb, mint leszoktatás. A leszoktatásnak igen nagy jelentő
sége van a színpadon. Figyeljük meg az
embereket az életben, azt fogjuk látni,
hogy a mozgásuk rendszerint tökéletlen. A
mozgás hibái azonban éppen úgy, mint a
beszéd hibái, közelről nem oly feltűnők,
alig Ítélhetők meg s csakis exponáltabb
helyen, mint pl. a színpadon, válnak szem
beszökővé. Innen van az, hogy tapasztalt
színházi emberek is nagyot tévedhetnek,
amíg a színpadon nem láttak valakit.
A tanítás negatív része éppen abban áll,
hogy felfedezzük a mozgásnak bizonyos
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sajátosságait és hibáit, amelyek zavarólag
hatnak s ezekről az illetőt leszoktatjuk. A
mozgásnak elsősorban is karakterisztikus
nak kell lennie. Hogy lehet elérni azt,
hogy a színfez karakterisztikusan mozogjon
egy szerepben ? Ez elsősorban is átélés,
tehát tehetség dtolga. A színész; fantáziája
segítségével elképzeli az alakot, belehelyezi
magát s illúziója oly erős, hogy a moz
gás úgiyszólvián magától jön, önkénytelenül.
Ez a spontán, közvetlen mozgás, amely
teljesen megíelel a szövegnek, mert hiszen
úgyszólván a szavak csalják ki a sz;ínészbol. Ezzel szemben a kigondtalt és ki
számított mozdúlatoknalí' meg' van az a
veszed'elmük, hogiy csin,'áltnak és m.esterkéltnek látszanak. Hiba volna azonban ebből
mindjárt arra következtetni, hogy a szí
nész csak olyan mozdulatokat használhat,
amelyekkel önkiénytelenűl :ád nyomatéikot
a beszédnek, mert hiszen ez esetben a szí
nész el volna zárva művészetének egyik
leggaz'dagablj forrásától: a megfigyelés
től. Az életből, az emberektől tömérdbk
mozídiulatot leshet el a színész, aki éppen
úgy, mint az író, akárhányszor benyomá
sok emlékeivel is dblgiozák. Minden megfi
gyelésnek azonban át kell mennie a vérbe
s az ellesett m.ozd'ulatnak is spontánul kell
hatnia a színpadon, vagyis azt a látszatot
kell keltenie, mintha egyenesen a színész
lelkéből tört volna elő: tehát végerediményben az ellesett, megfigyelt, kikölcsönzött
mozd'ulatnak is ered'etiv© kell válnia, mert
különben nem termlészetes, nem' közvetlen
és így nem is Ülúziótkeltö.
(Dr. Sevesi

Sánűhr.)

Mozgásművészet. A »tánc« elkoptatott
szó. Értik alatta a ceáídást csakúgy, mint a
cserlsztont, a balletet csakúgy, mint a bajadlér kultusz-mozgását, a görlök mókáit
csakúgy, mint az akrobatikus produkciókat.
H a a tánc szigorúan művészi és modem
törekvéseit mindfezen csak rézben művé
szi tánofajoktól meg akarju'k kiilönböztetni,
új szót kell teremtenünk. Ez az új szó a
smozigásművészetíí.
A táncművészet megújhodási törekvései
nem hozbatók összefüggiésbe semmi kül
sőséges körülménnyel. Mély és ellenyihatatlan szükséglete volt ez a m^odern ember
művészi akarásának. Kiind'ult a balletellenes oppozicióból a század elején. Ez

az .áramlat hevesen kikelt a ballet »mesterkélt« és egyoldalú mozgásai s fŐleg
természetellenessége ellen. Duncanék és
Wiesenthalék voltak az első gyakorlatimegvalósítók, Ők voltak aZ elsők, akik
forradalminak tetsző táncukkal lázba hoz
ták a közönséget.
Az újabb' mozgásműviészeti mozgalom ő&bazája azonban Németország. És Német
országban az ú. n. »klasszikus« ballet ha
lála ma már res judioata. Olyannyira az
8 az oppozíció a ballet ellen ott már anynyira nem probléma, hogy bizonyos szem
pontokból (még pedig bizonyos teclmikái
részletkérdésekben) a németek szívesen veszák át a maga egészében »elintézett« bal
let egy-egy praktikus eredkiönyét. Ha a
modern német' mozgásművészetet tekintjük,
úgy a következőket tapasztaljuk: stílus
ban, művészi tartalomban, művészri programmban számtalan irány van. Művészi
dilettantizmus csakúgy grasszjál, mint ahogy
legnagyobb stílű művészet is virul. De
metodikai téren niár nem oly alapvetők a
különbs,égek, itt már lényeges közeledést
tapasztalhatunk a legalább tucatnyi külön
féle módfezer köírött. A művészet szem
pontjából termékeny módszerek t. i. két
forrás egyesüléséből keletkeztek. Az egyik
forrás a Dalcroze köré sereglett művészek
műhelye, a másik pedig Hudblf v. Labané, jobban mondva a magyar szárma
zású Lábán Rezsőé, aki eredetileg a hal
létből indult volt ki, hogy azt elvetve —
de ismerve, — új mozgásszisztematikát
dolgozzon H. A tiszta »lábánizmú8« a mozr
gásművészet szempontjából csakúgy biányos, mint a tiszta Dalcroze. Dalcroze
a zenének veti alá túlságosan a mozgást.
Lábán kitűnő technikát ad, de művészi
téren túlontúl teoretikus.
A mozgásművészet használható módsze
reiről mégsem mondbatjuk, hogy vagy
Lábánon szűrt Dalcrozet vagy Dalcrozeal
itatott Lábánt tartalmaznak csak'. A kettŐ
keverése még mindig elégtelen. A kettő
nek belsőleg kell feldolgozva lennie. A
mozgásművészeti metódusok akkor jÓk, ba
a mozgásművészet gyakorlati feladatainak
felelnek meg. Magam módbzieréaek kidol
gozásában kizárólag ezt tartottam szem
előtt.
De mik hát a moz^sművészet gya
korlati feladatai ? A modern mozgásmű-
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Mózsa Ödön
vészét nálunk mégi csak igen keveset sze
repelt színpadon. Szinte tíz ujjon fel
leLetae sorolni n&gyohbszahésú teljesítmé
nyeit. Annál több mod'em művészi táncot
láthattunk az utóbbi évek folyamán egyegy matiné, hangversenytermi este vagy
ünnepély keretében. Ezek közül nem e ^ a
legkomolyabb művészi fórumok figyelmét
is ráterelte a mozgásművészetre, és ma a
mozgásművészet nem csak néhány b. m.
rendelet tárgya, hanem Magyaroszágon is
aktuális művészi probléma lett. Hogy a
mozgásművészet hova tendál, az éppen
séggel nem titok. Egyrészt a színpad felé,
miásrészt a tömeg'ped'agógia felé. (Az utóbbi
szempont az, mely a hallétnél lényegesen
fontosabh társadalmi jelentőséget biztosít
a mozgásművészetnek.) A színpadot illetőn
a mozgásművészet hivatott átvenni mind'en tánci feladatot. Erre a mozgásművészetet ma már érettnek minősíthetjük. Bi
zonyíték a német színpad', mely egészen
behódolt a modem művészi táncnak. A
tömegnevelés terén a mo2ígásművészet —
szoros kapcsolatban a higiénikus, a tornai
neveléssel, — hivatott tömegeknek művészi
mozgásélményekot biztosítani. Olyan álta
lános mozgáskultúrára gondolok, mint ami
lyen általánossá vált vagy válnia kellene
a zenekultúrának. Mindezt az utópiától
nem a mozgásművészet felkészültsége, ha
nem csakis -— egyelőre — a megvalósí
tás lehetősége választja el.
Ami pedig a mozgásművészet speciá
lisan művészi pedagógiáját illeti, úgy a
mozgásművészet úgy a technika, mint a
lelki tartalmak minden lehetőségét kiak
názza. E szempontbiól csak egy-két pél
dát említek. A »klasszikus« baUet pl.
képtelen súlyt és szenvedélyt, keménysé
get és szabad lendületet kifejezni. A moz
gásművészet nemcsak ezt, de a könnyűség minden regiszterét is kifejezésre jut
tathatja. Ennek megfelelőleg a mozgás
művészet számára nincs tartalmi korlát.
Démoniság és tiszta áhítat csak úgy ki
fejezhető általa, mint bacchantiküs ' derű
és sötét tragikum. A mod'ern színp^ad szem
pontjából csak a mozgásművészet nyújt
hatja a nélkülözhetetlen, hajlékony tánci
eszközt.
(Szentpál Olga.)
Múzsa Ödön, író. Színműve: sTatjána
hercegnő«, operett 3 felv. ElsŐ előadása

1921. május havában Volt az Újpesti Blaha
Luj za-színházban.
Mucsi Anna, színésznő, sz. 1892. ápr.
12-én, Budapesten. Színpadra lépett 1911ben.
Mucsnay Izabella, színésznő, sz. 1899.
ápr. 29-én, Hátszegen, Hunyad m. Szí
nésznő lett 1918-ban.
Jffuhai Jenő, színész, sz. 1886. máj.
17-én, Mezőbándon, Marostorda m., szí
nész lett 1912-ben.
Muhoral Etelka, színésznő, 1853. okt.
2-án vendégszerepelt a Nemzeti Színház
ban a »Viola« c. népszínmű premierje al
kalmával, Vilma szerepében. ())Játóka elfo
gult volt«, írja i^óla a »Pesti Hirlap«.)
Mukányi, vj,. 3 felv. írta Csiky Ger
gely. Bem. 1880. okt. 22. Nemzeti Szín
ház. Mukányi: Szigeti József. A többi
szereplők: Molnárné, CsiUag Teréz, Már
kus Emma, Lendvayné, Szathmáryné, Pa
lotai Piroska, Újházi Ede, Vizváry Gyula,
Halmi Eerenc, Szigeti Imre, Főidényi
Béla, Pintér, Hegyi, Egreasy. (A darabot
eredetileg »Kukányi« címen nyújtotta be
a szerző, de &gy ilyen nevű család kéré
sére Csiky »Mukányi«-ra változtatta,.)
Mukies Giergely,
szabadkai
lakos,
1868. május 8-án kelt végrendeletében a
Nemzeti Színháznak 2000 frtot hagyomá
nyozott. (Lásd: »A Hon«, 1868. aug. 14-)
Mu'kiís János, szabadkai polgármester,
elnöke volt a helyi színügyi választmány
nak. Megh. Szabadkán, 1883. április ha
vában.
Mulató Budapest, A budapesti szín
házak és mulatók napilapja. Szerk. Székely
Dávid. 1901-től 14. szám. (Ebből alakult
át az »Artista világ«,.)
Mulatságos vígjáték. Az 1800-as
évek elején a ?>mulatságos vígjátékcc elneve
zés is szerepel a színlapokón.
Munkácsi színészet. 1834. jún. 22-én
Keszy József színigazgató játszik itt.
(»Honművész«.) 1859. júl. végén Lángh Bol
dizsár társulata kereste fel a várost. A ta
gok között volt: Biróné, Csiszér, Sztupa,
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Munkácsy Flóra
Dombi, Békéssi. 1871. húsvét után Miklóssy Gyula itt az igazgató, 1875. okt.
végén pedig Krecsányi Ignác vonult be
•ide nagyszámú társulatával. 1882. júl. vé
gén Lászy Vilmos az igazgató, egy év
után Í8 Őt látták itt viszont. 1886. június
havában megalakult a színügygyámolítóegylet, Merényi J.áno8 polgármester és
Simsa Kornél gimnáziumi tanár buzgólkodása mellett. 1899. nov. 28-áu felavat
ták az új színházat, amelynek építési költ
sége 160.000 korona. Van benne 25 pá
holy, 172 ülőhely, több állóhely. Épí
tette Voytha Adolf. Első igazgató: Kun
hegyi Miklós. Színre került az elsó' estén
Ábiiányi Emil prológusa után (melyet a
nagy költő maga szavalt el), »Bánk bán«
I I . felvonása, (Bánk: Pálfy György, mint
vendég), »Felhő Klári« I I . felvonása és
Konti József »Citerás« c. operettjének I.
felvonása. 1916. márc. havában Krémer
Sándor társulata járt itt. 1901—1902-ben
Halasi Béla, 1907. aug. havában Palányi
Lajos társulata kereste fel a várost, majd a
következő igazgató dr. Farkas Ferenc lett.
(1909. dec. 1.) Ö működött itt 1911-ig,
amidőn Kövessy Albert váltotta fel a sor
rendben. 1914. jan. havában Krémer Sán
dor jött be a városba, kinek fŐbb tagjai;
Tóth Ilona, Dezséri Emma, Dezső Vil
mos, Füredi Vilma, Beregi Gyula, Mezei
EUa, Révész Böske, Vámos Jenő, Kertai
Hona, Fabró Harry, Bokor Viktor, Kerpely Brúnó. 1916. jan. havában újra Kré
mer Sándort hívták meg ide.
Munkácsy Flöra,
Feleky Miklósné.)

színésznő.

(Lásd:

M u n k á c s y (Brassányi) Gyula, színész,
sz. 1856-bau, Máramarosszigeten. megh.
1884- nov. 6-án, Fehértemplomban. 1875.
őszén lett színésszé, Krecsányi Ignácnál,
majd évekig a Népszínház kardalosa volt,
majd megunva a kórusban való működést,
vidékre megy és mint tenorista felküzdi
magát az ismertebb nevű színészek kö
rébe. 1881-ben nŐül vette Tóth Ilonkát,
a Népszínház tagját. (L. o.) 1876-ban
lábát kificamította s emiatt hosszabb időre
megválik a színpadtól. 1884-ben felépült
és elszerződött J a n i Jánoshoz, Fehértem
plomba, ahonnan Lúgosra kellett volna
mennie a társulattal, de a halál ebben
294

megakadályozta. Gyászjelentését Simon
Péter fehértemplomi tanár adta ki, mely
nek megható befejező része így szól: >>Ezen
utolsó tisztelet megadására bátorkodom
meghívni mindazokat, kik elismeréssel yiseltetnek olyanok iránt, kik a művészet
szolgálatában s magasztos küldetés telje
sítésében áldozzák fel életöket. Béke po
raira !«
Munlíácsy J á n o s , színműíró és szer
kesztő, sz. Nagyváradon. Különösen a
Bajza Józseffel való hosszas polémiájá
val tűnt fel. Megh. 1841. júl. 22-én, Ara
don. Színművei: »András és Béla vagy
korona és kard«, ered. históriai dráma
5 felv. Előadták Pozsony, 1833. ápr.
15. wGarabonciás diák«, tüneményes vj.
3 szakaszban, népdalokkal és tánccal, ze
néje Pály Elektől, Budán, 1834. aug. 23.
»Tündér Ilona«, tünem. vj. 3 szakaszban.
Zenéje Szerdahelyi Józseftől. Pest, 1838.
aug. 5.
Munkácsy IVIariska, színésznő, sz.
1867-ben, Hajdúböszörményben,
megh.
1912. okt. 15-én, Budapesten. 1889-ben
végezte a színészakadémiát, ahonnan ez év
től kezdve a Nemzeti Színház tagja lett.
1896-ban a megnyíló Vígszínház szerződ
tette, de már Öt év múlva ismét vissza
tért a Nemzeti 'Színházhoz. Elismert te
hetség volt s bár kisebbfajta szerepeket
játszott, mégis mindenkor kitűnt sokolda
lúságával és megbizhatóságával.
Munkácsy (Gaidler) Pái,
színész,
színigazgató, sz. 1813. szept. 12-én, Mun
kácson, hol nemes származású atyja me
gyei hivatalt viselt. (Ősei Németországból,
WolffenbÜttel-ből, vándoroltak be Magyar
országba.) Atyja halála után az alig 20
éves s teológus ifjú gondnokával össze
szólalkozott, ezért színész lett Abday Sán
dor társulatánál. A kitűnően képzett fia
tal ember nagy hajlamot és tehetséget
mutatott az idegen nyelvek tanulására, be
szélt németül, olaszul, franciául. 1835-ben
már mint »Kemény Simon« személyesítője lépett föl, később Fekete Gábor szín
igazgatónál működik. Alakja magas volt,
komikus és hősi szerepeket játszott. Megh.
1846. máj. 10-én, Pesten, agyvelŐgyuladásban. — Neje: Mészáros Anna, (feodóbaári és uagybitsei), színésznő, sz- 1817-

]Munáiiyi ZBigtaondné

Munkapad
ben, Nógrádinegyében, megh, 1893. aug.
28-án, 76 éves korában,
Budapesten.
1834-beu, Budán működött, íiol 25 frt
volt a fizetése. 1835-ben innen megvált.
1840-ben Kaposvárott,
Zalaegerszegen,
1841-ben Győrött és Komáromban mű
ködött. Később Török Béni színész (L.
o.) felesége lett. Leányuk: Munkácsy
Flóra, színésznő, a későbbi Feleky Miklósné. (L. 0.) (Családjából származott Mé
száros Kálmán (L. o.), az Orsz. Színész
egyesület volt irodaigazgatója.) Munkácsy
irodalmi műve: Magj^ar ITiália.
Murtkapad. így nevezik a színilázak
ban a színpad felsŐ területének azon ré
szét, abol a díszletek zsinórozását és csigázását kezelik. (V. ö. Zsinórpad.)
Munkás-műkedvelő Szövetség Szín
háza. Megnyílt Budapesten, 1915. dec
•IQ-én, Nagydiófa ucea Ó. szám alatt.
Munziinger Jíízsef, a varsói operalxáz
basszistája, 1922. szept. 1-ón mint vendég
fellépett a Városi Színliázban, a »Faustí!
Mefisztójában. 1923. jún. 23-án u. o.
ugyanabban a szerepben lépett fel.
Murai Károly, (cs. n. Kovács László)
író, hírlapíró, sz. 1857-ben, Kecskeméten.
Középiskoláit szülővárosában és Pozsony
ban végezte. A budapesti egj'^etemen jogot
hallgatott. Színművei: »Az első évforduló<(, vj. 1 felv, Bem. 1882. máj. 22.
Nemzeti Színház. ))Virág^akad!ás«, vj. 1
felv. Bem, 1886. nov. 12. U. o. ))Huszárs^erelem«, vj. 2 felv. Bem. 1890. okt.
31. U. o. (A bécsi Deutsches Tlieaterben:
1891. okt. 9. Berlinben és Brünnben: 1891.
nov. 14.) )>Az ördög fiac<, vj. 1 felv. 1892.
»A pezsgŐK vj. 3 felv. 1893. U. o. sCitfrrás«, operett 3 felv. Zen. szerz. Konti
József. Bem. 1894. febr. 23. Népszínház.
— Monológjai. »Ádám és Éva«, »A mama«,
»A revolver<í, »A váratlan fordulat«, »Aki
mer, az nyer«. — Fordítása: »A kis cukrászné«, operett 3 felv. Irta: Dépre Ernst.
Zen. Bzerz- Clairville Charles'. Bem. 1897.
aug. 31. Kisfaludy Színház.
Murányi Ignác, temesi főispán 1869.
okt. havában ezer forintot ajánlott fel a
Nemzeti Színház részére. (»A Hon«, 1869.
okt. 30.)

Murányi Jözsef, 1902. okt. 26-tól a
kassai »Színhází Üjság« szerkesztője volt.
Murányi Julis, színésznő, sz. 1880.
okt. 6-;án, Szegeden. Színpadra lépett 1898.
virágvasárnapján, Dobó Sándor színigaz
gatónál.
Murányi Zsigmond, úttörő színész,
6gj zilahi ev. ref. lelkész fia; előbb Er
délyben asszesszor volt, majd Dérynével
együtt működött Pesten. lS07-ben nejével
Pestre szerződött, ahol a második magyar
színtársulat egyik vezetője lett, d'e egy
,6Y múlva visszamentek Kolozsvárra. 1811
—•1814-ben ismét Pestre kerül, majd vidiéki színpadokon vendégszerepel. 1816—
1817-ben Miskolcon és Kassán játszik,
1819-ben Székesfehérvárott volt, 1820-ban
visszakerül Miskolcra, 1821-ben Komárom
ban volt nejével és négy gyermekével.
1822. aug. 4-én táblabíró tisztséget nyert.
(Lásd erről: »Magyar Kurir<í, 1822. I. kö
tet, 398. lap.) 1824—27-ig Kolozsvárott
működött. A későbbi években megvált a
színpadtól. — 20 színdarabot fordított
németből. Eredeti munkái ezek: »Karolo
Karolino«, vj. »Idoli«, vj. 1 felv. (1795).
»Hivség próbája«, vj. 3 felv. 1809. »Leánybarátság«, vj. 1 felv. 1809. »Zitah Mani«,
vitézi játék 5 f. 1810. ;>Ezüst menyegző«,
1810. »Mária Terézia és a magyarok hűsége«, históriai rajzolat 4 felv. 1822. —
Déryné szerint: »színdarabokban is, éne
kesekben is mindent gyengén játszott.«
Azt is írja róla, hogy fahangja volt. Mint
rendező hasznára volt a vándortársulatok
nak.
Murányi Zsigmondné
Lefévre Te
rézia, úttörő színésznő,
egy francia
menekült leánya, 1803-han már Ko
lozsvárott színésznő volt, naiva szereplíörbeu és ez év március 14-.én lépett fel
először. 1804. máj. 21. óta kimaradt és
1805. jan- 6-án újra szerződött s 1806-ig
működött ott. Itt ismerkedett meg kér
sŐbhi férjével, M. Zsigmonddal, kivel egy
bekelt lés vele a pesti társasághoz szerző
dött. 1808-ban újra visszatért Kolozsvárra
a férjével. Ezután 1811. és 1814-ben a
pesti és a vidéki színpadokon szerepelt.
A »Magyar Kurir« ekkép jellemzi: »E1annyira magára vonta tiszta actiója, kel
lemetes kimondása, helyes mimikája s
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Murska Ilma

MurapKy Arthur
legjobb ízléssel választott öltözete által még
a ,Külső Országi Theátromokban forgott,
Drí.maturgiában jártas s miveltebb érzésű
nézők figyelmetessét is, bogy méltóan elsÖ
ceülagnak tarthatjuk a Magyar TKeátrum
óh. fájdblom! miég homályosótska egén«.
Felette becses kritikát olvasunk róla Fáy
András feljegyzéseiben, mely így 8z;ól:
»M urány iné azon szerepekb en, mikb en
lágy nőiesség és szenvedés voltak a
fő jellem-vonások lÓs alapok, kitünŐ volt;
azonban, mit csak Ő nála tapasztaltam, kü
lönös volt játékában az, bogy szerepeit
nem csak játszotta, banem azokba érzel
mei teljességével ámult be (sic!), annyira,
hogy szemeiből záporoztak a könnyek s az
érzés nébol csalniem elfojtá szavait. Oly
kor, miíi'Őn nővéreimmel, kík nagy kedvelői
valának a színliáanak, Pesten mulatvián, né
hányan a színész-társaságból elŐadiás után
nálunk vacsoráztak, Mupányiné még* min
djéig potyogó könnyekkel ült az asztal
nál 8 csak id,őviártatva engesztelődvén ki,
színházi bánatáb'ól elvetett valamit-x
Diérynét Ő oktatta a színpaidta és vele
•hosszú időn át meg'hitt viszonyban élt.
Komlóssy Ferenc egykori rendező szerint
M-né »0r8Ína grófnő«-ben a híres Schrőder Sophiet is felülmulta. 1824—1827ben ismét Kolozsvárott játszott, ezután fér
jével visszavonult a színipályától. Fordí
tott több színdíarab'ot. Ismertebb'; »Totila, gótbusok királya«. Kézőjáték 5 felv.
Előadták 1813—l^rben'és 1829. jún. 2-án,
Kolozsvárott. — Gyermekei: Karolina, sz.
1810-ben, megh. 1823. febr. lO^én, Pé
csett. Mint gyermekszereplő tűnt ki lós
szép haladást tanúsított. SírkÖfelírata:
Állj meg váridbr e' halotti
Sírhalmok közt poromnál,
Itt pihen Murányi Lotti —
Lelke az angyaloknál.
Virág volt itt, de angyal ott.
Tizenhárom tavaszt ért,
Ellebegett, sírni hagyott
Atyát, anyát s öt testvért.
Többi igyermekei: Antónia, Zsigmond,
Sánd'or szintén szerepeltek színpadon.
Mnraphy Arthur, angol vígjátékíró.
Niálunk is színre került munkája: »A fél
tékenység vígjátéka«, vj. 3 felv. Ford'.
Tóth József. Bem. 1859. márc. 19. Tóth
József javára, a Nemzeti Színházban.

Muraszombati színészet. Muraszomba
ton (Vas m.) 1885. dec. havában Iraai
Zsigímondf társulata működött. 1912. szept.
—okt. havában EadÓ Béla társulata tar
totta itt előadásait.
MurgácB Kálmán, zeneszerző, sz. 1893ban, Sepsiszentgyörgyön. Középiskolái el
végzése után közigazgatási pályára ment.
Édeaatyja jó' hegedűs volt, aki korán
kezdte tanítani. Dalokat, nótákat már Hs
gimnazista korában írt, de komoly fel
tűnést, amely nevét egyszerre népszerűvé
tette, csak az 'összeomlás után szárnyrakelt
és mélységes hazafias érzéstől fűtött dalai
val aratta. »Édesanyám ablakára rá borult
a báuat<í, »Csíkországi fenyvesekben el
hervadtak mind a gyöngyvirá@ok«, »Vak
katona koldul«, »Dal egy kis zászlósrók,
»Tükrös piros szív«, »SzŐke Tisza baragjár
ban megáradfc«, stb. közismert nótái a
magyar bánatnak szívbe markoló kifejezői.
Kétszáznál több a nyomtatásban meg^
jelent dalainak száma. A zeneiskolákat
magánúton végezte és minden munkáján
meglátszik a komoly, öntudatos alkotás.
Szerzeményeit saját maga adja elő és az
elsők között volt, aki a Zeneakadémia pó
diumán a magyar nótát megszólaltatta.
Több színdarabhoz szerzett kísérő zenét.
»Angyali vigasz« című ifjúsági darabját a
Városi Színházban mutatták be. Géczy Ist
vánnal közösen írt »Ki a legény a csárdá
ban ?« cimű egyfelvonásos a műkedvelőknek
állandó és közkedvelt műsordarabja.
Murray (möré) Alfréd,
angol író,
Nálunk is színre került színműve: »A postásfiú«, operett 3 felv. Társsz.: Tanner
James. Bem. 1901. jan. 22. Magyar
Színház.
Mursk'a Ilma, operaénekesnő, sz. 1835ben, Zágrábban, megh. 1889. jan. IG-án,
Münchenben. (Atyja helytartótanácsos volt
Zágrábban, bol 1888. április közepión balt
meg. Eredeti neve: Puksecs József.
»Murskiíí előuevet az 1850-es években
kapta.) 1860-ban Bécsben Marchesi aszszonynál tanult, majd' öt év múlva a bécsi
operához szerződtették. Közben vendégsze
repelt Flórencben, Livornóban, Madtidban,
Barcelonában, Oataniábau. 1864. febr. 3-án
mint vendég fellépett a Nemzeti Színházi
ban, »Lucia«-ban; második fellépése az
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Mustó Gusztáv

»MuBÍk und Theaterzeituiig<<
)>Alvajáx.ó«-baii volt mint Amina; febr.
18-án pedig mint Gilda a »Eigoletto«-ban.
ü . e. év április havában Berlinbe szerssődött. 187-í-ben Amerikába ment, azután
házasságra lépett egy Eder nevű határőrvidéki katonai auditorral. 1880. ápr. 20-án
ismiét fellépett a Nemzeti Színbazban, a
»Troubadour« Leonórájában. »Énekébten kü
lönösen a magas, bár nem erős, dte ezüst
tisztaságú hangok s elragadó trillái voltak
a meglepők. Különben nemcsak a hang
jával, hanem a szépségével is hódított.
Karcsú, csábító alak volt, elegáns könynyedbégű mozgással, ábrándos szemekkel,
melyekből érzékiség ós szenvedély szikrá
zott, pirosas szőke, tündéi'ileg düs hajjal,
mely egész alakját beburkolhatta«, írta a
»Pesti Hirlap«, 1889. jan. 19. Midőn utol
jára (1880. Éigolettobau) itt vendegszorepelt, a »Pesti Hirlap« hűvösen írt róla,
mondván: »szerepiét oly kiszámított Öko
nómiával énekelte, amilyen egy kalmár
nak is becsületére válnék«.
»Musilíj und Theaterzeitung«j 1876.
okt. havában indult meg Pesten, Noszedá
Gyula szerkesztésében.
Musil K l á r a ,
énekművés2aiő, 1911b'en a bécsi Volksoper tagja volt. 1916.
ápr. Ö-én és 1917. jan. 17-én Budapesten
elŐadó-estélyt tartott. 1918-tól a hamb'urgi
Stadttbeaterbez szerződött.
Muskátli-Kabaré, az Andrássy-út és
Csengeri-u. sarkán Gózon Gyula igazga
tása alatt megnyílt 1919. jan. 31-én. Ta
gok : Berky Lüi, Gömöry Vilma, Deák
íTlóra, Szűcs Nelly, Donátb Aranka, Ger
gely Lajos, Rad'ó Sándor, Iványi Dezső,
Czobor Ernő. Megszűnt 1919. dec. 15-ién,
a kommunisták terrorja folytán.
Mus&et (müsszé) Alfréd, fr. költő, sz.
1810. dec. ll-ién, Párizsban, megh. 1857.
máj. 2-án, u. o. 1906. febr. 23-án le
leplezték Párizsban a szobrát. Niálunk is
színre került művei: »Csapodár«, vj. 3
felv. Ford. Csáthy Géza. Pest. 1866. »Ne
fogad'] fel soha semmit«. Ford. Paulay
Ede. Pest. 1879- Üj betanulással: 1908.
febr. 14. »Borbála«, vj. 3 felv. Eoíd.
Paulay Ede. Meséje magyar tárgyú. Bem.
1883. máj. 11- Nemzeti Színház. »Kaland«, vj. 1 felv. Bem. 1916. febr. 26.

Vígszínház. Egyéb színműve: »Az aj tó
tárva vagy zárva legyen«, »Egy kis sze8aaly«, »Nem kell tréfálni a szerelemmel.«
Musf)ó Gusztáv, színiész, súgó, sz. 1841ben, megh. 1910. okt. 27-én, Budapesten.
Atyja kántor volt, kinek már hat éves
korában segédkezett a misézés körül. 1859.
júl. 20nán lépett a színészpályára, Budái
József volt első igazgatója Debrecenben;
Sántha Antal, a Nemzeti Színház egykori
pénztárosa és Odry Lehel voltak első pá
lyatársai. Az akkori szokáshoz képest, ő
is — mint kezdő színész — kilenc hónapig
nem' kapott fizetiéfet s ezaa idő alatt hang
jegymásolással ée szerepezéssel kereste ke
nyerét. Később Od'ryval együtt Horváth
György társulatához szerződött. Itt történt
az, hogy a társaság súgója megszökött s
így Mustónak' jutott ez a dípzes állás. Köz
ben játszott dtámákban és víg játékokbán,
a kardalosokat pedig, mint a társulat
egyetlen zenésztagja, betanította a kénye
sebb operettekre.
Így került 1862-b'en Aradiba, Sinkó Jó
zsefhez, akivel 1866-ben Debrecenben 9
évig működött. Ez volt akkor a vidék
legelső társulata, tagjai Rónai Gyula, Vizváry Gyula,'Bercsényi, Odíy, Blaha Lujza,
Tannerné (a későbbi Erkel Sándorné), aiik
Rónai kivét6lé.vel később mind a budapesti Nemzeti Színház hatalmas támaszai
lettek. Debrecenben Mustó az úgynevezett
bonvivant szerepeket és az operett »énekes-komiku8« szerepeit látta el. Vizváry
Gyula feljövetele után az Ő szerepkörére
volt kiszemelve. Addig is eljátszotta a
fenti kettős szerepkör sok nehéz szerepét;
áe asért azonkívül az operákat is kellett
elsugnia, sőt akárhányszor — a zenekar
katonazenekar lévén — le kellett ülnie
a zenekarba is, ahol a flauto szólót látta
el. E kettős minőségben a vidéken jó
hírnévnek örvendett. Szerdahelyi Kálmán
Mustot már a 60-as évek elején felhívta
a Nemzeti Színházhoz súgónak, de ő len
maradt vidéken, ahol ekkor volt színészpályájiának emelkedésén. Az akkor divatos
Faust-paródia Siebeljében a debreceni kö
zönség, a nyári állomiáson. Nagyváradon,
az akkori »sláger<í-ben, a »Tamás bátya
kunyhójá«-'ban, mint Bengálit, a »Londbni koldusok«-ban mint Prospektet ün
nepelték. Érthető ezek után, hogy a kény-
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Műfordító

Mnsszoi'jiszki JModeszt Petrovics
szerűségből elváUalt sugóságot már épen
le akarta rázni, amikor &gy sajnálatos eseménr pályájának más forclulatot adott.
187Í. januárjában a debreceni színházban
gázrobbanás volt, melynek egyetlen áldo
zata Mustó lett; az explózió folytán úgy
földhöz vágódott, hogy megsántult, Begy
é\T.o- mankón járt és színészsikereinek
napja akkor leáldozott.
Még 1875-ig Debrecenben maradt, ek
kor azonban Erkel Sándor, Tannerné,
Blaba Lujza és Odry Lehel ajánlatára a
Nemzeti Színházhoz szerződtetbék opera
súgónak. Ott is maradt; 1884-ben átjött
az operai személyzettel a M. Kir. Opera
házhoz, hol azóta derekasan súgott olaszul,
franciául, csehül, angolul, lengyelül, hol
landul, — sőt még magyarul is. Rövid
látó énekeseknek, kik a karmestert nem
látták, Ő adta meg a jelt a »bevágásra«;
hiszen a legtöbb operát lés operaszerepet
kcnyv nélkül tudta. 1905. máj,. 10-én ün
nepelte működése 30 éves jubileumát. Hí
res volt kitünó' emlékezőtehetségéről. Állí
tólag 14 operát tudott könyv nélkül el
súgni.
Koporsója felett Várady Sándor mondott
búcsúztatót. — ]\íunkája: )>Színházi emlény.« Árad. 1862.
Musszorgszki Mod-eszt Petrovzcs,
orosz zeneszerző, sz. 1835. márc. 28-án,
Karedben (Pszkov-kormányzóság), megh.
1881. máre. 28^án, Pétervárott. Nálunk is
színre került műve: »Godunov Borisz«. Ezt
a M. Kir. Operaház 1913. dec. 30-án
(csonkán) előadta, de csakhamar letűnt a
műsorról; felújította, most már egészében,
1930. máj. lO^én.
M u t a t v á n y . Á régi színészek idején
az előadás-szó kifejezése. (Lásd: »Magyar
Kurir«, 1792. 371. oldal: )>Mutatványaival
a' játszó színre ki-álhat«. Szily Kálmán
1819-ből származtatja a szó eredetét, Kis
faludy Károly »Pártütők« I I I . felv. 1.
jelenetéből véve át, ahol e sorok állnak:
»Hiszen a kritika igen kegyes lesszi, mint
hogy első mutatványunk.« [Á magyar
nyelvújítás szótára. Budapest. 1908. 531.
oldal.])
M n t a t v á n y i pröba, a. m.: főpróba,
az első színészek idején. (1790.)

Muzsálí. Á régi görög mythológiában
a tudományok és művészetek istennői. Zeus
leányai; kilencen voltak, u. m.: Klió a
történelem, Euterpe a zene, Melpomene
a szomorújáték, Thália a vígjáték (álta
lában: színészet), Terpsychore a tánc,
Erato a szerelmi költészet, Polyliymnia a
szónoklat ós lyrai költészet, Uránia a csil
lagászat és Kalliopé az epikus költészet
múzsája; kedvenc tartózkodó helyök volt
Parnasszus, Pindus és Helikon nevű he
gyek, továbbá Hippokrene, Kasztalia és
Aganippe források.
Muzsa-kávéíiáz.
A vSzínészegyesület
bérházában megnyílt 1891. aug. 14-én.
Itt tanyáztak az ú. n. daltársulati színé
szek; itt kötöttek szerződést, innen indul
tak útra a A'idéki vándorok. ElsŐ bérlője
Reichert Dávid, 1909-tŐl Leichtmann Ig
nác. Á világháború után a kávéház meg
szűnt.
Muzsaíemploni. A színház ideális és
egy kissé fellengzős elnevezése.
Muzsika, (ars musica), a múzsák mes
terségét jelenti.
MuzsikálfS a k a d é m i a volt a neve a
régi színházi világban a zenei egyvelege
nek, mikor is leginkább opera-részleteket
adtak elő.
Muzslay J á n o s ,
Karapis János.)

színműíró.

(Lásd;

jVIŰérzék. Azon velünk született tulaj
donság, mellyel képesek vagyunk a szép,
j ó és nemes dolgok megítélésére. Csak
a helyes érzékkel megáldott egyén tudja
valóban élvezni a képtárak, szobrok ki
állítását és a klasszikus színművek és ope
rák előadását.
Műfaj. Az irodalmi művek csoportjaira
használt elnevezés. Megkülönböztetünk a
drámai műfajoknál: tragédiát, vígjátékot,
népszínművet, stb., az énekes műfajok
nál: operát, operettet, vaudevillet, stb.
Műfordító. Az idegen költészet ma
gyar átültetőit
műfordítónak
hívják.
(Szász Károly, Arany János, Vörösmarty
Mihály.) [V. ö. Magyarországi Műfordí
tók Szindikjátusa.]
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Műkedvelői társulatok

Műítész
Műítész. így nevezték régente a kriti
kusokat. (V. -ö. Színikritikus.)
Műkedvelő. A nem hívatásos színpadi
szereplő neve. A M. szó csak 1830. után
keletkezett. (»Magyar Nyelv«, 1909., 10. sz.,
449. oldal.) Vannak főrangú és polgári
M-k. Vállalkozásuk érdekes, mert nem kenyérszerzéa a céljuk, hanem mulatságból,
időtöltésből, művelődésből kifolyólag vál
lalnak szereplést. Gyakran jótékonycélra is
játszanak a M-k; volt rá eset igen sokszor,
^ogy gyakorlott M-k nyitottak meg új
gzínhá5;akat és műkedvelőkből lettek hivatá
sos színészek is.
Műkedvelő (A). Dezső József folyó
irata, megjelent 1906—7-ben, Budapes
ten.
Műkedvelő Egyesületek Országos
Szövetsége. (Lásd: Magyar —.)
Műkedvelői előadások. A nem hívatá
sos színészek színielőadásait műkedvelők
szokták rendezni a maguk mulatságára
nyilvános, esetleg zártkörű jelleggel. Ná
lunk már a legrégibb időktől fogva diva
tozott. Tudunk arról, hogy 1628-ban Beth
len Gáborné, az erdélyi fejedelemasszony
palotájában főrangú előadókkal tartott szí
nielőadást és 1677-ben gr. Porgách Ádám
országbíró ]Dozsonyi palotájában is tartot
tak magyar nyelven előadást.
Műkedvelői társulatok hazánkban min
denütt alakultak, leginkább azonban oly
helyeken, ahova hívatásos színtársulatok
esak gyéren látogathattak el. Ezen alakulá
soknak erkölcsi hasznuk is volt, amennyi
ben nagyban megkedveltették a közönség
gel a színészet pártolását. Többek között
tudunk a következő városok műkedvelői
alakulatairól: a kúnszentmiklósi ifjúság
1818- jan. 6-án tömörült, hogy színpadi
művészetet bemutassa. Erről a »Magyar
Kurir« ekkép tudósít: az »Intermezzo« c.
darabot »némelly a'theatromi mulatságok
ban gj^önyörködő személyek magyar nyel
ven eljádzották«,. (1818. jan. 27.); a dé
vai műkedvelői társulat megalakult 1820ban; Losoncon 1837. január havában ját
szottak' először a műkedvelők; Muzslán
1839. aug. 4-én; Kiskunhalason 1841. év
végén (újra megalakult a műkedvelői tár

sulat 1895. dec. havában. Dékáni Árpád
főgimnáziumi tanár közremŰlíödésével):
Dabason, Székesfehérvárott és Nagybányán
1843-ban; Nagykőrösön 1844. október,
Tasson december havában; Békésen 1845ben; Felcsuthon 1847-ben; Felsőbányán
1857-ben; Szilágysomlyón 1858- máj.
10-én; Szinér\'áralján 1858. november ha
vában ; 1858-ban megalakult még Jász
berényben is. Zilahon az 50-es években
alakult; Kecskeméten megalakult 1859..
szept. 15-én, midőn Szigligeti »Szökött
katona« c. népszínműve került színre. —
Egyéb alakulások: Szolnokon, 1862. ápr.
Első előadás ápr. 21. Kisfaludy Károly
»Szeget-szeggel« e. v.-ja ós Szigeti József
))Becsületszó« c. v.-ja került színre. Abonyban és Selmecen 1864. febr. havában játszanalí először a műkedvelők; Szarvason
jún. havában, ugyanezen évben Sepsiszentszentgyörgyön is alakul műkedvelői társu
lat. Hajdudorogon 1864. aug. 18-án,
Aradon 1865. máj. havában, Borosjenőn
1866. márc. havában, KŐrösladányban
1873-ban alakult. Ugyanezen évben Eakodczay Pállal megalakul a Fővárosi Ipa
roskör, 1874. év elején Gyöngyösön, 1876.
jún. havában Szatmárt, 1877-ben Battonyán, 1881. nov. havában Kúlán, 1883.
ápr. havában NagyrÖeén, egy év múlva
Besztercén is találunk műkedvelőket. Monoron 1885. aug. havában, Szilágj'csehen
1890. jan. havában lépnek fel először a
műkedvelők. Baján az 1919. év folya
mán alakult a Műkedvelők Köre. Ez azon
ban kb. 1926. óta már beszüntette tevé
kenységét. Az egyes társadalmi egyesüle
teknek (különösen: Mansz, Ipartestület,
Turul Sportegylet, Posztógyári Sportegy
let, stb.), van külön műkedvelő csoportja.
A műkedvelő tagok azonban alkalomsze
rűen társulnak egy-egy előadásra. 1928.
máj. havában a belügyminiszter a mű
kedvelői előadások ügyében a következő
rendeletet adta ki: »A műkedvelő társula
tok és előadások megfelelő ellenőrzése, va
lamint a legsúlyosabb válságg-al küzdő vi
déki színészet érdekében a belügyminisz
ter a vallás- és közoktatásügyi miniszter
rel egyetértően elrendelte, hogy a kor-*
mányhatóságilag láttamozott alapszabá
lyokkal működő műkedvelő előadások tar
tására alakult egyesületek a körrendelet
keltétől számított harminc napon belül a
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Müller HuRió

Műkedvelők Országos Egyesülete
Magyar Műkedvelő Egyesületek Országos
Szövetségébe tagokul belépni kötelesek. A
műkedvelő egyesületek, továbbá az ugyan
máa célból alakult társadalmi egyesületek,
ha műkedvelő előadást akarnak tartani,
valamint a magánszemélyek is kötelesek
az általuk rendezendő műkedvelői előadá
sokat a Magyar Műkedvelő Egyesületek
Országos Szövetségének előzetesen bejelen
teni, amelyeknek meg'történtét, valamint a
szerzői jogdíjak lefizetését az előadást en
gedélyező rendőri hatóságnál a kérelme
zéssel egyidejűleg igazolniok kell.
Műkedvelők Országos Egyesülete.
Alakult Budapesten, 1894. okt. havában.
Tb. igazgató Horváth Zoltán, a Nemzeti
Színház tagja. Hivatali cím: Lövölde-tér
2/a. Első előadásuk 1894. okt. 21-én volt.
Műkedvelők Színkáza.
Színművek
jegyzéke. Szerkesztette Adorján Sándor.
Az előszót Paulay Ede írta. (Ismerteti
a »Pesti Hirlap«, 1889. máj. 17.)
Műkedvelők Színpadja. PfeifferEei^
dinánd budapesti könyvkereskedo-cég iro
dalmi vállalata. Megindult 1889~ben. (Is
merteti a »Pesti Hirlap«, 1889. május 18.)
Működési engedély. így hívják azon
színész engedélyét, aki nem a rendes évvégi színész-vizsgán véteti fel magát a
Színészegyesület kötelékébe, hanem — bi
zonyára családi okok miatt — évközben
jelentkezik felvételre. Ez esetben az Egye
sület elnöke írásos engedélyt állít ki az
illetőnek, melynek alapján a legközelebbi
vizsgáig bármely színháznál működhetik.
Az engedély elnyeréséhez mellékelni keU
születési-, iskolai- és erkölcsi-bizonyítványt,
valamint szülői beleegyezést, de fontos,
hogy valamely igazgató a jelölt szerződtetési 'hajlandóságát is igazolja. Az így
nyert engedély csak a legközelebbi rendes
felvételi ívizsgáig szól, amikor az iUetŐnek
haladéktalanul vizsgáznia keli.
Müller-Guttenbrunn Ádám,
bécsi
színházigazgató, sz. 1852. okt. 22-én, Hidegkuton, Zala megye, megh. 1923. jan.
ő-én, Bécsben. 1873-han állami szolgá
latba lépett Bécsben és 1892-ben u. o.
a Raimund-színház igazgatójává hívták

meg. Munkája: »Das WienerTheaterleben«.
Leipzig, 1890. (Három kiadást ért meg.)
MüIIer Adolf,
zeneszerző, sz. 1802.
okt. 7-én, Tolnán, megh. 1886. júl. SO-án,
mint a Theater an der Wien tagja. Már
fiatal korában sok operát és daljátékot
írt, azonban sikert nem aratott velők. Sze
rencsésebb volt operettjével: »A fekete aszszony« és a »Szerelmi varázsital« o. mű
vével. Az előbbi Bécsben pár száz előadást
ért meg. A" 30-a8 évek végén Pesten a
Nemzeti Színház is műsorába iktatta.
1825-től 1884-ig összesen 640 színpadi
műhöz írt zenét, többek között a )>Lum^
pácius Vagabundua« és »Ördög E,óbert« c.
színdarabokhoz is, valamint az »Aranykirály, madarász és U8zkárnyíró« c. bohó
ságához is. (Bem. 1835. ápr. 9. Kassa.)
Pia; ifjabb M. Adolf, zeneszerző, sz.
1839-ben, Bécsben, megh. 1901. deo.
14-én, u. o. »Udvari bolond« c. operettjét
előadta a budapesti Népszínház, 1887.
márc. 11-én.
Müller Charles, impresszárió. Neveze
tes ember volt valamikor — nem is olyan
régen — Müller Charles, az első magyar
impresszárió. A \41ág legnagyobb neveinek'
viselőivel érintkezettt, világhírű művészek,
tudósok, utazók, írók budapesti szereplése
az ő irodáján keresztül jött létre. Caruso
vendégfellépését Ő közvetítette az Operaház
számára, Tetrazzini Luj za szintéi az ő
közvetítése révén vendégszerepelt nálunk,
Ysaye hegedűművészt, Yvonne de Trévillet ő hozta budapesti koncert-dobogóra,
Ő részesítette Budapestet az elsŐ repülés
látványának páratlan örömében, mikor Blé
riot híres repülőnapját rendezte.
Müller Fülöp, magyar származású kül
földi tenorénekest 1883. júl. havában a
szegedi színház szerződtette. (Sz. 1848ban, Nagyváradon.)
Müller Hans, osztrák drámaíró. Ná
lunk színre került munkája: »Tüzek«
(Plamme), színjáték 3 felv. Ford. Kállay Miklós. Bem. 1922. máj. 29. Ma
gyar Színház. (50-edszer: szept. 5. 75-Ödször: okt. 27. 100-adszor: 1924. febr. 21.)
Müller Hug6, német színműíró. Ná
lunk' is színre került míívei: »Illat«, vj..
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MüUer Irma

Müller Nordau

1 felv,. Bem. 1869. nov. 18. Budai Nép
színházban, ford. Kulisszeki Károly. »A
váróteremben«, vj. 1 felv. Ford. Szerda
helyi Kálmán. Bem. 1873. máj. 28. Nem
zeti Színházban. (A darabban csak 3 sze
mély van: Csegei Sándor: Paulay Ede;
Margit: Sz. Prielle Comélia és Pincér:
Karikás.)
MiiUer I r m a , operaénekesnő, sz. 1870ben, Budapesten, megb. 1892. febr. 13-^án,
u. 0. A zeneakadémiát Passy-Coraet veze
tése alatt 1890-ben Htünő eredménnyel
végezte. Tehetségét gr. Zichy Oéza inten
dáns felismerve, operaházunkhoz szerződ
tette, ahol a közönség kedvence lett. Kis
terjedelmű, de kellemes és csengő hangja,
eleven játéka a víg dalművek szerepkörére
utalta. Első fellépte a »Eortunio dalásban volt. Zeneszerzéssel is foglalkozott.
Eltemették a kerepesi úti izr. temetőbe.
Miiller J á n o s ifj. dr., ügyvéd, vidéki
színikritikus, sz. 1898. naiárc. 21-ién, Pécsett.
A harctérről hazatérve, 1919-ben a »Pécsi
Est« c, politikai napilap színikritikusa és
színházrovatvezetője lesz s az is marad
egészen 1925-ig, a »Pécsi Est<í megszűné
séig. Közben három idényen át szerkész
tette és kiadta a »P6csi Színpad« o. mű
vészeti hetilapot. Színházrajongását édes
anyjától, néhai SzabÓ Stefánia férj. dr.
Müller Jiánosnétól örökölte, aki nagyon
szerette a színészetet és a pécsi színtársula
tot állandóan vendégelte. A )>Pécsi Est«
megszűnése után egy ideig a budapesti
»Színházi Élet« pécsi tudósítója lesz, majd
a »Pécsi Színházi ElletK szerkesztését veszi
át 1926 Őszén Dobos Gyula társaságá
ban. Később a szegedi »Színházi Ujság«,
»Or8zágos Színházi ilevű« pécsi szerkesz
tője lesz, de munkatársa marad a sPécsi
Színházi Élet«-nek is, melynek ma is
munkatársa. 1922. őszén az »IdŐ« c. Pé
csett megjelenő hétfői hetilap színházrova
tának vezetését veszi át s kritikáit mindig
áthatja a színház iránti rajongás és meg
győződós. Egyszer, 1924. júniusában a kar
személyzet jutalom játékán föl is lépett há
rom különböző szerepben, a »Eaun« cím
szerepét, a »Marsall« Litvay színészét és
a »Mágnás Miska« címszerepét játszotta
el, mint kritikus, zsúfolt ház elŐtt. Ezen
szerepeiről a »Pécsi Est«-be
Kürth'y

György, akkor pécsi színigazgató írt el
ismerő kritikát.
Müller J e n ő , 1901. aug. 6. szept.
30-ig Ausptiz Jenővel a hódmezővásárhelyi
»Színházi UjságK szerkesztője volt.
Müller Katicaj primaballerina, sz. 1860.
máj. l-én, Pesten, megh. 1929. tnáj.
25-én, u. o. Tanulmányait Campilli Fri
gyesnél végezte, Pestetn, s már 6 éves korá^
ban bejutott a Nemzeti Színház balletnövehdl^ei közé. 1879. ápr. 1-től az in
tézet szerződtetett tagja lett, ahol 1897.
máj. 15-ig működött. (M. Kir. Opera.)
Első külföldi veníiégfellépte 1887. febr.
13-án volt, a velencei Fenice színházban.
1902—1904-ben a színészakadémia tánctanárnője volt. A régi klasszikus hagyo
mányokon alapuló koreográfia egyik leg
kiválóbb magyar reprezentánsai közé tar
tozott. A »Coppélia«, »Naila«, ))Piros cipőí\
stb. főszerepeiben nagyszerű képességé
ről tett tanúságot. Minden alakításával
újabb és újabb sikert aratott. Attól kezdVe
valóságos diad'alút a pályafutása. Mikor
nyugidíj azfcák. azt a csaknem szállóigévé
vált pár szót mondta:
— Nem vagyok én Öreg, csak becsü
letes !
Ez a mondás indította meg azután azt
a lavinát, amely rövidesen maga alá te
mette Nopcsa bárót, az Operaház akkori
intendánsát.
Nyugalombavonulása után
férjhez ment és teljes visszavonultságban
élt rókushegyi villájában.
Müller Mátyás, színházi karmester, sz.
1872. jan. 3-án, Budiapesten. Huszártiszt
korában előszeretettel foglalkozott zenével,
majd 1899. szept. havától színházi kar
mester lett. 1910-ben Szegedten működött,
onnan Debrecenbe szerződött, hol 1927.
máj. havában jubilált. Egy néhány .évig
a kolo^vári Nemzeti Színház karmestere
volt. Eredeti operettje: »Falu rózsája«, to
vábbá: »Egy nap a bagolyvárban* (1911.)
Társszerző: dt. Stadler Izidor ós Knebel
Jenő.
Müller Nord.au, osztrák zeneszerző. Ná
lunk is bemutatott operettje: »ElnökkÍ8asszonya, szövegét írta: Landesberg Ale
xander. Ford. Stoll Károly. Bem. 1900.
júl. 20. Fővárosi Nyári Színház.
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MüUer Ottó

Műutazás

Müller Ottó, színházi karmester, sz.
1834^ben, Prágában, megh. 1909. jún.
14-én, Kolozsvárott. A bécsi zenekonzervatóriumban nyerte kiképeztetését, majd
mag^'^arországi német színtársulatoknál mű
ködött. 1880. okt. 1-én Temesváry Lajos
magyar társulatához szerződött és ettől az
id'Őtől kezdve szakadatlanul magyar társu
latoknál működött, elsajátította a magyar
nyelvet, jó magyar ember lett belőle. A
nagy árvíz után ő nyitotta meg a sze
gedi színMzat, majd a színház leégése
után gr. Esterházy Kálmán intendáns
1885-ben Kolozsvárra szerződtette. Ettől
kezdVe utolsó leheletéig Kolozsvárott ma
radt. Pábnay Ilka, Mezei Mihály, Küry
Klára aií ő keze alatt tanult. Lelkiismeretes
ember volt, társulata karénekeseit párat
lan kitartás mellett kottaismeretre taní
totta. 1890. dec. 1-^n vezényelte az 1000-ik
előadást. 1908. jan. 1-én ment nyugdíjba.
— Neje: a Szíuészegyesület segélyes tagja,
megh. román megszállt területen, 1922.
jan, 4-én.
Müller Vilmos dr., színműíró. Szín
műve : »A király és a hercegnőft, szim
bolikus dráma 3. felv. Bem. 1922. nov.
30. Kassa. »Szentgyörgy-éji varázs«, ro
mantikus szmű 3 felv. Bem. 1924. máre.
5. Szeged.
Műpártolás — azon mód, ahogyan a
'közönség a művészetet, tehát a színészetet
is felkarolja. Nálunk e téren első helyen
az erdélyi mágnás-világ jön szájnításba.
Műsor. A színpadon előadandó dara
bok jegyzéke, melyet az igazgatóság két
hiótre, néha 1 hónapra előre elkészít. A
beosztása a következő rovatokból áll: hó
és nap; napszaka; a darab címe; a darab
előadásának száma; kezdete; észrevétel;
(ebbe a rovatba megjegyzi az igazg-atóság, hogy rtrórsékelt vagy rendes hely
árakkal került színre a darab), továbbá a
premiert és a reprizt is itt jelzilí. A műsor
alsó vonalán az előkészületre kitűzött dara
bok vannak följegyezve. A műsor gyakran
meg is változhatik, ép ezért annak előre
való megállapítása nem végleges. Ha a
műsor megváltozik, erről körlevél útján
értesítik a színészt, amit az illetőnek alá
írással tudomásul keU vennie. A műsor

más neve: Játékrend. (L. o.) (V. ö. Le
játszott műsor. — Levenni a műsorról.
—• Műsorváltozás.)
Műsor-darab. Azon színdai-ab, amely
a legnagyobb érdeklődést váltja ki a köaönség'b'ől s ép ezért gyakran, vagy állan
dóan ki van tűzve előadásra.
Műsoron t a r t a n i . Ha valamely darab
tartalmánál és előadásánál fogva köz
kedveltté válik, azt sokszor lehet előadni,
tehát műsoron lehet tartani, amelynél azon
ban legtöbb esetben a benne szereplő szí
nészek művészi teljesítménye a legfonto
sabb kérdés.
Műsoros színház — az, amelyik vál
tozatos műsorral, tehát naponta más-más
ezíndarabi előadásával dolgozik, — ellen
tétben a sorozatos-színház műsorával, ahol
tudvalevőleg en suite játsszák a darabokat.
(V. ö. En Buite-elöadás és Sorozatos-^
színház).
Műsorváltozás. G3kJUü--&l^íorduló_^jelenség 8;—£zínhágaknál,—agünek leginkább
•J$etegség\ az^f'lőifl^'^Őjft^ soksaoL-ge-dig —
primadonna:^ ^^áb^ Ily váratlan esetnél
áz igazgatóság vörÖs_^ínlapon adja tud.lnL-g'-JUJiSDr megYá.1to;^^áRáL

^ ű s z a k i személyzet.
Nagy színhá-,
zaknál j,z összes színházi alkalmazottak
Összefoglaló neve. Ide értjük a következő
faktorokat: njűszaki főnök, gzínpadi fel
ügyelő^., színpadmester, díszmester, díszletfestő, zsinórmester^ fővilágosi tó, reflektorkezelő, főkellékes, főszabó, flqruhatáros, női
szabók, fodrász, vasfüggöny kézelő, díszí
tők, bútorosok, Öltöztető szabók és szabó
nők, portások, Bzereposztó-szolga, házi tűz
oltók, főasztalos, kasírozó, gépész (fütŐ),
lakato.s, kárpitos, házmester, festők, taka
rítónők.
Müszerep az, amely a színészi_teKetség
kiváló vonásainak ragyogtatására alkalmas.
MűszinkÖr.
kör.)

(Lásd: Magyar Műszín-

Műutazás — a régi szí_nós_zek_ajkáii
annyit j^lentett^ "mint vendégszereplés.

(Lr^vj-
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(A) művelődés

Művezető

(A) mJ^éJQÜés terén minden^új.. színház felér egy uj yasiitta,1. (RoUhausef
Művész. Oly személy, ki valamely szép
művészetet gyakorol, milyenek a festészek,
szobrászok, zenészek, költők. Nemesebb ér
telemben oly személy, kinek a szépm.űvészet egyik vagy másik ágában elismert
neve van. A színészek is e kategóriába
tartoznak. (Czuczor—Eogarassy: Nagyszó
tára. )
Művész az, ki a szépnek és igaznak
önmagában termo magját eredeti és telje
sen egyéni form.ában juttatja kifejezésre.
(Császár Imre.)
Művészet. Általában a szépművek gyakoi'lata, s miindaz, ami a szépművek lénye
gét, valójáí; teszi, melyeknek főcéljok a
Bzéptani szabáiyoklioz mért kellemes gyönyörkcdtetés, vagy a kellemesnek a hasz
nossal széptanilag való egyeztetése. Ilye
nek a zenei, festői, szobrászi, színészi, írói
művészetek, stb.
(Czuczor—Pogarassy:
Nagy szótára.)
Művészet.Régente úgyis mondták: művészség.
(A) művészet nemzetközi, mert a
szép ugyanaz a Fokföldön, mint nálunk.
Be a magyarság eszméinek megerősíté
sére és fejlesztésére olyan nagy a szükség,
bogy a magyar művésznek nemcsak nevé
ben, de lelkében is magyarnak kell lennie.
(Ujhá^si Ede.)
»Művész hazája széles e világ!«
Szállóige Arany János: »A költő bazájací
(1850.) e. verséből.
^ Műjziiaíy&áMl^^j^.zínjiáz
fpad _e_lőttj^obbz_é3__balQldali páboly neve.
(Ar^íűnveszek__.a:^ban csak_akkor nézlieti^imieiu§;Z_^3ast,Jiar^^_j^
ság nem adja^i.).
Művészszínház. ^Moszkv^ij)Budapesten
a í^városi Operett Színházban Wg^;_m,áj.
22-én mntjitkozntt be. Tagok névsora ez
volt: Szj£rüy, KrizsanovszEai Z^űákij,
Baksejev,
Krinyanovszka^
Bogdanov.
Komiszarov, VifüboVj^ Sarov, Maszalitinov,

iPavXan Vaaziljev, Cicijaiipv, Tamirflir,
Ge_rmanoya^ Kramo^ds^ája, IiexÉsEáj^a,,
~^S^^xm£L, Polnektova, Sekevics, Pettov,
Wienko) stbrTrjra. pljött:qF]^2g2g7;~ápr.
^fe;:^£kkor a EenMssa^ee_,_S^jibázban
léptek fel. A" Belmrö^ Színháznak 1929^

Művész Színpad. Megnyílt Budapes
ten, a Csengm uccai Hajózási IClub lielylségében, ^ ^ ^ _ n í ü £ . ü-kar Ig^^atól~Ró>'ész Ferenc^ Tagok: Berky—Luí^ Hegyi
Rózsi, Szebeni -Margit, Gózon_Jzyula,
Ben3e__László, BékeÖi László, Mihályi
Vilma, Kálnai._Ilonár^zemere.,Gyula. A
SZinKáz rÖVlfl l'dfí-jg mi'ilr,ai3űl-.i:. | > g g g \

nov.

3-án újból^__megnyították szerződésnélküli
színészék közrem^ii8déseva[r"Elso előadásul
Uray Dezső: »A mélt6ságü5_j)a^« c. víg^
játéka került bemutatóra. Üjból megszüjit
decembei;_d6|én.
^ """
Művészeti Lapok. Z e n e m ű v é s ^ . és
képzőművészeti__8zaklap. ..Szerkeszti Kéry
Gyula "és Merkler Andor. JKiadótulajdonos: HózsavÖlgyi és Tsa. 1895. nov. 17.
Budapest. Megszűnt 1896. jún. 28.
Művészi k ö r ű t . A fQ^iro_si_ színészek,
V endegszer^plési^nozzanatát neigzik -így.
Leginkább) riyi,ron.-_Jxjj:ténik, midőn a fő-^
városisán s^tagiaál a mmy^zi élet; ilyenkor
különösen a jmgyabb.. vidéki városokban
tarfcanak^^eloa,dásokat^a--veiidég82er.epl.Qk, de
meglátogatják a_ népes6bb-fürdőhely-eket_is.
(Az a2kaJmi-jm^xes3záriók_ilyeakor.-a,ratna^_J^dúsabban4Művészi pauza. Aiátak^^^íafflin,^'-fordulÓ_^ZÜIlfit,

fl.Trvid^^_^_^Rygrf)p

gyn.vsj.i

l í H y S r _ a _ j á t ^ E i ^ j e ^ ^ r e j é v : e l _ töltLki
a~^^vesz__az^^Tdot.
Művészvilág. Szerk6§2±őtulajjiftno8.,Bud•elŐle és íb!Q2!=fafea—megssünt.
Művezető. SzíiAázaknál így hívják
azon egyént, aki arra van hívatva, bogy
a színház művészi és adminisztratív ügyeit
vezesse és szakértelmével irányítsa. Legtöbbnyire színházi rendezők a művezetők,
mint akik a színpad tudománya körül

303 —

Mysterium-drámak

Mylius Adolf
kellő gyakorlatot szereztek. Szokásban van
művezetőt tartani akkor, lia pld. valamely
színigazgató elhal és az özYög^^ az üze
met továbbra is fenntartani kívánja, to
vábbá, "ha kiskorú, illetve bozzá nemértő
egyén kap engedélyt színigiaísg'atás vezeté
sére. Erre nézve a Színészegyesület törvé
nyei rendelkeznek.

30-án, Pozsonyban, Linzben lépett szín
padra, 1867-b6n. Ezután vándorszínészek
kel jár. 1878-ban Bécsbe szerződik, a vá
rosi színbázboz, bol leginkább bősöket és
szerelmeseket j átszőtt. Később jellemszereplŐ. Eőbb szerepei: Moor Ferenc, Me
fisztó, I I I . Bicbard, Eglnont, Fülöp ki
rály, Sbylock, stb.

MyUus Adolf, (Laban), magyar szár
mazású, német színész, sz. 1847. márc.

Mysterium-drámák.
rium-drámák.)
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(Lásd: Miszté-

N
Nádai Pál
dr., tanár, író, kritikus,
S2. 1881. dec. 15-én, Cegléden. Középiabolát és kereskedelmi akadémiát látoga
tott, majd' 1909-ben tanári oklevelet nyert.
A fővárosi iparrajziskola tanára. Nagyon
sok színházi, irodalmi és művészeti kri
tikát írt folyóiratokba s több nagj^sikerű
művészeti könyve jelent meg. Színműfor
dítása : »Boldog mátka8ág«, vj. 3 felv.
í r t a ; Auernlieimer Baonl. Bem. 1909.
szept. 10. Nemzeti Színbáz.
Nádas Sándor, író, sz. 1883-ban. Is
koláit Budapesten végezte. Húsz éves ko
rában belépett a régi »Egyetórtés«-hez.
1905-ben résztvett »A Nap« c. újság meg
alapításában, Braun Sándor szerkesztése
alatt. 1908-ban megindítja a »Pesti Futár«-t, amelynek azóta feleló's szerkesz
tője. E lapban, melyet csaknem telje
sen egymaga ír, állandóan foglalkozik
színházi és színészeti kérdésekkel.
A Vígszínház 1916. márc. 24-én elő
adta »Kávéház« c. színművét. Egész se
reg sanzont és egyfelvonásost írt, melyek
a pesti kabarékban kerültek színre. A!z
Andrássy-úti Színházban 128-szor játszot
ták »Nagy cipőben kis fiú« c. egyfelvo
násosát, egyfolytában. (1929.)
Megjelent könyvei: »Éjjeli muzsika«
(Singer és Wolfner), »Kávébáz<( (Singer
és Wolfner), »Öreg szalámitolvaj« (Pallas),
»Krisztina sorsa« (Wien,
Elbemühl),
»Akiért csak a kezet kell kinyujtani« (Ge
nius), »Üri és női vádlottak« (Franklin),
»Operai angyalok« (Kultúra), »Parfüm és
halszag« (Pesti Futár), »A bolondok örökké
élnek« (Dick).
Nádasdi (Rohrbeck) Búza, ének^nő.
Énektanulmányait a budapesti konzerva
tóriumban végezte, majd további kiképez-

tebését Stieber-Barn Franciskánál nyerte
Berlinben. lS89-ben a berlini KroU-színház szerződtette. 1896-ban a danzigá szín
ház tagja volt.
Nádasdi Vilmos, a Phöbus viUamosművek igazgatója, sz. 1892-ben. 1908-:
ban Heves Béla színigazgató ad'minisztrációs ügyeit intézte. Később katonának vo
nult be. A világháborút mint fSliadnagy küzdötte végig. Leszerelése után
a Phöbus villamos művek igazgatója lett.
192S-ban az Újpesti Blaha Lujza Szín
házat részvénytársasággá alakította át,
melynek igazgatósági tagja volt. Minden
színészettel kapcsolatos jótékonysági akció
ban szerepe van. Eg'yik megalapítója és
díszelncke a Blaha Sándor 'államtitkár véd
nöksége alatt álló Blaha Lujza Asztal
társaságnak.
Nádasdy Lipót gróf, 1855-ben a Nem
zeti Színház átfestési munkáira 500 frtot,
1868. dec. havában Egressy Gábor szobirára 100 frtot adományoziott.
Nádasi Mici, színésznő, sz. 1900. febr.
28-án. 1917-ben lett a Szíhészegyesület
tagja, majd Farkas Mihálynál Salgótar
jánban lépett a színipályára. Többi igaz
gatói : Krasznay Ernő, Polgár Káo^oly,
Mariházy Miklós, dr. Patek Béla, Bodonyi Béla, Fodor Oszkár. FŐbb szere
pei: Éviké (Iglói diákok), Anna (Tüzek),
Kerner Ilona (Tájfun), Feleség (Fakir),
Lyon Lea címszerepe, Boriska (Bolond
Istók), Jutka (Hazudik a muzsikaszó)
stb.
Nádaskay Lajos (nádaskai), hírlap
író, sz. 1816. okt. 30-án, KülsŐbŐcsÖn,
Zemplén vm., megh. 1860. szept. lönén.
Pesten. Tanulmányait S'árospatakon, az ot-
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Nádaj Bála

Nádassy József

vezett. Két évig küzdött még Pécsett, d'e
belefáradva az eredménytelen harcba, vég
kép megViált a színháztól. Makón telepe
dett le, ahol gazdálkodott. Hosszú éve
ken át tagja volt a Színészegyesület taná
csának. 1925. jan. 1-én nyugalomba ment.
— Neje: Takács Jolán, színésznő, sz.
1872-ben, Pécsett, megh. 1919. jan. 2-án,
Szabadkán. Színpadra lépett 1889. ápr21-Bu, Aradi G-erőnél. 1895. okt. 14-én
D ebrecenb en lépett házasságra férj ével.
1918. ápr. 20-ián Szabadkán jubilált mint
komika.

tani ref. kollégiumiján végezte. 1843-ban
a »Honderű« e- szépirodalmi lapnál kapott
alkalmazást. Színpadi fordításai: »Uriel
Acosta«, szomj. 5 felv. Irta Gutzkow.
Ford'. Bulyovszky Gyulával. Bem. 1850.
jún. 20. Nemzeti Színház. A Budb,i Szín
körben felelevenítették 1901. máj. 15-én(V. ö. sSemmisem új a nap alatt« cím
szóval.) »Hugenották«, nagy opera 5 £elv.
írta Seribe. Zen. szerz. Meyerbeer. Bem.
1852. nov. 6. U. o. »Haramj,ák«, opera
4 felv. Schiller szomj, után írta Maffei,
olaszból ford. Zen. szerz. Verdi. Beml;
1853. máj 12. U. o. »A troubad'our«,
opera 4 felv. Salvatore Commarano után
olaszból ford. Zen. szerz. Verdi. Bem].,
1864. okt. 31. TJ. 0. »TeIl Vilmoscc, opera
4 felv. írták Jouy és Bis. Zen. szerz.
Hossini. Bem. 1856. máj. 9. U. o. »EigoÍ6tto«, opera 4 felv. Mario Piave után
ford., zen. szerz. Verdi. Bem. 1857. jún.
25. U. 0.
N á d a s s y Jézsef,
színigazgató, sz.
1874. szept. 3-án, Kolozsvárott, megh1925. aug. 5-én, Makón. Színeszakadémiát
végzett, majd 1893. márc. 28-ián Tiszay
Dezső színtársulatánál Kassán színész lett.
1898-ban Beesett a társulat titkára, egy
év után művezető, majd 1901. okt. ha
vában igazgató lett. 1911-ben megpá
lyázta a szabadkai színházat, ah'ol 1912ben megkezdte működ'ését és megszakítás
nélkül játszott 1918-ig. A háborús évek
ben súlyos helyzetbe került a szabadkai
színház és szinte katasztrofális csap:ás érte,
amikor 1915-ben, egy téli éjszakán le
égett a színház. Nádassyt ekkor érte a
legnagyobb kár, ruhatárának, színpadi fel
szerelésének nagy része a láaigok martaléka
lett. Már-miáx az volt a helyzet, hogy
hosszú id'Őre megszűnik a szabadkai szín
házi élet, Nádassy azonbian addig kilin
cselt, addig kért, amíg a város vezetősége
belátva a színház kulturális jelentőségét,
új hajlékot teremtett a színjátéknak: ki
csiny teremben, szegényes színpadon foly
tak le ezután az előad^ások, oly nehéz
ségek között, amelyekkel csak Nádassy
mert dacolni.
1918-ban Szabadkán megszűnt a ma
gyar színészet. Nádassy is búcsút mon
dott ennek a városnak', visszatért elsŐ iállomására, Pécsre, ahol új társulatot szer

N á d a y Béla,
(újhelyi), színész, a
Nemzeti Színház örökös tagja, sz. 1877.
máj. 29-én, Budb,pesten. Atyja N- Fe
renc, (L. 0.) a Nemzeti Színház osz
lopos művésze, anyja Vidmár Katalin éne
kesnő' volt. M.ár gyermekkonában von
zotta a színpad és báx atyja orvosnak
szánta. Újházi Ede biztatására a színház
társulatának egy vidéki kiránd'ulása al
kalmával máx tizenhétéves korában »beugrottíí »A liárom testőr<í Kosnyitzky Kjázmérjának a szerepébe. Sikere volt, mire
beiratkozott a színésziskolába. Ezt is si
kerrel végezte el s akkor mindjárt szer
ződtették a Nemzeti Színház tagjai so
rába. Első szerepe itt »A makrancos hölgy«
Nathanielje volt. Azóta h'at-hétszáz sze
repben mutatta meg' sokszínű tehetségét
Nádáy Béla a Nemzeti Színház közön
ségének 8 gyakran olyan szerepekben is
sikert aratott, amelyekben apja alakítá
sának és egyéniségének emlékével kellett
megbirkóznia.
1917, dee. 27-én a király háborús jótékonyeélú működése elismeréséül a I I .
osztályú polgári hadiérdemkereszttel tün
tette ki, mint a Vöröskereszt-Egylet meg^
bízottját. 1924. jún. 21-én 25 éves jubi
leuma alkalmából aranygyűrűvel tüntet
ték ki. 1928. ápr. 26-án megülte Nem
zeti Színházi tagságának 30-ik évfordu
lóját, midőn a »Nők titka« és a »VáÍás után«
(Duval Henry) került színre. (Az első
kis vj. szerzője Csathé Kálmián, a )>Vár
lás után« Bisson vígjátéka, mely ezúttal
századszor volt műsoron.) U. e. év aug,
havában az intézet örökös tagja lett. FŐbb
szerepei: Manrice (Jó bárátok), Guldenstern (Rosenkranz és Guldénstern), Krisztyán Tódor (Aranyember), Adhemar (Vál-
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Niáday Ferenc

Náday Ferenc

junk el), Duval ArmanJ (Válás után),
Bilitzky kadlét (Dolovai nábob leánya),
Gaaton (Szegény ifjú története), Cristo
bal (A boszorkány), Octavius (Július Cae
sar), Sándbrffy
(Gyurkovics lányok),
Kecskerey (Egy magyar niábob), Miklós
(Uj rokon), Trissotin (Tudcs nők), Ba
lassa biáró (Vén gazember) stb. — Neje
Tasniády Ilona, színésznő. (L. o.)
Náday Ferenc, — ujbeljá Nauratyill
József, kúriai fŐlevéitárnok fia — a leg^jelesebb' magyar színészek egyike volt.
1840. márc. 13-án született, P^ten, s ott
végezte középiskoláit. Mint egyetemi hall
gató, 1862-ben föEépett a budai Nép-(
színházban s aztán ott is maradt, adVa
énekes szerepeket is, mikben énekhangjá
nak fogyatékosságát kitűnő zenei érzéké
vel pótolta. Külső előnyei és belső hivatottsága mind'jiárt kezdetben szép' jövővel
kecsegtették a fiatal színészt, ki olyan
feltűnést keltett, hogy m!ár 1863-ban a
Nemzeti Színhásíhoz szerződtették, mely
nek aztán negyvenhat esztend'Őn át volt
tagja, s hamarosan egyik erőssége, majd
igazi büszkesége lett. Eleinte leginkább
a sihederek és szeles ifjak szerepében ara
tott — még a méltán híres Szerdahelyi
Kjálmián mellett is — tetszést, de a het
venes évek elején már Szerdahelyi és a
betegeskedő Lend'vay nagyobb' szerepeit is
kezdte át\'eniiL,, s mint szalonszínész és sze
relmes tett szert olyan népszerűségre, hogy
a hetvenes-nyolcvanas években a színház
egyik legtöbbet játszó lés legnépszerűbb
tagja lett. El lehet róla mondani, hogy
egyaránt hódított a színpadon és a néző
téren. Már külsőségekben is úgy meg volt
áldva, mint kevesen azok közül, akik' va
laha is, a világ bármely színpadán, vele
egyforma szerepeket jiátszottak. Rendkívül
alkalmas hang a társalgásra, felettébb meg
nyerő arc, igazán választékos, elŐkelŐ alak,
fesztelen magatartás és mozgás: ezek vol
tak értékes külsŐ előnyei, melyek kitűnően
támogatták művészi tehetségét. Beszédé
ből ritka értelmi erŐ sugárzott s a fino
man tagolt előadásban méltó versenyre
kelhetett a fiatalon elhalt Halmi Ferenccel.
Nagy sokoldalúság is jellemezte Náday
színjátszó egyéniségét. H a a viharzó szen
vedély tolmácsolására nem voltak is hang
jai s az érzelem hevét sem tudta eléggé

meggyőzően kifejezni — viszont az ele
gáns gavallérok, a könnyelmű vil'ágfiak,
a cinikus szalonbetyárok és sok, grotesakségig komikus figura ábrázolására is pár
ját ritkító hivatottaággal bírt. Az úgy
nevezett Paulay-korszak méltán
híres
együttesének nemcsak elsőrangú oszlopa,
hanem sokszor egyértelműleg elismert ve
zetője volt, különöseu az akkor oly divatos
és valóban jeles francia vígjátékokban és
középfajú színművekben. Sohasem akadt
utóda, aki a Meilhao és Halévy szel
lemes, kedves vígjátékában, »Az attaché«ban a könnyűvérű, , d'e hatahnas lelkű,
elegáns, finom., mozgékony Praehs grófot
úgy tudta volna ábrázolni, mint ő. Meg
nyerő volt még olyanféle, hévteljes elő
adást is kívánó, s így nem egészen neki
való szerepekben is, mint Daniseff Vla
dimír gróf (A Daniseff ékben), vagy akár
Armand (A kaméliás hölgyben), mely
utóbbi^ szerepet a hirtelen megbotegedett
Nagy Imre helyett kapta; Bligny herceg
neki szánt és igazán hozzá illő szerepét a
fiatal Gyenesnek engedvén át. Ami pedig
a sok könnyedségen és nagy értelmi fö
lényen kívül erős cinizmust igénylő sze
repeit iUeti — mint pl. »A demi-mond'e
Jahn Olivierje, vagy küLönösen »Alfonz
úr« — azokban ritka fényes diadalokat
aratott. Kitűnő szerepei voltak még a mo
dern francia műsor rendén: Sardou »E6noiton csa]iád'«-jában Champrosó marquis,
»Az új cégí<-ben — mit ő fordított is —
De Marsille, a hódító világfi, kinek egy
végtelenül kényes jelenetében az ittasságot
dicsérendő művészi mérséklettel és tapin
tattal ábrázolva, )>Ferréol«-^ban a címsze
rep, »Dórá«-ban Maurillac Andire, az
»Agglegények«-ben Mortimer, Augier ki
tűnő vígjátékában, a »Nemes és polgárwban — mit később' az eredetinek megfe
lelő )>Poirier úr veje« oímxn adtak —
Presle Gaston marquis, Pailleron »Hálátlan korK-ában De Sauves kapitány, a
pompás Ids »Ahol mulatnak«-ban a fiatal
Paul de Bussae, »Az egér«-b'en pedig Simiers Max marquis. Bályáj.ának talán leg
nagyobb sikerei is francia művekhez fű
ződnek. »A párisi«-nak — Gondinet gall
szellemtől sziporkázó vígjátékának — cím
szerepében, melyben 1888-b'an Nemzeti
Színházi tagságának 25 éves fordulóját
pá.ratlanul meleg szeretetnyilvánítáőok közt
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ünnepelte — szinte túl tett e kitűnő alak
legművésziblí francia ábrázolóin is. Dumas
»N6fc bará-tjá«-ban pedig- mint De Ryons,
egyik legparádesa;bb szerepét kapita s vitte
íényes diadalra, nagyszerűen éreztetve ez
alak éles eszét, ragyogó szellemességét, mo
dora könnyedségét s felfogása nemességét.
A legkitűnőbb — ma is ellenállhatatlanul
ható — francia bobózatban, Bisson híres
)>Viálás után«-jában mint Duval Henri,
Sardou »Vál]unk elK-jében pedig mint csi
nos képű, d'e korlátolt eszű Gratignau
Adbemár excellált. Ez utóbbi darabban
kiésőbb — Halmi halála után —• e férj
nek, Des Prunelles-nek szintén naig'yon há
lás szerepét is adta, s ugyancsak Halmi
ról maradt rá Szerdahelyi egykori híres
szerepei közül az elmés Tholosan orvos (Á
jó barátok-ban), a könnyűvérű Champignac (Á csapodlár-ban) és a világjáró Block
Prosper (Az utolsó levél-ben). Két kü
lönösen mulatságos német vígjáték volt
az Ő virágkorában népszerű mikordarab:
Moser »Ibolyafalóí<-ja és Klapp »Rosenkranz és GuldénstemK-je, s Náday amab
ban Bemdt Viktor gavallér huszárkapi
tány, emebben pedig az Ötletes Rosenkranz báró alakját kitűnően tette az előadiás középpontjává. De erőssége volt Ná
day széles művészi skálája a magyar mű
sornak Í8. Kisfaludy »Csalód'ások«-jában
mint hozományv'adász báró Kényesi, Szig
ligeti darabjai közül a »Nőuralom«-ban
mint kártyás Somkúti, a pMamiá«-iban mint
a napamasszonynyal kűzkÖd'ő Berki Ákos,
a »Fenn az emyŐ«-ben mint okos biáró
Váirkfövi, s a »Ijilian:]fi«-ban, nánt a Halmi
halála után már deresed Ő fővel átvett
címszerep kedVesen könnyed ábrázolója —
régebben e darabban mint pórul járt
Schwarcz Adolf, — Bérezik kedves víg
játékai közül a »Nézd' 'meg az anyját« c.
színműben mint Téssy Lajos, »A bíálkirály-l
nŐ(í-ben mint szenvedélyes csárdás-táncos Fotí'or Tas2áló kapott riadó tapsokat. Csüy
Gergely egyre-másra írta neki a bálásnálbálásabb szerepeket, s a közönség — mely
addig inkább az elegiáns szalon-színészt
méltányolta Nádaybaa — harsogó kacajjal
kezdett mulatni komikai pompás alakí
tásain: Poprádi Bn'diiérjén (a Cifra nyomoruság-ban), Stomfay Vilmos-.án (A
Stomfay-család-ban), Mancs Ottó-ján (a
Bozóti Mártá-ban) és Törzsváry Gedő-

JGin (a Cecil bázasságá-ban). Jókai roman
tikus »Aranyember«-ében a cinikus, gaz
Krisztyán Tódor egyik leghíresebb sze
repe lett a realisztikus jellemző erőről is
fényes bizonyságot tevő Nádaynak. Mi
kor pedig a magyar dtámairásnak új csil
laga támadt Herezeg Ferencben: első da
rabjának, »A dolovai nábob leányáíc-nak
hősét. Tarján főhadnagyot, ezt az igazi
magyar urat, rokonsí^nves vonásokkal na
gyon találóan mutatta be Nádéy. Moliére-i
és Shakespeare-i szerepe nem sok volt
Nádajmak — de oly jellemzően ostobán
kacagni és üresen fecsegni, mint Ő, a Misanthrop-beli egyik marquis figurájában,
senki sem tudott azóta, valamint máig
fennmaradt híre az ő Cymbeline-beli Cloten-jének, s nála szellemesebb Benedeket
(a Sok' hűhó-ban) nem kí'\'ánb'atott Shakes
peare sem, kinek különben »VIII. HenrüíajébŐl is érdekes alakot form,ált. De ki
győzné felsorolni Náday mind'en kitűnő
szerepét! Csak egyet említsünk még: a
FeuiUet »Szegény ifjú tortóneté«-ben a
fiatal, vídlám Bévallan-ét, melyhez — mint
ahogy a színészeknél gyakran előfordul —
ifjúkora óta ragaszkodott, s mit még het
venedik éve felé járva is kedVvel játszott,
szinte arról győzve meg benne hálás kö
zönségét, hogy az igazi színpadi művész
nem öregszik meg soha. Nád'ay — ki
éveken át mint rendező is nagy beesváigygyal és sikerrel működött — 1909-ben
halt meg, 69 éves korában, olyan nagy
űrt hagyva maga után a színpadon, mint
amilyen a kiv.áló egyéniségek letűnésé
vel szokott marad'ni.
(s2. lé.)
N á d a y F e r e n c n é Vidmár Katalin, éne
kesnő, a Nemzeti Színház tagja. Atyja
vagyonos olasz volt. Már tizenkétéves ko
rában szólót énekelt a ferencvárosi tem
plomban, azután beiratkozott a színészakadémiára, az operai tanszakra, 1867ben. 1872-ben szerződtették a Nemzeti
Színházhoz, 1200 frt évi fizetéssel és nem
sokára megkapta az első komoly és jelen
tős szerepet: a »Carmen« opera címszere
pét ; Ő énekelte el először magyar színpa
don. Két év múlva felemelik a fizetését
duplájára, 2400 forintot kapott. Aztán
sorba jöttek a szerepek: »Alarcosbál<;:
Amália; )>Tell Vilmos«: Fidélió; »Varázsfuvola«: Pamina; »Hunvadi«: Gara Mária;.
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»Fekete domiiió«: Angéla. Tizenegy esz I vendégszerepelt Fedák SárivaL (New-York,
tendeig játszott itthon, tizenegy esztendő Pittsburg, Cleveland, Csikágó, Milwankee.)
múltával Türr tábornok és báró Hoffmann Hat hónapi amerikai tartózkodás után is
Félix, a fŐudvarmesteri hivatal főtiszt mét a Király Színház tagja lett. 1927.
viselőjének hivására a bécsi udvari Operá okt. havától a bécsi Carl-Theater tagja.
hoz szerződött- 1883. dec 27-én az »Á1- Azóta külföldön szerepel. Főbb szerepei:
a.reo8bái«-ban ós utána a »Jeanette me- Joachim (A gólem), Julián gróf (Kék
nyegzőjé«-ben lépett föl, akkor évi tíz mazur), Pista (Pacsirta), Bagó (János vi
(CigánygirófuŐ),
ezer forintban állapították meg a fizetését. téz). Vörösvári gróf
I t t 1888. május haváig működött. E hó D'Hennery (A kis gróf), Pál (A hol
29-ón elbúcsúzott a )>Fegyverfcovács« o. landi nő), Grenicbeus (Comeviliei haran
opera Mari szerepében. Ezideig 199-szer gok), Chopin (Címszerep), J i m (fiose Mar
lépett fel. Búcsúja azzal az érdekességgel rie), stb.
járt, hogy arra az estére felfüggesztették
Nádor Lili,
operaónekesnő,
1914.
azt a tilalmat, mely szerint nyílt színen
nem szabad a művésznőknek v i r á ^ t fel febr. havában nagy siker mellett lépett
nyújtani a színpadra. 1873. szept. 16-án fel a pétervári udvari operában, a »Huvolt az esküvője, Pesten. Egyéb szerepei: genották« Valentiné szerepében, továbbá
István (Brankovics), Jenni (Fehér nő), Boito »Mefisztó« c. operájában, amikor
Fanche tte (Figaro lakodalma), Apród Saljapinnal együtt lépett fel. A »Theater
(Tannhauser), Henriette (Kőműves), Mig i Zsizny« c. lap ekkor így nyilatkozott:
non, Mirza (LaUa Roukh), Senta (Bolygó »N.ádor L ü i nagyszerű játéka és elragadó
hollandi), Bosiiia (Szevillai borbély), Zer- éneke csodálatunkat vívta ki. Még majd
lina (Don Jüan), Pamina (Varázsfuvola), nem ismeretlen csillag és mégis megál
lotta kitűnően a helyét az utolérhetetlen
Anna (Bűvös vadász), stb.
Saljapin mellett. És ez nem könnyű do
N á d a y Ilona (Jeszeuszkyné), énekes log. Dicsősége vetekedett ma Salj apinénő (N. Ferenc leánya), elsŐ színikisérlete val. A mai előadás után legelső opera1897. nov. 23-án volt a Népszínházban, énekesnőink sorába kell számítanunk. A
Márkus József »Kuktakisasszony« c. ope kisasszony hangjának utolérhetetlen üderettjének Liza grófnő szerepében. 1899. sége valóban páratlan. Az előadás igazi
okt. havában a bécsi An der Wien-szín- diadalnapja volt az ifjú művésznŐnek'.«
ház tagja volt. Ezután férjhez ment és A művésznő ekkor az intézethez szerző
lelépett a pályáról. (Férje: dr. Jeszenszky dött. 1918. febr. 25-én Berlinben vendég
Manó, a világháborúban huszárfőhadnagy szerepelt; ápr. havában a bécsi Népopera
volt, hősi halált halt az éj szaki harct^ vendége volt. Itt ápr. 18-áu mutatkozott
be mint Amália Verdi »Álarcos bál«-járen, a Frohnreich-féle attakban.)
ban.
Nádor Béla, színész. Színpadra lépett
Nádor Mihály, színházi karnagy, ze
1870. jún. 16-án.
neszerző, sz- 1882-ben. Hosszú időn át
Nádor Jenöj színész, sz. 1888. dec. a Nagy Endre-kabaré karmestere volt,
3-án, Budapesten. Tanulmányait a Markó 1917-ben átlőtt karral orosz hadifogságba
uccai gimnáziumban végezte. 1910-ben be jutott, azonban 1918. május havában meg
iratkozott a Hákosi-színésziskolába. Ugyan szökött, majd 1919. nov. havában a Ki
ez év dec. 1 O^én volt az első színpadi rály Színháznál működött, itt 1924. má
szereplése a Király Színházban, Lehár Fe jus havában felbontotta a szerz;6dését.
renc »Cigányszerelem« c. operettjének J o - 1927-ben az Uj Színház karnagya. Szánel szerepében. 1911. jan. 1. óta a Király mios dalt, kupiét írt a Modern Színpad
Színház tagj a volt. ElsŐ nagy szerepét számára. (Neje: Andai Terka, dalénekesnő).
1913. jan. 24-én játszta a »Cigánypri- Színpadi munkái: »Vilmos huszárok«, ope
más«-ban. Ez Laci szerepe volt. Innen a rett. Szcv. írta KardosAndor, Bem. 1914.
Népopera szerződtette, majd ismét vissza nov. 13. Király Színházi. >?Donna Annás,
tért a Király Színház kötelékébe (3 évi (opera), 1 felv. Szöv. írta E. Tb. A . Hoff
katonáskodás után); 1924-beü Amerikában mann motívumai után Mohácsi JenŐ. Bem.
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1920. jan. 27. M. Kír. Operaliáz. »0£feiibacfa«, pperett 3 felv. Táxssz. Faragó
Jenő. Bem. 1920. nov. 24. Király SzínU z . (200-adszor: 1922. okt. 19. A bécsi
Apolló Theater bemutatta 1922. márc. 31.
Münchenben a Theater am Gartnerplatz
színpadán bemutatták 1923. aug. 28-án.)
»A tánckirály«, operett 3 felv. Szöv. írta
Vágó Géza. Bem. 1921. jún. 25. Fővárosi
Nyári Színház. »Babavásár«, operett 3 felV.
Szőv. írta Kardos Andor. Verseit Kulinyi
Ernő. Bem. 1922. febr. 16. Király Szín
ház. »El8sler Fanni«, operett 3 felv. Szöv.
írta Faragó Jenő'. Bem. 1923. szept. 20.
tJ. o. )>Krizantém.«, operett 3 felv. Irta
Kottow János és Beér Gusztáv'. Átdol
gozta Kulinyi ErnŐ. Bem. 1924. dec. 19.
Városi Színház. Ezen kívül több kísérőzenét
írt. így többek között Maeterlinck »A kék
madárí< c. mesejátékához (1913. máj'. 8.
Magyar Színház). ))A nagy börtÖn<! oszibériai hadifogoly-drámához
(szövege
Lengyel Józseftől). Bem. 1929. okt. 25.
Fővárosi Operett Színházban.
Nádor Zsigmond', színész, sz. 1885.
dec. 18-án, Síx)ckerau-ban (Alsóausztria).
Szülei 5 éves korában Magyarországon
telepedtek le. A reáliskola elvégzése után
az Orsz. Színészegyesület színésziskolájába
iratkozott. Színpadra lépett 1908-ban. Első
szerzlŐdéae Zilahy Gyulához szólt Debre
cenbe, ezután játszik még Nyíregyházán,
'Máramarosszigeten, Nagyváradon, Temes
várt és Marosvásárhelyen. PŐbb szerepei
voltak: Wallenstein (Tatárjárás), Fritz
(Leányvásár), Kajetán (Gigányszerelem),
Szeriémi Ernő (Nagymama), stb. Ezután
a budapesti Polies Caprice-nak, Revü Szín
háznak, a Margitszigeti Színháznak és az
Unió színházaknak volt a tagja.
Nádosy Margit, színésznő, sz. 1907.
aug. 1-ón, Pozsonyban, hol atyja dr.
Trsztyénszky Ferenc ügyvéd, városi ügyész,
anyja Baróti Irma, színésznő. Egy ideig
Góth Sándor tanítványa volt, azután 1927.
szept. 17-én Faragó Ödönnél kezdte meg
működését, Kassán, a »Miss Lilian« c.
angol vj. címszerepében. Főbb szerepei:
Sári (Tündérlaki lányok), Csitri, Magda,
(Nem nősülök), Pötty (Házitündér), TiUa
(Édenkert), stk 1929. óta a Belvárosi
Színház tag'ja volt.

N a d r á ^ z e r e p e k . Szószerint a németek
től vettük át ezt a szakkifejezést olyan
szerepek megjelölésére, amelyekben nok
férfiakat személyesítenek meg. A francia
travesztált, tréfásan utánzó szerepeknek,
(roles travestis) nevezi a nadrágszerepeket
és e kifejezéssel jelöli meg a travesztálásnak azt a módját is, amikor a férfiak
nőszerepekben domborítanak. A nadrág
szerepek őse a tizennyolcadik század de
rekán tűnt fel a francia színpadon, ami
kor Beaumarchais »Figaro házassága« c.
vígjátékában Chérubin szerepét egy fiatal
színésznő játszotta. Beaumarchais kétség
kívül azért rendelkezett így, mert nŐ ala
kításában a .gyermekifjú szerepe sokkal
finomabb, kecsesebb, mintha azt egy szí
nész játszotta volna.. Eredetileg tehát tisz
tára gyakorlati jelentősége volt a nadrág
szerepnek és különösen az operaszínpad élt
vele, lépten-nyomon a fiúszerepeket szopránónekesnőkkel énekeltetve. A francia ope
rett virágzásának kezdetén azután megszü
letett a par excellence nadrágszerep, amely
nél már nemcsak gyakorlati és esztétikai
szempontok voltak irányadók, hanem bi
zonyos üzleti érdek is, mert a darab si
kere függött a primadonna nadrágszere
pétől. A régi Népszínházban Blaha Lujza
»Boecacccio«-t, majd Hegyi Aranka a »Baba«
c. operettben Lancelot szerepét nadrágban
játszotta; sok nadrágszerepet játszott Blaha
Lujza ezután is, többek között Konti J ó 
zsef »Eleven ördög«-ét és »Suhan«-cát,. Pálmay Hka, kinek nevéhez szintén sok nad
rágszerep híre fűződik, ugyancsak játszott
olyan szerepeket, melyeket a darab szerzője
eredetileg nem nadrágszerepeknek szánt,
mint például »A koldusdiák<í-ot. Küry
Klára nevéhez fűződik a »San Toy« buda
pesti sikere és ő játszotta Germain had
nagyot Béldi Izor és Fejér JenŐ )>Katalin« c. operettjében. A modern magyar
operettirodalom
híres
nadrágszerepeit
majdnem kivétel nélkül Fedák Sári ala
kította, aki egyéni művészetével egészen
új, addig nem tapasztalt jelentőséget tu
dott adni a nadrágszerepek kissé disz
kreditált fajtájának. (Bob herceg, János
vitéz.) Fedák játszotta Gábor diák szere
pét a »Gül Babácí-ban annak idején és
»A esibészkirály«-t is, stb. (Már 1610.
körül történt, hogy Olaszországban egy
férfiruhába Öltözött nő Hséri az olasz ko-
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házak évkönyveiben. Ez az előadás a Ma
gyar Királyi Operaházban volt a Nemzeti
Színház nyugdíjintézete javára s az Opera
tagjai is vállaltak néhány szerepet. Igyi
azután egy színlapon, egy darab keretében
olyan nevek találkoztak össze, mint Blaháné, Jászai Mari, Rákosi Szidi, Ábrányiné, Újházi Ede, Takács Mihály, Csá
szár, Vizváry, Bercsényi, Gyenes, Latabar,
Gabányi, Abonyi és Hegedűs Ferenc.
1902"tŐl 1910-ig ismét pihent »A nagyr
apó«. Ujabb reprize 1910. márq. IQ-én
volt; s ekkor a szerepek szinte egytŐlegyig új kézbe kerültek. Molnár László,
vette át a Szentpétery, majd Újházi hí
res szerepét, Peterdit; Váradi Aranka ját
szotta Zsuzsikát; S. Fáy Szeréna Ágnest;
V. Molnár Rózsi Rafaellát; Horváth: Böj
tit; Mészáros Alajos Esztárit; Bartos a
bírót; Boér H. a bírónét; Gyulát Rózsa
hegyi Kálmán; Nagy Jancsit: Kovács M.;
Utasít: Rajnai; Joli nevelŐnőt Demjén
Mari és VioHn mestert Gabányi. 1926.
szept. 4-én ismét felújításra került. Ek
kor Peterdit Gál Gyula; Zsuzsikát So
mogyi Erzsi játszotta; a többi szereplők:
Ágnes: D. Ligeti Juliska; RafaeHa: NagyIzabella ; Jancsi: Cselényi József; Utasi:
Náday Béla, stb.

médiáscsapatokat, aki a dobot veri és az
előadások látogatására hívja fel az embe
reket. 1747-ből van feljegyzés arról, hogy
a weioiari kormány kibocsátott egj ren
deletet, melyben kikelt egy huszáröltözet
ben fellépett színésznő ellen.)
Nágotsi színészet. Nágots somogymegyei kisközségben 1830. ápr. 4-én Balog'h
István társulata járt először.
N a g y Adorján, színész, sz. 1888. nov.
24-én, Budapesten. Színészakadémiát vég
zett, majd 1910-ben Kolozsvárra szerző
dött. 1918-ban a Nemzeti Színház tagja
lett. 1925. júl. havában kinevezték a Szí
nészakadémia tanárává, 1930 szept. havá
tól az egyetemen a beszédművészet tanára.
Főbb szerepei: Vajda Bál (Lilla), Pátriárka,
Rudolf császár (Ember traigtédiája), Claudius (Hamlet), Dr. Herdál (Solness építő
mester), Dr. ÉeUinig (Vadkacsa), I I . Endre
(B.ánk bán), Theseus (Szentivánéji álom),
Hermán (Haramiák, Doige ésAntonio (Ve
lencei kalmár), stb. — Neje: Szabados
Piroska, színésznő. (L. o.)
Nagy Antalka, színésznő, sz. 1866.
márc. 6-án, Budapesten. Színpadra lépett
1882. szept. 1-én, Balogh Alajos szín
igazgatónál.
- ' • • ^

Nagyaptö, énekes vj. 3 felv. írta Szig
ligeti Ede. Bem. 1851. okt. 18. Nemzeti
Színház. Zen. szerz. Doppler Károly. A
bemutatón a címszerepet, Peterdit, Péter
háza urát a nagy Szentpétery játszotta;
Böjti Zsuzsit, az unokáját, Lovassi B . ;
Rafaella szobaleányt Miskolczi J . ; Böjtit:
Bartha; Ágnest, a feleségét: Bartháné;
Kiss Tamás birót: Szilágyi; Gyulát, a
fogadott fiát: Füredi; Nagy Jancsit: Hubenay; Utasít, a kalandort: Tóth József;
Esztárit: Hegedűs; Péter szolgát pedig*
Udvarhelyi. Később Szerdahelyi, majd Vizváry vette át Nagy Jancsi szerepét; Blaháné Zsuzsikát; Saxlehner Kafaellát; Tamássy a fogadott fiút, Gyulát és Feleky
Esztárit. Váltakozó kiosztásban is szere
pelt a híres darab a Nemzeti Színház já
tékrendjén 1851-től egészen 187ö-ig. Az
tán tizenhét esztendei szünet következett.
1892-ben pedig egy jótékonycélú díszelő
adás keretében olyan szereposztásban került
színre, amilyenre kevés példa van a szín

N a g y Aranka, (cs. n. Hodhrein Auróíia), énekesnő, sz. 1882. márc. 30-án, Bu
dapesten. Atyja H. Lajos Károly, főv.
iskolaigazgató-tanár. Zenei tanulmányait
Budapesten végezte, Bellovics Imrénél, a
Zenekedvélők Egyesülete igazgatójánál,
majd Rákosi Szidi iskoláját látogattál
Első kísérlete Rajna Aranka néven a Nép
színházban volt, a »Bob herceg« Annié
szerepében. 1905-ben Kassára szerződött
koloraturénekesnőnek, ahol négy és féléven
át a közönség kedvence volt. 1910-ben
Szegedre ment, AJmássy Endre társulatá
hoz és itt is sok sikerben volt része mint
koloratur primadonnának- Innen 1914-ben
Debrecenbe hívták meg, egy évi működés
után innen Győrbe kapott szerződést, dr.
Patek Béla társulatálioz. Itt 1919-ben férj
hez ment Lechner Ferenchez, a gyŐri ma
gyar vágón- és .gépgyár igazgatójához és
1920-ban viaszavonult a színipályától.
Főbb Szerepei: Hármas női szerep a »Hoffmann meséi«-ben, Santuzza (Parasztbecsü
let), Leonóra (Troubadour), Traviata,
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Mimi (Bohémek), PillangókisCarm.en, Agatha (Bűvös vadász),
(Bánk bán), Mária (Hunyadi
Házi tücsök fŐ női ezerepe, stb'.

N a g y Á r p á d dr., li. .államtitkár, sz.
1875. aug. 15-én, Budapesten. Középis
kolai tanulmányait a kegyesrendiek bu
dapesti főgimnáziumában elvégezvén, a bu
dapesti tud. egyetemen hallgatta a jogot.
Államtudományi tudori oklevelét elnyerve,
1896. februárjában a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumban kezdte meg pályá,jiát. Több külföldi tanulmányút
után
eleinte a művészeti ügyosztályiban műkö
dött, maj d az egyetemi ügyek intézésé
ben fejtett ki széleskörű és buzgó tevé
kenységet. Mint a neves orvos-tisztviseló',
dr. Tóth Lajos ügyosztály-főniök munka
társa közreműködött az egészségügy öszszes tényezői. Orvosok, gyógyszerészek,
fogorvosok, bábák kiképzésének újjászerve
zésében. Az ő vezetésével épült £©1 a kir.
József műegyetem új
épületcsoportja,
majd részt vett a debreceni Tisza Istvián
tud. egyetemi klinikák építési és a pécsi
Erzsébet tud. egyetem elhelyezési munká
latainak vezetésében. Az előbbi építkezés
körül szerzett érdemeiért I. Ferenc J ó 
zsef a Ferenc József-rend lovagkeresztjé
vel tüntette ki, utóbbi nagyarányú munkás
ságáért pedig magas kormányzati elisme
résben részesült. 1917-től 5 éven át a
művészeti ügyosztály főnöke volt s ezen
minőségében a nehéz háborús és forra^
dalmi időkben sikerrel védte a művészetek
minden ágának és a művészképzés külön
böző részeinek érdekeit ós a lehetőséghez
képest fejlesztette is ezeket.
1923-től 5 évig az egyetemi ügyosztály
élén állott s e téren 20 éven át szerzett
gazdag tudását és tapasztalatait ez ügyek
vezetésében is jól értékesítette. 1927. óta
mint a lilmosztály s utóbb a népiskolai,
tanfelügyeleti, ós gyógypedagógiai ügyosz
tályok államtitkára fejt ki fáradhatatlan
buzgalmat az ügykörök legégetőbb kérdé
seinek megoldása érdekében. A gyógyszerészgyív-^oi'iiokok budapesti vizsgáló-bizott
ságának elnöke és az Országos Mozgóképvizsgáló bizottság tagja.
Nagyaííldi színészet. Nagyatádon (So
mogy m.) e'sőízben Balogh István színtársu

lata jiárt, 1827. dec. 15-ón,. Itt működése
tíz előadásra terjedt. 1871. júl. havában
Budainé és Feketéné egyesített társulata
járt itt. 1901—1902-ben Kárpáthy György,
1910. nov. elején Fehér Vilmos, 1911.
márc.—ápr. havában Könyves Jenő volt
az igazgató JSÍagyatádon.
Nagybajomi színésziét.
Nagybajom
somogymegyei községben 1827. júl. 2Í-én
Balogh István színigazgató járt elsőízben
kis csapatával. Szezonja tíz napig tartott.
1886. febr. havában Simándy Zsigmond
társulatát találjuk itt.
N a g y b á n y a i színészet. Nagybiányán
1796-ban műkedV"el5i társulat alakult Nagy
János ;>elüljárósága« alatt, amire a vá
rosi tanács ez év ápr. 23-án engedélyezi
annak működlését. Ettől az időtől számí
tódik a helyi színészet megszületése. —
1818. Kisasszony hava 20. napján elŐadj^ák Bessenyei »Filozófus«-át. (Színlapját
közli az )>EUenőr«, 1875. nov. 30.) 1820ban Megyeri Károly , társulata játszik itt,
1821. nyarán a kolozsviári társulat, utána
Keszy József, Fejér Károly. 1833. szept.
29-ién szintén Fejér nevével találkozunk.
(»Honművész« híre alapján.) 1834-benújra
megalakult a műkedvelők egyesülete. 1839ben Demjén Mihály színigazgató műkö
dik a városban. 1844. okt. havában újra
vannak itt színészek. Ekkor az »Életkép«
ezekben tudósít: »Régen nem részesülvén
miár színi előadásokban, a' műkÖdóTíet szí
vesen fogadtuk s saámos látogatással buz
dítottuk igyekezetüket«. (1844. I I . kötet.
380. oldal.) 1846. aug. havában Abday
S,ándor az igazgató. 1864. ápr. havában
KoGsisovszky Jusztin, 1865. aug. 9-én
Nyiry György társulata kapott meghívást.
Ez időben (szept.) ifj. Lendvay Már
ton is fellépett négy estén. 1869. aug. ha
vában Hubay Gusztáv, négy óv múlva
Némethy György, 1875. márc. 21-én Kr&csányi Ignác az igazgató. (1867. júl. ha•vában Feleky Miklós három- estén át vendiégszerepelt.) 1871. húsvét után Barna
Bálint és Homokay L.ászló egyesített tár
sulata jön a városba, 1875. márc. 28-áii
újra Krecsányi Ignác volt itt a színigaz
gató. A későbbi években felépült szín
ház-terem leégett 1882. ápr. 6-án, d- u.
1 órakor. A kár 18.000 frt volt. Az új
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színház Lendvay Móítonról, a város nagy
szülöttéről %'an elnevezve, megnyílt 1910.
nov. Ö^éoi. Igazgató Szabados László. Dísz
előadásban »Bánk bán<í terült színre.
(Bánk;Bakó László, Petur: Tompa Kál
mán m. V.). A színházat építette Bálint
Zoltán és Jiám'bor Lajos. Költsége 800.000
K. 1911. júl. 4r-ién Heves Béla társulata a
»Cxgiányszerelem« e. operettel kezdte meg
az előadásait, majd dec. l-én Neményi
László vonult be a városba. Ö működött itt
1912-ben is.
N a g y b e c s k e r e k i színészet. A legré
gibb adatok szerint a városban elsó'ízben
1827-ben j.ámak magyar színészek. Ek
kor Kilényi Dávid társulata játszik itt
és szeptember havában kezdi meg előadá
sait. A következő adat 1832. aug. 27-érŐl
ismeretes. Ekkor a kassai társulat keresi
fel a várost. Első előadásul »A királyi Parantsolat« o. szmű került bemutatóra, utána
í>Tancred<í, »Csalódások«, sEUsa és Claudio« 0. darab volt műsoron. A társulat
»harsány jeleit aratá míveltségének a' ha
zafi érzetűektŐl; s' egyszersmind a kajáuságot szégyenítve győzé meg a' nemzeti
nyelv 'hajlósága, s' mindenre alkalmas
volta félők, — írja ekkor a »Hazai és
Külföldi Tudósítások. (1832—20. sz.) A
színészek szept. 12-ón távoztak, büesúelőadásul a »Pári8Í János« c. daljáték került
színre. Ugyanekkor ezeket írta a »Tudósítások<(: »Hevítette a' különben is forró
részvétet annak érzése, hogy valamint
e' korbeliek tudtára ezen Társaság volt
első, meUy e' kevert nyelvű tájon köz
megelégedést nyerni szerentsés vala: hány
év dűl ismét az enyészés semmiségébe,
míg N. Betskereken viszűnt fel henge
redik a szőnyeg, mellyet most Piárisi J á 
nos mátkásodása leszegezett ?« (24. száma.)
Déryné is itt járt ezidőben (Naplója, L
kötet, 354. oldal) és lelkesen jegyzi meg,
hogy »Hertelendy úr igen nagy örömmel
fogadta a tagokat«. 1834. jan. 8-án Jánossy János igazgató kap játszási enge
délyt. (»Honművészí<.) 1836. jún. 7-én Abday Sándor jön ide és a »Bársony cipői
vel nyitja meg a szezont, de már tíz
nap múlva eltávoznak a színészek. 1839ben németek vendégszerepelnek. 1846. már
cius havában beodrai Karácsonyi László
alispán elnöklésével »ToH)ntáK magyar szí
—

nészetet pártoló társulat« alakult. 1848ban Peleky Miklós társulata jön a vá
rosba. Ekkor itt vendégszerepelt (március)
PrieUe Cornélia is. 1866. máj. havában
Bokody Antal az igazgató. 1868-ig nem
volt a színügynek j elentó'sége. 1869-b6n
Szuper Károly volt az igazgató, azon túl
pedig itt járt igazgatók voltak: Szilágyi
Béla, Várnay Fábián, Aradi GerŐ, J a kabffy Gábor, GerŐffy Andor, Bogyó
Alajos, Erdélyi Marietta, Halmay Imre,
Deák Péter, Földesi Sándor, Füredi Ká
roly, Somogyi • Károly, Peterdi Sándoi*,
Kiss Pál, Deák Péter, Ballá Kálmán,
Pöldesi Sándor, Polgár Károly, Mezei
Béla, Könyves Jenő. A színkör 1883. júl.
26-án nyílt meg, Eózsa Ferenc áldozat
készsége mellett. Színre került a »Két
Rantzauí<. Igazgató Geröffy volt. A szín
ház 1884. okt. 5-én nyílt meg. ElsŐ igaz
gatója Mosonyi Károly; színre került a
))Király házasodik<í c vj. Van benne 240
ülőhely, 3 sor páholy, 200 állóhely és
karzat. Az elsŐ hét műsora; Sárga csikó,
Cornevillei, Bocoaeeio, Falu rossza, Don
Caesar, Üdvöske, Nézd meg az anyát, Lili,
jSTap és hold. Ugyanezen év ápr. havában
megalakult a szín ügy egylet 1911-ben a
színház értéke 34.285 K volt. (A régi
színházat egy Gyertyánffy nevű millio
mos Örmény polgár építette, kx Örökösök
nélkül iialt meg és a színházat az államra
hagyta.)
1918-ban
Betleni Bruckner
László színigazgató kapott játszási enge
délyt. Azon túl megszűnt itt a magyar
színészet.
N a g y Benőj (Kárpáti),
nagyváradi
ügyvéd, 1848—49-iki honvédfőhadnagy,
sz. 1830'ban, megh. 1891. okt. 20-án,
NagyváradonSzínműve: ))Pulikovszky
Kázmérs, ered. történeti színmű énekkel,
tánccal, harci csoportozatokkal 3 felv. Bem.
1886. szept. 25. Nagyvárad.
N a g y Dénes, író, Miskolcon. Szín
művei: »Katóka Őrmestemé«, népszínmű.
A Felvidéken nagy sikerrel adták. 1927.
szept. havában »A német szó« c. népszín
műve a Felvidéki Magyar Nemzeti Párt
népszínműpályázatán első díjat nyert.
N a g y Dezső
(Bögöíii), színész, az.
1842. máj. 25-én, Déaen, megh. 1914.
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okt. 8-án, Szabadkán. Színipályára lépett
1859. okt. havában, Havi Mihálynál. 1899.
jan. 1-én ment nyugdíjba.
Nagy Dezső, színész, ismert komi
kus, sz. 1867. nov. 11-én, Kassán. Közép
iskolai tanulmányai után tanító lett Deb
recenben, de csakhamar felcserélte p,ályáját
és kardalos lett Krecsányi Ignácnál, 1885.
február havában; ezután Szegedi Mihály,
Tóth Béla és Károlyi Lajos társulatánál
találjuk. '1896-ban igazgatója lett az ál
tala alakított »Felsőmagyarországi Színikerület«-nek. Nyolc évi vidéki színigazga
tás után Krecsányihoz ment, majd Temesviár, Debrecen, Kecskemét és Pécs szín
padjain játszik. Í911-ben Almássy Endré
nél működik. Szegeden. 1914. ápr- 18-^án
nyugdíjba ment. — Neje: Erőss Antó
nia, színésznő. (L. o.)
Nagy Elek, (alsószopori), ügyvéd, SÍI.
1820. jan. 9-én, Komáromban. Színmű
fordításai: »Teréz<í, dr. 5 felv. Dumas
után ford. Bem. 1839. júl. 26. Pesten.
»Be]le-Isl6 Gabriela«, dr. 5 felv. Bem.
1839. szept. 23. Pesten. »Két 8zínész<í,
vj'. 3 felv. Löwenthal Miksa után ford.
Bem- Pest, 1840. ápr. 11. »Az őrült gyermeke«, dr. 5 felv. Soulié után franciából
ford'. Bem. 1840. nov. 7. Pesten. »A fa
lusi egy8zerűség«, vj. 4 felv. Töpfer Ká
roly után ford. Előadták 1840. nov. 18.
Győrött. »Hajótörés<í, dr. 5 felv. Desnoyr
után ford.
Nagy Endre,
újságíró, író és kon
feranszié, volt kabaréigazgató, sa. 1877.
febr. 5-én, Nagyszőllősön (Ugocsa m.).
Középiskoláit Nagyváradon végezte és azt
tervezte, hogy a jogi p,ályára lép. Eleven,
bohém természete és nagyváradi ifjúkori
társasága azonban ennek a szándéknak
akadályai voltak, úgy, hogy csakhamar
megáhította az újságírás kenyerét és tény
leg újságíró lett Nagyváradon, a »Szabad" 8ág« szerkesztőségében és pedig^ abban az
időben, amikor Ady Endre is bontogatta
szárnyait a magyar költ&zetben és ugyan
csak Nagyváradon. Nagy Endre eleinte
mint újdondász és krokista próbálkozott a
nagyváradi sajtóban és különösen az iro
dalommal kacérkodó krokiban, ebben a juvenáli műfajban, ahonnan sok kiváló ma
gyar író jö.tt (Heltai Jenő, Molnár Fe

renc, Rákosi Viktor, Karinthy Frígyes,
Liptai Imre, Békeffi Antal, Szávay Gyida
és még igen sokan):. Naigiy Endre is igen
jól hangzó nevet szerzett a nagyváradi
társadalomban és általában véve a ma
gyar vidéki hírlapírók közütt. Minthogy
azonban fölfelétörő becs^nágya nem elégült
ki a vidéki érvényesüléssel, 1907-ben már
feljött Budapestre és itt próbált gyrjkeret
verni. Ez bizony eleinte alig akart si
kerülni. Sok küzdelem és talán nélkülözés
tették próbára a Nagy Endre akaratere
jét és utóbb kibontakozó kétségtelen te
hetségének kitartását. A kegyes véletlen
azonban, amely oly sokszor szegődik a
tehetség szolgálatába, Naigy Endre sor
sába is beleszólt és egyszer s minden
korra átsegítette őt az érvényesülés po
rondjára. Történt, hogy Budapesten egy
»Bonbonniére;<-mulató létesült és ennek az
akkor már anyagilag küzdő igazgatója azt
az ajánlatot tette Nagy Endrének, hogy
esténként olvasson föl valami novellát a
műsor keretében. Nagy Endre vállalko
zott is erre, de az amúigyis problematikus
sikerű vállalkozást, vagyis a novella-fÖlolvasást, egy alaposan becsípett és okve
tetlenkedő nézőtéri alak lállandó közbeszó
lásokkal zavarta, tgy, a novella-fölolvasás,
mint olyan, nem nagyon érvényesült, de
a fölolvasó fiatal író, Nagy Endre és a
nézőtéri részeg ember között egy valóban
mulatságos párbeszéd fejlődött ki, amely
nagyon tetszett a közcnségnek. Taps, ka
caj, víg hújahó pecsételték meg a jövendő
beli konferanszié, Nagy Endre sorsát és
a Bonbonniére tulajdonosa ettől kezdve gon
doskodott róla, hogy legyen valaki a néző
téren, aki — ha nem is részegen — belebeleokvetetlenkedjék a Nagy Endre föl
olvasásába. Rövidesen aztán ez a fjölolvasási
forma elmaradt és Nagy Endre, mint »félszeg« prológus (konferanszié), Ötölt-hatolt
a közönség előtt a színpadról és kroki
kat mondott a napi és országos esemé
nyekről. Ez a színpadi kroki lett aztán
a magyar konferálás szülője. Nagy Endre
szellemes vénája, ötletessége, egyre bőveb
ben és bátrabban okvetetlenkedett a Bonbonniére színpadáról, amelyet végül is (egy
koronával a zsebében), át kellett vennie
a saját vállalkozásába, mert az elődök
sorra buktak a később mozivá lett ud
vari helyiségben. Éa ami az elődöknek
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seJiogysem ;akart sikerülni, az Nagy Endré
nek várakozáson fölül beütött. 1908. aug.
29-én kibérelte az Andrássy-úti helyiséget
és megalapította a Modem Színpad el
nevezés alatt a magyar kaljarét, ezt a
félig orfemn, félig színtiázi vállalatot,
amely voltakép nem volt egyéb, mint
egy szellemi cirkusz, alhol az emberek a
más kárán nevethettek- Nagy Endre nép
szerűségének alapja és egyben írói és iro
dalmi érdeme, hogy színpadi krokijaival
átplántálta és magyarrá tette a külföldi
kabarék
konferánszait.
Természetesen
mindjárt akadtak utánzói -is és azóta majd
nem minden zsúron akad egy-egy társa
ságbeli zseni, aki Nagy Endrét próbálja
kopirozni. Nagy Endrét azonban nem szé
dítette meg a nagy népszerűség és a
nyomában járó kivételes anyagíi siker. Fej
lesztette képességeit és mélyítette thémáit.
Kabaré-darabjainak, tréfáinak, dramatizált
és megzenésített ötleteinek száma már
szinte egy egész Ids könyvtárt tSlt be.
1913-b'an letette egy időre a vállalkozás tei^
heit és gondjait, bár vállalata nagyon jól
prosperált. De Párizsba, az ötletek hazá
jába kívánkozott, ahol sokat ellesett és
megtanult. Hazatérve, a háború alatt a
Hoyal-orfemnban, mint szerződött konfe
ranszié működött. Ilyen minőségben az
azóta megszűnt Télikertben is vállalt sze
repet. Közben »Az Est« hasábjain szere
pelt írásaival, majd 1921-b6n a Greshham-palotában újból kabarét nyitott. Ez
azonban néhány éles konferánsz miatt
nemsokára megszűnt. 1922-ben a város
ligetben »Lomb-szính.áz« címen alapított
új vállalatot, majd ennek megszűntével
1923-ban megnyitotta a wPesti Kabarét<í
és 1924-től kezdve a »Terézkörúti Színpad« társigaagatója és konferánsziéja volt
1929-ig, amikor is elbücsúzott a színpad
tól, amelynek 6, mint »színész«, egyik leg
kiválóbb műkedvelője volt. A színpadtól
való »visszavonulása« éta az eddiginél is
nagyobb munkakedvvel fordult vissza az
irodalmi tervek felé és jelenleg, mint az
újjáalakult »Budapesti Hirlap«-nak egyik
számottevő munkatárea ír. Nagy Endrét
kétségtelen szerencséje a színdarabírás és
a regény terén nem követte idáig olyan
hűséggel, mint a kroki- és ötlet-jelene
tek lés a konferálás terén. Amott szinte ver
hetetlen volt; itt csak nagy színpadrajon

gásának adta tanújelét. Darabjai, ame
lyek egész estét tölfjttek be: »A zseni«,
tragikomédia 3 felv. 1912. okt. 19. (Utóbb
a bécsi Johann Straus-Theaterben is színre
került, 1913. szept. 23.) sPiri papája«,
bohózat 3 felvonásban. 1919. december.
Dunaparti Színház. »A vasáros« egy darab
élet 3 felv. Ezzel nyitották meg a Bel
városi Színházat, 1926. dec 18-án. »A
nyárspolgár«, vj. 3 felv. 1930. máj. 23.
Uj Színház. Valószínű, hogy Nagy Endre,
akinek nagyszerű tudása és stylusérzéke köz
ismert és elismert, fog még sokkal si
keresebb háromfelvonásosokat is írni.
Éhez azonban talán az kellene, hogy ne
tudja olyan tökéletesen a színpadi »machét<(, amely most még útjába áU a ta
lentumának a nagy darabok sikeres meg
írásában. De hiszen Idválóan jelentékeny
író Nagy Endre anélkül is, hogy Shaw
Bernátnak a darabírásban komoly ellen
fele volna.
(í^~-y ^—^P-)
N a g y e n y e d i színészet. A helyi szí
nészetnek mozgalmában a »tógás diákok
és úrfiak« vesznek részt elsősorban, 1791.
szept. 18-án, midőn mintegy 35 tanuló
ifjú egy értekezleten elhatározza, hogy tár
saságot alakítanak a magyar nyelv mű
velésére, melynek keretén belül tervbe vet
ték színdarabokat is betanulni. Ö belőlük
alakult azután az a híres társaság, amely
nagy hatással volt az erdélyi színészet to
vábbi fejlődésére. Ezen ifjak közül töb
ben léptek a színipályára, kik közül fel
említendők: gidófalvi Janosó Pál, gyulai
Sáska János és .váradi Koncz Józsefi. (L.
nevük alatt.) Nagyenyedre 1825-től a
nyári időszakban rendszerint a kolozsvári
színészek látogattak el. 1842. aug. havá
ban Pály és Szőke, majd 1844. aug- bá
vában Kilényi Dávid itt az igazgató;
1865-. jan. havában pedig Nyiry György
kapott meghívást. Tagok: Sepsynó, Lé
nárd, Szabolcsi, Egri, Pikker, Babosné,
Bózsi, Ajtai, Torkosné, stb. Ez év júl.
23-án fellépett itt mint vendég ifj). Lendvay Márton'. 1876. máj. havában Nyéki
János társulata keresi fel a várost. Ez idő
ben itt vendégszerepel Bulyovszk'y Lilla
is'. 1881. telén és 1882. ápr. havában Bónyeí Jstván társulata működik itt, őt fel
váltja 1883'. ápr. havában Sztupa Andor,
1885. ápr. 5-én Tóth Béla, 1886. máj.
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Kagy Erzsébet

Nagy

11-én Komlóssy József, szept. havában pe
dig Zoltán Gryula. Újabb időkben itt járt
igazgatók: Kunhegyi
Miklós
(1908'.
őszen), Hidvég-hy Ernő (1911. márc. 1.),
Tompa Elálmán (szept. 2.), kinek jobb
tagjai voltak: Tompa Irma, Tompa Béla,
Saáry Margit, Sándor Ilonka, Makaj Ele
mér, Kertész Sándor, Pusztai Béla, Töíök Kornélia, Tóth Ferenc, Székely Ká
roly- 1914. niárc. havában állandó szín
ház létesítését határozták el, mely célra a
Nagyenyedi Gazdasági Bank 5000 koronát
adományozott, 10 év alatt fizetendő 500
koronás részletekben.
Nagy Erzsébet, úttörő.színésznő, 1790ben tag volt Kelemen László elsó' magyar
színigazgató társulatánál, azonban rövid
működés után lelépett a színpadról.
N a g y Erzsébet, színésznő, sz. 1903.
nov. 30-án, Debrecenben. Mint debreceni
műkedvelő tűnt fel előnyösen, ekkor Kardoss Géza meghívta a debreceni színház
hoz (1927, szept.), ahol mint vígjátéki
szende az együttesnek egyik erőssége. —
Férje: Remete Géza, színész- (L. o.)
Nagy Ferenc,
megyei főügyész és
táblabíró, franciából fordított színműve:
»Bergamói ikreké. Előadták Hódmezővá
sárhelyen. Midőn a magyar színjátszó tár
saság elsőízben jelent itt meg, üdvözlő
beszédet írt. (Szeremlei Samu: Hód-MezőVásárhely története. Hódmezővásárhely,
1911. IV. kötet, 14—15. oldal.)
N a g y F e r e n c , színész-súgó, sz. Baján.
Műkc dött Kolozsvárt, maj d a Nem
zeti Színháznál. Munkái: »Magyar Játék
színi ÁImanach«, Kolozsvár, 1839. »Pesti
Nemzeti Játókszíni ZsebkiönyvK. Buda,
1840. (GiUyén Sándorral.) xErdélyi Ma
gyar Nemz. Színházi Zsebkiönyv«, Kolozs
vár, 1841. sNemzeti Játékszíni Zsebkcnyv«. Kassa, 1842. (Később, 184ö-ben
is kiadott egyet hasonló cím alatt, u. o.)
— Neje: Könyves Mari, színésznő. (L. o.)
N a g y Galeotto (A).Echegaray 4 fel
vonásos drámája. A Nemzeti Színházban
1890. febr. 28-án adták e 4 felvonásos
drámát először. Szereposztása: Don J u Han: Nagy Imre; TÍieodora: Noi-maudi
Róza; Don Severo: Gyenes László; Donna

György

Mercedes: Lendvayné Fáncsy Hka; Pepito; Benedek Lajos; Ernesto: Mihályfi
Károly- (A bécsi Burgtheater együttese
1915. ápr. 26-án szintén előadta Budapes
ten, a Népoperában.) A Nagy Galeotto
Eehegaray drámája révén szállóige lett;
a rágalmazó pletyka szimbólumát jelenti.
Nagy György,
ev. ref. lelkész, Er
délyben. Színműfordításai: »Malvina«, ér
zékeny nagy új játék 3 felv. Franoiábiól
ford. Bem. 1833. jan. 6. Miskolcon.
»Arendás vad kömény vagy a bolondok
háza Bécsben«, vj. 3 felv. Kotzebue után
ford. Bem. 1837. jan- 19. Debrecenben.
N a g y György,
a kolozsvári dalszín
társulat súgója, ez. 1840-ben. Az alsóbh
iskolákat Székelykeresztúron
látogatta,
majd theológiára iratkozott a kolozsvári
unitárius főiskolán. Ezután színész lett
vidéken, majd
súgló volt
Kolozsvá
rott, hol 1859-ben foglalta el állását. 1889.
márc. 32-én megülte működése 30 éves
jubileumát. Munkiái: »Búesúvóteli Nem
zeti Színházi Zsebkiönyv«. Koio'zssvár, 1863.
TJ. a. Arad, 1864. »Ujóvi Nemzeti Szín
házi Zsebkönyve. Arad, 1866—18b8. (Ba
bos Károllyal.) »Búcsúvóteli Nemzeti Szín
házi Zsebk.Önyv«. Arad, 1869. U. a. Ma
rosvásárhely. 1869. »Ujévi Nemzeti Szín
házi Zsebkönyv«. Kolozsvár, 1870—1871.
N a g y György, színész, sz. 1905-ben,
Budapesten. Gimnáziumi érettségije után
festőművész akart lenni. Ékes Lajosnál
tanult, amellett két évig Budapesten ujságíróskodott. 1924-ben a Színművészeti
Akadémiára iratkozott be, hol három évi
növendéksége alatt 30 szerepet játszott a
Nemzeti Színházban. Az Akadémia elvég
zése után a Vígszínházban lépett szín
padra »A zenélő óra« Miska szerepében.
1928. óta a szegedi városi színház tagja.
Irodalmi művei: mintegy 25 egyfelvonásos,
melyeket Budapesten adtak elŐ, (»A ki
rályné gyürűjes, mesej. 3 képben. Bem.
1928-ban, a Terézkörúti Színpadon.) Meg
jelent két ifjúsági regénye is; »Cserkész
vagyok«, Budapest, 1924. és »A "Pöves erdő
Robinzonjai«, u. o. 1926. Több könyvet
is illusztrált, rajzai folyóiratokban jelen
tek meg. 1930-ban megjelent »Apostolok<í
c. regénye.
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Nagy Gyula

Na'gy Ida

N a g y Gyula, (Riéivahzky),
sz. 1858.
nov. 28-án, Selyeb-en (Abauj m.)- Gim
náziumi vizsgái után 1878-ban megszöb^tt
gazdatiszt-atyjától és novemberben szín
padra lépett Gerőffy Ajidornál mint első
násznagy, »Borzáné Marcsájá«-ban, Sátor
aljaújhelyen. Állomása Sztupa Andor,
1880., Lászy Vilmos, Miskolc, 1881. Komlóssy József, azután Krecsányi Ignác, Hubay Gusztáv, Pesti Ihász Lajos, Makó> La
jos. Szerepei: Biliczky (Bolovai nábob),
Gronosz Pista (Palu rossza), Ali (Szul
tán), Dór Pista (Huszárszerelem), Knabe
(Miniszter előszobája). Elsó' jutalom játéka
1891. márciusban volt "Kecskeméten. 30
éves színészjubileumát Adán ünnepelte.
Hosszú ideig a szegedi színház könyvtá
rosa- Szegeden ment nyugdíjba, 1914.
szept. 1-én.
N a g y Gyula, színész, sz. 1868. szept.
19-én, Pesten. Színpadra lépett 1890.
szept. 16-án, a Népszínháznál. Nyugdíjba
vonult 1925. okt. 1-éii.
N a g y Gyi^ía. színész, sz. 1872. jan.
15-én, Szegeden, színiészszülóttŐl. 15 éves
korában megszölcött a szülői háztól és gya
log elindult nagybátyjához, Bercsényi Bé
lához, Budapestre, kinek segítségével el
jutott Veszprémbe, a Hubay—Hevesi-féle
színtársulathoz; ezután Balassa Károly,
Báródy Károly és Károlyi Lajos lesznek
az igazgatói. Húsz éves korában elkerül
Miskolcra, Halmay Imre társulatához,
majd be kellett vonulnia katonának. On
nan szabadulva, ismét Halmayhoz szer
ződött, akinél hét évet töltött el; azután
játszik Gyulán, Orosházán, Békéscsabán,
Nagybeeskereken, Nagykikindán, Nagyka
nizsán, Szombathelyen, Kőszegen, Szarva
son, Szentesen, stb. 1900-ban Féld Zsig
mond szerződteti, tőle Komj.átby Jánoshoz,
Debrecenbe megy, akinél hét évet töltött.
1905. jún. 16-án mint vendég fellépett
a Nemzeti Színházban, az »Egyenlőség«ben, mint Lord Loan. 1907-ben a Nép
színház-Vígopera tagja volt; egy év el
teltével ismét vidéken találjuk, dr. Far
kas Ferencnél. 1909-bea Kolozsvárra szer
ződtették, ahol 1912. szept. 10-én meg
ülte 25 éves jubileumát. 1923-ban a Renaissance Színházhoz hívták meg; 1927ben a Belvárosi Színház tagja; ez év jú
—

lius havában a aSzínházi Életí< részéről mint
kiváló epizódistát 500 pengő jutalomban
részesítették. 1928. szeptember elseje óta
a Víg'színház tagja volt.
N a g y Gyula, fodrászmester, Tordán.
Színműve; »Tíz arany«, énekes nszmű 3
felv. Társszerzők Pallós István és Hammerschmidt József. Bem. 1914. jan. 20.
Tordán, Krasznay Ernő társulatánál.
N a g y G y u l á n é (Zapletán Hona), szí
nésznő, sz. 1897. szept- 2-án, Zentán (Báo.
m.). Színpadra lépett 1922. július havábau.
N a g y h a l m á g y i színészet. Nagyhalmágy aradmegyei községben 1864. július
havában találunk színészeket. Nagy Mihály
társulata járt itt ekkor, hihetőleg ők vol
tak itt az első színészek.
N a g y h é t . A színész-új esztendő, amidőn
lejárt a szerződés és az új igazgatóval
kötendő szerződés végett Pestre jöttek a
vidéki színészek, ahol leginkább a Pannó
nia-kávéházban (L. 0.), később a Színész
egyesület bérházában levő »Muzsa~kávéház«-ban gyűltek össze. (V. ö. Virágvasár
nap.)
Nagy Ibolya, színésznő, Nagy Sán
dornak, a »Szegedi Hiradó« híres szerkesz
tőjének leánya, sz. 1864-ben, Szentesen.
Mint a színészakadémia növendéke, 1884ben 200 frtos ösztöndíjat nyert. Ezután
(okt. 16.) a Népszinházlioz szerződtették.
1886. április 29-én mint vendég fellépett
a Nemzeti Színházban, a »Rang és módcí
Irma szerepében; ez év augusztus 16-án
az intézethez szerződtettél;:. 1914-ben nyug
díjba ment, majd 1918. szeptember ha
vában reaktiváltatta magát. Eleinte naiv,
később humoros szerepeket játszott. Játé
kát elevenség és humor jellemezte. A
szegedi színház megnyitóján: 1883. okt.
15-én ő mondta el a prológust. 1923.
december havában kinevezték a Nemzeti
Színház örökös tagjává. 1924. jún. 21-én
aranygyűrűvel tüntették ki. Főbb szerepei:
Lidi (Csalódások), Mariska (Otthon),
Vilma (Rosenkranz és Güldenstern), Jessica (Velencei kalmár), Mariska (Liliomfi), Aurélia (Passe-pai^tout), stb.
N a g y Ida, operaénekesnő. (L.: Nagy
Imre címszónál.)
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Nagy Ignác

Nagty Imre

Nagy Ignác, író, sz. 1810. okt. 7-én,
Keszthelyen, megh. 1854. márc. 19-én,
Pesten. Középiskoláit Gyöngyösön, Újvidéken, Baján és Pécsett végezte, majd
Budán befejezte 1829-ben egyetemi haEgató volt és 1831. okt. 1 0 ^ a kir. kamaránál hivatalnok lett. Megtanult franciául, angolulj olaszul, horvátul, németül
és latinul. 1846-ban a Nemzeti Színház
drámabíráló-bizottságának tagja volt. 1849nov. 15-én megindította a »Hölgy£utár«
0. szépirodalmi lapot. Eredeti színművei
közül a »TÍ8ztújítás« c. 4 felvonásos víg
játék a legkiválóbb. Előadták 1843. aug.
ő-én, Pesten, ez érben 20-szor, Az Aka
démia 100 arannyal j utalmazta. Egyike
volt a kor legnagyobb sikerű vígljátékainak. Egyéb munkája: »Mátrai rabló«, dr.
1835. júl. 11. »Vasorrú bába«, vj. 3 felv.
(Későbbi címe: Argyrus királyíi.) »Soroksári János<í, boh. 1835. okt, 22. »Ruy
Blasí<, dr. 5 felv. írta Hugó V. Bem.
1845. dec. 29. )>Véletlen találkozásK, vj1 felv. Lotz után ford. ))Mazep p a«, dr.
5 felv. Slovaczky Gyula után. Bem. 1847.
dec. 8. »Mária Magdolnaíc, Hel>bel után,
1848. aug. 15. (Nemzeti Színházban ke
rültek színre.)
N a g y Ignác, a Nemzeti Szíüház tagija,
sz. 1828-ban, m e ^ . 1890. máj. 28-án,
Újpesten. Az intézetnél 29 évig működött
súgó és ügyelői minŐségtben. 1884-ben
nyugdíjba vonult. — Leánya: N. Julcsa,
népszínműénekesnő, 1869-ben végezte a
színészakadémiát és ez év április havá
ban leszerződött a budai Népszínházhoz,
Molnár György igazgatóiioz. 1872-ben a
Nemzeti Színházhoz szerződött, ahol ápr.
21-én a »Nagyapó«-ban volt az elsŐ fel
lépte. (Nagy Julcsa nővére: Nagy Erzsi,
színésznő, sz. 1857-ben, megh. 1877.
szept. 19-én, Bodméron, Eéhér m.)
Nagy Imre, (Dalnoki), színész, sz.
1837. nov. 4-én, Nagyváradon, megh'.
1916. szept. 9~én, Alsódabason. 1860. febr.
20-án lépett színpadra, Molnár György
nél. [Mint epizódista igen kiváló volt. 1898.
jan. 1-én ment nyugdíjba. Öt fia is szí
nész volt. — Neje: Greskovits Panni, szí
nésznő, sz,. 1843-^311, színpadra lépett
1864-ben, Latabár Endrénél. (Megh. 1880.
márc. 12-én, Budapesten.)

N a g y Imre, színész, a Nemzeti Színliáz tagja, sz. 1849. nov. 1-én, Pesten,
megh.. öngyilkosság folytán, 1893. szept.
5-én, u. o. Gimnáziális és kereskedelmi
iskolai tanulmányai után mint kórista
kezdi meg művészpály áj át, azonban in
tenzívebben kívánta magát képezni, ezért
beiratkozott a színészakadémiára, ahonnan
1870. .ápr. 1-én a Nemzeti Színházhoz
szerzŐdtettékr Előzőleg ez év febr. 15-én
mutatkozott itt be mint Álmos a »Könyyes Kálmán« c drámában. Innen kezdő
dik művészi élete, emelkedése, dicsőség^.
A csinos színpadi alakú színészből daliás
termetű hŐs fejlődött. Mint egykorú fel
jegyzések tanúsítják, mag'as növésű ter
metét arányosan fejlődött szép vonalú
izomzat borította, széles vállán erőteljes
kifejezésű és valódi színészfŐ nyugodott.
Domború homloka alatt mély tekintetű sze
mek, kissé ívelt orr és szabályos száj jel
lemezte arcát. Hangjának érce és csengése
mindvégig Jiatástkeltő tulajdonsága volt.
Utolsó nagy képviselője volt a drámai
hős régibbfajta típusánál^ s a magyar szí
nészetben nemzedékeken át uralkodott sza
való modornak. Valamikor az egész or
szág liölgykiözönsége rajongott érte. 1892b©n a Nemzeti Színháznak egy ibudai .elő
adásán beteg lett és azóta súlyos idegbaj
jelei mutatkoztak rajta, melyből csak ne
hezen gyógyult ki- Sok tehetséglgel űzte
a festészetet is. Lakásán állandóan dolgo
zott kisebb-nagyobb festményeken^ Kopor
sója felett Császár Imre és Paulay Ede
mondtak búcsúbeszédet. Eltemették a kerepesi temetőbe, a 41,. tábla, I. sor, 189.
sírhelyére. Színműfordítása: »Egy pohár
víz«, vj. 5 felv. Pest. 1875. Életéről nap
lót vezetett, melyből a »Nemzet<í 1893.,
250. számában részleteket közölt. Eőbb
szerepei: Bomeo, Rákóczi Eerenc, Nagy
Galeotto, (Don Julian-ban), Antonius,
Patrícius (Coriolan), Paust, Essex gróf,
Lear király, Borics (Trónkereső), Coriolanus, Hamlet, Ádám, Danton, Kepler,
Bánk bán, Othello, atb. — Neje: Benza
Ida, pperaénekesnő. (L. o.) Házasságuk
1873. luárc. 11-én volt. — Leánya: Nagyi
Ida
(Battlay Gézáné), operaéuekesnő,
1911. aug. havában a berlini Komische
Oper-hez szerződött; 1913. máj. 16-án fel
lépett a M. Kir. Operaházban, a »Parasztbö3Bület« Santuzza-jában.
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Nagly István

Nagy Imre
N a g y Imre, (Szokolay—Hartó), teno
rista, 82. 1868. júl. 29-én, Mez&zentgyÖrgjön (Veszprém m.) Atyja N. KJároly, ügjvód' volt. Elemi iskoláit Vesz
prémben végezte, majd' Budapesten j^árt
reáliskolába. Színpadba lépett 1889. okt.
l-ién, Egri KJálmánnál. Egy alkalommal
»Hoffmann meséi«-ben »beugnással« meg
mentette az előadjást, amire az akkor mégifjú kardalost szereplő-színiésszé léptették
elő. Jjárt Szeged'eu, majd' Pécsre kerül,
ahol abbali'agyta a piályát és KonkolyThege Miklós csillagdájában kapott alkalmaziást, d'e csakhamar ismét visszatart a
sí,ínészethez ás meg'Lódítja Debrecen, Po
zsony, Nagyviárad, Kecskemét, SzékesfeIitiTViár, Miskolc közönségét. 1923. jannír
1-én nyugalomba ment. — ElsŐ neje:
Vertd-^ Margit, színésznő, megh. 1898.
jún. 1-én, Szatmárt, ^3 éves korában.
Második neje: Füredi MaJdcos Adél, szí
nésznő, kivel 1900 mlárc. havában lépett
frigyre, Székesfehérvárott.
N a g y (Malmos) Imre, színész, sz.
1886, febr. 23-án, Debrecenben. Színpadra
lépett 1908-ban.
N a g y Irén,
Samuné.)

színésznő. (Lásd: Kiss

N a g y Irma, színésznő, sz. 1869. dec.
26-án, Szolnokon. Színpadra lepett 1887.
febr. 1-én.
N a g y István, (»Pista«), úttörő színész,
iskoláit a debreceni kollégiumban járta,
aliol a papi pályára készült, de ő úgy
határozott, hogy színésszé lesz, miután kel
lemes tenorhangja volt és hivatottságot ér
tett a l^bmikus-szakra. 1810-ben Debrecen
ben játszik Vándza Mihálynál, utána Ko
lozsvárra szerződött, onnan gyalog elin
dult Nagyváradra, 'hogy beálljon Sándorffy dr. színtársulatához. 1818-ban Szé
kesfehérvárott működtött, 1824-ben vissza
megy Kolozsvárra, 1828—Sl-b'en Győrött
és Komáromban találkozunk a nevével.
1833-ban Budán is feUép, ekkor Szege
den működött. Ez időben a »Honművész«
ezeket írja róla; »Jó színész a bohózat
ban, de ezt se űzze annyira, hogy idŐn
kívül, valamint ma, kacagást gerjesszen.

Nem pórnép tapsa mutat a közelégedésre;
tanulja a színész megnyerni azoknak tap
sait, kik az iUŐséget s célt inkább ismerik«. Túlzásairól egy későbbi kritika is
megemlékezik, a »Hölgyfutár<í-ban, mely
így szól: »Nagy Pista, a hírneves kalan
dor és víg színész a túlságos jelzés hi
bájában szenved, mindent elkövet, csak
hogy • nevettessen, nála a természetesség
odáig ínegy, hol a művészet végződik,
mi nagy kár, mert a különben sok komikai tehetséggel bír.« Különc ember volt
máskülönben, aki sohasem fogadott szál
lást, a színpadon lakott s a színpadi ko
porsóban aludt, melybe úgy beleszokott,
hogy abban is halt meg s testamentuma
rövidesen abban .áUott, hogy temessék' el
ugyanabban a koporsóban. Meg is tör
tént. Eltemették Székesfehérvárott, való
színűleg a feltámadási (Csutora) temetőbe.
Sírját senkisem jelölte meg. Jókai ezeket
jegyezte fel róla: »Senkinek sem volt le
kötelezettje, senkinek haragosa. Amit ad
tak neki, azt se nem kérte, se nem kö
szönte s amit nem adtak neki, azután
nem vágyódott. Egyszer Moór Ferencet
játszá; mikor este haza ment, a csizmadia
előfogja: »Hallja az úr, mától fogva nem
adok az úrnak szállást, hát csak holnap^
hordja el a sátorfáját, mert aki játékból
olyan jól tudja magát gazembernek csi
nálni, mint az úr ma este, az nem lehet
becsületes ember!«... Ezentúl nem is fo
gadott magának szállást tj,bbé Nagy Písta,
hanem ott hált a színpad alatt.« 1851.
és 56. kőzett ismét Kolozsvárott műkö
dött, Kaczvinszky és Károlyi igazgatók
nál. — Testvére: Nagy Mihály. (L. o.)
Eelesége: Tulip.án Rozália, színésznő,
1818—22-ben Székesfehérvárott működött.
Déryné szerint »csak középszerű színésznő
volt.<í Az egykorú színlapokon elég sű
rűn találkozunk a nevével.
N a g y István, színész, 1848-ban hon
véd volt és Piskinél hősiesen harcolt, majd
a 11. zászlóalj fhadnagyává léptették elő
vitéz tetteiért. Megh. Marosvásárhelyen,
1869. okt. 3^án. (»A Hon« 1869. okt. 10.)
N a g y István, író, sz. 1830-ban, Kiskúnlacházán, megh. 1896. jan. 11-én, Bu
dapesten. Mint fiatal író a »Pesti Napló«
dolgozótársa t-olt. Ő volt az első, aki
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Nagy Jenő

Nagy István
»Pau8t« első részének magyar átültetésére
vállalkozott. Egy időben a »Nemzet« revizjora volt. — Neje: Huber Ida, éne
kesnő. (L. o.) Házasságuk 1863. aug. ha
vában volt; megh. 33 éves korában, 1869.
nov. 11-én, Debrecenben.
N a g y I s t v á n , színész, ismert tenorista,
sz. 1847. febr. 19-én, Nagykárolyban,
megb, 1929. okt. 14-6n, Pécsett. Atyja
koi'csmáros volt Nagykárolyban. Miután
jó hangja volt, a debreceni Icántusnak
énekese lett; majd többek biztatására
1872-ben színésszé lett Debrecenben. 1875ben mint segédénekest szerződtette a Nép
színház havi 75 frtra, majd Miskolcra
ment, Krecsányi Ignáchoz, első tenoristának, havi 50 ftra. 1880-han Pécsre
ment; 1884. jan. 6-án Kolozsvárt fel
lep a »CorneviIlei harangok« Grenicbeuxszerepében. 1909. szept. 1-én nyugalomba
vonult. — Neje: Urhanits Antónia, ki
vel 1882, szept. 27-én lépett frigyre, Ma
kón, írt egy könyvet: »A régi Pécs társa
dalmi és kultúrélete« címmel. Pécs, 1927,
N a g y IzabeilUj énekes színésznő, sz.
1897. júl. 17-én, Győrött. Atyja Nagy
Gyula, miniszteri tanácsos. Iskoláit Vesz
prémben járta, majd Ilékai Nándornál ta
nult énekelni. 1921. szept. 4-én lépett szín
padra, Budán, a »Falu rossza« Pinum
Rózsijában. »A debütánsnak kellemesen
csengő, jól iskolázott szopránja van és já
tékában meglep ő készsége, — írj a róla
ekkor a »Pesti Hirlap«. Ez időben a Vígfízínház; tagja
volt, kultuszminiszteri
óhajra azonban a Vígszínház mentesítette
Őt szerződésétől s a M. Kir. Operaház
szerződtette, ahol 1925. tavaszáig műkö
dött. 1922, nov. 28-án a Városi Szín
házban először énekelte »Carmen«-t. 1924.
máj, 28-án házasságot kŐt':!tt dr. Ferentzy
József egyetemi magántanárral, a Han,giyaipar R. T. igazgatójával. 1925-t61 a Nem
zeti Színház művésznője, hol főlqg a népszín
művek énekes szerepeiben nélkülözhetetlen
tagja a színháznak. Pőbb szerepei: Beat
rice (Boccaccio), Boriska (Bolond Istók),
Carmen, Zsófi (Piros bugyelláris), Iluska
(János vitéz), Erzsi (Ealusi verebek),
Örzse ,(Háry János), Erzsike (Sárgacsikó),
Julcsa (Szökctt katona), Einum Rózsi
(Ealu rossza), Évi (Cigány), stK

N a g y J a k a b , erdélyi (gelencei, három
székmegyei) tilinkóművész 1859. ápr. 1-én
fellépett a Nemzeti Színházban. Művé
szetéről így írt a »Divatc8arnok«: »Bámulatos szépen és képességgel játszik, hoigy
akármily nagyszerű s tökéletes hangszer
sem volt volna képes nagyobb hatást előidézni.« (1859. ápr. 5. 343. oldal.)
Nagy János,
úttörő színész. Tagja
volt báró "Wesselényi Miklós erdélyi szín
társulatának, 1806~ban. Működött Kolozs
várott, Budán, Pesten (1807—1815.), Mis
kolcon, Székesfehérvárott. Hatalmas orgá
numa volt és ügyes a szakmájában. Hang
jának erős dörgéséről Komlóssy Eerenc
színigazgató igy emlékezik meg: »Egerben az ott tanító cistercitáknál valánk
ebéden. Az öreg prior sajnálkozva monda,
hogy ő lábfájása miatt színházba nem
járhat. Nagy János biztatólag felel neki:
»Nem tesz az semmit, főtisztelendő úr,
tessék csak a folyosó ablakát kinyittatni;
ma Themistoclest játszom, fogadom, egy
szótagig meg' fogja hallani s érteni a sze
repemet szobájában.<( Ugy történt, pedig
a színhely Specz termében lévén felállítva,
a kolostorhoz legalább 500 lépésnyire volt.«
Egyebekben hősöket, zsarnokokat és vén
szerelmeseket játszott. 1815, jún. 22-én
elsőül hirdeti a magyar színészetet Eger
ben. (Ekkor a »Kiki saját háza előtt
seperjen« c. vj, került színre.) Tagjai kö
zött szerepelt: TJjvárí, Benke és neje, Murányiék, "Nagy Károly, Komlóssy, Divéki, Kösze('?;hy, Némethi, Koncz, Déryné,
Pápainé. ())Honművész«, 1840. 59. szám;)
Ugyanott 1840-ben Ballá és Ejfalussy tár
sulatánál tag volt.
N a g y J e n ő (P-),
színműíró. Szín
műve : »A szalonbetyár«, énekes bob. 3
felv, Társsz. Andreanszky Jenő. Zen. szerzWladár József. Bem. 1892. aug. 5. Bu
dai Színkör,
N a g y Jenfí,
színész, sz. 1874. máj.
3-án, Sátoraljaújhelyen. Színpadra lépett
1894. márc, 21-én. Igazgatói voltak: Bokody Antal, Csóka Sándor, Halasi Béla,
Polgár Béla, Micsey György, Mariházy
Miklós, Kúnhegyi Miklós, Deák Eerenc,
Tiszay Dezső. A világháború alatt katona
volt Őrmesteri ranggal. Mint titkár is
mert névre tett szert a vidéken.
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Nagy Jenő

Nagykanizsai színészet

Nagy Jenő,
sz. 1878. dec. 29-én,
Hajdubösz:rniényben (Hajdú m.)- Szín
padra lépett 1899. ápr. havában, Komj'átiiy János színigazgatónál. Sokáig működctt a Népszínháznál, majd a Fővárosi
Operett Színház, újabban a Művész Szín
ház egyik szorgalmas tag*ja. Az Orsz. Szí
nészegyesület tanácsosa, a Budapesti Színészszüvetség választmányi tagja. A vi
lágháború alatt katona volt. (Lásd: Vi
lágháború címszót.) Rendkívüli élénk te
vékenységet fejt ki szociális téren a szí
nészegyetem javára, buzgósággal vesz részt
évenként a kisnyugdíjas színészek kará
csonyi megajándékoztatási mozgalmaiban
és az évenként megtartandó színészköz
gyűléseken mindig objektív módon védi a
színész-érdekeket.
N a g y József, úttörő színész, mint jó
apaszínész volt ismeretes. 1836-ban Mis
kolcon találjuk, majd Budára kerül, ahol
70 frt fizetése volt. 1838—43., 1852—
53., 1860—63. években Kolozsvái'ott mű
ködeit. Valószínűleg Maros-Portuson hunyt
el. (Alsó Fehér m.) — Neje: Virág Lina,
színésznő.
Nagy József, súgó, 1837-ben Szege
den kiadott egy »Nemzeti Játékszíni Emlény«-t. Ekkor Abday Sándor színtársulatá
nak tagj a volt, (Valószínűleg azonos az
zal a hasonnevű színésszel, aki 1861. dec.
4-én hunyt el Kassán. Egy hozzá szóló
vers megj elent Szörényi Kovács Elemér
és Iván Nándor: »Színházi Emlékkönyv«
c. művében. Kassa. 1862.)
Nagy Jözscf,
kardalos és segédszí
nész. 1844-ben lépett a színipályára a
Nemzeti Színháznál. 1848-ban nemzetőr
volt; majdnem 20 évig volt a debreceni
színház tagj a. Utolsó éveiben könyvekkel
házalt. Megh. Debrecenben, 1886. szept.
12-én. Mándoky Béla búcsúztatta.
Nagykállói színészet.
Nagykálióban
1815-ben Balogh István színigazgató járt
társulatával, melynek »Köztársaság« vioít a
hivatalos címe. 1835. szept. 6-án Ujfalussy
Sándor igazgató működik itt. Tagfok vol
tak: Ujfalussyné, Lángné, Rozália, Eliza,
Mari leányasszonyok, Erdélyi, Láng, Almássy István, üácz Sándor, Magyar, Kis
és Decse György nevű súgó. 1871. húsvét

utáni szezonban Szathraáry Károly műve
zetése alatti tái-sulat, 1884. aug. havában
Lászy Vilmos színtársulata kapott ide meg
hívást.
Nagy Kálmán, színész, sz. 1868. dec.
3-án, G-után (Nógrád m.), megh. 1929.
nov. 1-én, Kolozsvárott. Színpadra lépett
1889-ben.
N a g y Kálmán, (Sz.), színész, sz. 1871ben, Mezőszentgyörgyön (Veszprém m.).
Színpadra lépett 1892-ben.
Nagykanizsai színészet.
Nagykani
zsára már 1827-ben jöttek magyar színé
szek. Ugyanis ez év aug. 9-én »Pintérné
magazinjábancí Balogh István úttörő szín
igazgató tartott előadást. Ezt megelőzőleg
1817. aug. 31-én a tanuló ifjúság elő:adta a »Talált gyermek«-et. 1840. júl.
havában Munkácsy Pál társulata működött
a városban. 1858. szept. 19-én Szuper Ká
roly színigazgató hirdette itt a nemzeti
kultúrát. Egy év múlva ugyancsak őt
hiviták meg, tagjai közt volt: Jánosfi és
neje, Jánosi, Kovácsné, Angyal Ilka, Árviai Mari, stb. 1865. szept. havában újra
Szupert találjuk itt. Tagjai voltak: Kendyné, Tóth GizeEa, Szupemé, Révainó^
Lakatosné, Komárominé, KŐmíves Imre,
Gonda, Vezéry Ödön, Kendy Gusztáv,
Ormódi, Eüredi, Libera, Erdélyi, Loós,
Tiszai, Vári és Veszprémi. 1873. okt. ha
vában Bokody Antal az igazgató, őt fel
váltja 1883. aug. 25-én Aradi Gerő, 1885.
márc 10-én Sághy Zsigmond. 1886. febr.
havában az állandó színházra a Nagy
kanizsai Takarékpénztár 10.000 forintot
adományozott. 1912. őszén megnyílt az
új színház, 460 ülőhellyel. 1926. márc.
15-én ismét új színházat nyitottak meg,
mely Medgyaszay István műépítész terve
szerint készült. A díszelőadásra a Nem
zeti Színház együttese utazott le Nagy
kanizsára s a »Kang és mód«not játszotta
el a díszelőadás fényes közönségének. Az
új színház szerkezete eg^zen eltér az ed
digiektől. A nézők feletti menyezet nem
az oldalfalakra nehezedik, hanem négy piár
fenyőszálfa ágasra. Ezzel a költséges, vas
tag [Oldalfalakat elhagyhatták és csak térelzáró könnyű falakat emeltek. A Med
gyaszay-tető révén volt lehetséges, hogy
a vasfüggönyös, központi fűtésű, modern.
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21.

Nagíy Katinka

Nagy (Kachtjgall) János
felszerelésű kőszínház négyszázKatvaa ülő
hellyel mindössze 160.000 pengőből lei
épült. A megszokott költség fele, sőt har
mada. A költséges külföldi színkázutánzatok helyett tehát ilyen takarékos, a ma
gyar talajból sarjadt színháztipus menti
meg vidéki színészetünket! Újszerű a fő
homlokzat kialakítása is. A fŐbejáró fe
lett a Bánk bán egy j elenete hatalmai
graffittó háromszögben, baloldalt János vi
téz, jobboldalt a Falu rossza egy-egy je
lenete Raksányi Dezső festőművész-tanár
m,e8termŰve. Az új színház Medgyaszaynak — veszprémi és a soproni színházai
után — legsikerültebb hairmadik magyar
ízlésű színháza. A színügyek intézője dr.
Örley György kormányfőtanácsos, kir. k5zjegyzŐ. Ujabban Fodor Oszkár és Szentiványi Béla volt itt a színigazgató.
"Nagy (Naehtigall) J á n o s ,
színész.
Előbb Írnok volt Kulcsár István »Hazai
és Külföldi Tudósítások« c. hírlapjánál.
Azután Kilényi Dávidhoz szerződött és
1819—20-ban Komáromban játszik, de
nem boldogult; majd lelép a pályáról, fo
gadós lett és meggazdagodván: felcsap
színigazgatónak, de a vállalkozásba bele
bukott. Élete végén'óvodát nyitott. Megh.
Huszton, Máramaros m., a 70-e8 évek
ben. Munkája: »Színházi Emlény«. Nagy
várad. — »Játékszíni ZsebkiönyvK. Sza
badka. (Év nincs feltüntetve.)
Nagykárolyi színészet. A legrégibb
Bzínészeti adat 1815-ből ismeretes. Ekkor
Balogh István ú. n. »Köztársaságí< nevű
társulatával keresi fel a várost, amely az
óta sok esetben adott hajlékot a vándor
színtársulatoknak. 1866. aug. havában itt
működött Reszler István, 1869. jún. ha
vában Nyíry György, 1875. márc. 8-tól
Krecsányi Ignác, 1877. márc. havában Gerőffy Andor, 1882. húsvéthétfőn Bényei
Ist\'áii, 1883. máj. havában Lászy Vil
mos, a következő évben ugyancsak ő kap
játszási engedélyt. 1885. aug. havában
Dancz Nina és Lajos, 1886. jún. havá
ban Báródy ' Károly az igaz;giatü. A szí
nészek a 80-as években a »Szarvas«-vendéglÖben is játszottak, majd színkör is
épült a művészet ápolására, mely azon
ban 1903. szept. havában leégett. A mai
színház 108.000 K-ba került. Van benne

26 pálioly, 200 ülőhely. Megnyílt 1908.
szept. l~én, dr. Fényes Samu: »KuruG
Feja Dávid« c. drámájával. Igazgató Heves
Béla. 1913. márc. havától Neményi László
volt itt az igazgató.
í í a g y k á t a i színészet. Nagykátán (Pest
m.) a legrégibb feljegyzések szerint 1837.
aug. 27-én jártak először színészek. A községheekkor Balogh István színtáraulata láto
gatott el lés érdemes feljegyezni, hogy mű
során Szerepelt Shakespeare »Iiomeo«-ja és
Molíére ^Botcsinálta dootor«-a. A társulat
mindiössze 7 előadást tartott. 1886. ápr.
havában Hosszú Antal színigazgatót ta
láljuk itt.
r í a g y K a t i n k a , (Sassy), operaénekesnő,
S2. 1891. mé.ro. 23-án, Miskolcon. Mis
kolc nagyhírű egykori református espere
sének, Sassy Nagy Ignácnak a leánya.
Kora fiatalon végzi az ország^os m. kir.
Zeneakadémiát, ahonnan mint művészi
oklevéllel kitüntetett
énektanárnő ke
rül ki, 1917--'ben operaénekesnői okleve
let nyer s azonnal a M. Kir. Operaház
ban lép föl, mint operakoloratur művésznő.
Itt két éven át működik, egyre növekvő
hírrel s elismertebb tehetséggel. »Don
Quihote«: Kiiiálykísasszonya, Orfeus: Má
jus királynője klasszikus sikerű szerepei.
A fiatal, finom szépségű művésznőt a sze
gedi színbáz Ostromolja s inog is nyeri pri
madonnájának. Három éven át a szegedi
színház koloratur primadonnájaként ra
gyogó sikerekkel növeli hírét. Rigoletto:
Gilda; Hoffmann meséi: Olympia; Traviata: Violetta; Álarcosbál: Oszkár opera
szerepei. Denevér: Adél; Hercegkisaszszony: Mary-Anne; Koldu-sdiák: Laura;
Rip van Winkle: Lisbeth; Off enbach:
Eugénia klasszikus operett-szerepalakításai;
a megérdemelt s egyre fokozódó ünnepeltség jegyében szülővárosa, Miskolc figyel
méét csakhamar magukra vonják úgy,
hogy Miskolcon vendégsz'ereplése eldönti
későbbi sorsát. A városi zeneiskola ta
nári kara és igazgatósága a városi tanács
határozata alapján 1923-ban az énektanámői katedrára hívta meg. Az ünnepelt
művésznő a színpadot fölcseréli akkor az
énektanámői nagytekintélyű katedrával s
visszakerül sz^Ővárosába, melynek Lévay
József Közművelődési Egyesülete már a
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4

Naigykó'rösi színészet

Nagykikindai színészet
ííövetkezŐ év elején zenei osztálj^ának ren
des tagjai sorába választja- Ezidő szerint
mint a miskolci városi Hub'ay Jenő zene
iskola elismerten kiváló énektanára évrŐlévre a legkitűnőbben képzett növendékek
kibocsátásával szolgálja reá büsáije s iránta
hiálás szülővárosa gyors fejlődésű kultú
ráját.
Nagykikindai színészet.
A: legré
gibb adatok szeiint 1834. febr. havában
jiártak itt első ízben magyar színészek.
Ekkor Jánossy János színigazgató kapott
ide meghívást. Tagok voltak: Magoss és
neje, Bányainé, Ragályi, Gyöngyösi stb'.
Á társulatot a magyaraág részéről Bydeskuty Lajos kir, helyettes biztos pártfo
golta. Az első kedvező színezetű tudósí
tás e városból így hangzik: »A' napokban
N. Kikindára vetődött egy színésztársaság.
A' jó szívű szerbek 's miás oda való
lakosok mind a' mellett is, hogy közülÖk a' nemzeti nyelvet csak kevés érti,
e' jámbor vándorinkat ugy fogadták, hogy
3 hónapig tartandó maradásuk biztosítva
lenne«. (»Jelenkor<í, 1834. febi^. 22.) 1840.
febr. önén ismét Jánossy tái-sulata láto
gatott el e városba. 1877. dec végén Jakahffy Gábor, 1882. ápr. havában Hubay
Gusztáv, 1883. jún. havában Gerőffy An
dor, 1884. júl. 25-től Jiáni János, majd
1886-ban ISTagy Vince az igazgató, a 90-es
évektől: Kiss János, Kunhegyi Miklós,
Halmay Imre, Peterdy Sándor, Polgár
Károly, Micsey JF. György, Földesy Sán
dor, Mezei Béla stb. 1893. jún. végén
megalakult a színügylet. Elnök: Kikindai
Ferenc, alelnök': Augusz;tin Miidós, tit
kár: ifj. Kikindai Perenc, pénztáros:Haby
Mihály. Színhelyül hosszú ido'n át a Kadatestvárek arénája szolgált, majd felépült
a színterem a Nemzeti Szállóban, mely
időtől kezdve a város 500 K szubivenciót
folyósított. 1896. okt. 17-én megnyílt a
Bohn-i'éle színterem is. A verses proló
gust Balázs Jenő szerkesztő írta és Ardáy Ida mondta el. Igazgató: Halmay
Imre volt.
Nagy Konstantin Lázár, súgó, mint
ilyen 1871-ben Miklóssy Gyula színtársu
latánál működött. Munkája: »Játékszíni
Emlény«. 1861, Arad. Ugyanezen évben
Aradon megjelent »Színi Emlóny« e. zseb
könyve is.

NÉigykŐrösi színészet. Nagykőrösön
1800. aug. 25-ón játszottak először ma
gyar színészek: Kelemen László társulata.
A díj talán ul rendelkezésükre bocsátott
játszóhelyen kívül minden tag ingyen ka
pott teljes eUátást. A város 1834-ben a
megyei színésztársaság felsegélyezésére 400
frtot, 1836-ban a Nemzeti Színház költ
ségei pótlására 500 frtot adott. 1839. okt.
4-én Hetényi József színigazgató műkö
dött a városban. Tagok; Hetényi Jozefa,
Vidéki, J,ármi, Váradi, Hunyadiné, Mát
rai, Marosi, Telepyné, Lévai, Nyáradi.
1853. aug. havában Kétszery József, 1860.
aug. havában Eutó János a színigaag^ató.
Ekkor Egressy Gábor is itt vendégszerepelt.
1863. húsvét hétfőjén Siposs Károly tár
sulata kezdettI játszani. 1870. máj. havában
ismét voltak itt színészek, majd' egy év
után (jún. 11.) Bályi Gyuláné és Gál
Siándor egyesített tái-sulata kezdi meg a
•működését. 1875. jún. 12-|éu Daknay
Arthurné társulata játszik a Széchenyikerti színkörben. (Művezető: Balassa Ká
roly.) 1876. ápr. havában iiradi Gerő
az igazgató. A későbbi igazgatók: Mik-^
lóssy Gyula (1882. júl.), Szegedi Mihály
(1883. aug. végén), aki a saját költségén
színkört épített, Völgyi György és Pesti
Ihász Lajos (1884. nyarán), Bogyó Ala
jos (1885. júl.), Pesti Ihász Lajos (1886aug.) stb. Ujabb időkben itt járt igaz
gatók: Deák Péter (1901), Szabadhegyi
Aladár (1903), Bihari Ákos (1906), Szabó
Eerene (1908), Heves Béla (1910. szept.
1.), kinél jobb tagok voltak az operett- és éne
kes előadásokban: BaUa Mariska szubrettprimadonna, Dénes Ella koloratur, Pongrácz Matild, Eeviczky Etel, Pető Stefi,
Káldor Dezső, Somogyi Károly, Mátrai
Kálmán, Ross Jenő, Burányi Ferenc és
ifj. Baghy Gyula, míg a drámai elő
adásokban Zöldi Vilma, Homokay Gab
riella, Czakó Mici, Dinnyésy Juliska,
Horváth Lenke, Vidor József, Sipos Zol
tán, Herczeg Vilmos, Vájna Károly. H a j sinek Rezső karnagy volt. 1911. szept.
1-én újra Heves Béla jött a városba;
nov. havában Hidvéghy ErnŐ az igaz
gató. 1912. szept. havában Márffy Ká
roly, 1913. szept. havában Szálkái La
jos kapott játszási engedélyt. Később itt
működik Miklóssy Gábor, Mariházy Mik
lós, Heltai Hugó, Halmi Jenő. A színi
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mellett bérlője volt a színháznak. Igaz
gatása eredménj^esnek mondható, mert gaz
dagította a műsort, fősúlyt helyezett új
művek bemutatására; előadott sok énekes
darabot is, hogy ezzel is változatossá tegye
a műsort, továbbá előadatta helyi szín
műírók fordításait; a színház jövedelmét
gyarapította és f Őleg rendet teremtett szi
gorúságával és takarékosságával a színház
adminisztrációs ügyei körül. Dérynét is
szerződtette, hogy operákat is előadhasson.

idény évtizedek óta ősszel van, szept. 1.
és nov, 30. között, minimális tartama 1
hó, maximális tartama 3 lió. A város a
színtársulatot a terem ingyenes átengedé
sével, a fűtés és világítási költségek meg*térítésével támogatja. A színügyi bizott
ság elnöke a polgármester, a Színpártoló
Egyesület elnöke Danóczy Antal gimná
ziumi tanár. A színházi orvos személye
idényenként változik. A színikritikusi sze
repet a helyi lapok szerkesztőségeinek tag
jai látják el. A legutolsó idény alatt szín
házi orvos volt dr. Kovács Ferenc. Színi
kritikákat írtak: Danóczy G-yÖrgy, Kopa
László, V. Szűcs Sándor. A színi ügyek
referense dr. Kiss Albert, I. o. aljegyző.
A színház befogadó képessége 500 sze
mélyre szól. Építették Erdélyi Mihály és
Vaskovios Antal szegedi építészek. Költ
sége 49.969 írt 48 kr volt.
Nagy közönség. Ezt mondják színész
nyelven a telt nézőtérre, amidőn a szí
nészek a kémlelőlyukon Örömmel konsta
tálják, hogy nagy az érdeklődés művé
szetük iránt. (V. ö. Táblás ház.)
N a g y Lajos, törvényszéki elnök, sz.
1819-ben, Arvátfalván, Udvarhely m.,
meg^h. 1893. febr. 13-án. Kora ifjúsá
gában Feleky Miklóssal együtt lépett a
színipályára és szerelmes szerepkört töl
tött be. Színész-neve Árvádi volt. 1837től 1843-ig maradt meg a pályán, —
utána Székely udvarhely városa megválasz
totta táhlabírájává — de azontúl is meg
maradt a színészet lelkes barátjának. Le
fordította »Lear király«-t, előadták Ma
rosvásárhelyen, 1842. szept. 27-én; a fő
szerepet 6 játszotta.
N a g y László,színházi karmester, 1925ben végezte a Zeneművészeti Főiskolát,
1928-ban a chicagói Magyar Népszínház
karmesternek szerződtette.
N a g y Lázár,
(káli), Kolozs megye
főbírája, sz. 1772-ben, megh. 1837. júl.
26-án. 1810-ben a kolozsvári országos szín
házi bizottság tagja, amikor is a helyi
színház építéséhez 1000 frttal járult, majd
ez év júl. 22-én egy páholy évi bérle
tére 500 frtot adott. A színház építése
az 0 felügyelete alatt történt. 1822—24ben évi 2000 frtnyi bérösszeg fizetése

Nagy Lili,
színésznő, sz. 1907-ben,
Budapesten. Színpadra lépett 1924-ben.
N a g y (Vásárhelyi) Linda, színésznő.
(Lásd: Palotai Pajor Antalné.)
N a g y Lujzíi, színésznő. (Lásd: György
Jánosné.)
Nagy Maca, színésznő, sz. 1896-ban,
Pécsett. Színpadra lépett 1915-ben.
N a g y m a m a (A),vj. 3 felv. IrtaCsiky
G-ergely. Bem. 1891. márc. 6. Nemzeti
Színház. Szereplők: Szerémi grófnő:
PrieUe Cornélia; Ernő: Zilahy Gyula; Ör
kényi: Gyenes László; Kálmán: Horváth
Zoltán; Piroska: Keczeri Irén; Tímár Ka
r d i n : Lendvayné; Mártha: Csillag Teréz;
Tódorka Szilárd: Vizváry Gyula; Langó
Szerafin: Kákosi Szidi; Koszta Sámuel:
Gabányi Árpád; Galamhosné: Vizváryné.
Felújítása 1915. des. 29., majd 1926. jún.
1-én, PrieUe Cornélia születése százados érfordulója alkalmából. Mint énekes vígjáté
kot Mader Raoul és Pásztor Árpiád alkal
mazta színre, Blaha Lujzával a címszerep
ben. Bem. 1908. febr. 11. Népszínház-Ví^
opera. 50-edszer: ápr. 22. A Magj^ar Szín
ház felújította ez év szept.. 22. (Ugyancsak
a Magyar Színház bemutatta Bécsben,
Blaha Lujzával, 1912. jún. 13-án, a Josefstádter Tlieaterben.) A darabot átírták
filmre is: a címszerepet Blaha Lujza
kreálta; ez volt utolsó filmszereplése.
N a g y Margit,
színésznő, sz. 1894.
máj. 25-én, Módoson (Torontál m.), megh.
1919. dec. 24~én, Deésen. Színpadra lépett
1914. május havában.
N a g y M a r g i t (M.),
színésznő, sz.
1895. lápr. 6-án, Szárazvámon (Sopron m.).
Színpadra lépett 1915. szept. havában.
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rőleg nyilatkoztak róla színészi működé
sét iUetőleg. — Neje: Jirausek Polixéna,
színésznő, sz. 1837. febr. 17-én, Maros
vásárhelyen,'jnegh. 1911. ápr. 23-án, Zomborban. Színpadra lépett 18o6-ban, Ko
lozsvárott. Fiatal korában népszínműénekesnő, majd később anya- és komika volt.
Többször jubilált, így többek' között Ziláhon, 1890. márc. 13-án, a »Legjobb az
egyenes út« és a »Varáz8Ítal«-bian, 1893.
ápr. 18-án Kőbányán, a »Becsületszó«-ban
és a »Legjobb az egyenes út«-ban.

Nagy Margit, (rajnai), operaénekesnő,
sz. 1902. júl. 22-'én, Hódmezővásárhelyen.
Atyja N. Gyula, iskolaigazgató és kar
nagy, anyja Dobsa Livia. Nyolc közép
iskolát végzett, azután 17 éves korában
férjhez ment. 1920-ban a Zeneakadémia
növendéke lett. Énektanulmányait 1923ban fejezte be, mely után báró Wlassich
Gyula az Operaház kötelékébe szei'zó'dtette.
Főbb szerepei: Mimi (Manón Lescaut),
Saffi (Cigánybáró), Margit (Faust), Octavian (Rózsalovag), Pamina (Varázs
fuvola), Grófnő
(Farsangi lakodalom),
Fanny címszerepe (Fanny), Éva (Mesterdalüokok), Micaela (Carmen), Liu (Turandot), Miss Ellen (Lakmé), stb.

Nagymihályi színészet. Nagymíhályon (Zemplén m.) 1864. nov. havában
Kétszery József színigazgató működött.
Jobb tagok voltak: Beké, Gáspár,, Kétszery
Gyula, Emília és Nina, Szathmáiy, stb.
1882. máj. havában Sághy Zsigmond,
1884. okt. 19-én Takó Sándor és társai
konzorcionális alapon j átszanak. Űj abban
itt járt Deák Péter színigazgató (1901—
1902.) és Mezei Kálmán (1913. jún.).

N a g y Máriaj úttörő színésznő, 1790ben tag volt Kelemen László elsŐ ma
gyar színigazgató társulatánál, később
azonban lemondott a szíuipályáról.
N a g y M a r i s k a , színésznő, sz. 1870.
jún. 37-én, Monoron (Pest m.). Szín
padra lépett 1886. okt. 1-én, Komlósi J ó 
zsef színigazgatónál.
N a g y Kihály, úttörő színész, N. Ist
ván (»PÍ8ta«) testvére. 1814-ben Kolozs
várott találjuk, ezután 1818-tól Székesfe
hérvárott működik. 1824-ben is itt volt.
Ez időtájt színigazgató volt. Déryné is
ellátogatott hozzá vendégszerepre, Rima
szombatba, ahol »közkereset« címén kötött
vele szerződést. N. ekkor idősebb szere
peket játszott. 1826—7-ben ismét Kolozs
várra kerül; ugyanott működik azután
1852-beu, Kaczvinszky Jánosnál, 1853-—
55-ben Károlyi Lajosnál, 1856-ban Gyu
lai Ferencnél, majd még 1857-ben, Lángh
Boldizsárnál. (További pályafutásáról név
hasonlóság miatt lehetetlen volt feljegyzé
seket eszközölnünk.)
N a g y (Poleretzky) Mihály,
szín
igazgató, sz. 1826-ban, Kolozsvárott, megli.
1879. nov. 4-én, Baján. Már három éves
korában a naszódi katonai intézetbe ke
rült, honnan a 48-as forradalom alatt lé
pett ki és bevonult honvédnek Bem had
testéhez, majd a tordai 133- számú hon
védzászlóaljnál teljesített szolgálatot s szá
zadosi rangig vátte. 1850-ben színész lett,
1854-ben igazgató. Volt kortársai elisme

Nagy MÜdöS, iigyyéá, Verseeen. Szín
műve; »Csák Mátéí<, történeti dr. 5 felv.
(Megjelent Verseeen, könyvalafcban, 1888ban.)
;
Nagy IVIíklős (Dalnoki), színész, sz.
1882. márc. 3-án, Pécsett, megh. 191^.
máre. 7-én, Kolozsvárott. Színész lett:
1899. jún. 1-én.
N a g y Miiílósné (Révi Rózsi), színész
nő, sz. 1889. máj. 13-án, Beregszászon.
Színpadra lépett 1911. jún. havában.
Nagyoroszi színészet. Nagyoroszi nfygrádmegyei mezővárosban 1844- aug. ha
vában találunk elsőízben színészeket. ))MezŐvároskánkban még a' legékesebb embe
rek sem emlékeznek, hogy itt valaha ko
médiáztak volna«, — írja ekkor az ottani
tudósító az »Életképek«-nek. A »társulat«
mindössze 3 tagból állott. (Lásd: »Életképek«, 1844. I I . kötet, 291. old.)
Nagy Pál,
(felsőbiiki), orsz. képvi
selő, jeles szónok, sz. 177?. szept. T-én,
Fertőszentmiklóson (Sopron m.), megh.
1857. márc. 26-án, Bécsben. 1835-ben mint
Sopron megye követe kormányzási nyel
vül a latin helyett a magyarnak behoza-

325

Na^7 Sándor

Nagy Pál
tálát sürgette és egyben a nemzeti színé
szet ügyét a legmelegebben ajánlotta a
nemesség pártfogásába.
N a g y Pál, (fogarasi), ügyvéd, Marosvásárlielyt. 1850-ben a Nemzeti Színház
nál kapott szerény állást. Színművei: »A
külső szin csak csalja a világot«, vj. 3
felv, »Véres •örökség«, szomorúj. 2 £elv.
Bem. 1827. Újvidéken. »A mágnes álomjáró«, szomorúj. 3 felv. 1836. júnl 1. U.
0. »Zácb Klára«, niagy. tört. dr. 3 szakaszban. 1839. U. 0), »A Bubekek«, szomorúj. 5 felv, 1840. U,. oi.. aSzíjgyártói,
mint fejedeleni«. »Á külföldiesk'edŐk«.
N a g y Pál, színész, sz. 1885. deo. 17-én,
Pusztajánoson, Pest m. Iskoláit Nagj'kanizsán és a budapesti kereskedelmi akadé
mián végezte, mely után a Máv. hivatal
noka lett. Később Sziklai Cornél színházálioz szerződött, onnan Zilaby Gyulához.
Önkéntesi évei leszolgálása után, 1908-ban
Polgár Károly déhddéki színtársulatához
hívták meg, tŐle Nádassy Józsefhez szer
ződött, Szabadkára. A mozgósításkor mint
zászlós vonult be. (Lásd: Világháború cím
szót is.) 1918-ban a bécsi Carltheaterhez szerződött, onnan újra Polgár Károly
hoz, Pozsonyba; következő igazgatója ÁJidor Zsigmond (Székesfehérvár), Bodonjá
Béla (Szombathely) ,és a Várszínházban
is működctt. 1920. óta rendezéssel is fog
lalkozik. Főbb szerepei: Milos (Drótos
tót), 'Pip van "Winkle címszerepe, LŐrenthey (Tatárj arás), Niki (VarázskeiángŐ), Barinkay (Cigánybáró), Eisenstein
(Denevér), Escamillo (Carmen), Józsi
(Boszorkány^'ár), Danilo (Víg lözveg^y),
stb.
N a g y p á l Béla, zeneszerző, színházi
karmester, sz. 1894. júl. 19-én, Budapes
ten. Zeneakadémiát végzett, majd 1913ban a Népoperában kezdte meg karmes
teri pályáját. A világháborúban részt vett.
(Lásd: Világháború címszót.) 1915-ben
Polgár Károly pozsonyi, utána Paragó
Ödön kassai színtársulatánál volt, majd
1918. őszén Sebestyén Mihály marosvásár
helyi színházánál működik. Onnan 1922.
őszétől a Király Színházhoz szerződtették.
Munkái: sLehel kürtje«, opera 3 felv.
Bem. 1916-han, Pozsonyban. »Asszonyr

kám«, operett 3 felv. Sziöv. írta Uray
Dezső, a verseket Kulinyi Ernő. Bem.
1926. dec. 18. Városi Színház. ))Á cigánykirály«, operett 3 felv. Társszerzői az
előbbiek. Bem. 1927. dec. 30. U. o. )>Pista
néni«, vj. 3 felv. 4 képben. írta Bús Fe
kete László. (Zenéjét Ő állította össze.)
Bem. 1929. jan. 30. KhaXy Színház.
50-edszer: márc. 19. Bécsben a Penaissance Színházban »Juliska« c alatt 1929.
ápr. 26-áu adták, Fedák Sárival. »A pala
tínus rózsái«, operett 3 felv. 6 képben,
írta Uray DezsŐ, verseit Kulinyi Ernő.
Egyéb zeneszerzeményei is vannak. »Hungária« c. nyitányával pályadíjat nyert.
Nfije: Pásztor Ferike. (L. o.)
N a g y Paula, (Kállai), színésznő, sz.
1863. máj. 1-én, Marosvásárhelyen, megh.
1891. nov. 14-én, Besztercebányán. Szín
padra lépett Nagy Mihálynál, 1876-ban.
Ismert neve volt a vidéken, mint színigazgatónŐnek s biár nem Volt elsőrangú tár
sulata, de a maga körében megfelelt hiva
tásának.
N a g y r a t e r i n e t í ( A ) , vj. írta Csilíy Ger
gely, Az 1890-iki Karácsonyi-pályázaton
200 arany jutalomban részesült.
N a g y Rózsi, színésznő, sz. 1900. aug.
7-én, Kispesten. Színpadra lépett ]
szept. havában.
Nagyröcei színészet. Nagyrőcén (Gömör m.) 1869. dec. havában Gerő Jakab
színtársulata működött.
N a g y Samu, hírlapíró, sz. 1881-ben,
Somogycsurgón. Áz »Az Est«, később a
»Budapesti Hirlap« politikai rovatvezetője.
Több novellás kötete jelent meg. Szín
műve: »ZörÖg a haraszt«, vj. 3 felv., 1
előjátékkal. Bem. 1897. máre. 26. Bel
városi Színház,
N a g y Sándor, (kereki), író, törvsz.
bíró, sz. 1846. szept. 6-án, Nagykerekiben (Bihar m.), megh. 1922. jan. ha
vában. Nagyváradon. Tanulmányait Deb
recenben és Nagyváradon végezte- A nagy
váradi Szigligeti-társaság tb. alelnöke volt.
Szakmunkája: »A Viái-adi színészet története«. (Nagyvárad, 1883.) Egy fordított

— 326 —

Nagyszentmiklósi színészet

Nagy Sándor

havában Kilényi Dávid az igazgató. Ta
gok: Egedi, Kovács, Bartha, Pósa, Ma
rosi, PrieUe Comélia, Nag^s Gócs Ede
karmester, Gócsné, Baranjáné stb. 1875.
N a g y Sándor, színész, sz. 1869. febr. máj. havában Mezei magyar tái'sulata talál
2-án, Makón. Színpadra lépett 1895. ápr. itt meleg pártolásra. 1882. szept. havá
10-én.
ban Nyéki János kezdte meg előadásai so
rozatát. 1884. szept. 13-tói Várady Eerenc,
Nagy Sándor, színész, sz. 1878. márc. 1886. aug. 28-tól Dancz Lajos volt itt
23-áii, Ká.llósemj énben (Szabolcs m.). a színigazgató. 1887. szept. 2~án német
Színpadra lépett 1900. ápr. havában, Kre- színészek Goethe »Faust«-jával megülik a
csányi Ignác színigazg'atónál. A wdéken színészet 100 éves fordulóját. A színház
mint jónevű szerelmes színész működött. építési költsége 206.130 K. — Van benne:
46 páholy, 366 ülő-, 80 áJlóhely. 1908.
N a g y s u r á n y i színészet. A nagysm-ányi Őszéai Szilágyi Dezső igazgató hirdette itt
(nyitramegyei) színház felépült 1890-ben a magyar kultúrát. 1912. szept. 7-től He
és pünkösd hétfó'jén tartották meg benne ves Béla kezdte meg az előadásait. Ugyan
az első előadást. Színre került »A tót
csak ő kap játszási engedjélyt 1913. aug.
leány<(. 1893. júl. havában átalakítva nyilt
30-tól. Tagjainak névsora volt: H. Ballá
meg. Van benne 12 páholy, 95 ülőhely, Mariska, Pasi Margit. Füzess Anna, Vér
tágas földszinti állóhely és megfelelő kar tes NeUy, Vajda Margit, Zöldi Elza, Sze
zat. (Nagysuráuyon volt a színéazmenház. nes Ella, Kemény Lajos drámai rendező,
L. o.)
Zsoldos Andor sihederszínész, titkár, Bo
ros Eroil hősszerelmes, Sugár (jí-yuia DonNagyszalontai színészet. Nagyszalon vivant, Lónyai Oszkár, Gál Béla, Vér Mi
tán (Bihar m.) 1882. máj. havában Ho- hály, Várnay Lajos, Csányi Mátyás kar
mokay László táiBulata játszott. 1884. ápr. nagy. — 1914. szept, majd 1915. okt.
14-én Miklóssy G-yula társulata kezdte és 1916. máj. havában Kiss Árpád kapta
meg előadásait. 1885. jún. havában Hevesi meg a várost. 1916-ban a román háború
Lajos társulata pártolás-hiánnyal küzdött. kitörése miatt a nagyszebeni magyar szí
1886. nov. havában Balassa Károly és nészet egy időre megszűnt. 191&. aug.
Újvárosi Albert társulata játszott s meg havában dr. Patek Béla igazgató jött a
bukott. Ujabb időkben itt találjak: 1901— városba. Tagjai voltak: Albrecht Károly
1902-ben Halasi Béla társulatát, 1910. és Jármy Emil karmesterek, Sebestyén
dec. 18-án 'Kunhegyi Miklós társulata Irma, Bibáry Böske, Juhiász Margit, Szikezdte meg több hétre tervezett előadásait. gethy Annus, Málnaffy Otti, Serfőzy
1911. máro. elején Erdélyi Miklós nagy Ilona, Földes Elza, Nádasi Mici, Homováradi társulata két este vendégszerepelt; kay Gabriella, Kertay Ilona, ÉrozkÖvy
előadták a »Medikus«-t és »Buridan szaKároly, Telekán. Valér, Örvössy Géza, Ujmará«-t, majd 1911. nov. közepétől Krasz- Viáry Ferenc, Pogiány Béla, Ungváry Mik
nai Ernő társulata működött Nagyszalon lós, Homokay Rezső, Burányi Albert,
tán.
Molnár Jiános, Hajd'utska László, EndrŐdy Miklós, Pécskay Vihnos.
Nagyszebeni színészet. A városban
már 1771-ben játszanak német színészek.
1788-ban megépítik a színházat és jún.
Nagyszentmikliösi színészet. Nagy
1-én adták át rendeltetésének. 1822. szept- szentmiklóson (Torontál m.) 1871. jann
10-én a kolozsvári társulat hirdeti itt a közepén Szuper Károly társulata kezdte
magyar szót. 1840. lápr. havában Pályi meg előadásait. 1884. húsvéttól Hegyi
Elek színtársulata keresi fel a várost, 20 Gyula társulata működött. Olít. 18-ián
tagú társulatával, melynek »egy r,észe pi Gáspár Jenő társulata kezdett játszani,
hés ifjoncokból áU.« (»Erdélyi Hiradó«, két év múlva: 1886. júl. havában Polgár
1840. ápr. 30.). Ekkor ismertebb tagok
Károly társulata kereste fel e várost. 1901
voltak: Kántornó, Pályiné, Szaplonczay, —1902-ben FÖldesi • S,ándor volt itt az
Feleky, Nagy és Döme. 1844. okt—nov. igazgató. 1911. jún- 1-én Mariházy Mikvígjátékát, »A fiatal asszonyok szenvedései« címmel 1869. febr. 18-án adták elő
Debrecenben.
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XaiívisZ'mibati színészet
lós ke.'skeuiéti színtársulata 14 estére ter
vezett előadásait kezdte meg.
Nagyszombati színészet. A színliázat
1692-ben Esterházy Miklós herceg 500
frt költséggel építtette. E7.ek szerint ez
volt az első kŐszínház hazánkban. Van
12 páholya, több száz ülőhelye. Átala-,
kítási éve: 1831. Ekkor ezt a homlok
feliratot kapta:

ISTHANC AEDEM
THALIAE POSVIT
SENATVS A C POpVlVs
T Í R N A V I E N S I S . - (1831.)
(iVIag;5'arul: Itt Tháliának emelt épü
letet Nagyszombat tanácsa és közönsége).
1792. febr. havában a gimnáziumi ifjú
ság három este tartott színielőadást, er
ről a »Magyar Himiondó« azt jelenti,
hogy: »a' NiézŐk, kik számosan voltak,
líéiz-tapsoliásoklíal jelentették tellyes meg
elégedéseket.« (1792. I. kötet, 384. oldal.)
1826. júu. havában Balogh István szín
társulatát találjuk itt, aki naplójában feljegyzi,_ hogy 70, 80, 90 frtos jövedelme
is volt iés ezért 6 hétig miíködött itt.
1858. ápr. havában Pázmán Mihály tár
sulata működött a városban. Ismertebb'
tagok: Hirtling Mari, Tóth Lina, Szabó,
Szathmáry, Szerbényi, Szigeti. 1859-ben
renoválták a színházat. Ez év telén német
színészek játszottak benne. 1864. máj. ha
vában a nagyhírű Latabár Endre kitünŐ
társulata jött a városba, majd három év
telik el, míg újra magyar szó hallatszik
a színpadról: ekkor Hubay Gusztáv az
igazgató. 1870. máj. havában Budai J ó 
zsef követi őt, 1875. jan. 25-től Szuper
Kái'oly, ősztől fogva Aranyossy Gyula az
igazgató. 1882. husvétvasárnapján Tóth
Béla társulata kezdte meg előadásait. Sze
zonja 22 estére terjedt. 1902. nov. havá
ban Szabadhegyi Aladár társulata volt itt.
1908. Őszén Mezei Béla, 1909. es lOlrben Szabó Eerenc volt az igazgató. Tag
jai voltak 1 Sz. Hervay Erzsi, Eábián
Margit, Sebestyén Rózsi, Havasi Szidi,
Szathmári Lajosné, Honti Elma, Fátyol
Hédi, továbbá Radványi Dezső, Szath

mári Lajos, Czakó Gyula, Timár Béla,
Baghy Gyula, Antal Lajos stb. Szabó Eerenc igazgatót a vái'os közönsége mele
gen
pártfogolta
sikeres működéséért.
Ugyancsak ő működik itt 1913. márc.
elején, 1917. és 1918. jan. havában is.
NagyszÖUösi színészet. NagyszöUősön
(Ugocsa m.) 1864. jún. havában Csaby
Imre társulata j,árt. 1884. máj. havában
Károlyi Lajos színtársulata talált itt ott
hont. 1911. márc. havában Krasznay Ernő
az igazgató, őt felváltja máj. 27-én dt.
Farkas Eerenc, 1913. ápr. havától Sza
bados László, dec. havában Sajó Vilmos
az igazgató.
N a g y t á r s u l a t . Az elsőrendű színtár
sulatra szokásos kifejezés, vagyis oly szín
társulatra, amely nagyszámú szeniélyzetboi áll (70—80 tagból) és mint ilyen ter
mészetesen biztos exisztenciát nyújt a ta
gok részére. Ellentéte: kis társulat. (L. o.)
N a g y Teréz, színésznő, sz. 1887. ápr.
17-én, Budapesten. Színiakadómiát láto
gatott, majd 1905-ben Makó Lajos sze
gedi tiársulatánál lépett színpadra. Ezután
a Magyar Színház, 1917. jan. 1-én a Nem
zeti Színház szerződtette naiva szerepkörre.
Főbb szerepei: Juhászné (Uri divat), A
víz (Kék madár), Főhercegnő (Sasfiók),
Katte {Áz ezredes), Zoé (Vízözön), Briomsené (Váljunk el), Ursula (Sok hűhó
semmiért) stb.
Nagytolcsvai színészet. A községben
i836-ban Harmath Sándor igazgatása
alatti társulat működött; 1840-ben pedig
K€ny\'es igazgató. Ekkor tagok voltak:
Könyves, ifj. Könyves, Szabó, Lázár,
Szántai, Király, Zagi, üeege, Könyvesné,
Szántainó, Mari leányasszony, Róza 1. a,,
stb.
Nagyvííradi színészet. Kolozsvárhoz
való aránylagos közelsége miatt b'. Wesse
lényi Milílós az erdélyi játékszín főigaz
gatója Nagyváradot társulata nyári állo
máshelyéiül korán kiszemelte és 1798-ban
Eótsi Patkó János vezetésével ide küldte
színészeit, akik 1798. aug. 26^án a mai
»Eeket6 sass-vendéglőben tartották az első
magyar színielőadást, előadván »A süketnénia« c. színművet, Honniustóh 1800-
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Nagyváradi színészet
bau Gulátsy Antal gazdag birtokig bőkezűen támogatja az itt járó szíiiészeket,
őt követi 1815-ben ái. Sándorffy J ó 
zsef orvos, a híres mecénás, ki az itteni
fó'bb színészeket a társulatához szerződ
tette. Ezek között volt: Kántorné, Hor
váth, .Éder, Simonfi, Udvarhelyi, Mohai
stb. A további évek alatt Vándza Mihály
kolozsvári színigazgató jött a vái'osba, aki
nek a németekkel kemény harcot kellett
vívnia. 1818-ban a nagy piacon lévő gr.
E-hédey Lajos-féle házban állítják föl
a theátrumot. Ezután itt járt Gödé István,
Ujfalusy Sándor, Abday Sándor, 1821-ben
udvarhelyi Miklós, 1823-ban Éder György.
1824. nov. 30-án dr. Sándorffy elhalálo
zásával sok vesztesége volt a magyar szín
ügynek. 1826-ban ismét Éder György és
Abday Sándor kap meghívást. Ez időben
a híres Székelyné és Pergő Celesztin is
itt játszik. Jobb tagjai voltak: Szentpétery, Udvarhelyi, Déryné, Borsos Klára,
Parázsóné, Pály Elek, Hubenay János.
1827-ben történt az elsó' kísérlet &^ ál
landó színház építésére. 1838-ban Bály
Elek lesz az új igazgató, ki mint a
»Helybeli Theatrum Directora« kér en
gedélyt a működésre. A színház építési
ügye a következő évben megakadt, ha-^
bár a városnak erre a oélra 10.000 frtja
volt. 1829-ben BaUa Károly társulata volt
itt. Ekkor történt, hogy a városi tánc
teremben felállított színházi fölszerelés
összedőlt, ami tetemes kárt okozott, mire
a város a haszonbérlőt megtiltotta, hogy
ismét kiadja a termet színház céljaira.
A következő 'évektől különböző társulat
keresi fel Váradot 1836. jún. IQ-m szo
morú sors éri a színészetet, leégett ugyanis
a színház, amiről a »Honműviész« ezekben
emlékezik meg; »Mind a színterem, mind
a d'íszítvények, könyv- és ruhatárnak nagy
része tűz martalék ja lőn<(. Ezen évben
Kílényi Bávid az igazgató, Őt felváltja
Komlóssy Ferenc és Szerdahelyi József.
1838-ban Pály Elek jön a városba, ki
fellépteti Egressy Gábort is. A következő
évben Abday Sándort választjiák meg
igazgatónak. 1840-ben Kílényi Dávid az
igazgató. 1843-ban Körösi Sándor, 1844hen Havi Mihály és 1845-ben újra Kí
lényi, majd Várady Pál, Szabó József,
kiknél Szigligeti is feUópett. 1846-batt Peleky Miklós és Kőrössy Ferenc, 1847~ben

Tóth István, Döme Lajos és Láng Lajos,
1848-ban Kilényi, ki itt marad 1850—öl
ben is. 1852-ben Havi Mihály és Szabó J ó 
zsef. 1856-ban újraSz;abÓJózsef. 1857. jan.
29-én újra tárgyalnak állandó színházról.
1858-hen felépült a nyári színkör, Eadák
grófnő kertjében. 1859. jún. 13-án Molnár
György híres társulata vonul be Nagyvá
radra. (Első előadása: )>Huszá-rcsiny«).
1860. ápr. 29-én Budai József kezdi meg
az előadásokat. 1861. máj. 20-án Latabár
Endre játszik itt. — 1862. ápr. 21-én
Hubay Gusztáv, ki először játszik operet
tet, majd aug. 7-én Szabó József és
Philippovich István tái"sigazgatók keresik
fel a várost, 1863. máj. 28-tól Folliuusz
János és ugyan Ő kapja meg a váinst a
következő évre is. 1865-beD. Heszler Ist
ván váltja fel. 1866-ban kis ideig Aradi
Gerő próbálkozik meg; ki alig hagyja
el a várost, máris Folliuusz János készült
bejönni 61 tagból álló társulatával.
1867-töl 1880-ig a nagyváradi közön
ségnek a debrecenivel közös társulata volt.
1867. máj. 23-án Szabó József debre
ceni társulata jön Nagyváradra; itt tűnt
föl minden idők bálványozott művésznője:
Blaha Lujza. Közben Szathmáry Károly
is bejön kisebb társulattal. 1868. máj.
9-én Szabó József ismét elnyeri a vá
rost, 1 év múlva, 1869. márc. 4-én Kőmíves Imre játszik itt, de már máj. 9-én
ismét Szabó József nyeri el a színisze
zont. Öt követte Dráguss Károly. 1870.
máj. 7~én Szabó József jön ismét át és
az operettekkel fényes előadásokat ér el.
1871. márc. 7-én Völgyi György lesz a
direktor, míg újra el nem jön Szabó
József, ki 1875-ig működött itt, amikor
a »Debrecen—Nagyváradi dalszíntársulatíc
közössége feloszlott. 1876-ban, máj. 4-től,
Bogyó Alajos játszott a színkörben, társa
is volt: Mándoky Béla személyében. 1877.
nyarán a kolozsvári színtársulat vendég
szerepelt Váradon. 1878-ban Mándoky
Béla »ElsŐ magyar színiegylet« címen lesz
igazgató, 1881-ben Mosonyi (Maimsberger) Jakah aradi színigazgatót híviák meg,
kivel igen meg voltak elégedVe; 1883-ig
ő kapott koncessziót, 1884-beű Nagy Vince
az igazgató, 1888—89-ben Bölönyi J ó 
zsef kolozsvári színtársulata, 1891-ben
Aradi Gero, majd Leszkay András, 1896ban Megyeri Dezső, 1897-től Somogyi

— 329 —

Nagyraradi színészet

Naiva

Károly, ennek halála után Er<Mlyi Miidós niszter méltatta az est jelentőségét. Az
hirdeti a kultórát Szent Liászló v.ái'osában.
ezután megindult gyűjtés kétmillió négy
A színház 100 é v ^ jubileuma megünnep- százezer koronát eredményezett. Ezen im
lési eszméjét JSfaményi Lajos pendítette ponáló eredmény elsősorban Kereszty Kor
meg. Az ünnepélyt 1898. aug. 26nán tar nél, Pásztor Ferenc, Szemere Milclós, dr.
tották meg. Színre került Hatvány Ist Popper Ákos, G.émes Frigyes, dr. Saemes
ván: »A süketnéma, vagy a jókedvű piPerenc nagyváradi bankigazgatónak kö
pás« c. 100 év előtti darabja. Ez alkaszönhető; de kivették részüket a gyűjtés
íqKim al a »Fekete sas<c épületébe ezen
ből a társulat nőtagjai is. Az est során
sorokat vésték;
egyébként művészi összeállítású kabaré
»E városban, ez épületben a színpadról szórakoztatta, a közönséget.
elhangzott elsŐ magyar szó emlékére 1798.
1921. júl. havában Erdélyi Miklós
évi aug. 26- — 1898. évi augusztus 26. igazgató lemondott a vezetésről, helyét át
Ht'ilás kegyelettel az úttörők iránt a Szig adta Pa,rlaghy Lajos volt titkárának. A
ligeti-Társaság kezdeményezésére, Nagy
színház 25 éves jubileuma 1925. okt. 15-én
várad város kűzönsége.«
volt. Bz időben Gróf László volt az igaz
A nagyváradi Szigligeti-színház 1900. gató. — Itt van helye megemlíteni, hogy
okt. lÖ-ién nyílt meg. Azi ünnepi proló az 1911—14. évadokban Kondor Ernő,
elsőrangú erőkkel .és nívós műson'al, vi
gust Sas Ede írta és Paulayné Adorján
Berta mondta el. Aztán Váradi Antal: rágáé kabarét igazgatott. (Lásd még: Fe
»Uj oltáríí 0. előjátéka következett. Az kete sas lés Rhédey Lajos címszavakat
(Erődi Jenő.)
után: »É]Őkép«, »Bánk' h'án«-ból ós a »Szö- is.)
kött katonací lés »Szultán«-operettb'Ől rész
Nagj'váradi T a k a r é k p é n z t á r , 1873.
letek voltak műsoron. Befejezésül a »Hunyady Lászlo« operát adták elő. Csik Irén április havában 100 frtot adománj^ozott
volt Szilágyi Erzsébet, Kalmár József pe az épülő Népszínház részére.
dig V. László.
N a g y Vince
(losonci), színigazg'ató,
1908. aug. 20-áu nyílt meg az új nyári sz. 1855-ben, Szatmárt, megh. 1898. dee.
(E hé dey-kerti) színkör, melyet Erdélyi 4-én, Polgárdiban. Mint fiatal bölcsész
Miklós — az új igazgató — a kormány
került a 70-es évek közepén a fővárosba
és a város hozzájárulásával építtetett. s Evva Lajos színházigazgató pártfogása
1911-ben új, nagyobb színház építése gon- révén 1876-ban a Népszínház ellenőre lett.
dblatával foglalkozott a város vezetősége. Itt megkedvelte a szíuliázat s abbahagyva
Az indítványban azzal okoltálc meg a má tanulmányait, 1881-ig a Népszínház kö
sodik színház szükségességót, hogy a város telékében maradt, előbh mint ellenőr, később
rohamos fejlődésével sz'emhen a tíz év
mint rendező. 1881-ben igazgatást vállalt
előtt épült Szigligeti-színház nem képes Szegeden s oly kitűnő társulatot toborzott
a város színházlátogató közönségének igé össze, aminő még azelőtt nem volt Sze
nyeit kielégíteni. Kétszer annyi intelligens geden. Később Budán és Debrecenben is
színházlátogató család volt Nagyváradon, volt igazgató, majd egy évi pihenés után
mint amennyi az akkori viszonyok között Ditrói Mór reá bizta (1886.) a Tháliabérlethez jutni képes volt. Az indítvány szövetkezet vezetését. Ennek feloszlása után
azt célozta, hogy Nagyvárad 400.000 ko
Kolozsvárott rendező lett, azután pedig
rona költséggel még egy színházat építsen. innen búcsút mondott a színészetnek és
Az érdekes művészeti tervvel Nagyvárad
a földmívelésügyi minisztériumhan hiva
egész közönsége rokonszenvezett.
talnoki .állást foglalt el, mint orsz. tej
1913. ápr. 22-én megszüntették a szín- gazdasági felügíyelő. Koporsója felett Rá
ügyi bizottságot, d'r. György Ernő in kosi Jenő és Evva Lajos mondott bú
dítványára. A nagyváradi Szigligeti-szín- csúztatót. Eltemették a kerepesi-temetŐben.
Kázban 1917. jún. 9-én Erdélyi Miklós
színigazgató hadikölcsön- aapot rendezett. A
Naiva (a latin: nativus-hól, a. m.: vele
nevezetes alkalommal Juriesk'a Barna Viá- született) a színészetben szerepkör megha
rosi tanácsos nyitotta meg az estet, majd tározás oly színésznőnél, aki érzelmes, fiatal
Beöthy Lászió, volt kereskedelemügyi mi leányszerepek eljátszására van hivatva; régi
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Najac

Náűi

Emil

színészeinknél úgy mondták: »illeclelmi BZÍnésznŐK. E nemben a legkiválóbbak kö
zött emlegették Hivatal Anikót.
Najac (nazsak) Emil gr., fr.
vígjátékiró, sz. 1828. dec. 14-én, Lorientban (Morbiban), megb. 1889. ápr. 11-én,
Párizsban. Nálunk is színre került műve:
»Valjunk el!<í, vj. 3 £elv. Társsz. Sardou
Victorien. Eord. Fái J . Béla. Bem. 1881.
ápr. 3. Nemzeti Színbáz.
Nálflá J á n o s ,
dúsgazdag földbirtokos, ez. 1814-ben, megb. 1889. márc.
19-én, 75 éves korában, Bécsben. Bánátkomlósi kastélyában magánszínháza volt.
Mint különc ember, színészeit Bécsből szerzó'dtette, csupa színfalhasogatókat. Az elő
adást Ő egymaga nézte végig, néha a
szomszéd község birtokosait és uradalmi
tisztjeit is meghívta. A színpadi kellé
keket Bécsből és Párizsból hozatta. A dísz
leteket bőrre festette. Egy dekoráció pld.
hű utánzata volt a Louvre termének. Az
előadásokat nagy figyelemmel kisérte és
kritikai megjegyzéseit vékony hang'ján ki
áltotta fel a szereplőknek.
Naláczy József (naláezi báró), főispán,
sz. 1748-ban, Erdélyben, megb. valószínű
leg a bunyadmegyei Batizon, 1837. ápr.
havában. 1766-ban a nemes testó'rség tagja
volt, majd Báróczi buzdítására író lett.
Színműfordításai: »Eufémia, vagy a val
lás győzedelmes, szomorú darab; franciá
ból fordíttatott d'Arnaud után. 1783. Po
zsony. »A szerencsétlen szerelmesek, avagy
gróf Comens«; franciából, 1793. »Young
éjjelei, avagy siralniií<; franciából. Nagy
szeben, 1801. A testőrszolgálatot elhagyva,
igazgatója volt a kolozsvári színháznak,
1824-től, amidőn három évre bérelte ki
az intézetet, évenkint 100 frt bérösszeggel.
1824-ben egy főúri rószvénytársulat ala
kítását határozta el, amellyel a színház
vezetését akarta biztos bázásra építeni, terve
azonban nem sikerült. Ez időben ő vezette
a színház gazdasági ügyeit. 1827-ben már
csak névleg működött.
N a m é n y i Lajos, magánhivatalnok, sz.
1868. jan. 9-én, Aradon, hol iskoláit is
végezte. Számos cikket írt a magyar szí
nészetről a nagyváradi és a fővárosi la
pokba. Szakmunkája: »A váradi színészet

története«. (A nagyváradi magyar színészet
százéves jubileumára.) Nagyvárad, 1898.
Nana, szmű. Irta Busnacb és Zola.
Bem. a Népszínházban, 1882. jún. 12.
Főszereplők: Pálmay Ilka, Tihanyi Mik
lós, Ráiosi Szidi, Ditrói Mór, Horváth
Vince, Solymossy Elek, Nagy Ibolya és
EŐry Gusztáv,
N á n á s s y Gábor, városi tanácsnok, Deb
recenben. 1835. aug. 5-én régi magtár
épületét színielőadások tartására adta át.
Ez volt az ú. n. »Nánássy-színkör«. Itt
lépett fel Arany János 1836. februárban
és Petőfi is, 1843. novemberben.
N á n á s s y Géza, színész, mint bariton
énekes kezdte pályáját. A Vígszínháznak
hasznos tagja volt és az »Ocskay brigadéros«-ban meleg hangjával elismeréssel
énekelt kurucnótákat. Később eltűnt Buda
pestről és nagysokára rátaláltak Nagyvá
rad határában, ahol önmagát vállig a
földbe ásva, m.egkoszorúzott fejjel énekel
gette az Ocskaybeli Rákjóczi-nótákat. A
Lipótmezőn fejezte be életét.
Nancy, fr. vígjátékíró. Nálunk is
bemutatott színdarabjai: »A mama barátai«, bohózat 3 felv. Társsz. Armont.
Ford. Adorján Andor.
Bem- 190S.
aug. 28. Magyar Színház. »Théodore és
társaí<, bob. 3 felv. Társsz. Axmont. Ford.
Salgó Ernő. Bem. 1910. ápr. 8. Víg
színház. »A testőrK, vj. 3 felv. Társsz.
Armont. Ford. Mérei Adolf. Bem. 1910.
máj. 12. Budai Színkör. »A villámhárítód,
vj. 4 felv. Társsz. Mouezy Eon. Ford.
Salgó Ernő. Bem. 1913- iszepb. 5. VíigP
színház. sAz éjjeli őr«, bob'. 3 felv. Tár^z.
Armont. Bem. 1922. máj. 22. Magyar
Színház. )>A zebra«, boh. 3 felv. Társsz.
Armont. Ford. Stella Adorján. Bem. 1927.
ápr. 29. Fővárosi Operett Színház. »Fél~
emelet balra«, boh. 3 felv. Társsz. Armont.
Bem. 1927. máj. 20. U. o.
Nándor K á l m á n
színműíró.
Szín
műve : »Az örök városí<. Társadalmi szmű.
Bem. 1923. szept. 26. Szombathelyen, Bodonyi Béla társulatánál.
Náni. Száz arannyal jutalmazott ered.
népsz. 3 felv. Irta Follinusz Aurél. Bem.
1889. nov. 15. Népszínház. Szereposztása:
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Naturalista-színész

Naüseu Péter

világítást is használnak erŐs reflektor se
gítségével.

Kreuzer MicheL: Németh József; Náni:
Blaha Lujza; Szepi: Kassai Vidor; Molnárnó: Fártónyiné; Józsi: Vidor Pál;
Bódi: Gyöngyi Izsó; Szilárd Péter: Szabó
Antal; Bóza: Csongori Alariska; Lupi
bácsi: Horváth. Vince; Sándor: Sairmai
Imre. 25-ik előadása: 1890. febr. 19.,
100-ik előadása: 1894. febr. 11.

Napszín. Egykorú színházi tudósítások
ban gyakran szerepel a »napszín«-szó, ami
az »aréna« magyar kifejezése; &z »aréna«
latinul homokot jelent: az arénák, még
1870-ben Budapesten is, padozatlan, tehát
a homokra, puszta földre állított padokkal,
tető nélkül lálltak; a nap tehát vígan be
sütött. (Ha eső esett: nem tartottak elő
adást.) (Lásd: Aréna.)

Nansen Péter, dán író, sz. 1861. jan,
20-án, Kopenhágában. Nálunk is előadott
színművei: »Egy- boldog házasságs, vj. 4
»felv. Bem. Eeirihardt Miksa társulata a
Vígszínházban, 1912. ápr. 29-én. wNászéjszaka«, vj. 1 felv. Bem. az Intim Ka
baré, 1923-ban.
Nap és hold, operett 3 felv. (Eredeti
címe: Jour et nuit.) írták A. Vanloo
és E. Leterrier. Zen. szerz. Lecocq Charles.
Pord. Evva Lajos és Fái J . Béla. Bem.
1882. jan. 7. Népszínház. Szereposztása:
Picrates: Kassai Vidor; Don Braseiro:
Solymossy Elek; Miguel: Kápolnai János;
Don Dagomez: Tihanyi Miltlós; Manola:
Piálmay Ilka; Beatrix: Hegyi Aranka;
Sanchette: Csatay Zsófi; Cristoval: Hat
vani. Londonban bem. 1882. febr. 18.
Párizsban a Nouveautes-színházban 1882.
febr. elején 100-adszor adták.)
Napkelte. A színpadi világítás a nap
keltét természetbeni színekkel adja vissza.
Nyári napkelténél kék fénnyel kezdenek
világítani, ezt lassan elvonják és utána
piros színnel világítanak, ami a pirkadásnak felel meg; ezután ke^'és fehér vi
lágítást vegyítenek, a piros színt elvonják
és beáll a teljes napfény. Ha télen játszik
a cselekmény, akkor előbb nagyon kevés
piros színnel indul el a fény, ezt követi
a kékes-fehér szín; tavaszi időben kevés
pirossal fehér színt vegyítenek; őszi nap
keltének megfelel a piros színnek fehérbe
való lassú átmenete.
Nappali színész, tebetségtelen színész,
aki a pályáján úgy boldogul, hogy nem
este produkál valamit, hanem nappal hí
zeleg befolyásos embereknek és összeköt
tetések után szaladgál. (V. Ö. Reklám
színész.)
Napsütést a teljes fehér fényű világí
tás szolgáltatja. A hatás fokozására fej-

Náray Antal (nárai), ügyréd, sz.
1795. júl. 10-én, Győrén, Tolna m., megh.
1870. máj. 11-én, Budapesten. Pécsett vé
gezte gimnáziumi tanulmányait, majd Po
zsonyban joghallgató lett. 1826-ban Ara
don telepedett le. Színműfordítása: »Bomeo és Julia<í, szomorúj. 5 felv. Shakes
peare után. Buda, 1829. — Pia; Náray
Iván, író. (L. o.)
Náray Iván, , író.
Aladár.)

(Lásd:

Benedek

Nárczisz Gyula, színész, sz. 1854Bzeptember 11-én. Mint aradi gyógysze
rész került a színészethez. Előbb a
Népszínház tagja volt, onnan szerződtették
a Nemzeti Színházhoz. Megh. 1928. nov.
9-én, Budapesten. Kisebb paraszt-szerepek
ben jóízű volt s azonkívül — mint jó
heg edűs — gy akran muzsikált a szín
padon egyes darabokban. (Bor, Himfy da
lai stb. stb.)
Naszluhácz Ödön, színműve: »Mógis
férjhez megy«, vj. Bem. 1875. jan. ha
vában, Győrött, Lászy Vilmos színtársula
tánál.
Natanson Jacques,fr. vígjátékíró, sz.
1902-ben. Nálunk is színre került szín
műve »Szerelmi á-b-c«, vj. 3 felv. Ford,
Heltai Jenő. Bem. 1929. máj. 4. Uj
Színház.
Nátly J^ízsef, cs. kir. postafelügyelo
Szegeden. Színműve: »Uj Szellem, vagy
is új magvarok útja Helikonra.« Szmű 3
felv. Szeged, 1824.
Naturalista-színész, az, aki minden tanulmiány nélkül is tud érvényesülni, mert
helyes érzéke vezeti szereplésében. Ilyen
volt Bartha János. (L. o.)
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Neefe Hermaun

Naturburs-színész
Naturburs-színész, (német szó), a siheder-szerep kreálója. Leginkább népszinművefebeu és YÍgjátékokban fordul elŐ,
mint »FelIiő Klári«-bím OergŐ, »Piros bu
gyellárisa-ban Kífeza Gyurka; tov,ábbá vígjátéLokban is, mint: »Dolovai«-ban Bilit^iky kadét, »A király házasodik«-b'an
Kópjay Imre stb.
N é b (Neéb) Mária, úttörő színésznő,
sz. 1799- aug. 18-án, Kolozsv>árott, a BeiMagyar ucoában, megb. u. o. 1884. jan.
17-éji; hajnali 5 órakor. Atyja or\'os volt
66 gondof nevelésben részesítette. Már
zsenge korában hajlamot érzett a színé
szethez ás 1821-ben 40 frt fizetéssel lé
pett a pályára mint komika. Az elismert
nevíí színésznők közé sorozható, aminek
bizonysága az a körűlmiény, hogy Döbrentei Gábor többször hívta a Nemzeti Szín
házhoz, ő azonban nem akart Erdélytől
eWí-kadni. 1847-ben visszavonult. Egész
életében különc volt. Egy fiatal ember
rel jegyben járt, de ő felbontotta a fri
gyet s megfogadta, hogy soha sem fog
férjhez, menni — s ezí meg is tartotta.
Szcntpéfcery Zsigmond is megkérte, de ko
sarat kapott. A színpadon is szeretett tú
lozni, amiről így ír az »Erdélyi Hiradó«
1841. 13. száma: sNsb Mária Csör
gőnk szerepében (»Mily veszedelmes a pol
katánca 0. darabban) a vasárnapi estvék
királynéja ezen eatve is mindent elköve
tett túlzó modora sz;erint, hogy a karzat
legmagasabb tetszését megnyerjem. A ko
lozsvári jótékony nőegylet támogatta viszszavonuMsa után. Szacsvay Imre és Lubinszk^' Ödön búcsúztatta. Sírkövét Sárdy
Jűzsefeé nevű rokona állította, 1884. júl.
havában.
N e b á n t s v i r á g . Énekes szmű 4 felv. ír
ták: H. Meilh'ao és A. Milhaud. Ford.
Evva Lajos és Rákűsi Viktor. Zen. szerzHervo. Bem.. 1887. okt. 14. Népszínház.
(Győrött 1888. febr. 14., Kolozsvárott
máro. 20.) Századik előadása: 1901. jan.
30. Szereposztása: Denise de Flavigny:
Pálmay Ilka; Chateau Gibou: Makó La
jos; Champlatreus: Szirmai Imre; Ce
lesztin: Pusztai Béla; Corina: Fodor Eruzina; Apácafejed'elemnő: Pártényiné; Szín
igazgató: Uj^iáry Károly; Loriot: Gyön
gyi Izsó; Eendező: Baranyai. A Népopera

1915. febr, 28-án újította fel. A Vájosi
Színház 1927, jan. 6-ián iktatta műso
rába. Szereplők: Benise: Biller Irén; Celestin: Érczkövy László; Chateau Gibou:
Sik Rezső; Champlatreux: Kert&z Oszk.ár.
Nebenführer József, fősz.ám tan ácsos,
a képviselőház számvevőségének j^őnöke, sz.
1868-ban, megh. 1916. jan. 31-én, Buda
pesten. Igen képlett és derekas buzgalmú
ember volt. A belügyminisztérium szám
vevőségi hivatalában kezdte piályáját, ahon
nan még Nopcsa interid'ánssága idején az
áUami színházakhoz került gazdasági fő
nöknek. Ettől a tisztségtől aldcor vált meg,
amikor a színházi ügyek intézését a kul
tuszminisztériumra bíztálí. (1908. márc.
végén.) Utóda Chmilevszky Endre. (L. o.)
Ekkor Nebenführer a főkapitányság szám
vevőségének lett a főnöke, majd' a képvi
selőház számvevőségének vezetésével bíz
ták meg. A későbbi esztendőkben élénk te
vékenységet fejtett ki a budai jótékonysági
mo zgalm akban.
Nedbal Oscar, cseh zeneszerző, sz.
1874. márc. 26-án, Táborban, Csehorsrzág.
Nálunk is színre került művei: »Mes6világ«, ballet. Bem; a M. Kir- Opera 1909.
miáre. 14. »Lengyelvér<í, operett 3 felv.
Bem; 1914. dec. 22-én, Királ}^ Színház.
(Ezt megelőzőleg Préger Miksa berlini
operett-együttese a Népoperában 1914.
febr. 24nén mutatta be.) »Az erényesŐ3z<í,
operett 3 felv. Szövegszierzői: Bernauer és
Jacobson. Bem. 1921. Apr. 22. Budai
Színkör. 1926—29-ig a pozsonyi színház
operai karnagya és igazgatója volt.
Nedeczky Löránt, földbirtokos, 1904.
jún, 24-én kelt levelében 400 frtos
alapítViányról értesítette a Király Színház
igazgatóságát, melynek kamatai színészek
jutalmaziáaára fordítandók. 1905- jún. ha
vában Csatay Janka, Csiszár Arthur és
Thorma Zsiga részesültek jutalomban.
Neefe H e r m a u n , festőművész, a Nem
zeti Színház részére 1837-ben ő készítette
az elŐfüggiinyt és 24 díszletet. 20 évig
bécsi lakos volt, majd a magyar fővárosba
költözött és itt a magyar és német színház
diszletfestője lett. 1843. jún. haviában a
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Négyesy Mátyás

Neffl Max

— Hol született?
— Csanádmegyében — és aztán hoszszasan elbeszélgettek, amelynek végeztével
gróf Andrássy a királyhoz fordult és elNegI Max, osztrák színműíró. Nyálunk m.oűdotta, hogy Negry honfitársa.
is bemutatott színműve: ;> Édes apuka!«
Ferenc József újra érdeklődni kezdett:
Boh. 3 felv. Társsz. Femer Mas. Ford.
— Hány év óta van itt Egyiptomban?
Karinthy Frigyes. Zenét írt liozaá Rieger
— Két éve, felséig, — mondotta Negry.
Aliréd. Bem. 1919. jan. 3. Budapesti
— Hány nyelvet beszél?
Színház.
— Tudok angolul, franciául, n[émetül,
Negrlni I d a néven énekelt olasz szín olaszul, romiánul, szerbül...
— Elég, elég, — szakította félbe a
padokon Fekete József budapesti állami
kiüály
mosolyogva. — Ön tehát poliglott?
gimniáziumi tanár neje, szül. Szabó Ida;
A szuezi ünnepélyek lezajlása után Fe
előbb nevelőintézete volt. 1875. miájusában
Fasanoban »Lindaíí opera címszerepében renc József a koronás arany érdemkereszt
lépett fel, novemberbien a római Capranica- tel tüntette ki.
Azóta sok idő telt el és Negryt a
színházbian Baptista »Ermelinda« (előbbi
dblgoziásában; »Esmeralda«) c. dalmű né sors az egész földtekén Végighurcolta.
Nincs valamire való város, ahol ne fordult
met címszerepét énekelte.
volna meg és bolyongásai közben tizen
kilenc nyelvet sajátított el tökéletesen. Kü
N e g r y Ignác, a bécsi Eing-Tlieater
volt igazgatóija, sz. Nagylakon, Csaaiád' me lönösen asi irodalom és a művészet ragadta
gyében. Iskolai tanulmiájiya utiáji külfÖldte meg az érdeklődését, számtalan e körben
ment, Franciaorsziág'ba. De nyugtalan vére, mozgó cikke jelent meg a francia .és német
vállalkozó szelleme lés tudásvágya nem lapokban. Színházi tapasztalatairól kÖn}^hagyta nyugton, liajtotta, kergette továbíb vet is adott ki, amely egyike a legelter
és nébány esztendő alatt egész Európát bö- jedtebb kézikönyveknek. Volt igazgatója
járta. 1869-ben az egyiptomi kbedive szol a becsi Hing-Theatérnek, amelyet tűz
gálatában állott és a szuezi csatorna meg vész pusztított el. Párizsban két színház
nyitásakor a khedive meEé udvari szolgá nak is igazgatója volt, majd impresszárió
latra volt beosztva. Ö maga mondta el, ként működött és a leghíresebb' művészek
hogy Port-Said kikötőjében, barna, arany kel jiáTta a világot. Többek között Patti is
hímzésű diplomata-ruhiában fogadta Ferenc az ő vezetifee alatt hangversenyezett. Megh.
József magyar királyt, aki Erzsébet ki- 1909. dec. havában, Aradon.
r,álynéval, gróf Aiidriássy Gyula, báró
N e g y e d i k H e n r i k . (Lásd: HenrikIV.)
Dóczy Lajos és sok méltóság kíséretében a
Griff nevű hadihajón lérkezett a világa
N e g y e d r a n g ú színtársulatok. 1910esemény helyére. Negry Ignác német nyel
ben az Orsz. Színészegyesület két negyed
ven üdvözölte az uralkodót.
rangú színigazgatói enigedélyt adott ki,
— Igazán csodálom, — válaszolta az melyeket Rajcsányi Istvián és Lászlóffy
üdvözlésre a király — hogy Ön egyiptomi V. Bódog nyert el. Az új rend értelmében
létére ilyen jól bírja a német nyelvet. ezentúl a területi igazgatóknak be kell je— Felség, — válaszolta Negry — nem lenteniök, hogy melyik városokban szán
vagyok egyiptomi, hanem felséged biro dékoznak előadásokat tartani', s ez a beje
dalmának hódolatteljes alattvalója.
lentés kötelező erejűvé válik atekintetben,
— Ah, — tnondta csodálkozva Fe
hogy ezekbe a városokba be is menjenek.
renc József — lön osztrák ?
Tizenöt városnál többét egy társulat sem
kereshet fel egy évben ós a fenmaradó vá
— Nem, felség, magyar vagyok!
Ekkor gróf Andrássy Gyula, aki az rosokat a negyedragú színtársulatok között
uralkodó meUett állott, Negryiiez lépett osztották fel.
és megragadla a karját:
N é g y e s y M á t y á s súgó, ügyelő, színész,
— Ön magyar?
— Igen, kegyelmes uram, magyar va a Nemzeti Színház súgója, sz. 1888. febr.
17nén, Szentesen. Színipályára lépett 1906.
gyok.
bécsi képzőművészeti akadémia tagjává ne
vezték ki. (Lásd: »Honderű«, 1843. I. kö
tet, 24. szám, 810. oldal.)
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Némajáték

Nehéz darab
szept. 1-ién, Kecskeméten, Bihari Ákos
színtáreulatiánál. Műkööött niiég: Fehér
Károly erdlelji társulatánál 1907—9. He
ves Béla szatmári társulatánál 1909—13.
Mezei Bélánál (Debrecen) 1913—14.
Komjáthy Jánosnál (Temesvár) 1914—15.
Szendrey Mihálynál (Arad) 1915—16.
toviábblá: Erdélyi Miklós nagyvái'adi igaz
gatónál 1916—19., Heltai Jenő debreceni
igazJgatónál 1919—20., végül: Palágyi
LajoB szegedi színigazgatónál 1920—21.;
1921. miárc l-én a Renaissance Színház
fŐügyelŐnek, 1923. szept. 1-én a Nem
zeti Színház ügyelőnek, 1926. máj. l^én
pedig súgónak szerződtette. Ügy a Benaissance-, mint a Nemzeti Színházban kisebb
szerepeket is játszott.
Nehéz d a r a b . Ái-ra a színdarabra mond
ják, amelynek szövege fáradságos beta
nulással jiái", továb'bá arra, amelynek tech
nikai berendezése komplikált, azaz, amely
ben a szerző sokfajta és masszív díszlete
ket, oszlopokat, bolthajtásokat ír elő, eset
leg hatalmas fatörzseket, házakat, emel
vényekre épített barlangokat akar szín
padra vinni. Nehéz darab az is, ahol a
külső instrukciók egész sorozata fordul
elő, nagyszámú statiszta-sereg foglalkoz
tatásával, gépek zakatolásával, zajongások
sípok, zenei motívumok' felhangsíáaával stb'.
Ellentéte: könnyű darab. (L. o.)
Neitzel Ott(>, német író. Irt egy ma
gyar tárgyú versesoperát. Címe: »Der
Richter von Kasch'au«. Bem. Dannstadt,
1916. ápr. (Szövege Jókai Mór egy novellájiából való.)
))Nektink m a g y a r o k n a k a játékszínt
úgy kell tekintenünk, mint hanyatló nyel
vünk védelmét, mint enyésző charakterünk
palládiumát, mint süllyedő lelkünk fel
emelő eszközét.« (Kölcsey Ferenc beszé
déből. 1827.)
»Nem a d h a t o k másí, csalc mi lé
nyegem!« Lucifer mondja az »Ember tra
gédiája* I. színében az Úrhoz, válaszul
erre: »Csak hédolat illet meg, nem bí
rálat !«
sNem a k a k a s s z a v á r a kezd virradni,
— de a kakas kiált, merthogy virrad.cc
(Szállóige az Ember tragédiájából; a IV.
színben Lucifer mondja Ádámnak.)

»Nem az idő halad, mi változunk,
egy század, egy nap szinte egyre megy.«
(Lucifer mondja az Ember tragédiájában
Ádámhoz, a I I I . színben.)
Nem érzi a szerepet. Színészzsargon.
Arra lértik, aki nem tudja szerepét ki
aknázni, akinek idegen a szerep.
»Nem ezt a k a r t a m én, nem ezt!«...
(Bánk szállóigévé vált szavai Katona J ó 
zsef Bánk bán c. tragédiája V. felv, 6.
jelenetében.)
»Nem minden e m b e r
színész azért,
hOigy a színpadon játszik.« (Szigeti József.)
»Nem p u s z t a t r é f á k játszi színhelye:
Oltár a színház, hová áldozni jár
Művész éő honfi; művészpártoló.«
(Jókai Mór.)
N é m a j á t é k (mimodrama, pantomimika),
oly drámai mű, mely. párbeszéd s álta
lában beszéd nélkül érzelmeket, gondola
tokat és cselekvényeket puszta arcjátékkal
és taglejtéssel ad vissza. Nálunk már 1695ben ismerték. Ekkor történt, hogy a nagy
szombati jezsuita iskolában, Esterházy
Pál herceg tiszteletére némajátékot adtak
elő »Pietas vindes« (Kegyesség diadala)
címmel A magyar színészet kezdő évei
ben »némázat«-nak is hívták. Első szín
padi némajáték-bemutató
Kolozsvárott,
1805. jún. 25-én volt. (Lásd erről »Első«
címszó alatt.) Ismertebb némajáték a
»Porticii néma« c. opera (L. o.) és a
»Neversi Mária« c. Marenco-mű, mely a
80-as években került színre a M. Kir.
Operaházban, továbbá a ))Tékozló fiú<í c.
némajáték, mely 1891-ben került színre
a Népszínházban. Rákosi Szidi hozta a da
rabot Párizsból s ő is tanította be. A cím
szerepet Hegyi Aranka játszotta és felejthe
tetlen maradt az alakítása. Horváth Vince,
Klárné, Csongory Mariska és Lubinszky
voltak a partnerei s az előadásnak is, a
darabnak is olyan sikere volt, hogy orszá
gos körútra mentek vele a népszínháziak.
1916. febr. 2l-én az Operaházban is be
mutatták. Más némajátékot nem játszot
tak a Népszín'házban s különben is alig
volt pantomimnek az egyen kívül tartós
sikere Budapesten. Csak a sPierette fátyla«, Dohnányi Ernő némajátéka aratott
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Nemess Emő

Xéniáké] )let
hozzíl hasonló sikert az Operában. 1922ben na.<^y sikerrel mutatták be nálunk
Eeinhardt Max rendezésében a »Sumurun«-t. Kunoss Endre a N. szót »mozgalombeszéd«-nek és )>tagj.ártatási beszéd<(-nek
keresztelte el. (»Gyalulat«, Pest. 1835. 72.
oldal.) A N. szót a )>Honművész« is ismeri
és zárjelben pantomime-t is ír. (1835. 4.
szám.) (Párizsban elsőízben 179ö-ben ad
tak némajátékot a De la Cité-színházban.)
Ujabb némajáték Bartók' Bélától »A fá
ból faragott királyf:«; Eadnai Miklóstól
»A törpe«, cselekményét Wilde Oscamak
»Az infánsnő szüle tésnapja« o. elbeszélé
séből írta; zenéjét maga költötte. Bem.
a M. Kir. Operaház. Mohácsi JenŐ »A
tükör« c. némajátékához Siklós Albert írt
zenét. Bem. a Városi Szíriház.
Némaképlet

(L. Ábrázolat.)

Némaszemély, az a színpadi szereplő,
akinek nem juttatott beszélni való szere
pet a szerző, de azért mint az együttes
egyik résztvevőjének fontos feladata a né
majátékkal való közreműködése. (V. ö. Sta
tiszta.)
Némaszereplő. (L. Kémaszemély.)
Némázat, máskép ábrázolat, a régi szí
nészek idején a némaképlet kifejezése. (V.
ö. Tableau.)
N é m e d y Gyula dr., ügyvéd, Szegeden.
Szakmunkája: »A szíriháztudomány kis
lexikona«. Szeged, 1911.
Némedi Mátyás,
színész, sz. 1877.
jún. 1-én, Bécsben. Színpadra lépett 1900.
szept. 1-én, a Népszíiűiáznál. Működött
Miskolcon, azután Kolozsvárra szerződött.
N e m é n y i H e l é n , színésznő, sz. 1874ben, Kecskeméten. Színpadra lépett 1894.
ápr. havában, Rajz Ödön színigazgatónál.
N e m é n y i László, színigazgató,
sz.
1878. júl. 9-én, Nagyváradon. 1899. vi
rágvasárnapján lépett á színipályára. 1908.
szept. havától Palágyi Lajos miskolci szín
társulatának titkára, majd 1911. ápr. ha
vában elnyerte a deés—na^bányai szín
ház igazgatását. Működését szept. 1-én
kezdte meg. Meg-fordult Szilágysomlyón,

Szamosújvárt, Besztercén, stb. 12 éven át
volt színigazgató. 1925. okt. 1-én nyuga
lomba vonult. — Neje: Szelényi Ilona,
színésznő. (L. o.) Leánya: N. Lili, szí
nésznő, sz.
1903. november
28-án,
Iglón. Működött Kolozsvárt, Szegeden,
Miskolcon, tagja volt a Magyar Színház
nak is. 1928. szept. 15-én fellépett a Fő
városi Operett Színházban, a »Lulu« c.
operett Yvette szerepében. 1930-ban Mis
kolcon működik.
N e m é n y i Auguszta,színésznő, sz. 1900.
okt. 28-án, Budapesten. Színpadra lépett
1922. július havában.
Nemes A n d r á s , ügyvéd és az úttörő
magyar színészek egyike. Kecskeméten szü
letett, a jogot Bebrecenhen végezte, 1790ben csatlakozott a Kelemen László tár
sulatához, két év múlva pedig ügyvéddé
lett Kecskeméten. Színműve: »Az igaz ma
gyar nem6s«, nézőjáték 3 felv. Pest, 1829.
Nemess Ernő, költő, a Berzsenyi Iro
dalmi Társaság elnöke, sz. 1889. szept.
16-áu, Csepregen, Sopron m. A közép
iskolák elvégzése után előbb jogászkodott, majd a veszprémi hittudomiányi
főiskola hallgatója volt. Innen haza
fias felbuzdulása a harctérre viszi. Pőhadnag}^i rangot ér el és számos ki
tüntetést nyer. Közvetlen a háború ki
törése előtt »Lírai han-gfodrok« c. verekötete jelenik meg. A háború alatt ez
rede hősi napjairól ír szemelvényeket
»Tizenuyolcas honvédek« címmel. Két ki
adást ért. Teljesen elfogyott. ' Ekkor je
lenik meg »Viharban-csendbení< c. vers
kötete. 1918-ban színházi és kritikai heti
lapot szerkeszt Sopronban »Fáklya« cím
mel. Ebben a lapjában a színészet és
a színészek lelkes támogatója. Ebben az
időben már rendszeresen ír az »Élet« c.
szépirodalmi lapba. 1924-ben a szegedi vá
rosi színház operett-pályázatán a Heinez
Fülöp zenéjével benyújtott »VarázsŐr« c.
daljátéka első díjat nyert. 1928. májusá
ban újabb pályadíjat kap. »Lakös Ágnes
lakodalmaíí c. költői elbeszélését a_ Ber
zsenyi Irodalmi Társaság tünteti ki első
díjjal. Megjelent munkái még: »A betÖrőí<, 1 felv. fregoliáda ós »Mikor a sze
relem bűn« c. lírai regény.
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Nárczisz Gyula

Neményi László

•

•

Neményi Lili

Neményi Lászlóné

Németh Antal dr.

Németh Anna (Lásd: Oláh Zoltánné

, '^

Német János (sz. 1849.)

Németh János (tabajdi)

Németh Jílzsef

Némethy Ella

Németh Mária

Némethy György
15

Nemess Ernő

Niczkyné Ilona

Ney Dávid (sz. 1841.)

Nikisch Arthur

Németh János

Nemes Gizella
Nemes Gizella, színésznő, sz. Buda
pesten. Színpadra lépett 1892. szept. ha
vában, a Népszínháznál.
Nemes József, színműíró. Színműve:
»Szalmaö2vegy vagy Sári mégis kivívta«,
ered. népsz. 3 felv. Zenéje Kovács End
rétől. Bem. 1856. nov. 15. Nemzeti Szín
ház.
N e m e s Jézsef, 1857. ápr. I3-án Deésen elhaláJozván, 2000 pengőforintot ha
gyományozott a Nemzeti Színháznak.
Nemesházi rajzolat. Kisfaludy Sán
dor nevezte így azokat a drámáit, melyek
nek tárgyát a magyar nemesi élethŐl me
rítette. (V. ö. Háznépi rajzolat.)
Nemesszegliy I s t v á n , (nemesszeghi),
állami főreáliskolai ének- és zenetanár volt
1883-b'an, Kecskeméten. Több színdarab
hoz írt zeneszámot, így többek között
Odry Leliel »!Fehér páva« c. népszínművé
hez, Vágó Istvánnak »A szokott asszony«,
»A mostoba« és »Bukow, a székelyek hóhéra« c. darabj aikhoz.
Németh Andor, színész, sz. 1844-ben,
Révkomáromban, megh. 1880. jan. 25-én,
u. 0. Színpadra lépett 1867. nov. havá
ban, Szuper Károly színigazgatónál.
N é m e t h Andor, író, sz. 1891-ben.
Színműve: )>Veronika tükre«, szmű 1 felv.
Bem. 1913. ápr. 6., d. e. a Vigadóban.
(Színházban nem engedélyezték az előadatását.)
Németh Anna,
színésznő, sz. 1868.
szept. 26-án, Baján, megh. 1919. okt.
14-én, u. o. Színpadra lépett 1885. máj.
1-én, Feleky Miklós színigazgatónál.
N é m e t h Anna,
színésznő, sz. 1903.
nov. 11-én, Budapesten. 1931-ben az Eskütéri Színház tagija volt, majd a Városi
Színház szerződtette.
N é m e t h Anna, színésznő. (Lásd: Oláh
Zoltánné.)
N é m e t h A n t a l dr., író, sz. 1903. máj.
19-én, Budapesten. A budapesti Pázmány
Péter tudományegyetem bölcsészeti fakul
tását végezte. Egyidejűleg újságíró volt,
főképen színi- és művészeti kritikákat írt.
Rendszeres színháztörténelmi stúdiumokat

folytatott és a fezínpadi rendezés problémái
val foglalkozott. Két drámafordítása ke
rült színre és N. készítette elő Strindberg »Husvét« c. drámájának magyaror
szági bemutatóját. Szerkesztője a minden
kor és nemzet színházi kultúráját felölelni
kívánó Színészeti Lexikonnalí. 1928—29.
állami ösztöndíjjal Berlinben tanulmá
nyozza a modern színházművészetet és
tagja volt a berlini eg*yetemi Színház
tudományi Intézetnek. Önállóan megjelent
munkája: »A színjátszás esztétikájának
vázlata«. Budapest, 1929. — 1929. szept.
óta a szegedi színház rendezője, majd dra
maturg főrendezője.
N é m e t h Antónia, színésznő, N. J ó 
zsef népszínházi színművész leánya, sz.
1895. ápr. 7-én, Budapesten. Rákosi Szidi
iskoláját végezte, majd 1910-ben a Royal
Orfeum tagja lett, innen 1912-ben Ber
linbe ment, ahol a Metropole Theaterben
döntő sikereket aratott, ott látta meg Ambrozini, .a milanói Teatro Lyrico igazgatój a, aki ez év szept. havában kötött
vele szerződést. 1913. jan. havában a mi
lanói »Novissima« nevű társulat tagja lett,
azután Rómába szieraődtették Sonsogno
stag'gionejához szubrettnek. 1921-ben férj
hez ment Arnaldo Fraccaroli-hoz, a »Corriera de la Sera« szerkesztőjéhez.
N é m e t h Blefc, a M. Kir. Operaház
segédrendezöje, sz. 1858-ban. Mint a zü
richi Operaház felügyelője hunyt el, 1907.
március havában. — Neje: Serfőzi Má
ria, a zürichi operaház tagja \'olt.
N é m e t h Etelkíi, színésznő, sz. 1861ben, Baján. Színpadra lépett 1878-ban,
Kétszery József színigazgatónál.
N é m e t h (Beregi) Géza Viktor,
a
Várszínház súgója, sz. 1850-ben, megh.
1885. ijún. l]-én, Budapesten. (A kerepesi
temetőben nyugszik.)
N é m e t h J á n o s , (vadosfai és zsidi), ze
neszerző (művészi néven: Szentirmay Ele
mér), sz. 1836. szept. 9-.én, Horpácson,
Sopron m., megt. 1908. okt. 3-án, Buda
pesten. Tanult Székesfehérvárott és Pesten.
1861-ben fehérmegyei jegyző volt. 1865ben az ElsŐ magyar általános biztosító
társaság főtisztviselője lett, ekkor Székes-
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Németh János

Németh József

fehérvárra költözött. Nyilvános szereplése
Összefügg Blaha Lujzáéval Ök ketten vál
lalkoztak arra, hogy a hanyatló népies
kultuszt ismét fölvirágoztassák. Több ked
velt népszínműhöz (Nótás Kata, Az öreg
béres [Győry Vilmos], Vadgalamb [G-erő
Károly] stb'.) írt könnyed, mogkapióan
mélyórzésű dalokat, amelyek a Népszínház
színpadjáról szerte szálltak az egész or
szágba. Színművei; »Vere8Bapkások«, »A1kotmány és szerelem« vidéken kerültek
színre. »Egy kis esek, vj. 1 felv. Budán
adták 1863. márc. 13-án. Síremlékét 1910.
okt. 31-én avatták fel.
Németh János,
tenorista, sz. 1849.
júl. 18-án, Bogyoszlón, Sopron m., na
gyon szegény szülőktől, megh. 1929. máj.
9-én, Aradon. Alsóbb iskoláit G-yŐrben vé
gezte. 1869. okt. 10-én lépett a színi
pályára, Eocsisovszky Jusztinnál. Sok küz
delmen ment keresztül, míg önáEó szerep
lővé fejlődhetett. Ez 1871-ben be is követ
kezett. Ez időben a Budai Színkör tagja
volt. 1880. máj. 8-án mint vendég fellé
pett a Nemzeti Színházban, a )>Mignon«
opera Laertes szerepében. 1882-ig az inté
zetnél működött. Innen Kolozsvárra hív
ták, azután Aradon, Debrecenben, Kas
sán és más nagyobb városban működött.
Krecsányi Ignácnak 10 évig volt tagja
( Temesvár— Buda—Pozsony). 1906. már
cius 30-án Aradon búcsút vett a szín
padtól a »Boszorkányvár« o. operettben.
N é m e t h J á n o s , (tabajdi), színész, sz.
1852-ben, Tabajdon (Eejér m.), megh.
1929. jún. 17-éü., Budapesten. Színészpá
lyáját Nyiry György színigazigiatónál
kezdte, 1872-ben. A vidék összes nagyobb
városaiban működött, elŐszÖr mint teno
rista, később mint jellemszínész. Mielőtt
nyugdíjba vonult, Aradon, Zilahy Gyula
társulatánál aratta a legnagyobb sikereit
»Ocskay brigadéroscc Szörényi, )>Bánk bán((
Petur, »Lear királys címszerepében, »Szigetvári vértanuk« (Zrinyli), »Cigány« (Zsi
ga) szerepeiben, atb. Midőn Aradon el
búcsúzott, a város közönsége melegen ün
nepelte, akit rajongásig szerettek. Ajándé
kokkal és sok babérkoszorúval habnozták
el a művészt. Bövid ideig tudott csak
meglenni színpad nélkül, írni kezdett szín
darabokat, megírta a veneriás betegség

ről szóló drámáját, bejárta az egész or
szágot^, propagandikus célból és a viláo-háború alatt a harctereken a pihenő Is
beteg katonáknak hirdette az alkohol és
veneriás betegségek romboló hatását, a
hadvezetőség és a kultuszkormány legna
gyobb megeléged^ére. 1929. évben agy
vérzést kapott, előrehaladott kora miatt
nem tudta többé áldásos munkáját foly
tatni. ilö.vid szenvedés után 77 éves ko
rában meghalt. A főváros által adomá
nyozott díszsírhelyen alussza örök .álmát,
a rákosi temetőben. — Gyermekei: N.
Erzsi (Kiss Lajosné), színésznő (L. o.),
N. Anna (OMh Zoltánnó), színésznő.
(L. 0.)
Németh János,
színész, sz.
hen, Izsákon (Pest m.). Színpadra
1884. ápr. havában. Pesti Ihász
színigazgatónál. Nyugdíjba vonult
dec. 23-^án.

1865lépett
Lajos
1912.

Németh Jánosné
(Komáromi Ma
riska), színésznő, sz. 1865-ben, Kisbéren,
Komárom m., megh. 1918. noV. 6-,án, Ko
lozsvárt. Színpadra lépett 1884. ápr. havá
ban, Pesti Ihász Laj os színigazgiatónál.
N é m e t h Jézsef (Sz.),
színész, sz.
1854-ben, Szegeden, előkelő nemes csa
ládból (unokaöccse volt Jámbor Pálnak),
megh. 1894. okt. 25-én, Szombathelyen,
Veszprémi Jenő társulatánál. 1871-ben lér
pett színpadra, Várady Perenenél. 1882.
szept. 29-én D ebrecenben házasságra lé
pett Demjén Marival.
N é m e t h Jézsef, komikus-színész, sz.
1854. miárc. 6nán, Szegeden, megh. 1916.
jún. 2-,án, Budapesten. Atyja ezredszabó
volt. Előbb Szegedén puskaműv^-inas
volt a híres Gloszauer-műhelyben, ahol
egy ízben kijelentette gazdlájiáoiak, ho,gy
nem reparál többé fegyvert s beállt kóristának 30 frt gázsi mellett Aradi GerŐ
szegedi táraulatánál, ahol kisebb-nagyobb
szerepeket is játszott. Ezután Krecsányi
Ignác debreceni társulatához kapott szer2Ődl&t. Amikor később Krecsányival Bu
dára került, kitűnő alakításaival, eredeti
humorával magiára vonta E w a Lajos nép
színházi igazgató figyelmét és ennek ha^
tása alatt fellépett a Népszínházban, 1880.
júl. 12-én, a »Bocoaccio«-ban, mint Pierot.
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Németh Mária

Németh József
1885. máj. 1-én szerződtettak; mmi szer
ződött tag miáj. 11-én mutatkozott be Szi
geti Józseí »Nőemancipáció« c. vígjátéka
Öreg huszár szerepében. I t t egyre-miásra
iaratta sikereit és különösen mint a »0i~
giánybiárÓK Zsupán KJálmáiija tűnt fel ala
kítása sokszínűségével, őszinte humonával,
kedielye mele^égével. 1887. okt. 11-én el
búcsúzott az intjázettől az »ü£f király«
címszerepében, miután Kolozsvárra ment,
ahol októher 17-én mutatkozott be a »!Falu8Íak«-ban. 1888. lápr. 9-én házasságra
lépett Hegyesi üoniával, a Népszínház volt
tagjiával. Kolozsvárott azonban nem tudott megmaradni, eziái-t 1888. máj. 8-án
újra visszaszerződJött a Népszínházhoz, ahol
azután Tihanyi Miklós halálával annak
legméltóbb utódja lett. Pompás alakításai
kczül emlékezetesek maradnak: a »Peleskei nótáriusí<, Kreuzer Michl a »Niáni«ban, a »Holtomiglan« pesti hordárja, az
^Eleven ördög« tajiácsosa, a »S;árga e8Íkó«
pusztabírója, »Szép Heléna« Calohasa stb'.
A Népszínház szomorú bukása után meg
takarított pénzecskéjét a m^koloi színigaz^atásba fektette, de nem volt szeren
cséje és az első szezon balsikere után viszszatért a íővárosba, a Népszínházba, majd
Konti Józsefet is ő követte a Király Szín
házba, amelynek kerek egy évtizedig volt
kedvelt művésze és amelynek kötelékében
új babérokat szerzett. A »J,ános vitéz«
francia királya, a »Varázskeringő« feje
delme, a »Száz év mulva« c. revü föl
támadó Zajthayja és az »Én, te, ő« híres
Sire d!e Vergyjével érte el íegnagyobb
fiikerétj de ezenkívül is a színhá2 majdnem
minden újdonságiáb^an kivette részét a di
csőségből.
Pompás alakításáról a sajtó is minden
kor elismerőleg njálatkozott, mert min
den szerepében eredeti tudbtt lenni. Mesz•sze járt attól, amit érdemes, öreg histriók jellemző lefitymiálá^al nappali szí
nészetnek neveznek. Nem kereste az eszlöDaöket, önként termettek niála a fogások.
Ismerte az életet, az élet fonáfeágait, a
mindénnapi élet félszeg figuriáit és ismerte
•Önönmagát. Mintaképe volt a vérbeli szí
nésznek, aki azonosodik mindenhogyan a
feladatával. — Eltemették a kerepesi-úti
temetőbe, a fŐ^^áros által adományozott
díszsírhelyre (I., X I X . parcella, I I I . sor,
-8. sír.) Koporsója felett Szirmai Imre

és Fold Zsigmond mondott búcsúbeszé
det. Sírkövét Incze Sándor szerkesztő
emelte, 1925. nov. 1-én. — Gyermekei:
Németh Antónia, (L. o.), JuHska (L.
0.) és Piroska színésznők.
Németh. JuHöka, színésznő, N. J ó 
zsefnek, a Néjffizínház jeles művészének
leánya, sz. 1892. júl. 14r-én, Budapesten.
I t t j;árta iskoláit 68 az Andrássy-úti gimnjáwmban végezte tanuhniányait. Rákosi
S^dinek egy évig volt a növendéke; itt
1907. jún. 17-én vizsgázott az »Igm'áadi
kispap«-'ban. Iskolái srégeztével Nagy Endre
kabaréjához szerződött. Rövid ittműködés
után 1910-ben Berlinbe kapott meghívást,
ahol a Metropol-színházb'an játszott. Első
fellépése a »Piárisi élet« o. operett GabrieUa szerepében volt. Berlinben férjhez
ment Koebler Franz WoHgang hírlap
íróhoz. Vendégszerepelt'Hannoverben, Bécs
ben, Boroszlóban. 1916-ban aa Apolló Ka
baréhoz, 1920-ban azAndrá^y-úti kábaréhoa szerződött. Azután 1924. máj. 16-,án
elfogadta a Renaissance Színháíi meghívá
sát, ahol a sKényes királykisasszony« című
színműben lepett fel először. Innen az
Unió színházak 1925. febr. ll-én tagjai
sorába szerződtette. 1926. jan. havában a
Royal Orfeum vendége volt.
N é m e t h K o r n é l n é (Sz.), sz. 1881. máj.
27^én, Nagyváradon, megh. 1913. febr.
20-án, Miskolcon. Színpadra lépett 1910.
jún. havában.
N é m e t h Mária, (Haraszti), operaéne
kesnő, sz. 1898-ban, Kjörmend'en, régi köz
nemesi családiból. Atyja iállamépítészeti hi
vatalnok. A polgári iskolát Keszthelyen
járta, a zárdában, az irgalmasrendi apá
cáknál, majd' PozsonyTjan érettségizett.
Már egész kislány korában voltak sikerei.
A zárdában igen kedvelték, szülővárosá
nak intelligenciája gyönyörűséggel hall-gatta, ha a vakáció hónapjaiban a tem
plomiban énekelt. A szülői azonban meg
tiltották, hogy akár csak ábrándozzék is
arról, hogy énekesnő lesz. Pozsonyban szé^
kesegyházd szólista volt, majd ' Grünauer
József nevű tanártól énekleckéket vesz,
H később feleségül veszi. Budapesten
Anthes György és László Géza oktatja
énekre. 1922. őszen próbaéneklésre jelent-
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Németh Miária

Német színészet Magyarországon

kezett az Operaháziban, de mivel válása
Németh Péter, szerkesztő, 1900. szept.
nélkül hagyták, a V:árosi Szánházban pró 29-től a pécsi »Színházi Lapok« szerkesztő
bált szerencsét, aKol jún. 19-én már »Áz; tulajdonosa volt. Átnerikába Viándorolt.
álareos bál« Amiá.Ua szerepében debütált.
További tanulmányait Stoll Gizella mel
Német színészet Magyarországon,
lett végezte. 1923. szept. 2Q-in fellépett H a a magyar színészet keletkezését az
az Operaházban, ugyancsak »Az iálareos 1790. évtől számítjuk is, kétségtelen, hogy
bál«-ban, utána a »Troubadour« és a »Sába ezen idŐ alatt is működtek többé-kevésbé
királynőjex Sulamith szerepében. 1924. megszervezett vándorló színtársulatok úgy
miárc. 8ián elnyerte a Bákosi JenŐ-d'íjat. Erdélyben, mint Magyarországon (a két
Ettől kezidve feltűnő íveléssel halad pá ' magyar hazában!). Még kétségtelenebb,
lyáján. 1924. júl. 10-én Bellini »Normá«- hogy ezeknél régebbi múlttal bírnak és
jának címszerepében fellépett a Viárosi nagyobb szerepet játszottak hazánkban az
Színházban, szept. 22-én! mint a bécsi
idegen nyelvű, fŐleg német színtársula
opera tagja Bécsben arat újabb' diadalt tok. Kedvez ennek a körülménynek, hogy
a )>Troub'adour<( Eleonoiiájábian. Hatalmas abban az időben a hivatalos latin nyelv
hangja a bécsi kritika szerint is »leg^
mellett az előkelőségek társalgási nyelve
szebbkí s a magas régiókban különös csen a német volt. Hogyan ért volna rá az
gésével tűnt fel, nagy sikert biztosított állandóan harcoló, török uralom alatt nj'ÖgŐ
a bemutatkozás lórájábun; a negyedik fel magyarság színházat játszani vag'y szín,-vonás börtön jelenete után percekig nyüt házba járni! Már Bethlen Gábor fejede
színen tapsolták. Ez év'b'Sn a téli liónapokat lem és Esterházy Miklós nádor (1634.)
Nápolyban töltötte, ahol a világhírű Fer- udvarában is megfordultak idegennyelvű,
nando de Luciának tanítványa volt. 1926. hihetőleg német actorok. 1780-ban Sza
aug. havában Salzburgban venHégszerepelt- badkán is német színészek játszottak. Do
1927-től továbbra is a bécsi Opera tagja, mináló szerepüket megtartották a néme
ahova Schalk Ferenc, a bécsi lállami opera tek a magj'ar
színészet feltűnésének
ház igazgatója szerződt;ette, miután egyik 1790-ik éve után is. A német eredeti és
vendéigszereplése alkalmával hallotta Né^ fordított színműirodalom, a német kifej
meth Máiiát Budapesten lés elvitte ma lett zenei élet, a német területekről át
gával Béeshe. Nem volt könnyű dolga a ránduló gyakorlottabb német színészek éa
magyar énekesnőnek, akinek sokat kellett a magyar arisztokrácia divatos támoga
tanuhiia, sokat kellett dolgoznia, amigi tása biztosították fölényüket. (A fővárosi
észrevétette magát a kényes ízlésű bécsi német színészetet bővebben »Pesti német
publikummal. A bécsi Staatsoper gondos színészet« címszó alatt ismertetjük.) A múlt
kodott tanításáról, maga Schalk vette ke század első felében úgyszólván az összes
zébe kiművelését és a bácsi Burg egyik nagyobb vidéki városokat állandóan láto
száxnyában kapott lakást, ahol egy fő gatják a német színtársulatok. Temesvár,
hercegi lakosztályt alakítottak á t számára- Kassa (Kollmann igazgató), Sopron, Győr
Bécsben aztán egyik nagy szerepet kreálta (Kroll Ágost Antal ig.), Nagyszeben
a raiásik után, bemutatkozott olyanokban, (Hirschfeld ig.), Brassó, Selmecbánya, stb..
amelyeket már itthon is énekelt és fel állandó hajlékai a német múzsának, Po
lépett olyan operákban is, amelyekben elő zsonyban az 1843-ik országgyűlés alatt két
zően még nem műkődlött közre. Síkere német színtársulat is működött Hagen
egyre jelentősebb lett. A legkiválóbb biér nagyszombati és Pokorny igazg'atók veze
esi énekesnők sorába került. 1928. máj. ha tése alatt, sőt Kolozsvár is ismételten ven
vában Bárizsban vendégszerepelt teljes si dégül látta falai között a német színé
ker mellett. 1929. márc 6-án a svéd szeket. Magyar színtársulatok keletkezése,
király a )>Pro litteris et artibiuscí ér'd'em- ezek részére új hajlékok építése, a ma
rend aranykereaztjével tüntette ki. — FóTib gyar színműirodalom virágzásnak indu
szerepei: Erzsébet '(Hunyadi László), lása, az úttörő gárda népszerűsége, sok j ó
Donna Anna (Don Jüan), Turand'ot, magyarra fordított idegen darab és a ha
Aida, Norma (először: 1925. júl. 10. Vá zafias érzés ébredése mind oly ténye
rosi Siaínház) stb.
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Német színészet hatása orszáoíunkban

Kémet színészet Mag'yarországon
működési körét mind szűkebt
térre
szorították, de a szabadság'harc utáni el
nyomatás kora újból kedvez a német szín
társulatok térfoglalásának, melyek ez idő
alatt új ból nagyon elszaporodtak és a
múlt század végéig SÚIJÍ-OS vetélytársai vol
tak a magyar színészeknek. Temesvár, Sop
ron, Pozsony, az erdélyi szász, a felvidéki
és nyugatmagyarországti városok a legál
landóbb .állomáshelyei 'és legnehezebben
megvívható várai a német színészetnek.
Egykorú félj egyzés szerint 1880-ban a
pesti német színházon kívül következő né
met színigazgatók működtek az országi te
rületén: Weisz Gusztáv, Schulcz G-yula,
Weisz Amália, Schreiber Izsák, Müller
Róbert, E. Schmidt Matild, Timmerling
Pál, Bauer Lipót, Wielandt Károly, Dohn
Prigyes, Stögerer Leopoldina, Rémai Ká
roly, Priedmann Zsigmond, Fuchs Ala
jos, Weber Antal, Fürst János, Schmidt
Gusztáv, Zanesti György, Sass Károly,
Hoffmann Nándor, Bauer Ede, Bodger
Mór, P. Schultz Gusztáv, "Wacha János,
Blau József, Duha Lajos és Neufeld Ig
nác. Bizony elég tekintélyes szám! Sú
lyos és küzdelmes helyzetet jelentettek
ezek a magyar színészetnek, bár a ne
mes vetélkedés nem befolyásolta kedvezőt
lenül a magyar színészet nívóját. A szá
zad \'égén a magyar színészek szervez
kedése, az Országos Színészegyesület tér
foglalása és erőteljesebb akciói vetettek gáta,t működésüknek. Az Orsz. Színészegye
sület 1897-ben erélyesen tiltakozott a kor
mánynál a német színészet túltengése el
len. Az eredmény nem is maradt el. Po
zsony város az 1900-as években kétnyelvű
társulat tartására kényszerítette Relle Iván
igazgatót; a terv megbukott. íg}' aztán
oda is csak Ausztriából átrándult német
társulatok j ártak — mind ritkábban —
vendégeskedni. A magyar színészet diadal
maskodott, a német színtársulatok lassan
végkép kiszorultak. Egyik-másik nyug^atmagyarországi városba még most is eljár
rövid időre Qgj-Qgj német társulat, de
a megerősödött nemzeti érzés és nyelv,
a »ci\T,tas fidelissima« kőbe vésett hűsége
oly védbástyái a magyarságnak, melyen
megtörne minden olyan törekvés, mely a
magyar színészet, magyar kultúra veszé
lyeztetését vagy kisebbítését tűzné ki célj ául.
(Dr. Farlias Ferenc.)
~

Német színészet hatása országunik;ban. A Goethe 'által vezetett weimari ssíniészet tetszetős, udvarképes tónusa Bécs
császiári etikettjiének tárt karokkal foga
dott kedvence lett; cerimóniás levegője
nagysokára Pestre is beszökött s éreztette
hatását itt, hol a művészet még gyermek
cipőben járt. A Burgtheater dagályos,
szinte szónoki előadómodora alól a mieink
sem tudtak felszabadulni. Nagytehets%ű,
d'e mégis csak tradicionális iálpáthoszban
elzárkózott szaralók vontak
rasgyűrűt
Halmi, Szigeti, Újházi, Vizváry, Náday
fenséges művészete kÖré.
Nemzetünk a zsenik hazája. Már a ki
lencvenes évek közepén érezhettük, hogy
színészetünk felismerte eleddig szunnyadó
»egyéni« erejét. Ebiben az időben minden
ország művészete válaszútra lépett, de ép
pen a színészet terén sehol sem váltott ki
ez az átalakulás annyi speciálisan egyéni
erőt, mint Magyarországon; hoaunlq ezer
éves fennállásának'ünnepi esztendeje a Víg
színház megnyitásával frissességet hozott.
Megismerkedtünk az »együttes« fogalmá
val, mert nemzeti színházi nagy művé
szeink abb'an az időben mégis csak sze
mélyes sikerekre építettek. A Vígszínház
elöadiásainak pergő tempója, plafonos szín
pad, zárt szoba, praktikábilis díszlet —
feltétlen haladást hozott. Ez azonban még
nem volt minden.
A tulajdonképpeni nagy .átalakulás az
19Ö6-b'an alakult TLália Társaság javára
írandó. Elmélyedés, közvetlen és igaz be
széd', lélekszínészet, átélés, külsőségek tom
pítása a belsőségek előnyére, ezek voltak
az eszközök, melyek nélkül az új drámai
irodalom sem sziüethetett volna. Ennek az
iránynak, mely lassanként valódi magyar
művészetet teremtett: Pethes Imre volt
halhatatlan nagyságú, kitörölhetetlen em
lékű előharcosa a Nemzeti Színházban;
ő szabadította fel az .álpáthosz bilincsei
ben tartott művészeket. Sok régi, modoros
sága miatt megakadt színész- igaz han
gokra talált. Fiatal gárda is jelentkezett:
magyar színjátszói stílusra ébredtünk, mely
nem szorított hláttérbe semmiféle egyé
niséget, mégis az összjiáték keretén belül
csillogott. Az osztnák színészet hatása meg^
szűnt. Szükséges rossz volt; azért surrant
Ivözénk, hogy felébredjünk, lenázzulc s meg
találjuk önmagTiiikat.
(Doktor János.)
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Német vándorszínészek

Némethy György

Német vándorszínészek eltávolításáról
először Esztergomban adtak ki rendeletet,
1832-ben.
Némethi Gizella, színésznő (férjezett
Polgár Sándorné), sz. 1863. okt. 27-én,
Pesten, megli. 1900. okt. 12-én, Felegybázán. 1882-ben lépett a színipályára,
Miklóssy Gyulánál.
Némethy Ella, (ilosvai-nyéki), a M.
Kir. Operabáz mŰvésznőj e, sz. Sátoralj aújbelyen, abol már kétéves korában mű
kedvelői előadáson egy élőképben fellép
tették. Olyan bájos gyermek volt, hogy
a nézők azt kérdezték': vájjon baba, vagy
élőlény-e? Csengő, érces bangja és nagy
muzsikalítása már gyermektorában feltűnt,
de kiképzése csak Budapesten kezdődött.
Az Országos Zeneakadémia padjaiból ment
először férjbez Majos László buszárkapitányboz és mint asszony folytatta tanul
mányait. Első szereplése 1919. augusztusá
ban a »Scala«-színbázban »Angot aszszony lánya« női főszerepében Lange kis
asszony volt. Az Operaházban ugyanez év
október 23-,án lépett fel először »Sámson
és Delilá<í-ban. Azóta az operabáz egyik
legkiválóbb drámai énekesnője lett, mivol Isten-adta piomp,ás hanganyaga nagy
énekteebnikad tudással, jellemző alakító
erővel, mély átérzéssel, királynői megjele
nésének illúziójával párosul. Benne époly
jelentőségteljes az énekesnő, mint a szín
művész. 1921. márc. 22-én énekelte elő
ször a »Carmen«-t és azóta az Operabáz
és Városi Színház színpadán több' mint
nyolcvanszor alakította, mindannyiszor YÍbaros sikert aratva. Carmenjét egysorba
állították Gutbeil-Schoder, Lucy Breval és
Marguerite Carré Oarmenjéivel. »Sába királ;)mője<í, »Salome«, »Fidelio«, »Tosea<í
címszerepein kívül Amneris (Aida), »Holt
szemekíí, »Angelika nővér«, »Cigánybáró«.
»Gioconda«, »Végzet batalma«, »Hamlet«,
a magyar operák közül Emelka (Vaj da
tornya), »Karenin Anna«, »Parsangi lakodalom« Nagyasszonya és Bükkyné ko
mikus szerepét énekelte.
Szerepköre azonkívül az összes d'riámaiés mezzoszopiián Wagner-szerepek és pe
dig : a Nibelung gyűrűben minidbláromi
Brünbilda, Kundry (Parsif al), Ortrud
(Lohengrin), Venus (Tannbáuser), Isolda

(Tristan és Isolda), Brangéne (u. o.)
Frioka (Rajna kincse) stb.
Ma operaházunk egyik dísze és a ma
gyar énekművészet legnagyobb' nevű mű
vészeinek soriában foglal helyet. A ger
mán mitológia istennőire emlékeztető gyö
nyörű termete S2ánte predesztinálja a
Wagner-szerepek
alakítására.
Külföldi
operaházak figyelme irányul feléje és va
lóban Némethy Ella Isoldája és Brünhildája csak dicsőséget és fényt lárasztbat az
6 tolmácsolásán át a magyar énefcművészetre. Az 1931-iki szezonra a Scala Mi
lánóban szerződléssel kínálta meg, amely
kitüntetés eddig rajta kívül magyar aszszonyt csak Németh Máriában ért. Viszont
a M- Kir. Operaház ötvenéves múltja alatt.
Némethy EUa az első magyar énekesnő,
aki mint a budapesti Operaház tagja fog
szerepelni a milánói Scálában. — Féirje:
ákosi Makoldy Jézsef, műszaki tanácsos,
8:2 ismert nevű akvareliista és grafikus.
N é m e t h y György, színész, sz. 1826ban, Divényben, Nógrád m., me^b. 1901.
dec. 9-én, Budapesten. Atyja Divényben
a Zichy grófok családi levéltárosa volt.
1842. júl. 10-én lépett a színipályára és
a vidék egyik legjelesebb népszínműéne
kesei között emlegették nevét. (Petőfivel
együtt működött.) A szabadságharc alatt
Bem táborában küzdött, mint a 4. va
dászezred hadnagya. 1853. máj. 9-én mint
vendég fellépett a Nemzeti Színházban, a
»Csifcós«-ban; 1854. dec. 4-én ismét fellé
pett a »Csikós«-ban, amiről a »Budapesti
HirlapK másnap így ír: sElőadásában sok
eredeti s egyenesen a nép viseletéből és
módjából eltanult fogás van, sokat jóízűn
tesz és m o n d . . . Hangja igen jó, ének
lésében eltalálja a népdal zamatját.<í 1855ben az intézethez szerződtették, ahol mint
állandó tag április 13-án mutatkozott be
a »Parlagi Jancsi«-ban. 1866. márc. 18-án
nejével, Eötvös Borosával, kivel 1859. aug.
havában lépett házasságra, megvált a
»Nagyapó«-ban. Ezután színigaagatásba fo
gott, de vállalkozása sikertelen maradt,
ezért 1881-ben mint jegykiadó pénztáros
minőségben kapott alkalmazást a Nemzeti
Színháznál, hol 1898-ban nyugdíjba vor
üult. Színművei: »A kántor és molnár
leányaíí, népsz. 3 felv., dalait írta Dopp
ler Károly. Bem. 1857. okt. 19. Nemzeti

— 342 —

Némethy Györgyné Eötvös Borcsa

Nemzeti JátétszÍDüuknek

SzÍDJiáz. »Vén darázs«, vj. 3 felv. 1859.
nov. 28. U. o. »A víg eiinborák«, ered.
vig dalmű 1 felv. Zen. szerz. Huber Ká
roly. Bem. 1863. U. o, »A g;ályarab«,
6zmű 5 felv. Hugó Victor »Nyomorult8.k«
o. regénye után. Bem. 1864. márc. 9. U. o.
»A oígánylíiráJy«, tört. dr. 5 szakaszbanPonson du TerraÜ regénye után. Bem.
1875. ápr. 6. Kassán.
Némethy Györgyné Eötvös Borcsa,
színésznő, sz. 1833-ban, megti. 1909. szept.
21-én, Kispesten. 1845.' jan. 5-én lépett
színpadra. Művészete tetőfokát a 60-as
évelíben érte el, midőn a ISTemzeti Saíníiáz kiválóságai közé tartoaatt. Utolsó kí
vánsága az volt, hogy férjével egy sírban
akai" nyugodni. E kérését a rokonság telje
sítette.
Némethy Irma, (sujtai), tragika, sz.
1840. okt. 21-én, Pesten. Atyja N. Sámuel,
hites ügj^'éd volt, kinek halála után Bécsbe
vitték fel, Stoll Péterhez, hogy énekesnő
nek képeztesse magát. Pályáját vidéken
kezdte mint népszínműénekesnő, majd mi
dőn Szigeti Imre igazgató drámai tehet
ségét felfedezte, erre a szerepkörre tér át.
J á r t külföldön ia és német színésznő lett.
Nagy sikerei voltak Berlinben, München
ben, Ulmban, Salzburgban, stb. 1871. ápr.
38-án fellépett a I^emzeti Színházban,
»Es5es gróf« Erzsébetjében; aug. 15-én
szerződtették, azonban egj év múlva Ko
lozsvárra ment és ott működött élete vé
géig. A 70-es években betegeskedni kez
dett, emiatt Aradra ment Darányi ma
gán-kórházába; itt 1876. ápr. 14-én reg
gel 5 órakor operáció líövetkeztében el
hunyt. Utolsó ki^?;ánsága szerint Kolozs
várott temették el. (Április l7-én.) Szentgyörgyi István és Mátrai B. Béla búcsúz
tatta. Sírja fölé a kolozsvári közönség ál
lított emlékoszlopot, melynek gyűjtését K.
Papp Miklós szerkesztő vállalta el- Nővére:
Némechy Gizella. (L.: Loesarek Györgyné.)
Némethy Mihály, színész ós súgó.
Munkái: »Játékszíni Bmlékkönyv«, az
1857. nyári évszakra. (Könyves Mátéval.)
Debrecen. »Színhází ZsebkÖnyv«. Komá
rom. 1S58. »Játék8zíni Emlékkönyvíí. 1861Í.
Debrecen. »Színházi Eml6nyfüzér«. 1863.
Szeged. »Űjévi nemzeti színházi zsebkÖnyv«. 1867. Miskolc.

Nemo. Gróf Zichy Géza operatrilogiájának elsó' darabja. (L. Rákóczi Eerenc.)
Nemzet csalogánya. HoBósy Kornélia
(L. o.) énekesnőnk volt az első színmű
vésznő, akire a csalogány-metaforát alkal
mazták, elnevezvén Őt »édes-bájo8 magyar
e8alogány«-nak. Ezt a nevet 1847-b6n
kapta, amiről így emlékezik meg az )>Életképek« (1847. I . kötet, 191. oldal): »Hollósy Nelli k. a., ezen édes-bájos magyar
csalogánynak budavári tisztelői barátságos
estélyt rendeztek az »angol királynó« ter
meiben ...« (A »Nemzet csalogányas ké
sőbb Blaha Lujza lett.)
Nemzet napszámosai a magyar színé
szet úttörő apostolai voltak, kik között ott
ragyog Megyeri Károly, Nagy Pista, Ud
varhelyi Miklós, Balogh István, Gaál Mi
hály, Déryné, Göde István, Kocsi Patkó
János, Pergő Celesztin, Kilónyi Dávid,
Kantomé, Moór Anna, KŐszeghy Alajos,
Murányi Zsigmond stb. neve, akik haza
fias lelkesedésből eszményi célokért küz
döttek, anyagi jólétet megvetve haladtak
pályájukon és megalapozták a hazai szín
művészetet. Küzdelmes életüket színes je
lenetekben .állítja elénk Vas Gereben
»A nemzet napszámosaid c. munkájában.
(Pest, 1857.)
Nemzeti J á t é k s z í n . A legtöbb fővárosi
láp színházi tudósításának főcíme ez volt
az 1830—1840. években. (V. Ö. Színház,
művészet.)
Nemzeti Játékszíni Tad Isítás. Az
első magyarnyelvű színészet! újság. Meg
jelent Kassán, 1830—lS31-ben. Szerkesz
tette; gr. Csáky Tivadar. (Megjelent be
lőle 16. szám.)
)>Nemzeti Játékszínünknek ismertető
bélyege ne csak az élet nélkül áUó kőfalra
festett országos címer legyen, hanem az
az önérzés, az a lelkesedés, mely által a
hazában bizakodó kÖltŐ tulajdon érzéseit a
nemzet közönségesen uralkodó érzéseivel
egybeolvasztja s laz egyedül lehetséges utón
hazafitársait magához ragadja. így fogja
majd a nemzet a játékszínt s a valóban
nemzeti játékszín a nemzetet kölcsönösen
megnemesíteüi.«
(Kölcsey Fermo.)
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Nemzeti Kör. A budai Népszínliúz
magalapításához 1861. jún. havában 500
írttal járult. (»Sür.göuy«, 1861. jún. 19.)
Nemzeti Színház. Mint törekvés, mint
Viágy már 1790-l)en élt a magyar lel
kekben, sőt csirájiáb'an mint színészi tel
jesítmény is megvolt, de — hajlék híján
— vándorolni volt kénytelen. Néha PestBudán székelt, néha Kolozsvárt, majd meg
egy rövid idŐre Miskolcon és Székesfe
hérvárt ütötte fel tanyáját, Kogy aztán
Kassán és Budáji keresztül 1837-b'en bevo
nulhasson Pestre, a saját hajlékába, a ha
zafias áldozatokból felépített Nemzeti
Színházba. (A hajléktalan Nemzeti Szín
háznak, helyesebben az országos színészet
nek eme \'ándorlását lásd: sMagyar Színészet« c. bevezető cikkünkben.)
A Nemzeti Színháznak tehát előbb' volt
művészi együttese és mlíísoria s csak azután
lett hajléka. Az egészséges fejlődésnek ez
is a rendje. Mert nem az épület a fontosabbik tényező itt, hanem az intézmény
maga, melynek létele teljesen független
lehet az épülettől. A Nemzeti Színháznak
— fájdalom — ma sincs — helyesebben:
már megint nincs — hajléka, ám azért a
Nemzeti Színház mint intézmény mégis
megvan.
A színházépítési törekvés terén 1835.
előtt a legtöbb' eredményt Kultsár Ist
ván tudta felmutatni, aki lelkes felhí
vásaival 1815-ben a magyar vármegyék
adományaiból csinos Összeget gyűjtött, sőt
a mai Nemzeti Kaszinó' helyén telket is
vásárolt a Nemzeti Színház számára. A
derék Kultsár István elkészíttette már az
épület tervét is. Ám az építés elmaradt
e a telket el kellett adhi.
A harmincas években újra fellángolt
a régi törekvés. Ekkor már nem is egy,
hanem három építő jelentkezett: először
Pest városa, azután gróf Széchenyi István,
végül FöldVáry Gábor, illetve Pest vár
megye. A főváros a színháziépítést őt ha
mar visszalépett. Maradt tehát Széchenyi
és Földváry. Széchenyi előbb' a Józseftérre, majd a főváros által felajánlott in
gyen-telek igénybevételével a Dunapartra
akarta felépíttetni a magyar színházat,
még- pedig olyan nagy részvénytársasági
tőkével, hogy a színháznak alaptŐkéj e is
legyen. E hosszadalmasnak igérkezŐ, bár

jó elgondolású és nagyszabiású tervezettel
ellentétben Földváry Giábor — Pest vár
megye alispánja — a mielőbbi színház
építés terve mellett buzgólkodott. Tehette
ezt annyival inkább, mert Grassalkovics
herceg a hatvani országút (má: Bákoczi-'út)
elején telket adott a vármegyének a »Nemzeti Theátrum cóljára.« A vánnegyei köz
gyűlés Fiöldváry terve mellett döntött a
így 1835. szept. 28-ián a Grassalkovicstelken megkezdodiött a színház építése s
hogy a felhúzandó falak jelentősége annál
inkább kitűnjék, az első ásót m'aga a nagy
tekintélyű alispán nyomta le a földbe.
Pestnek ez a része akkor még teljesen
külvárosi jellegű volt s az 'épűlŐ színház
bizony kívül esett a voltaképpeni városon,
ám azért •— az egykorú feljegyzések sze
rint — sokan »kirándultak« az ép'ítkezést
nézni. De nem csak a kíváncsiság nyil
vánult meg a színházépítéssel kapcsolat
ban, hanem a magyar közönség áldozatkésísége is. Mindenki adott, amit adhatott:
pénzt, építési anyagot, ingyen nmnkát. Az
építkezés mégis lassan haladt. 1836. aug.
6-án volt a kőmívesek bokréta-ünnepe s
jó egy évre rá — 1837. aug. 22-én — a
színházavató nemzeti ünnep Vörösmarty
Mihály »Arpá:d' ébredésé«-vel és Schenk
Eduárd »BelÍ2ár«-jával.iEz6n a napon meg^
szűnt a pest-budai német színészek egyed
uralma s félszázados küzdelem
után
végre a maigyar színművészet apostolai is
otthon érezhették magukat saját hazájuk
fővárosában. A Nemzeti Színház megnyi
tása ezért volt nemzeti ünnep.
A színház első igazgatója Bajza Jó
zsef volt, mellette mint zenei (operai)
igazgató Mátrai Gábor működött. Fölöt
tük állott a »vármegy6i intéző-bizottság.<f
Ennek engedélye vagy jóváhagyiása keilett minden intézkedéshez s Bajza a saját
hatáskörében 50 forintnál nagyobb Össze
get Id sem utalhatott. Ez a nehlázkes
rendszer, melyet a derét vármegye tolbuzgalmában állított fel, nem volt alkal
mas arra, hogy az intézetet felviriágozr
tassa. Baj volt az is, hogy az építkezés
teljesen kimerítette a stheátrális kasszá<í-t.
•Nem volt pénz. Nem volt alaptőke — s
az intézet sorsa tisztán a napi bevételektől
függött. Egy-két év alatt beigí^zolódott,
hogy a vármegye nem tud boldogulni a
színházzal. Szerencsére az 1840-iki ország-
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gyűlés 400,000 pengő forint színházi alap
tőkét létesített és maga vette a kezébe
a színház vezetését. Ezzel azonban nem
történt semmi rendszerváltozás. Csak a
gazda változott, a rendszer maradt a régi.
Az országosított intézet ekkor vette fel
a »Nemzeti Színház« nevet (addig csak
»Pesti Magyar Színház«-nak • nevezték) s
most m^ái- neni megyei, hanem sorezágos
bizottmánya igazgatta. Ez a nehézkes rend
szer az oi-szágos igazgatás alatt is éppen
olyan szerencsétlennek bizonyult, mint a
vármegyei kormányozás idejében. Pedig
most már az alaptőke kamataihói a színház
16,000 frt évi szubvenciót kapott.
A bajok legnagjob'h oka a programmtalanság volt. A színház műsorának csak
igen kis része volt méltó a Nemzeti Színhiáííhoz s ez is kizáróan nevesebb szinér
szeink érdeme, akik jutaloinjátékaik alkalmiával leginkább klasszikus
drámákat
(Shakespeare, Katona) hoztak színre. A
bizottmány azonban (sem a viármegyei-,
sem az országos) nem iparkodott a szinérszéknek eme törekvéseit követve műsort
teremteni, hanem a színházat aktaszerűleg kezelve konokul ment a maga útján.
A műsor egy-két eredeti darab' kivételével
leginkáb'b' idejét múlt német ritter-düámákbiól és Kotzebue-nézőjátékokból állott.
A jó táblabírák nem vettek észre, hogy
új vendiég kopog az ajtón: a francia ro
mantikus dráma. Az eredeti drámát nem
díjazta a színház, a fordítottalí közül ])edig leginkább' csak a riegieket variálgatta.
A jó táblabírák műsorba vették az ope
rát is, ez a műfaj azonban mind'en vonzó
ereje mellett sem volt képes a velejáró
nagy kiadásokat fedezni. Hogy tehát az
országos választmány urai a jövedelmiét
fokozzák, a megyei igazgatás mintájára
olykor-olykor díjbirkozókat .és Ivötéltáneosokat is felléptettek. De hiába, az anyagi
ügyek mérlege egyre lejebh és lejebh bil
lent, úgy, hogy a színházat — miután
28,000 forintot az alaptőkéből szabály
ellenesen elköltöttek — 1843-ban líiénytelenek voltak kevesebh' szubvencióval Bartay
Endüének bérbeadni.
Ebben a szerencsétlen intézkedésben csaK
az volt a szerencse, hogy Bartay igen
ügyes színhá,zi embernek bizonyult, akinek
hamarosan sikerült is a bajokat orvosolni.
Az új igazgató új rendszert hozott a szín

házihoz. Ö mindent a színészek útmuta
tása szerint intézett. Amikor átvette a
színházat, összehívta a színészeket, akik
a programmtalanságban jelölték meg a
bajok legfőbb okát. Bartaynak tehát első
dolga volt — pályadíjak kitűzésével —
eredeti műsort létesíteni s az általa színre
hozott eredeti darabok (Szökött katona
stb.) nagy sikerei mindénképpen igazol
ták rendszerét. Bartay igazgatása előtt
mondhatni üres házak előtt játszódtak le
a Nemzeti Színház előadásai, de alig vette
át Bartay az ig:azgatást, mindennapossá
lettek a zsúfolt házak, "^gy, hogy a vállal
kozó igazgatónak két év alatt 28,000 fö
lint tiszta haszna maradt.
Bartay távoztával, 1845-ben ismét or
szágos igazgatás (vagy ha jobban tétszák: házikezelés) következett, de már nem
bizottmánnyal. Ez a rendszer örökre meg
bukott. A színház élére az 1840-iki orezág;gyülés láltal főigazgatóvá választott gróf
Ráday Gedeon állott, aki a Bartay-rend^
szer tovább fejlesztésével igen szerencsésen
igazgatta a Nemzeti Színházat. Bartay
vármegyei- .és országos bizottmány urai
val ellentétben — igen jól választotta meg
a maga tanácsadóit a színészekben, akik
nálunk abh'an az időben nemcsak legjobb,
hanem mondhatni kizárólagos színházi
szakemberek voltak. Bartay igazgatásában
azonban a színészek csak privátim, csak
bai'iáti alapon vettek neszt, Ráday ellenben
hivatalos testületet szervezett a j.elesébb szí
nészekből s rájuk bízta a művészi veze
tést, magának — igen helyes érzékkel —•
csupán a főfelügyeletet és a döntés jogát
kötvén ki. Az így megszervezett )>igazgatósági tan]ácsí<-nak tagjai: Egressy Gár
bor, Lendvay Márton, Szentpétery Zsig
mond, László József, Fiáncsy Lajos, Szig
ligeti Bd'e és Erkel Ferenc voltak.
A Ráday-korszak egyik legszebbi kor
szaka a Nem'zeti Színháznak. Nemcsak
nagy művészei voltak már ekkor az or
szágos műintézetnek, hanem volt műsora
és közönsége is. Rá dáy nagyszabású ter
vekkel foglalkozott: szín észiskola, nyug-r
díjinfcézet stb: stb'. mind fel volt véve
a programmjába, de a közbejött szabad
ságharc s miég inkábh az azt követő osztrák
elnyomatás
teljesen
visszavetette úgy
anyagi, mint művészi tekintetben a Nem
zeti Színházat. Hozzájárult még ehhez az
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ifí, hogy a színház első gárdája ebhen
az időben erősen megfogyatkozott s így
az első évtized nagy felleadülése utáií a
második évtized nagy vi&^zaeséssel foly
tatódott.
Az első gárda tagjai aranyhetükkel írtak
be nevüket a magyar színészet törtéaetébe. Talán sehol sem volt egyszerre
együtt annyi nagy színész, mint a múlt
század 30-as, 40-es évtizedei folyamán a
Nemzeti Színházban. Jó£orm.án az eg^z
gárÖla csupa nagy színészekből állott s
csak éppen a legapróbb szerepekre nem
jutott mindig megíelelő lábrázoló. Ennek
következtében az összjáték sem' volt min
dig egyenletes; de az akkori közönség;
nem is viárt egyöntetű összjátékot; nem
kívánta, hogy a kis szerepek is jól le
gyenek betiöltve. E kor igényeit bőven ki
elégítette a nagy színészek játéka: Me
gyeri, Szentpétery, Lendvay, Egtessy,
Bartha, Fáncsy Lajos, László József,
LendVayné, Hubenayné, Kovácsné, Labor
falvi Róza stbv stb'. egyéni művészete.
A forradalom utáni korszak elején az
osztnákok újra behozták az előzetes cenzuriát, melyet az 1848-as törvények el
töröltek. A titkos jelszó az volt, hogy a
Nemzeti Színházat magyar jellegétől mi
nél jobban m&g kell fosztani. J'ó ideig
a Hentzi bombái következtében színháztalanná lett német színészeket is itt mű
ködtették a magyarokkal felváltva. Eze
ken kívül felléptettek más idegen nyelvű
társulatokat is. A francia Rachel, az olasz
líistori s az angol-szerecsen Ira Aldridge
stb. stb. vendégszerepelt azon a színpatlon,
melyet az alapítók kizárólag a magyar
nyelv oltárának emeltek. Ott volt azután
az opera, mely a maga nemzetközi nyel
vével szintén alkalmas volt arra, hogy aNemzeti Színházat eredeti jellegéből ki
forgassa. Az opera dédelgetett gyermek
volt, de a hazafias drámát kitiltották a
saját házából. Az elnyomatás korszaka
tehát legfontosabb s legdrágább kincsé
től : eredeti műsorától fosztotta meg a
Nemzeti Színházat. Ám az osztrák elnyo
másnak is meglett liésőbb' a maga ter
mékeny, visszahatása. Amikor ugyanis
Ausztria külpolitikai pozicióija gyengült a
ennek következtében kénytelen volt velünk
szemben engedékenyebb lenni, az addig
ehiyomott hazafias érzés annál nagyobl^

mértékben lobbant fel és megtermékenyí
tette a dtiámairod'almat is. Az ötvenes)
évtized legvégén s főleg a hatvanas
évek elej én annyi eredeti új nemzeti
dráma került szmre, hogy ezt a korszlakot bátran nevezhetjük hazafias dtá/mánk hőskorának. Igaz, hoigy ezek a drá
mák többnyire szónoki diiám,ák voltak s
így a színház második színészgenerációja
többnyire szónoklás színész lett, de hát
ez m'ár a dolog természetével jiár együtt.
Ott, ahol a nemzet a politikai szószék
től el van zárva, a színpad válik szó
székké. Ezért van, hogy e korban a tragédia-jiátaaás hanyatlott s színészeink in
kább csak a vígjáték' s a középfajú dráma
tenén fejlődtek. (Szerdahelyi Kiálmián, Szi
geti Jiózsef, Réthy Mihály, Feleky Miklós,
PrieUe Cornélia, Szathmáryné, HegedHisnéi
stb. mind' vígjátéki színészek voltak, sfít
az volt egy-egy tragédiabeli szereplése da
cára Tóth JÓ2Sef is; míg a tragédia-ját
szást csak az első gárdából való Egtessy
Grábior, id. Lendvay Márton és Júkainé
Laborfalvi Róza tudták a régi színvona
lon tartani.)
Az osztrák elnyomatás korában anya
gilag is nagyon meggyengült a Nemzeti
Színház helyzete; iám a hazafias érzés ezen
a téren is megtalálta az alkalmas gyógy
szert. Az önkényuralom egyik legsötétebb^
évében (1851.) nagyrészt a hazafias kö
zönség adományaiból megalakult a Nem
zeti Színháa nyugdíjintézete. Ezzel csak
nem egyidŐben összegyűlt egy újabb szín
házi alaptőke — 300,000 pengő forint —
melyet gróf Károlyi György kezdeménye
zésére a magyar mágnás-társadalom adott
essze, hogy annak kamataiból az addi
ginál nagyobb' szubvenció jusson a megszo
rult Nemzeti Színháznak. SŐt a korszak
vége felé — 1864-ben !Ferenc József császJár is »udvari páholy meg-váltása^ cí
men évi 50,000 foriuttal járult a Nem
zeti Színház és évi 10,000 forinttal az ak
kor létesített »Országos színészeti tanoda«
(ma »Országos m. kir. Színművészeti Akadémia«) fenntartásához.
E kor igazgatói közül különösen gróf
Klálday Gedeon (185é—59.) és Badiiótfáy
Nagy S,ámuel (1860—70) magasodik ki,
de mellettük Simontsits J,áno8 gazdaságii
igazgatónak is nagy az érdeme abban,
hogy a Nemzeti Színház, melynek Eej-
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lődése 1849-ben szemlátomást megakadt,
rövid idő alatt ismét némi fejlődésnek in
dulhatott, bár ez a fejlődés csak viszony
lagos volt s a negyvenes évekéliez hasonló
f ellendüJjés csak' jóval később következett el.
Az osztrák Önkényuralom tulajdonkép
pen csak az 1867-iki kiegyezéssel ért vé
get, de a politikai változás a Nem:zeti
Színháznak egyelőre csak füg'gő-ségi viszo
nyát változtatta meg. Az eredetileg vár
megyei fennhatóság alatt működ'ő színház
1840-ben az országgyülée fennhatósága alá
került, 1849-től pedig^ — országgyűlái
nem levén — teljesen ki volt szolgáltatva
az osztrák önkénynek; a sok megpróbálta
tásnak kitett intézmény végre az alkot
mány helyreálltával s a független magyar
minisztérium kinevezésével állami kezelésbe
került, s állami színház lett.
Az új korszak 1870-ben Zichy Antal,
majd annak rövid' idŐ múlva való lemondása
után biáró Orczy Bódbg igazgatásával kezd'odött. Orozy azonban a személyzet sza
porításával és a fizetések emelésével ala
posan elszámította magát s ezzel súlyos
anyagi helyzetbe sodbrta a színházat.
Az Orczy-féle teher igen megnehezítette
az utód-igazgató helyzetét is. Csak az volt
a szerencse, hogy Orczy utóda Szigligeti
Ede lett, aki aztán teljesen helyreállította
a megbillent anyagi mérleget. Kár, hogy
Szigligeti csak rövid ideig állhatott a
Nemzeti Szính'áa i&lén. Neki mind'en kész
sége megvolt arra, hogy művészileg is
emelje az intézet színvonalát- Fájdalom,
1878-ban bekövetkezett halála ebben meg
akadályozta. (Szigligeti 1873-tól 1878-ig
igazgatta, a Nemzeti Színházat.)
Utána (1878—1894-ig) Paulay Ede lett
a színház igazgatója, aki minden tekin
tetben méltó utóda volt Szigligetinek. Az
5 igazgatása alatt művészileg is nagyot
lendült az intézet. Ezt a fellendülést két
külső körülmény tette lehet,5vé: a Nép^
színház és az Operaház létesítése. (Az
1875-ben, emez 1884-b'en nyilt meg.) Az
elsővel a népszínmű és bohózat, a miásikk'al
az opera vált el a Nemzeti Színháztól,
úgy, hogy az ország első dtámai színpada
kizárólag csak a magasabb drámai mű
fajok kultuszának élhetett. Paulay Edének
pedig örök érdeme marad, hogy az ekként
felszabadult és megtisztult színpadot nagy
szerűen ki tudta használni. Ö olyan drámai

műsort létesített, mely csaknem páratlan
a színházak történetében. A régi görög
klasszikusoktól kezdve az egész művelt vi
lág drámairodalma képviselve volt itt, még'
pddig a lehető legjobb előadásban.
A Paulay-korszak műsor tekintetében a
legkimagaslóbb' korszaka a Nemzeti Szín
háznak s a színház ötven éves jubileuma
alkalmával méltán írták a lapok, hogy a
Nemzeti Színház elérte a bécsi Burg-színház és a francia Comédie színvonalát.
A Nemzeti Színház művészi fejlődésére
igen jótékonyan hatott az a szerenesés kö
rülmény, hogy a régi gárdából való na
gyok — Szigeti József, Feleky Miklós,
Prielle Cornjáia és Szathimáryné — egész
a kilencvenes évtizedig még késő öregsé
gükben is tevékeny tagjai maradtak az
intézetnek 9 így — mint élŐ tradíciók —
egyenes folytatói lehettek a nagy múltnak
8 egyúttal tanító mesterei az ifjabb' gene
rációnak.
A másik szerencsés körülméoiy, amely
szintén előmozdította a művészi fejlődést,
hogy Paulay Edében nemcsak kitűnő igaz
gatót, hanem kiváló rendezőt is nyert a
színház. A rendezésre a 40-es, 50-es évek
ben nem sok gondot fordítottak. Idő sem
volt reá. Abban az időben csak két-három'
próba volt egy új darabból. A rendező te
hát az összjáték felépítésére nem^ is gon
dolhatott, b'anem meg kellett elégednie a
külső scenáriura. elkészítésével Csak a hat
vanas években fcünt fel az elsŐ nagyszabású
rendező, riévszerint Molnár György, a bu
dai Népszínház igazgatója, aki Szíg'Hgeti
Ede igazgatása alatt a Nemzeti Színház
rendezője lett s -ebben a min&égben itt is
elismerést vívott ki magának, bár az Ő idejé
ben opera mellett a drámai prób'ákra még
mindig igen kevés idő jutott. A színpadi
rendezés elve éppen ezért csak Paulay Ede
igazgatása alatt s főleg 1884-tőI kezdve
jutott teljes érvényre, amikor kizárólag a
drámáé lett a színp'ad', úgy, hogy egyegy új darabból most már 10—15 próbát
is tarthattak. A mai értelembén vett művfészi összjáték kezdetét tulajdonképpen
csak innen számíthatjuk, bár az Összjáték
egyik sine qua nonját — egymás benső műviészi eszközeinek megérzését — már a
régi aktorok is gyakorlatbiól ismerték.
A Nemzeti Színház műviészi fejlődé
sének lehetőségét végre — de nem utolsó
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sorban — előmozdították a színház tag
jai is, akik — mondhatni — kivétel nél
kül hivatásuk magaslatán állottak. Nem
csak a vígjáték, hanem a tragédia-ját
szás teráü is. Ez a giárda méltó volt ve
zéreihez: Szigligetihez és Paulayhoz. Ek
kor tűnt fel Halmi Ferenc, a víg- és
komoly elemek elegyítésének mestere; Új
házi Ede, aki különösen meleg szívet és
sok kedélyt tudott önteni alakjaiba; Vizváry Gyula, aki sajátosan kesernyés humo
rával vtálasztotta el magát élesen komikus
pályatái'saitól; Náday Eerenc, aki az ele
gáns világfiak mellett a szalon-élet torz
kinövéseinek is művészi karrikirozója tu
dott lenni;. Helvey Laura, aki a társad'almi
színművek hó'snjó'iben egyszerre erőt és fi
nomságot mutatott, Molnárné
Kocsisovszky Borcsa, a bájosan finom és üde
naiva. Az elárvult tragédia-játszásnak is
ekkor támadt újra hivatott papnője Jászai
Mari személyében, aki a nagy Kántorné
tüzes szenvedélyét s J.ókainé fenséges nyu
galmát egyesítette mágiában. Méltó part
nere volt Nagy Imre, a szenvedélyek fo
kozásának megcsodált virtuóza és rövid
ideig E. Kovács Gyula, a tragikus
hősök mél}^ lelkű ábrázolója. Ugyancsak
a Szigligeti-korszakban virágzott fel ar
népszínmű: Blahánéval és Tamjássyval,
aldk aztán 187Ö-ben a Népszínház első
gárdájának vezéralakjai lettek.
Ezt a jeles művészi együttest Paulay
később egyre szaporította, bpvítette. Alszeghy l i ^ a , Adorján Berta, Márkus Emí
lia, Fiáy Szeréna, Csillag Teréz, Hegyesi
Mari, Nagy Ibolya, Lánezy Ilka, Tolnayné, Rákosi Szidi, Vizváryné, továbbá:
Gyenes László, Császár Imre, Gabiányi Ár
pád, Mihályfi Károly, Somló Sándor,
Pálffy György, Szacsvay Imre, DezsŐ J ó 
zsef, Zilahy Gyula és Ivánfi Jenő stb.
sfcb., csaknem igy időben, vagy rövid egy
másutánban szerződtek a Nemzeti Szín
házhoz.
A személyzetnek ez a nagy kibővítése
termiészetesen csak akkor következhetett be,
amikor a színház anyagi helyzete is meg
erősödött. Ezt a megerősödést nagyban elő
mozdította 1874-ben a Nemzeti Színház
jövedelmező bérházának felépítése. Ez a
jó befektetés minden eddigi kamatozta
tásnál johban emelte az alaptőkét és
emelte az évi szubvenciót, amely 1884-

ben már 77,300 forintot tett ki, ami ab
ban az időben igen tekintélyes összeg volt.
Az anyagilag és művészileg fellendült
műintézet 1887-ben ünnepelte meg fenn
állásának 50-ik évfordulóját. Méltán ünne
pelték ugyanakkor Paulay Edét is, hiszen
ezt a nagy fellendülést elsősorban neki
köszjönhettük.
Paulay Ede halála után 1894-től 1900-ig
gróf Festetics Andor lett a Nemzeti
Színház igazgatója, aki azelőtt Tolnai An
dor név alatt színészkedett is, majd tit
kára volt a színháznak. Szakember volt.
Legnagyobb lérdeme, hogy a Paulay által
teremtett művészi színvonalat meg tudta
tartani. Néhány értékes taggal frissítette
fel Paulay Ede fogyatkozni s öregedni
kezdő gárdáját. Ö sz&rfŐdtette Bakó Lász
lót, Beregi Oszkárt, Ligeti Juliskát stb.
Festetics után (1900—1902-ig) Beöthy
László, majd (1903-tól 1908)-ig) Somló
Sáüdor lett az igazgató. Mindketten a
Paulay által megjelölt irányban vezették
a színházat több-kevesebb szerencsével.
A helyzetük •— megtartani a Pn ulay
színvonalat — nekik sem volt könnyű,
de mennyivel nehezebb lett a Tóth Imréé,
akit azzal a váratlan utasítással neveztek
ki igazgatóvá, hogy a Nemzeti Színházat
a Népszínház épületébe kell átköltöztetnie
és előadásait ott 1908. szeptember 1-én
megkezdenie. Tóth Imre, aki ifjú korá
tól Paulay tanítványa volt, minden tekin
tetben méltónak bizonyult mesteréhez, en
nek a nehéz feladatnak is megfelelt.
Általánosan tudott dolog, hogy a Nép
színház színpada és nézőtere egyáltalában
nem volt alkalmas — és nem egészen al
kalmas ma sem — a Nemzeti Színház
játékstílusának. Ebben a nagyméretű szín
házban, melyet a lármásabb népszínmű s
általában zenes darabok számára emeltek,
a finomabb beszédművészet nem érvénye
sülhet. Tóth Imrének tehát szükségképpen
az volt egyelőre a legfőbb törekvése, hogy
a nézőtér akusztikáját lehetőleg javítsa s
ezt a mélyített zenekari rész befödésével
bizonyos mértékben el is érte. Ám az in
timebb hatású társadalmi színművekés víg
játékok kellő mértékben így sem érvénye. sültek, úgy, hogy a vígj'átéki együttes
megmentésének céljából egyre süigősebbé
vált egj úgynevezett Kamara Színház lé
tesítése. Ezt azonban már nem Tóth Imre,
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hanem az Ambrus Zoltán pár évi igaz
gatása után Ivinevezett dr. Hevesi Sándor
igazgató vitte keresztül. Az ő igazgatása
alatt nyilt meg 1924. szept. 26-ián előbb az
Andrássy-úti volt Nagy Endre-féle kabaré
helyiségében, majd 1925. szept. 26-án a
Blaha Lujza Színházban a Nemzeti Szín
ház Kamara-Színháza.
Tóth Imrének az alkalmatlan színház
helyiségen kívül még egy nagy nehézség
gel kellett megküzdenie s ezt a nag^
nehézséget a világháború idézte elő. A
világháború első két éve a színház életé
ben siralmas volt. 1914-ben a szokásosl
szeptember elsej i saisonnyi tás maj d egy
félesztendővel későbbre tolódott ki s ak
kor is hetenkint csak két előadást lehetett
tartani. Ám Tóth Imre keményen tartotta
kezében a kormányrudat s legalább a jö
vőjét akarta biztosítani a Nemzeti Szín
háznak. S ebben segítségére volt a három
kitűnő rendező: dr. Hevesi Sándor, d'r.
Csathó Kálmán és Ivánfi Jenő. DG segít
ségére volt .a művészgárda is, melynelc
újabb tagjait (Gál G-yula, Pethes Imre,
Odry Áipád, Somlay Arthur, Rózsahegyi
Kálmán, Molnár László, Kürti József,
Paulay Erzsi, Tasnády Hona, Bajor Gizi,
Ág'hy Erzsi, stb., stb.) részint ő, részint
közvetlen elődei hozták a színházhoz.
Ám. a \dlágháború végeztével még nem
volt vége a hajoknak. Jött az úgynevezett
»proletár diktatúraft, amely egyszerűen a
maga politikai szócsövének használta fel
a színpadot s a saját szája íze szerint
diktálta a műsort. Szerencse, hogy ez a
nehéz korszak csak néhány hónapig tar
tott s így teljesen mégsem foszthatta meg
műsorától a Nemzeti Színházat.
Fejleszteni a nemzeti drámairodalmat,
fejleszteni a magyar színjátszást és is
mertetni a világirodalom jelesebb drámai
termékeit! ~Ezt a hármas eélját még a
legnehezebb időkben is igyekezett előmoz
dítani a Nemzeti Színház s nagyrészt rajta
kívül álló okokban — főleg áldatlan po
litikai viszonyainkban — kell magyará
zatát keresnünk az időnkénti elcsuszamláBoknak.
Soha annyi küzdelem, soha annyi csa
pás nem jutott ki egyetlen színháznak
sem, mint a mi Nemzeti Színházunknak,
am elyet a gazdag pesti német színészet
tényezői, sŐt a pest-budai német polgárok

is évtizedeken keresztül olybá vettek, mint
egj betolakodó idegent. A magyar Nem
zeti Színház idegen volt a magyar főváros
ban és sorsát nem egyszer rosszindulatú,
vagy legalább is közönyös idegen tényezők
intézték, mint például a 15 évig tartó osz
trák elnyomatás idejében. Példátlan ez a
színházak történetében.
A sok csapás közt azonban a legsúlyo
sabb volt a színház épületének lebontása.
1908-ban, amikor a személyzetet kiköltözrtették belőle, csak nagyobb átalakításokat
terveztek a régi épületen; ám 1913. őszén
— közvetlen a -^dlágháború kitörése előtt
— mégis lebontották. Az 1838-iki nagy
árviz, Hentzi bombái s a szomszédságá
ban gyakran előfordult tűzvészesetek ide
jében, amikor e féltett nemzeti intézmény
nagy veszedelmekben forgott, a jé Isten
megőrizte a Nemzeti Színházat! A csak
nem vái-szcrűen megépített erős falakat
végre is mi magunk pusztítottuk el. A
mi kegyetlen, önző korunk keze csákányt
emelt a régi oltárra, de — mintha csak
Isten ^újtó íeze gátlaná — új oltárt emelni
nem tud.
Oltárt csak hittel, csak önzetlen áhítatta!
lehet emelni!
(Pataki
József.)
Nemzeti Színház igazgatói és inten
dánsai (A). Bajza József 1837. aug. 2 2 . 1838. jún. 5.; Szentkirályi Móric 1838.. jún.
5.^1839.; Ilkey Sándor (helyettes igaz
gató); Nyái-y Pál 1839.—1840.; Gróf Rá
day Gedeon (főigazgató) 1840—43.; Bartay Endre (bérlő-igazgató) 1843—45.;
Gróf Ráday Gedeon (főigazgató) 1845—
49.); Páncsy Lajos (igazigatósági ügy
vivő) 1845—47.; Bajza József (aligaz
gató) 1847. okt. 1.-1848. jún. 30.; Er
délyi János (aligazgató) 1848. júl. 1;.—
1849. jún.; Simontsits János (gazdasági
igazgató) 1849—1856.; Vezerle Nepomuk
János (gazdasági igazgató) 1856—60.;
Eáncsy Lajos (művezető igazgató) 1849—
1852.; Gróf Pestetics Leó (intendáns)
1852—54.: Nyéky Mihály (intendáns)
1854—-1855.; Gróf Ráday Gedeon (műigazgató) 1856—60.; Nyéky Mihály (in
tendáns) 1860—62.; Radnótfáy
Nagy
Sámuel (intendáns) 1862. ápr. 11.—1869.
okt. 9.; Zichy Antal (intendáns) 1869—
70.; Báró Orczy Bódog (intendáns) 1870.
okt. 8.—1873. márc. 3 1 . ; Szigligeti Ede.

— 349 —

Nemzeti Színház Kamaraszínháza

Kemzeti Színház tönyvtái-a

(ideiglenes igazgató) 1873—75., igaz
gató: 1875—78,; Báró Podmaniczky Fri
gyes (intendáns) 1875—1886.; Gróf Keglevich István
(intendáns) 1886—88.;
1908—1902.; Paulay Ede (igazgató)
1878—1894. márc. 13.; Gróf Zichy Géza
(intendáns) 1891—94.; Báró Nopcsa Elek
(intendáns) 1894. nov. 30.—1897. szept.
8. Beöthy László (igazgató) 1900—1902.
ápr. 12.; Somló Sándor (igazgató) 1902.
ápr. 16."-1908.ápr.30.; Gróf Bánffy Mik
lós (intendáns); Tóth Imre (igazgató)
1908—1917. júl. 1. (a Népszínház épüle
tében); Am.brus Zoltán (igazgató) 1917.
máj. 1.—1922. jún. 30.; Ifj. Báró Wlassich Gyula (intendáns); Dr. Hevesi Sán
dor (igazgató) 1932. júl. 13. Zenei (ope
rai) igazgatók': Mátrai Gábor 1837. aug.
1.—1837. okt. 30.; Eosty Albert 18^8—
39.; Erkel Ferenc 1868—1884.
(Összeállította: Pataki
József.)
Nemzeti Színház K a m a r a s z í n h á z a (A)
az Ándrásay-úti Színház helyén megnyílt
1924. szept. 25-én, Zilahy Lajos »Grassalkovies« e. 1 felv. vígjátékával, utána Szi
geti József »Bec8ületszó« és Herozeg Fe
renc »Karolina« c. 1 felv. vígjátéka ke
rült színre. A színház 1935. okt. 1-én
iátköltözött a (Szerecsen uccából lett)
Paulay Ede ucoába, a Blaha Lujza Szín
ház épületébe, hol Miklós Jenő »Mókusok« c. vígjátékával nyílt meg. Létesíté
sének célja az volt, hogy a Nemzeti Szín
ház hivatásához mórt nagyobb személy
zete állandó foglalkoztatást nyerjen és hogy
azok az intimebb színdarabok, amelyek a
Nemzeti Színház nagyobb színpadán nem
érvényesülhetnének kellő hatással, kisebb
színpadon és intimebb miliőben találjanak
hajlókot.
Nemzeti Színház k ö n y v t á r a (A).
A legnagyobb és legiégibb színházi könyv
tár az országban. Keletkezését tekintve
egyidős a Nemzeti Színházzal, de könyv
tári anyagánál fogva visszanyúlik egész
Kelemen Lászlóig, a hivatásos magyar szí
nészet keletkezéséig. A könyvtári, anyag
nagy része tehát muzeális jellegű. Ez a
körülmény kézen fekvővé tette a könyv
tári anyag ketté választásának sziikségét.
A könyvtárban 1926. őszén két osztály lé
tesült : az úgynevezett múzeális-Mi<ni/vtár
és a műsor~'könyi)tár. Az első o a k kultúr-

históriai és múzeáUs célt szolgál, a má
sodik tisztán gyakorlati jellegű. A mű
sorra tűzött darabok példányai innen ke
rülnek a színpadra.
A muzeális könyvtár létesítésének célja:
a régi értékesebb kéziratok és nyomtatvá
nyok megőrzése. Ez pedig csak úgty: volt
keresztülvihető, hogy ezek az értékek ki
vétettek a forgalomból s belőlük — ha
a szükség kívánja — a műsor-kÖnyvtár
részére új példányok készülnek. Ilyenfor
mán több színdarabnak van muzeális- és
műsor-könyvtári példánya.
A muzeális könyvtár kéziratai közül a
legrégibb a Verseghy Perencé (1790-bŐl).
Azután a Katona-kéziratok, melyekről
azonban legújabban Htünt, hogy az idő
sebb Katona József kéziratai. SzigUigetinek. Szigeti Józsefnek, Jókainak, Csikly
Gergelynek több kézirata van. A »Szentivánéji álom<c legrégibb példányának cím
lapja Arany J,ános eredeti kézirata. Váradi
Antal, Gárdonyi Géza, Rákosi Jenő, Gabányi Árpád, B. Kovács Gyula stb. sfcb.
több eredeti kézirattal vannak képviselve.
Értékesek a régi nyomtatváayok is, köz
tük az »Igazházi« (1790-ből), meUyel Ke
lemen Lászlóék élőadásaik sorozatát meg
kezdették.
A régi példányokon többnyire megta
lálhatók a cenzor végzései (engedélyek,
vagy betiltások). Ezek a cenzori végzések
a legrégibb időben latin, majd 1840-től
48-ig többnyire magyar nyelvűek. A be
küldött példány lapjait a cenzúrán — ha
előadását megengedték — nemzeti színű
zsinórral fűzték keresztül e a zsinór vé
gét a könyv hátsó táblájához piros pe
cséttel leragasztották.
Az 1848-iki törvények a cenzúrát el
törölték, de 1849 után az osztrákok újra
behozták. Ebben az időben (1849—1860.)
a cenzúra német nyelvű volt, a zsinór
fekete-sárga, a pecsét pedig a kétfejű osz
trák sast tüntette fel.
A Nemzeti Színház könyvtárában e kü
lönböző cenzori ténykedések nyomai egész
kis ÍQÖnyvtárra való anyagon megtalá] hatók.
E könyvek tehát kultúrhistóriai szempont
ból Í8 érdekesek.
Kár, hogy e régi anyaíg'ból a múltban
sok elveszett. Ezek pótlása a általában a
könyvtár fejlesztése folyamatban van.
(Pataki
József.)
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Nemzeti Színház líiönyvtára
A Nemzeti

Színház

Mnyvtárosak

1. Szigligeti Ede (1837—40.). Ö készí
tette stekintetes Bajza József úr igazga
tósága alatt<í az első kathalogust.
2. Lángh Ádám János, úttörő színész
volt 1837-től—46-ig a Muzsika-tár őre s
kották gondozója.
3. Balogh István, a »Ludas MatjiK szer
zője (1840—46.)4. Komlóssy Ferenc (1846—1860.).
5. Benkő Kálmán (1860—1880.).
6. Balázs Sándor, az író (1880—87.).
Első eset, amikor nem színész volt a
könyvtáros.
7. Lányi Béla (ügyelő is), (1887—
1901.)
8. Mészáros Lajos (1901—1926.).
9. Pataki József (1926. szept. 1.)
(Összeállítjotta: Patafií József.)
Nemzeti Színház bönyríára (A).
Pfeiffer Nándor kiadásában, 1870. nov.
végén indult meg. Első füzete Szigligeti
Ede »Török Jánűs<í c. drámáját tartal
mazta.

házhoz benyújtott eredeti színművek rend
szeres megbirálását, mit — szerinte —
»legcélszerűbb volna a tudós társaságra
bizni, mert nincs testűlet, melyről inkább
fellehetne tenni, hogy e részben dologhoz
értő. A. bírálatnak azonban szigorúnak kel
lene lenni, mert annak felette káros ha
tása van, ha az eredeti darabok gyakorta
ibuknak a színpadon-s
A vajúdó fejlődés kora volt ez nálunk.
Vörösmarty, Toldy, Bajza, Erdélyi és még
többen, rögtön belátták, hog[y főszükség
drámaírókat és közönséget nevelni. Vörös
marty azonnal Shakespeare felé fordítá
íróink figyelmét s egy kis rendszeres dra
maturgiai vázlatot is írt; Bajza éles ítéletű, erős logikai polémiát kezdett ama
színibdrálók ellen, kiknek ezddőben meg
jelent kritikáik nem voltak egyebek', mint
személyes tetszés és nemtetszés, elv- és oknólküH észrevételek, a legnagyobb felüle-

Nemsokára az operával annyira nyűgbe
szorították drámáinkat is, hogy a nagy
anyagi veszteségek következtében már a
Nemzeti Színház bezárásáról is suttogtak.
Nemzeti Színház Örökös tagijai: a) Mú- A szerencsétlen emlékű országos bizottság
Mdő: Cs. Aczél Ilona, Bajor Gizi, S. Eáy igazgatása után Bartay Endre magiánválSzeréna, Hettyey Aranka, D. Ligeti J u  lalkozó vette át a Nemzeti Színház igaz
liska, P. Márkus Emilia (örökös és tisz gatását s ez életrevaló bérlő alatt oly len
teleti), Üákosi Szidi (örökös és tiszteleti), dületet vett színügyünk, hogy ő 28.000
Várady Aranka, Vízvári Mariska, G.ál frtot nyert a színházon, a lapok pedig azt
G-yula, Hevesi Sándor dr., Mihályfi Ká írták, hogy a színházat tágítani kellene,
roly, Náday Béla, Odry Árpád, Rózsa mert a közönség nem fér bele. Bartay
hegyi Kálmán, h) Nem m4]áö'dÖ: Cs. Al- a siker mellett szem előtt tartotta a mű
szeghy Inna, Helvey Laura, Nagy Ibolya, vészet értékeit is. Jól tudta, hogy csak
C. Paulay Erzsi, gróíf B. Török Irma, a kettő párosítása mellett telj esítíieti a
Ambrus Zoltán, Csáázár Imre, Szacsvay Nemzeti Színház a maga feladatát. Az ő
Imre. c) Elhaltak: Blaháné, Bakó László, felszólítására alakult meg 1843-ban a já
Csillag Teréz, Hegyesi Mari, Ivánfi Jenő, tékszíni választmány is, melynek tagjai
Jászai Mari, Mohiár Liászió, Náday Fe a következők voltak: Bajza József, Er
renc, Prielle Comélia, Újházi Ede, Viz- délyi János, Gaal József, Kuthy Lajos,
Nagy Ignác, Toldy Ferenc, Tóth Lőrinc,
váry Gyula, Vizvláryné.
Vachott Sándor, Vajda Péter, Vörösmarty
Nemzeti Színház régi drámabírálói. Mihály, tiloséit a magyar tudós társaság
(A). 1837-ben színi viszonyaink még na termeiben és pedig operaelőadási napokon
gyon fejletlenek voltak, eredeti színmű ke tartotta. Minden ülésre az említett tagok kö
vés és a dramaturgiai ismeret vajmi cse zül négyet, a színészek közül pedig hármat
kély volt. Bajza József, ki maga is volt hívtak meg. Minden kérdésben ^általános
színigazgató, 1839. szeptemberében adta ki szótöbbséggel határoztak. A taigok a szín
a »Szózat a pesti, magyar színház ügjében« háztól abban a kedvezésben részesültek,
c. iratát, mely a színügy technikájára tar íiogy ^gy másodemeleti páholy állt közös
tozó gyakorlati kalauzul szolgálhatott. Ö rendelkezésükre s ezenkívül személyenként
pendítette meg e műben először a szín egy földszinti bemeneti jegyet kaptak.
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1843-han 13 ülést tartottak, 18 darabot
bíráltak meg, melyek közül csak egy da
rabot, Gaal Józseftől a »Vén sas« e. 4
felvonásos vígjátékot fogadták el. Emlí
tésre méltó irodalomtörténeti adat, hogy
a visszavetett darab'ak kiö^zt Czakó Zsig
mondnak is volt egy drámája, a »Chantreyek«, 4 felvonásban. A játékszíni vá
lasztmány elnöke Vörösmarty s jegyzője
Nagy Ignác volt ebben az évben.
1844-ben 20 ülést tartottak és már 38
művet bíráltak meg, előadásra hármat
ajánlva. CzakÓ Zsigmondtól —- némi ja
vítások kikötése mellett — elfogadták a
»Kalmár és tengerész« e. drámát, mely
a szerzőnek azonnal nagy hírt és a szín
háznak nagy közönséget szerzett. A sze
gény kardalnokot a választmány sietett
meghivni, mint színésztagot, üléseire. A
másik két elfogadott darab szerzője Vachott
Imre volt: »Találkozás az Orozy-kertben«
és »Sorsjáték« c. egyfelvonásosok, melyek
azonban pár előadás után, miután szerző
jük újakkal lépett föl, a játékrendről le
maradtak.
1845-ben már 45 választmányi ülés volt.
Megbíráltak 66 színművet és előadásra
ajánlották a következőket: Begré Alajos
tói ^Eljegyzés .álarc alatt«, és »Félreismert
láDgész<'. 3 felvonásos vígjátékokat; Szig
ligeti Edétől »Gritti« 5 felv. drámát, »A
v&hi'. c. 3 felv. népszínművet, »Á1 Endre«
4 felv. vígjátékot és a »Pókaiak« c. 5
felv. drámát; Kovács Páltól »A nyomor
iskolája« c. 5 felv. drámát; Obemyik Ká
rolytól az »ElsŐ8zülött« 0. 5 felv. drámát;
Haray Viktortól »Szökött színész és ka
tonás c. 3 felv. népszínművet; Tóth Lő
rinctől »Az any.átlan« c. 5 felv, drámát;
CzakÓ Zsigmondtól »A végrendelet« c. 5
felv. drámát; Jókai Mórtól »A kincstárnok:« c. 3 felv. d.rámát ós a »Két gyám«
c. 5 felv. népszínművet, mely utóbbiak in
kább csak kísérleteknek voltak tekinthetők.
1846-ban, miután Bartay Ede időköz
ben a.2 igazgatástól visszavonult, a választ
mány már csak 4 ülést tartott, 15 darabot
bírált meg. Előadásra elfogadta Sziglige
titől »Az árvíz« c. 3 felv. népszínművet,
Víibot Imrétől a »Z.ách nemzetség« e. 5
felv. drámát és Petőfitől a sTígris és
hiéna« c. 4 felvonásos drámát. A választ
mány utolsó ülését 1846. jan. 17-én tar
totta. Összesen tehát 82 ülése volt.

Miután megalakulásukkor a választmány
a:^t határozta, hogy minden ülésre három
színészt is meghí, nem lesz érdektelen azon
színészek neveit is följegyezni, akik részt
vettek az üléseken. Ezek: Szigligeti, Lendvay. Telepi, Udvarhelyi; Eáncsy, László,
Szentpétery, Szilágyi, Balogh, Bartha, Egressy Gábor, Czakó, Szigeti József
és
Komlóssy.
A választmány tagjai csak annyiban vál
toztak, amennyiben Vachott Sándor és Vajda
Péter időközben vidékre költöztek s he
lyettük Czuczor Gergelyt és Erankénburg
Adolfot sorozták be.
A Nemzeti Színház országos főigaz
gatójává 1846-ban gr. Ráday Gedeont ne
vezték ki. XJgy látszik, Ő is érezte a drámabíráló bizottság szükségességét, mert már
jan. 23nára az akadémia termébe, egy új
választmány megalakítása végett a követ
kezőket hívta meg tanácskozásra: Bajzát,
Czuczort, Erdélyit, Frankerhurgot, Kuthyt,
Nagy Ignácot, Czakót, Egressyt, Fáncsyt, Lászlót, Lendvayt, Szigligetit és
Szentpéteryt, aki azonban nem jelent meg.
A beérkezendő darabok bírálatánál
irányadó rendszerre nézve Bajza József
tervezetet olvasott fel, melynek megvitatása
után 12 pontban állapodtak meg: 1. A
választmányi tagok száma 16, nyolc író
és nyolc színész. 2. Ezek közül jegyző választatik, ki ülést hirdet, a tagokat meg
hívja, jegyzőkönyvet visz, feljegyezvén
benne a meghívottakat és megjelenteket,
s az elfogadott darabok címét. Minden ülé
sen megjelenik, de csak akkor lesz eldöntő
szavazata, mikor rendes bírálókép jŐ elo
a megállapítandó névsoron. Évdíja 200
pengő frt. 3. Színműveiket az írók a
színhá zi titkárhoz adják be, ki azokat
előttük vagy megbízottaik elŐtt átzsinórozza s lepecsételi s ugj^anattól kapják is
vissza. 4. Színművek feltételes elfogadása
megszüntetik, mindazáltal az író, újonnan
átdolgozva ismét beadhatja, melynek bíüálói ugyanazon tagok lesznek, kik vol
tak először. 5. Az orsz. lŐigazgató csak
a v.álasztmány által ajánlott színműveket
fogja előadatni, ebbpl azonban nem követ
kezik, hogy minden ajánlott darab előadassék. 7. A bíráló tagok öten fognak
képezni teljes ülést, írók és színészek ve
gyesen. E végett, hogy a teher megoszoljók, tíz ülésre készített névsorban nyu-
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Nik<5 Lina

Nóvák Sándor

Nóvák Erzsébet

Novotuy Miklós

Nyáray Antal

Nyilasi aiáívás

Kyilvay Irma

Nyiregj'Iiázi Vilmos
IG

Ocskai Kornél dr.

Odry Lehel

Janka

Oláh Ferenc

Nemzeti Színházi Múzeum

Nemzeti Színhiázi emlétjgT'űrű
godott meg a választmány. 8. Ha vala
mely tag meg nem jelenhetik, maga he
lyett vagy más tagot megkiémi, vagy későb^b a színművet honn elolvasni, s v&leményt írva beküldeni köteles. Az élolvasásra ^négy nap adatik. 9. Ülések opera
napokon esti öt órakor tartatnak. Főigaz
gató úr megjelenjése kéretik. Az opera
napok, amennyire lehet, előre tudattas-i
sauak a jegyzővel. 10. A színművek bí
rálatában főszempont a színihatás. 11.
óhajtandó, hogy a bírálatra beadott szín
művek írói titokban tartsák nevüket. 12.
Jegyzőül, titkos szavazás útján Erdélyi
János választatott.
Megalakulása évében a választmány 48
ülést tartott, 175 darabot bírált meg, el
fogadva közülük tizenegyet.
Eiáday igazgatása alatt egész 1850-ig
működött a választmány, kisebbi nagyobb
választmányokkal. Simontsits JánM 1849ben lett igazgatóvá s bár személyek cse
rélésével, de elvben s gyakorlatban o is
megtartotta a drámabííáló bizottságot,
mely azóta is folyvást létezik, időijől-idore
a megViáltozott irodalmi és színházi vi
szonyokhoz és szükséghez képest lényegesen
ínegváltoztatott alakban.
1852. dec havában a választmány tag
jai voltak: Ürményi József, br. Keméiny
Zsigmond, Csengeri Antal, Czuczor Ger
gely, Egressy Gábor, Jókai Mór, Nagy
Ignác, Szigligeti Ede, Vaohott Imre, László
József, Lendvay Márton, Szentpétery
Zsigmond és Szigeti József. — 1863-han:
Czuczor Gergely, Egressy Gábor, Feleky
Miklós, Gyulai Pál, Greguss Ágost, J ó 
kai Mór, Salamon Ferenc, Tóth Kálmán.
és Tóth Lőrinc. — 1868-ban: Gyulai Pál,
Vadnay Kiároly, Szigeti József, Tóth J ó 
zsef, Szigligeti Ede. Ű jabb' időkben Áb
rányi Emil, Alexander Bernát, Ambrus
Zoltán, Huttkay György, VerŐ György,
Császár Imre, Szacsvay Imre, Ivánfi JenŐ
stb. voltak drámabírálók. (V. Ö. Szín
művészeti Tanács.)
Nemzeti
Színházi
emlékgyfirü
(arany). Megkapja a színház mindazon
tagja, aki az intézetnél 25 évet egyfoly
tában eltöltött. Kivül a gyűrű pecsétjébe
a magyar korona van bev^ve, körülötte
pedig ez a két szó: »Nemzeti Színhá2«;
belül az illető tag neive s a dátum', amikor

a színházhoz jött s amikor a gyűrűt
kapta.
A gyűrűvel egy díszesen kiállított ok
levél is jár, melyet a színház valamennyi
tagja aláír. Az oklevél rajzát Basch Árpiád festőművész készítette, sokszorosította
Czettel és Deutsch grafikai intézete.
Az emlékgyŰrfí létesítése 1904-ben tör
tént. A kezdeményezés Hó'zsaliegyi Kjálmán nevéhez fűződik. Övé volt az Ötlet
s a bevésendő szöveget is o állapította
megGabányi Árpáddal. Először 17-en kap
ták meg a gyűrűt, köztük Jászai Mari,
Tóth Imre, Újházi, Szacsvay, Mihályfi
Károly, Gabányi Árpád, Márkus Emília,
Eákosi Szidi, Hetényi Béla, Faludi Antal,
XloröSmezei Gusztáv stíbl Eredetileg a
gyűrű az iüető tag tulajdonába maradt,
de a hláború után vándorgyűrű lett, amenynyiben az illető tag halála után vissza
kerül az intézet tulajdonába, hogy egy
másik 25 éves tag viselhesse. A gyűrűk
ről a Nemzeti Színház titkári hivatala
anyakönyvet vezet.
(Patáid József.)
Nemzeti Színházi Játélkszíni Vá
lasztmány. Alakult: 1843-ban, Bartay
Endre felszólítására. (V. Ö:. Nemzeti Szín
ház régi drámabírálói.)
Nemzeti Színházi Múzeum. Létesült
1925-ben, amikor is dr. Hevesi Sándor
igazgató előterjesztésére gróf Klebelshérg
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter
Pataki Józsefet bízta naeg a Nemlzeti Szín
ház Múzemnának megszerveafeével, aki már
1917-iben felvetette az eszmét s ez iná;nyú memorandumát Ambrus Zoltán, a
színház akkori igazgatója p,ártolólag ter
jesztette fel a minisztériumba.
A szervezés megkezdésekor a Múzeum^
őre felhívást intézett a nagy közönséghez
— kérve a színészeti relikviák gyűjtésében
a szíves támogatást. E felhívás eredményelíéppen a különböző relikviák olyan
nagy miértéiíben érkeztek be, hogy a Mú
zeum egy-két óv alatt tekintélyes gyűj
teményt létesíthetett, bár — pénzösszeg
híján — sok igazi értéket -jelentő relikvia
megvételéről • le kellett mondanunk- '•
Az első plénaösszeget — 1000 pengőt —
a Nemzeti Színház 90 éves fennállása ün
nepére (1928. febr. 28-án.) rendezett dísz
előadás j'Cvedelméb'ől dr. Hevesi Sándor
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igazgató adta a Múzeumnak. Eb'bÖl az
összegből táxlókat és különböző szekrénye
ket csináltattunk, továbbá egyes relikviád
kat viásáj.'oltunk.
A Nemzeti Színház Múzeuma —- miutáa a nagy nyilviájiosság neszére alkal
mas belyisége még nincs — a színház 90
éves évfordulója alkalmával a Nemzeti
Múzeum' épületében akart kiállítást ren
dezni, de mivel a Nemzeti Múzeum az
átalakítási munkálatok miatt helyet nem
adhatott, a tervezett kiállítás elmaradt.'
Azonban 1930. áprilisában relikviáink
egy részével mégis sikerült a nyilvánosság
elé lepnünk, amikor is Katona József
halálának 100-ik évfordulója alkalmából
»Bánk bán« ünnepi előadásaival kapcso
latban a Nemzeti Színház I-ső emeleti
szobor- és képcsarnokában (mely egyúttal
cukrászda is) kiállítottuk Katona- és Bánk
bán-relikviáinkat s a közönség részéről ez
alkalommal megnyilvánult rendkívüli ér
deklődés teljesen beigazolta e sorok író
jának azt a többször hangoztatott állás
pontját, hogy a színészet! múzeum csak
egy ilyen nagy nyilvánosságú régi színház
keretében érheti el tulajdonképpeni cél^
ját s hogy teljesen elhibázott dolog lett
volna e múzeumot a forgalomból teljesen
kieső Várszínházban elhelyezni.

nélkül ^elhalálozott Várhidy Rózsinak, a
Nemzeti Színház néhai súgójának bírói
úton a színháznak ítélt hagyatékából
újabb 1000 pengőt utaltatott ki a Nemzeti
Színház Múzeumának.
A Múzeum gyarapodásáról elegendő ké
pet nyújt a törzskönyv, mely 1930-baa
elérte az 1000-ik számot, ami legalább
3—4 ezer különböző relikviát jelent
A Nemzeti Színház Múzeumának célja:
megismertetni a nagy közönséggel a mul
tat, kezdve Kelemen Lászlóék úttörő mun
kájától a legújabb időkig. E célját majd
csak az újonnan felépítendő Nemzeti Szín
házban fogja igazán szolgálhatni, ahol a
múzeum a lehető legcélszerűbb elhelye
zést igényli.
A Nemzeti Színház Aíúzeuma nem afféle
kis házi múzeum lesz, hanem az egész
magyar játékszín múzeuma.
(PatáH József.)
Nemzeti Színliází
Takarékegylet.
Somssieh Pál Nemzeti Színházi nyugdíj
intézeti alelnök és Feleky Miklós kezde
ményezésére megalakult 1865. szept. 15-én,
Célja: félhavonkénti apró részletfizetések
által tőlüét gyűjteni, másrészt pedig tag
jait szükség esetén törvényes kamatú köl
csönnel ellátni.

Katona-kiállításunk idejében egy igen
értékes
olajfestménnyel
gyarapodtunk.
Kecskemét városa ugyanis, ahol a Nem
zeti Színház 1930. április 26-án »Bánk
bán«-t ünnepi elŐadásb'an játszotta, a Ka
tona-centennárium
emlékére
vendéglátó
miagyar gesztussal a Nemzeti Színház
Múzeumának ajándékozta Katona József
életnagyságú arcképét. (A kép a keeskemléti Városi Múzeumban levő Roskoviesfestménynek Benyovszky István festőmű
vész iáltal készített művészi másolata.) Vi
szont mi is a legnagyobb- készséggel en
gedtük át a kecskeméti Katona-kiállítás
idejére Bánk bán legelső színlapját (Kassa,
1833. febr. 15-éről) és több Katona-re
likviánkat. 1930-baii tehát két helyen is
a nyilvánosság elé léptünk: Budapesten,
a Nemzeti Színházban és Kecskeméten, a
városi Múzeumban, (biár ez utóbbi he^
lyen nem önállóan).
1930-ban &gy újabb pénzadománnyal is
gyarapodtunk s ez ismét dr. Hevesi Sán
dor érdeme, aki az örökösök hátrahagyása

Nemzeti Színjátszó T á r s a s á g . Ezt a
nevet először a székesfehérvári játszótársaság használta, még pedig Eehérvármegye különös meghagyásából, 1825-ben,
amikor a vármegye által szubvencionált
társaság — megbővítvén magát az or
szág legjobb színészeivel — az ország-i
gyűlés idejére Pozsonyba indult s ott
szept. 16-|án megkezdette működését ab
ból a célból, hogy az országgyűlés tag
jait a színészet országosítására buzdítsa.
A társulat műkÖdiése a legnagyobb mér
tékben megnyerte az ott időző követek
tetszését, de miután a törvényhozó tes
tület a színészet ügyével nem foglalkozott,
Feliérvármegye csalódófctsiágábanmegvonta
a társulattól anyagi piártfogását s ígj a
székesfehérvári társulat — miután a fe
hérvári színhiázat német színészek vették
bérbe — kénytelen volt útját másfelé
venni. A magára hagyott társulat aztán
Pécsre, majd Szabadkára ment, ahonnan
Temesvár ós Arad érintésével Komáromba
és Kaposvárra került.
(Pataki Jézsef.)

—
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gedélyét a színház igazgatására, ü ^ a n csak népszínműveket, (Rang és mód stb.)
és irodalmi színjátékokat
(Kisértetek,
Gyermektragédia, stb.) játsszanak, fővá
rosi színészekkei. A kÖvetikezŐ évben Platz
Rudolf vezetésével irodalmi előadásokat
tart egy művészcsoport, amelynek neve:
Műhely.
Jelenleg Székely Jenő színész vezeti a
színházat. Az előadások szereplői azonban
műkedvelők.

Nemzeti szomorújáték. A magyai- törfcéneti dráma elnevezése a régi vidéki szín
lapokon.
Nemzetközi Irodalmi és Művészeti
Szövetség kongresszusa 1930. jún. 4-éii
tartotta tilését Budapesten. Elnök Lukács
György V. b. t. t. és G-eorges MaiUard lett.
Nemzetközi Művészeti
lap a színművészet, zene,
padi mutatványok összes
Szerkeszti: Valentin Lajos
nos. Kiadótulajdonos: dr.
talan. Budapest. 1892.

Szemle. Szak
lovarda, szíirágai líörébŐl.
lés Sziklai J á 
Vadászy Ber

Nemzetközi nyelv. Budapesten 1912.
aug. 22-ién az eszperantisták országos
kongresszusa alkaimá.ibiól eszperantó-nyelvű
színielőadást tartottak az Uránia Színház
ban, amidőn előadták Herczeg Ferenc
»Gyurkovics lányok« c. vígjátéikát, műked
velőkkel. Azóta többször tartottak ily
nemű előadást, hivatásos színészekkel is,
aldk között megemlítjük Baghy Gyula,
Sáíossy Mihiály, GerŐ Erzsi, Noiret Irén
nevét. 1923-ban e művészein k a nürn
bergi eszperantókongresszuson is közremű
ködtek szereplésükkel. 1929. aug. 8-án a
Budapesti Színhá.zban szintén volt eszperanto-színielŐadás. A nemzetközi nyelv
hódítása körül ezek szerint a magyar szí
nészek is sikert értek el.
N é p d r á m a , — a népéletből merített
tárgyú dráma.
Népház színiiáza Budapesten. (V.ker.,
Vág ucca 12.), Budapest külső színházi
perifériájának egyik legérdekesebb jelen
sége az ötödik kerületi Népház színháza.
Kétségtelen, hogy nagy kultúr-missziót ter
jeszt. 191 l-ben, fölépítése után, Éliás
Gyula (L. o.), volt vidéki színigazgató
nyitotta meg. Az előadások
szereplői
kisebb szerződésnélküli színészekből kerül
tek ki. Népszínműveket és dráimai da-^
rabokat játszottak, közöttük klasszikusokat
is. 1915-ben Éliás hirtelen halála után
(a^színpadon balt meg, egj Moliére-előadás közben), Orosz János színész veszi
át ^a színházat, a régi tradíciók nyomán.
Utána Cseh Krisztina és Vimláthy Gyula
igazgatják, majd 1923-ban Baranyai Béla
és Tiszay Andor kapják meg a főváros en

Népligeti Színkör, Budapesten, a Nép
ligetben épített színkör neve, melynek ,Micsey F- György volt a tulajdonosa. Meg
nyílt 1911. ápr. 7-6n.
Népopera. Budapesten, a Tisza Kál
mán-téren a főviáros ajándékozta telken
Márkus Géza, Jakab Dezső és Komor
Marcel tervei szerint épült színház, mely
nek építését 1911. márc. 20-ián kezdték
meg. A színháa 1911. deo. 7-éin nyílt
meg Márkus DezsŐ igazgatása alatt. A
székesfőváros támogatásával részvénytársa
ság ^alapította. Célja volt az operaelőadások
népszerűsítése olcsó helyárak mellett. Elféii't bemie 3200 ember, tehát nagyobb
volt a milanói Scalanál. A színháa be
épített területe 330 0 négyzetméter. Volt
benne 44 páholy, 1640 földszinti ülŐ, 130Ü
erkelyülés, karzat. A színpad nyílása 14
méter széles, 8I/2 niéter magas. A szuffitákban összesen 40.000 gyertyafényt al
kalmaztak. Kívül görög-stílű homlokzata
van az épületnek; a homlokzat frízeiben
végigA' cnuló csop ort ozato t Beran L aj os
szobrászművész készítette. Vezérelv gya
nánt a tervezők célul tűzték ki, hogy a
nézőtér minden egyes helyéről egyformán
jól lehessen betekinteni az egész színpadot.
Ezt egyfelől az amphiteátrális kiképzés,
másrészről a lépcsőzetes elhelyezéssel ér
ték el, mert még a félemeleti és eme-r
leti páholyok is úgy voltak elhelyezve és
a páholyülések mind direkt szembe néz
tek a színpaddal. Nevezetes újítás volt a
boltozatnak és a nézőtér oldalfalainak pa
rafalemezekkel való beborítása. A terve
zők tapasztalata szerint ezek a parafáiémezek nagyban emelik a tér akusztikáját,
azonfelül igen kellemes műviészi hatást
keltenek.
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Bertalannak . egy zenei jelenetet ábrázoló
nagyszabású szün-bólilnis falfestménye töl
tötte be. Tíz nagy, tágas ajtó vezetett
a vesztibülbol a földszinti széksorokhoz,
minden egyes ülőhely könnyen megköze
líthető volt; ez a berendezés, figyelembe
véve még azt is, hogy az egész épület
minden oldalról szabadon láll, a tűzbizrtonságot j elentékeny mértékben emelte.
Á zenekar 70 kiválóan ^ p z e t t tagot szám
lált. Karmesterek; Grosskopf Má^k, Fessler Giéza és Eeiner Frigyes, hangverseny
mesterek és első hegedűsök Szigeti Dezsiő,
Harmati és Vikiár, koreográfus és balletmester Mazzantini Lajos.
1911. júl. végén megalakult a slSTépopera E'észvénytáiHaság«, melyet a törvény
szék, mint céget, be is jegyzett. Programmja: előadhat a színházban operákat,
operetteket, balletteket, társadalmi színmű
veket, vígjátékokat, bohózatokat és nép
színműveket, de mindig olyanokat, ame
lyek irodalmi színvonalon állanak; ren
dezhet és rendeztethet továbblá hangver
senyeket. Ezek figyelembe vételével tehát
a részvénytársaságnak a vázoltakon kívül
méig irodalmi, művészeti és közművelődési
célja is volt. A társasáo' alaptőkéje 100.000
korona, mely 100 d m egyenként 1000
kor. névértékű részvényre oszlott. Az iglazigiatóság' 3-—5 tagból áUt. Az elsŐ igaz
gatóság tagjaiul az alapítók által kinevez
tettek: Márkus Miksa. Márkiis Dezső és
dr. Miárkus Soma. Az igazgatósági el
nök Miárkus Miksa. — Szept. 1-én gyűl
tek Össze a tagok és az első próbát 'd.
e. 10 órakor tartották meg a VigadóbanA helyárak a következők voltak: Földszint
1—39 sor: 3 korona; erkély 1—3 sor:
3 korona; erkély 4—6 sor: 2 korona 50
fillér; erkély 7—10 sor: 2 korona; erkély
11—16 sor: 1 korona 50 fillér; 16—20
sor: 1 korona; 21 sor: 50 fillér. Föld
szinti páholy 24 korona. Erkély-páholy
20 korona. Elővételi díj csak a páholyok
nál és a földszint első 18 sorájiál volt.
'1911. szept. 1-én nyílt meg a Népopera,
a »Quo vadis ?« c. operával, írta Jean
Nougués, £r. zeneszerző, ford. Mérei Adolf.
.Főszereplők: Ábrányiné, Andrejka Mar
git, Pajor Ödön, Kriener Miksa, Pogány
György, Bihar Sándor, Bóna Dezső, V:árnai Sándor, Székely Anna, Hikisch Kató,
Legard Adél, Landler Aranka, Alátrai ErnŐ,

Németh Gyula. Grosskopf volt a kar
mester. Mérei Adolf a rendező; az opera
előtt »Hunyadi László« nyitányát játszotta
a zenekar, Márkus DemŐ dirigálásával.
Dec. 11-én színre került a »Mignon« c.
opera. Főszereplők voltak: Basilides Miáiia,
Sebők Hona, E,óna Dezs'Ő, Kertész Vil
mos, Pajor Ödön, Bihar Sándor, Marosfi,
Mátrai. Ez után színre került művek:
»Mignon<í, »Cornevillei harang'ok<(, »TroubadourK, »Rigoletto«, »Szevillai biorbély«.
»BotcBÍnálta doktor« és a »Traviata«. Kim.agasló művészi esemény volt: Hempel
Frida, Labia Mária, Graziella Pareto,
Kurz Selma, Barrientos Mária, Svaerdström: Valborg, Van der Osten Éva, Finzi
Magrini, Lipkovska Lydia, Marguerita
Sylvia, Aruoldson Sigrid, Gutheil-Schoder
Mária, Jadlowker Hermann, Titta Ruffo.
BaHanoff György, Vogelstrom Frigyes,
Slezák Leó, Bonci Alessandro, Treumann
Louis, Maikl György, Tedeschi Alfréd
és'Ziádor De2BŐ. fellépte. Ezeken kívül ven
dégszerepelt a müncheni udvari opera tel
jes együttese, melynek tagjai voltak: Walter Bruno fŐzeneigazgató vezetése alatt
Bosetti Hermin, Feinhals, Bender Pál,
Fay Maud, Mottl-Fassbender Zdenka,
Schreiner, Geisz József, dr. Walter Raul.
Előadták Mozart »Pigaro lakodahnát« és
a »Don Juan«-t. Rendezett azonkívül a
Népopera négy népszerű hangversenyt
klasszikus műsorral és a főrárosi énekkar
közreműködésével előadták Bossi »Az éne
kek éneke« c. bibliai kantátáját. 1913-,
ban változatos idénye volt a színháímak.
16 darabot tanult be és adott elő 338
előadásban. Ezek között 300 esti és 38
délutáni előadás volt. Színre kerültek a kö
vetkező újonnan betanult darabok: »Mari,
az ezred leánya«, »Hoffmanu meséi<í, »Tengevész Kató«, »Lam!mermoori Lucia«, »Carmen«, »Piros bugyelláriscc, )>A lila doiminó«, »A kedves AugU8ztín«, »A de-^
nevér«, »Az igazgató úr«, »Álarcos b'ál«,
»Faust«, »AranyesÖ«, »Hamiet«, »Hugenották« és a »Gyerünk csakUc. — Az 1913
—14-iki évadban önzésen 346 előadást
tartott a színház; ezek közül volt 300
eateH és 46 délutáni előadás. (Ez utóbbiak
közül 4 jiótékonycélú előadás.) Műfaj
szerint volt 85 opera, 2 ballet, 221 ope
rett, 18 énekes revü, 10 énekes bohózat
és 10 egyéb elŐadiás-
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Opera-újdonságot hatot adott a színház
és pedig: A madonna ékszerét, Parsifalt
(ez volt a Népopera legnagyobb' tette!)
Raddát, Lohengrint, Tannháusert és a
Nürnbergi mesterdalnokakat. Ezek közül
a három első' Budapesten először került
színre. Ezeken kivül előadta a színház
a következő operákat: Hoffmann meséi,
Traviata, Carmen, Faust, Hugenották,
Mignon, SzeviUai borbély, Rigoletto és
a Troubadourt. Olasz nyelvű előadiásb'an
színre kerültek a következő operák: Pil
langókisasszony, Don Pasquale, Rigoletto,
Aida, Traviata, SzeviUai borblély, Cavmen, Bohémélet, Tosca, Parasztbecsület.
Operett-újdonság volt hét és pedig ma
gyar szerzőktől biárom: Katonadolog, Kis
fciriály, Böskem; idegen szerzőktiŐl négy:
Budagyöngye, Nevető férj, Éjfélkor! és
a Eip van Winkle, mely utóbbinak reprize a Népoperában szintén újdonság volt.
Ezeken kívül előadásra kerültek miég az
Aranyeső, Cornevillei harangok és a De
nevér e. operettek. Német nyelvű előadásban
adattak: Az asszonyfaló, a Lengyelvér, a
Tatárjárás, a Nevető férj, Luxemburg
gTÓfja éi8 a Csodamalom o. operettek.
Prózai művek a Neue Wiener Bübne és
Vígszínház vendégjátékaiban adattak a
Nérpoperáhau. Az előbibi a Mételyt, az
utóbhi pedig a Tündérlaki lányokat, a
MélrfÖldköveket, a Pygmaliont és az
Ezüstpillét adta elŐ.
A lefolyt évadban a következő művé-i
szék és művésznők vendégszerepeltek a Nép
operában : Vogelstrom Frigyes, Van der
Osten Éva, Miller William', Oraziella
Pareto, Jadlowker Hermann, Raymond'e
Delaunois, Baklanoff G-yörgy, Anthes
Cryörgy, V. Krammer Teréz, Jeritza Má
ria, Sombaeh Jiános, Enrico de Primo,
H.0SSÍ Rosina, Schmedes Erik, Hegedűs
Gyula. Nevezetesebb' művészi esemény volt
Arturo Vigna karnagy, valamint az olasz
operatársaság vendégjátéka. Vendégszere
pelt egj német operett-együttes is, továbbiá a Jamo-féle együttes és ennek ke
retében Hansi Ni^e. Művészi esemény
számba ment, hogy orosz baUet-társaság*gal fellépett Anna Pavlowa táncművésznő.
Azonkívül rendezett a Népopera egy
D'Albert, egy Dohnányi, egy Burmester,
egy Kerékjártó, egy Bimbaum és egy
Heífetz-hangversenyt, továhb'á előadta a

fővárosi énekkar és Sztojanovics JeujŐ egy
házi karnagy közreműködésével a Mozart
»Rekviem«-ot. Végül, a vendégszereplések
sorozatát Sirota Gergőn, varsói főkántor
föllépte fejezte be.
1914. jul. 16-án a színház üzeme meg
szűnt, majd azept. 12-éin a személyzet a
saj át vállalkozásában kezd játszani (»A vö
rös ördögök«, Béldi—Mérei alkalmi já
téka), mely ez év okt. 29-én lOO-adszor
került színre. Okt- 31-én »A mozitündér«
c. Gilbert-operett került színre. 1915. jan.
havá.ban a bécsi Burgtheater vendégsze
repelt a Népoperában, egyéb vendégek vol
tak még: Környei Béla, Rózsa S. Lajos,
Szamosi Elza, Joksch Irma, Dohnányi
Ernő, Galafrés Elza, Szoyer Ilona, Zár
dor Dezső, Jadlowker Hermann, Adler
Adelina, Scb.waroz József, Svaerdström
Valborg. Miáj- l^én Roland Ida lépett fel
Lengyel Menyhért és Bíró Lajos »CámŐ«
c. drámájában- Máj. 9-éin német operetttársulat játszott a Népoperában; nov. 30-iáa
a színházat a főváros házi kezelésbö vette
Márkus Jenő tanácsnok vezetése élén; deo.
12-én a Vígszínház vendégszereplése tette
Viáltozatossá a műsort, ekkor a »Zsuzsi
kisasszony e. operettet adták elő, azután
a »Tatárjiánás«-t mutatták be. 1916- aug.
hava óta Beöthy László lett a bérl|ő, aki
okt. 7-ién kezdte meg előadásait Strausz
Oszkár »A csokoládé-katona<í c. operettj'ével, Dömötör Ilonával a fŐ njŐi szerep
ben. A színházat ekkor iátalakították, a
nézőtér fehér falait pompéi-vörős szín
nel festettek át. A színpad technikai b'erendezését pedig alaposan átszerelték. A
zenekart az illusztris szerző dirigálta.
Színre került az »Elvált asszonys,
»Leányvásár<í, »A csillagok bólondja«, »A
gólem«, »Az arany£áoán« stb. 1917. szept.
1-től Paludi Gábornak adták bérbe a szín
hazat, aki azt ezentúl »Viárosi Színház« né
ven vezetite tovább'. — (L.ásd innen )>Városi
Színbáz« címszólt'.)
Népoty Lucien, fr. színműíró- Szín
műve: »A kicsinyekíí, szmű 3 felv. Ford'.
Viáradi Antal. Bem. 1914. ápr. 24-éni.
Nemzeti Színház.
N é p s z í n h á z . A főwáros színészete a
60-as években mindjobban hódított tért,
úgy, hogy a Nemzeti Színház falai már
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szűknek bizonyultak a művészetért lelke
sedő közönség befogadására és nyilvánvalóviá lett, hogy egy új színháa fel
építésére annál is inkább volna szükség,
hogy ott a könnyű fajsúlyú zenésdarabo
kat adhassák el8. így született meg a
Népszínház megépítésének gondolata.
1864-b'en Molnár György röpiratot adott
ki, melyben egy Pesten létesítendő nép
színház eszméjét előszíör veti fel. Eészvényekre a.J,ánlja, oly módon, mint a régi
pozsonyi színház volt, hogy minden rész
vényes egy-egy piáholyt kapna Örök jogon
és a városi, téli Népszínházon kivül, egy
városligeti nyiári színkörrel egészíttetnék'
ki. 1867-ben Dobsa Lajos fűzte tovább
ezt a tervet és pénzes emberek közr'eműködésén fáradozott. A »Fővárosi Lapok<c
volt ahhan az időben e színházi ügy leg
lelkesebb szószólója.
A Népszínház létesítése ügyében 1869.
nlárc. 14-:én volt az első értekezlet az
sEgyenlősiégi Kör«-b!en, a választmányi el
nökség tagjai lettek: TJUmann, Szitányi,
jegyző': Milassin Vilmos. Tagok: Bulyovszky, Dus Adolf, Éjszaki Károly,
Grsch-\vindt, Hegyessy Kálmián, Herzfeld'er,
Kauser, Klé'h István, Molnár György,
Gelléri—Szabó és Steiger Gyula. Ekkor
határozták el, hogy a színházat IcÖzadakoaásb'ól építik! fel. A végrehajtó-bizott
ság tagjai voltak: Harkányi Frigyes (a
gyűlés elnöke), Podmaniczky Frigyes báró,
Steiger Gyula, Tavaszi Antal, Lipthay
Béla bláró és Rákosi JenŐ, aHt jegyzőnek
választottak meg és aki a sajtómozgalom
irányításában élénk agitációt fejtett kiA megindított 'gyűjtésen az első adako
zók között a budai vízgyógyintézet viáeki betegei szerepeltek, akik 60 forin
tot adtak, miután Blalia Lujza részükre
hangveKenyt tartott. A további gyűjtés
25.000 irtot eredményezett; miután azon
ban ezen összegb'Ől színházat nem: lehetett
(építeni, a fővároshoz fordultak és az fel
is ajánlott ingyen-telket a Teréz\'Íárosban,
a mai Operaház helyén, de pénz még
mindig nem volt; ekkor ezt a telket el
adták a kés'Sbbi Andrassy-út kiépítésére
alakult liészvénytársaságnalv 500.000 frtlért; (a, jelzett helyen épült fel később' a
M. Kir. Operaház.). Miután m.ost már
pénz volt, de nem volt telek, ismét a fő
városhoz fordultak, amely a mai Nép

színház telkét aj.ánlotta fel a magasztos
kulturális cél részére. Az intézet alapkőletételi ünnepe 1872. szept. 15-én volt.
Építészek: Buzzi és Kiéler Napóleon, ter
vező Fellner Ferdinánd. A színház költ
sége 700.000 frt. Férőképessége: 49 pá,holy és 1 udvari páholy, 1407 ülő- és 475
állóhely. A színpad 12 öl széles, 7 öl
miély, a hátsó színpad 8 öl széles és 5 öl
mély. A homlokzaton Apolló alakja ko
szorút nyújtó nemtőkkel. Az oszlopközök
ben Gaal József, Kisfaludy Károly és Egressy Béni mellszobrai. A menyezetet ara
nyos dombormívekkel Szentpébery, Me
gyeri, Szerdahelyi, Jancsó, Füredi, Hegedüsné stb. nevével s nyolo kerek kép
díszítik. A csiUár 80 lánggal égett. 1875.
szept. 29-én megjelentek az ucoán a Nép
színház első falragaszai. EI9Ő igazgató:
Rákosi Jenő. A színház 1875. okt. 15-éíi
nyilt meg. Pontban hét órakor megjelent
Ferenc József király, aki erre az alka
lomra 4000 frtot adom:ányozott az inté
zetnek, sóigorával, Amulf bajor herceggel,
utána Rudolf trónörökös nevelőjével, Latour gróffal. Mosonyi Mihály ünnepi nyi
tánya után Ábrányi Kornél drámai prolórgusa következett. Előadta: Rákosi Fanni,
(Genius), Párthényiné (Thália), Dancz
Nina (Bohóság), Solymossy Elek (Idegen
bohóc). Vasvári (Körmagyar). Ezt kö
vette Rákosi Jenő »Leánykérő« c. 1 felv.
népszínműve, melynek ez volt a szerep
osztása : Sugár, gazdag paraszt: Zádor;
Kata, leánya: Sziklai Emilia; Szamos F .
juhászgazda: Pártényi János; Villám
Bandi: Szabó Bandi; lUom Peti, legényí
Eöry Gusztáv; ezt követte: aJeremiás
siralmai.« Bohózat 1 felv. Irta: Vidi^a
Sipka. (Rákosi Jenő)- Szereplők: Bibircsóki T- háziúr: Tihanyi Miklós; Lidi,
leánya: Dancz Nina; Skolasztika, v. k-:
Klárné Angyal Ilka; Karcsú Pista: Ka
rikás József; Szuszinka, Jeremiás: Együd
István; Jutka, cseléd: Rákosi Fáni. Végül
következett: >A király esók'ja« c. egy
felvonásos operett. Irta Bérezik ÁrpádZeneijét szerzé Huber Kiároly. Szereplői
ezek voltak: Rózsa, juhászné: Sziklai
Emilia; Lóiiánt, jegyese: Kápolnai János;
Drugeth, udvarbeli: Solymossy
Elek;
László, apród: Oroszi Georgine; Elek,
apród: Kiss Paula; JenŐ, apród: Feketéi.
Az új színház jeles gárdája, Blah'a L u j -
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aá-val lés Taniássy Józseffel az élén, rész
ben a iBgi Nem'zeti Színház és az Istv.ántéri színház, részben pedig a vidélíi szín
házak legj e] esebb tagj aibiól toborzódott.
A Nemzeti Színház egész népszínmű mű
sorával átengedte Blaha Lujzát, Klámié
Angyal Ilkát, Párthiónyinót, Tamássyt,
Eőry Gusztávot, Párthényit, ezekhez csat
lakoztak : Dancz Nina, Kákosi Szidi, Jeney Anna, Együd IstTÓn, Horváth Vince,
Kassai Vidor, Solymossy Elek, Kápolnay
Jiános, Ujviáxy Károly, Kovács István,
Szirmai fmre és Szabó Antal.
Ez a díszes névsor azonban csakhamar
gazdagon kibővíilt. Blaba Lujza mellett
feltűnt Hegyi Aranka és Pálmay Ilka
rendkívüli tehetsége és a művészi-triász
sokáig dominálta a színpadot a közönság
nagy gyönyörűségére. Mellettük és utá
nuk az énekesnők egész gárdája kelet
kezett: Gerőffyné Zádor Ilka, Komáromi
Mariska, Ligeti Irma, Verőné Margó
Célia., Karczagné Kopácsy Juliska, Küry
Klára, Csongori Mariska, Gazsi Mariska,
Bárdy Gabi, Fedák Sári, Ledofszky Gi
zella, a dnámai szerepkörben pedig Lu
kács Juliska, Tóth Ilonka és még mások
voltak a színház műsorááiak erős oszlopai,
míg a férfiszereplők: Vidor Pál, Tihanyi
Miklós, Németh József, Tollagi Adolf,
üjváry Károly, Egri Kálmán, Kiss Mi
hály, Hunyady József, Kovács Mihály,
Szombathelyi Béla, Nyarai Antal, Gyön
gyi Izsó, Andorffy Péter, Kenyéri Mór,
Nyilasi Mátyás, Megyeri Dezső', FolUnusz Aurél, Pintér Imre, Pusztai Béla,
Dárdai Sándor, Szabó Antal, művészi
erőkkel gyarapodtak az idők folyam.án.
A rendezők közt előkelő helyet fog
laltak el: Lukácsy Siándor, M.oln,áx György,
Pe renczy József, Verő Gjőrgj,
Megyeri
Dezső, FoHinusz Aurél és. Stoll Káxoly,
kai-nagyok pedig: Huber Kjároly, Erkel
Elek, Konti József, Serly Lajos, Bo
kor József, Szabados Beda, Barna Izsó
es Márkus DezsŐ voltak.
Az új színház természetesen a magyar
népszínmű és operett-irodalomnak is nagy
lendületet ad'ott ÉS Szigligeti Ede, Szigeti
József, Tóth Ede és Abonyi Lajos mel
lett csakhamar feltűntek Csepreghy Kerenc, Eátkay László^, Almássy Tihamér,
Vidor Piál, Gerő Károly, Lukácsy Sándor,
Verő György, PoUinusz Aurél, Kazaliczky

Antal és Klámé népszínműveikkel, Erkel,
Konti, Bokor, Serly, Szabados, Hegyi
Jenő, Megyeri Dezső, Verő György és
Barna Izsó operett-szerzeményeikkel. A,
színház első titkára: Csepreghy Eerenc
veit, (L. 0.) akit megbíztak azzal, hogy
dramatizálja az akkoriban rendkívül nép
szerű Verne-regényeket. Ezekkel a dara
bokkal egy csapásra meghódította az if
júságot, amely addig tudomást sem vett
a Népszínházról. Az »Utazás a föld körül
nyolcvan nap alatt«, az »Utazás a holdba«
s különiÖsen »A cár futárja«, amelyben
Strogoff Mihály utazását vitték színpadra,
csábította az elsŐ közönséget Helmer és
Fellner gyönyörű színház-palotájába. Ezek
ben a darabokban kedvelte meg a közön
ség Kákosi színészeit: Együd Istvánt,
Solymossyt, Eőry Gusztávot, Lukácsnót és
Tihanyit.
S aztán az egész várost meghódította
a Népszínház Blaha Lujzával és Tamássy
Józseffel. Blaháné már az »Angot« Clairettjével és a Marjolaine-nel megtörte a
jeget, de »A sárga esikió«-ban és »A pi
ros bugyelláris«-ban az egész város fejét
elcsavarta. Behatolt a közöny leghozzáférhete ti énebb dzsungel jóbe is, fölébresz
tette játékával és énekével a Ferencvárost,
a Teri&zváxost és a Lipótvárost is fölrázta
színházi letargiájából s Tamás8y\'al együtt
megkezdte a Népszínhjáz nagy misszióját:
Budapest megmagyarosítását.
A népszínművel tehát diadalmaskodott
a Népszínház. De idővel operett-előadásai
is népszerűek lettek, hála a bécsi ope
rett térhódításának a franciával szemben
s hála Blaháné sokoldalú tehetségének.
Az ő Boecacciója lés Komáromy Mariska
I iamettája pévón egyszerre otthonos lett
Suppé az ifjú színpadon, mint Millöcker
is Blaháné merész kezdeményezésére: mi
kor »A koldusdiák« tenor^szerepét magára
vállalta.
1875. okt. 15-től 1895. okt 5-ig 6770
előadást tartott a színház, ebből 2863
operett és 2037 népszínmű került színre.
Ez idő alatt tantiem oímén kifizettek:
337.194 frtot, ebből 229-259 frt magyar
szerzőknek jutott. 1877. jan. 26-án Er
zsébet kisályné első ízben látogatta meg
a színházat a »Tünd€irhaj« előadásán; ez év
márc. 23-]án volt az 500-ik előadás (Stro-
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goff), melyből 127-szer volt zsúfolt ház;
a látogatók saáana kitett 550.000 embertEz időb'en 244 tagbiól állott a színhiÁzi
szemiéiyzet. A:z 1000-ik előadást 1878. aug.
l&i'án tartották meg, színre került a
sSáxga csikó«. Szereposztása ez volt: Bakaj András: Jiány Gyula; Erzsike: Soldoané; Csorba Márton: Eőry; Ágnes: Pártényiné; Laci: Vidor; Gelecséri: Szom
bathelyi; Peti: SiíLgligeti József; Haraaztos: Koviács J . ; Boltos Icig: Solymossy. Ez idő alatt adtak: 366 están nép
színművet, 334-szer operettet, a többi elŐaíiásokon látviáiiy<föságokat és operetteket.
Színre került lö^zesen 106 darab. Leg
többször adták »Strogoff Mihály«-t, öszszesen Ö3-8zor. — 1881. miáj. 31-én volt
a 20G0-ik elŐadiás. Színre került Csepregh}' Fereno »Peróz6s« c. bohózata. 1881.
okt. 14-én Rákosi Jenő befejezte igaz
gatói működését. 1881. okt. 16-tól a fran
cia nevek a színlapokbn eredeti ortográfiáival jelentek meg. 1883. jún. 2-.án kezdte
meg a színház együttese bécsi vendég
szereplését az »An der Wien« színházban.
Első este a »Piros bugyelláiisíc, aztán a
»Tót leány«, a »Cornevillei harangok«, »A
kertészleáűy«, azutáji újra a »Piros bugyelláxis« került színre. A; legiiagyobb'
sikere volt a »Faiu ros8aá«-nak. Utána
való napon a »Hoffmann meséi«-t adtáJí:.
Nagy sikere volt még a »Siái:ga csikó«-nak,
a sPeleskei nótárius«-nak, »Vereshaj ú<(-nak',
»Tündórlak«-nak, »Koldiisdiák«-nak, »Nap
és HoldK-nak, »VörÖs sapkásának, »Szélháziak«-nak. A vendégművészek ezek vol
tak: Blaha Lujza, Pálmay Ilka, Rákosi
Szádi, Hegyi Aranka, Munkácsyné, Vi
dor P.ál, Tamássy Jiózsef, Eőry Gusztáv,
Solymossy Elek, Horviáth Vince, Tihanyi

Miklós.
1892. okt. 2~ián megtartják az elsS dél
utáni előadást. Színre került >JA ni'adariászíí 0. operett. 1895. okt. 15-én meg
tartották a 20 éves jubileumot. 1896.
szeptember 26-án volt az 5000-ik elő
adás, midőn a »3 Kázmér« c. bohózat
került színre. 1898. okt. 4-én ingyen
előadás volt, m'elynek ötletét Porzsolt Kálmián igazgató valósította meg. 1900 okt.
15-én volt a színház 25 éves jubileuma.
A színháznak ez időben következők vol
tak a tagjai: Hegyi Aranka, Izsó Kálmiánniá, Kjápolnai Irón, Krecsányi Sa

rolta, Küry Klára, P. Lukács Juliska,
Siposné D. Liaa, V. Margó Oélia, Nagy
Margit, Harmath Hona, Dóri Margit,
Viz^iáiy Erzsike, lüáng Etel, Ledofszky
Gizella, Sugár Matild', Pécsi Aranka, Delii
Plenrik, Horviáth Vinóe, Kenedieh Kálmian, Kiss Mihály, Kovács Mihály, Nér
meth József, Nyarai Antal, Pázmán Fe
renc, Raskó Gáza, Rózsa Sándor, Soly
mossy Elek, Szabó Antal, Szerdahelyi Fe
renc, Szirmai Imre, Uj váry Károly, Vi
dor Piál, Garai Ferenc, Sziláigyi József.
Karszemélyzet: Beleznay Margit, Balogh
Erzsi. Bokor Zelma, Dávid Irma, De.Ui
LaJGsné, E. Boránd Hermin, Fodor Ró
zsi, Galambos Boris, Halmay Olga, Sz.
HoUó Etel, Horviáth Júlia, Kaposi Ró
zsi, Karvázy RÓÍBÍ, Kiss Etelka, Kuty
Janka, Margittay Ró'zsi, Mátrai Róza,
Miklósi Lujza, Nyái-ai Antalné, Nemes
Elza, Pély Mariska, Sárviárí. Janka, SzőllÖsy Róza, Tallián Ida, Jakabffy Aranka,
Zika Duci, Bartonek Irma, Dorozsmai
Jóasa, Farkas Rózsi, Pischer Izabella,
Hamvai Mariska, Lédeczi Mariska, Or
bán Mariska. — Csendes József, Enyvári
Antal, Hegedűs Armand, Hortobágyi Li
pót, Kalocsai Ferenc, Király Ernő, Ko
pácsi Sándor, Kovács Károly, Kolozsvári
Dezső, Ligeti Andor, Lejtényi Jenő., M^ály
Géza, Marikovszky Ágost, Mádi Pál,
Marton Árpád, Mátray Endre, Nagy Vil
mos, Návay Manó, Némedi Mátyás, Pa
rányi Adolf, Sümegé Ödön, Szilágyi Gáza.
1903. szept. 9-ién megindult az országos
cigányhangverseny, Dankó István »Cigányélet« c. népszínműve felújítása ke
retében. Első hangversenyziő.: Rácz Pali,
Berkes Biéla és Balogh Károly bandája.
A színház tulajdonképen a nyolcvanas
években élte fénykorát és ebben az év
tizedben emelkedett arra a művészi ma
gaslatra, amelyet még a külföld is meg
irigyelt tőlünk. De késiőbb új irányok ke
letkeztek, a tartalmatlan, groteszk táncos
angol operettek leszorították a műsorról
a népszínműveket és az értékesebb zenei
alkotásokat és az új konkurrens v.á]lalkozá,sok is nagyban hozzájárultak a színház
művészi és anyagi helyzetének megren
düléséhez. Ily körülmények között a szín
ház minden kényszerítő szükség nélkül
csfídb'e ment. Elcsúszott — a politikán...
Evva Lajos igazgatónak mennie kellett,
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de nem hagyta abba a direktori tevé
kenységet: megalapította a Magyar Saínháaat. Helyébe pedig Porzsolt Kálmán
lépett Porzsolt nem volt méltatlan utóda
Ewiának. Tudta, hogy kell^ sikert esinálni. A millenáris »Ezer évcí és Verő
György 48-as színdarabja, a »HadaK
útja« nagy publikum-siker volt. Ö alatta
hódította meg a Népszínház színpadát
az angol operett s ezúttal a világosság*
nyugatról jött: Fed.ák Sári elhagyta Po
zsonyt 8 táncos kedvvel, rohammal vette
bp a »San Toy«-ban a Népszínház színp dát. Azután következett a »Bot) hercej« száz előadása, s megint ünnep volt
mjnden este a Népszínházban. De ez
csiJv látszat volt. Mert rossz idők követ
keztéit a színházra. A darabniány nap
jai. A régi francia operett meghalt. Küry
Klára énekelte el e műfaj hattyúdalát
Audaran operettjében^ »A bábáií-ban. A
régi bécsi operett is haldoklott és az új
még' nem született meg. Amikor a meg
váltó »Víg özvegyei megjelent, Porzsolt
már nem volt direktora a Népszínháznak,
s az új operett igiéjét Lehár már a Ma^cvar
! 'nházban hirdette, az Izabella-téren.

terjeszteni 40 krajcáros füzetekben. Az
első füzet tartalma volt; 1. »Fölavatás«,
drámai prológ, írta Ábrányi Kornél. II.
»Leáuykérő«, népszínmű 1 felv. írta Erdélyi
J . »ViIláin Bandi«-ja után .Uákosi JenŐ.
I l i . »Jeremiás airalinai«, bohózat 1 fel^.
Irta Vidra Sipka (Rákosi JenŐ). IV
»A király csókj a«, operett 1 felv. írta
Bérezik' Árpád' zen. szerző Huber Karoly.

Jenő.)

N é p s z í n h á z Nyugdíjintézjete. A NépöZÍuház megnyitási évében az intézet se
gélyegyletet alakított előbb', melynek
alapja a büntetéspénzekből befolyt Ösz-i
szegekből állott; ebből kellŐ jótállás mel
lett adtak ki előleget; a 90-es években
feloszlatták a segély egy letet és 29.891 frt
80 kr. vagyonnal megalakult a nyugdíj
intézet, mihez a főváros 30.000 forinttal
jiárult. A tagok, akiket évi fizetésüknek
megfelelő 300—1500 forintos nyugdíjosz
tályokba osztottak be, fizetésük 4-—10
o/o-|át fizették tagdíjul. 30 évi szolgálat
nyugdíjjogosultságot jelentett. A nyűg-,
díjintézet alapvagyonját a főváros pénztára
őrzi. Az intézet vagyona 1901—2-!ben;
360.881 K volt., Ekkori tagjainak lét
száma: 18, akik 18.961 K nyugdíjat él
veztek. Ez időben a vezetőség a követke
zőkből állott: elnök: Mérő János, alel
nök: Porzsolt Kálmán; választmányi ta
gok a bizottság részéről: dr. Gombár Ti-*
vadar és dir. Morzsányi Károly; a színház
részéről: Enyvári Antal, Paludi Lip.6t,
dr. Fodor Oszkár, Kiss Mihály, Kovács
Mihály ,és Patasinszky J,ános (diszletmester); póttagok: Altschul Miksa, Hudacek Ágoston (zenészek). Kalocsai Fereno;
pénztáros: Vidor P á l ; jegyző: dr. Fodor
Oszkár; könyvelő: Ferenczy Jó'zsef. Volt:
8 alapító, 38 pártoló és 131 rendes tagja.
Az intézet vagyona 1930-ban: 94.300 K
névért- 4 o/o- m. koronajiáradék 7.58, 2000
K névért. 4 o/o- m. földhitelint. záloglev,
—.16, 279.600 K névért. 4o/o. Budapest
főv. 1897. köles. kötv. 22.78, 25.600 K
névért. éiJ^-^/o- Budapest főv. 1920. évi
köles. kötv. 2.14, 27.000 K névért. 60/0.
(I. hadi) láll. jiár. köles. kötv. 2.16 P .
Összesen: 3482 pengő.

Népszínház
Könyvtára.
Pfeiffer
Ferdinánd budapesti könyrkereskedő vál
lalata, mely 1875. okt. havában indáit
meg. Célja volt a Népszínház műsorát

A nyugdíjakat és kegydíjakat a »Bud^pesti Népszínházi Bizottmánya az állam
által a Népszính:áz epületéért fizetett
bérből átengedett rész-, illetve ebben

Azután elérkezett a Népszínház Seiiánja
is azon a napon, amikor Porzsolt szeren
csétlen utóda, a szeretetreméltó művész és
a legnaivabb' direktor, Vidor Pál agyon
lőtte m a g á t . . .
Mader Rezső alatt (1907. szept. 1 —
1908. njariáig) mint Népszínház-Vígopera
feliiámadt egy idŐre a színház, de a vég
már közeledett. A régi Nemzeti Színház
épületének gj'orsan elhatározott lebontása
niiatt hajléktalanná vált az ország ekŐ
d rámái társulata s az op érett s ^ p és
vidám berkét át kellett eng'edni a dráma
múz&ájának...
1925. okt. lö-én díszelőadás keretében
megülték a színház megnyitásának 50-ik
évfordulóját, a »Falu rossza« slőadáslval.
1028. febr. 28nán az »Árpád ébredéséKvei megülték ezen épületben a Nemzeti
Színház fennállásának 90. évfordulóját(Erődi
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utalványozott
havi
segélyből
fizeti.
Nyugdíjas tagok (1930-ban): Altschul
Miksa, Barna Izsó, Devecisné Harmath
Hona, Dezsőfi Ferenc, Enyv-ári Antal,
Faludi Lipót, Özv. Ferenczy Józsefné, Fo
dor Oszkár dr., Friedenstein Ignác, Hajósné Dorozsmai Józsa, Hollósi Mihály,
Hortobágjá Lipót, Istvánffynié Lulíács Jú
lia, Kenedich Kálmán, Littkené Komáromi
Miária, Molnár Irma, lSíaj:czisznié Erdei
Anna, Orb ánné. Ágostoni Bella, Schrott
Károly, Sklenár Vencel, Somogyi Gábor,
Szende Sándor Zsigmond, Szerényi Ödön,
Szijártó János, Szirmai Imre, Sztrakánlé
TaÜián Ida, Szűcs Imre, Várdaí Ignác,
Veelálc Vince, Veró'né Margó Célia, özv.
Vidor Pálné és Wittmann K.ároly. —
K-egydíjban részesülnek: rjzv. Hudacek
Agostné, gr. Kinslnoié Pálmay Ilka, özv.
Kovács Kiárolynié, Özv. Kovács Mihályné.
Küry Klára, özv. Lányi Giézáné, Nemes
Elek, özv. Németh Józsefné, Pintér Imre
és özv. ToUagi Adolfné- — Az intézet még
működő tag'jai: Kalocsai Ferenc, Lukács
István, Némedy Mátyás, Porzsoltné Gazsi
Mária és Meisel Gusztáv. — Az intézet
igazgatósága (1930-han): elnök; Ilovszky
János, alelnölíök: Dinich Vidor és bibithi
Horváth Jiános törvényhatósági bizottsági
tagiok. Viálasztmány: a) Eendes tagok:
Barna I ^ ó , Devecisné Harmath Ilona,
Fodor Oszkár dr., Szerényi Ödön, Szirmai
Imre és özv. Vidor Pálné, l'^) Póttagok:
Kalocsay Ferenc, Lukács István és Meisel
Gusztáv. — Ügyvezető jegyző-p.éíiztáros:
Dingha Árpád széikesfőv. pénztári igaz-i
gató. Könyvvezető-ellenőr: Winkler Ká
roly ny. széikesfŐv. pénztári aligazgató.
Népszínház-Vígopera megnyílt 1907.
okt. 1-én. Igazgató; Mader RezsŐ. Meg
nyitó műsor: Berlioz: Rákóczi-induló;
Herezeg Ferenc: »Avatójáték« e. proló-i
gusa, utána Szemere György »Bolond
l8tók« ÍJ felvonásos népies daljátéka.
Zenéjét írta: Kún László. Az intézet
ügyvezető
főnöke: Forrai Oszkár, f ó'rendező: dr. Hevesi Sándor,
titkár;
dr. Patek Béla,
rendező:
Andorffy
Péter, karmesterek: Barna Izsó', Bródy
Miklós, korrepetitorok: Szirmai Albert,
Weiner Leó, baUetmester: Mazzantini La
jos, énektanár: Graeff Károly. Tagok nóvKora: I. Magánszereplők: Nők: Ahelovszky

Margit, Alexy Olga, Báthory Gizella,
Bátki Ilona, Bodnár Paula (szólótáncosnő),
Mészáros Gizella, Della Donna Eugénia,
Déri Blanka, Dobsa Margit, Fábián Kor
nélia, F . Szörényi BeUa, Forgács Rózsi
(állandó vendég). Halász Ilonka, Halmágyi Anna, Izsóné Borbála, Küry Klára
(,áJlandó vendég), Láng Karola, Ledovszky
Gizella, Lonzay Annié, Marosi Adal, Me
zei Irma, Nagy Margit, N. Ney Leona
grófnő. Ötvös Gitta, Petráss Böske, E,évy
Aurélia, Szegő Józsa, Szentgyörgyi Márta,
Szíékely Anna, Szilá,gyi Dusi, Tallián
Anna, V. Ágh Ilona, Zöldi Vilma. Fér
fiak: Abonyí Tivadar, ifj. Bezerédy Ödön,
Csortos Gyula, Dános Árpád, Deési Alfréd,
Doby Ferenc, Horváth Jenő, Kalmár JóEsef, Kürti József, Lubinszky
ÖdöUj
Nagy Gyula, Orzselszky Szaniszló, Pázmián Ferenc, Rusznyák Armánd, Skulthéty
László, Szálai Gyula, Szákely Gyula, Vá
mos Hugó, Várkonyi Flóris, Virágh Jenő.
'Z. Karszeméíyzet: NÓIÍ ; Csillag Szeréna,
Delli Lajosné, Filóné Vilma, Főbusz Klári,
Főbusz Rózsi, Fürtös Emma, Galambos
Mariska, Gergely EUa, Görög Olga, Ha
lász Rózsi, John Ilona, Kalocsai Ferencné,
Károlyi Anna, Klein Rózsi, Lovászy
Böske, Mayer Gyuláné, Marczel Aladárné, Margittal Rózsi, Nád'as Lili, Naroldik Gyuláné, Sajó Giza, Solti Loli,
Szilágyi Zelma, Suhajda Ró'zsi, Szabó La
josné, Szerdahelyiné Etel, Szerémi Mar
git, Szigeti Irén, Szirényi Irén, SzŐUősi
Jolán, Tallián Ida, Ung\'ári Eszter. Fér
fiak: Bárdos Géza, Diskái József, Füredi
Ödön, Grüner Bernát, Halmai Béla, Hegedüs Armand, Kalocsai Ferenc, Kaposi
Andor, Kovács Károly, Lőwy Lajos, Né
medy Mátyás, Neumann Simon, Parányi
Adolf, Radó Sándor, Revére Manó, Rónai
iíezső, Rózsafi Mór, Skultéty László,
Szabé Lajos, Takács Antal, Taltács Il
lés, Tarján Emil. Balletkar: Balogh Lidia, Hajdn Margit, Heine Gizuska, Klein
Etelka, Koralek Janka, Kov,ács J^.nna,
Kcszler Sári, Kuzm'ánjd Jolán, Mucsy
Annus, Murai Gitta, PoUát Margit, Sajó
Giza, SeRő Gizella, Szilágyi Zelma,
Szabó Mariska, Szepesi Tusi, SzöUősi J o 
lán, Tordai Anna, Vámos Nusi, Verán
Míra. Ehhez járult még 48 tag^ zenekar.
Főpénztáros: Berényi Miklós, gazda:
Zoltán Sándor, ügyelők; Odry Gergely
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és Ernyei Emil; súgók: Garay Ferenc
és Déri János. Azonkívül a megfelelő
technikai személyzet. — 1908. szept. 1-én
az lállam a Nemzeti Színház részére ki
bérelte a Népszínház épületét s a Nép
színház-Víg opera műlvöd^e megszűnt.
Népszínházi bizottság (bizottmány).
Megalakult 1875. szept. 25-éu. Elnök:
Kammei-mayer Károly polgármester, al
elnök: br. Lipthay Béla, jegyző: Barna
Zsigmond, viáxosi főjegyző. Tagok voli
tak: Márkus József, Gerlóczy Károly,
Kléh István, Mérő János, dr. Győri Elek,
dr. Morzsányi Károly, dr. Gombár Tiva
dar, báró Kaas Ivor, Sztupa György.
Steiger Gyula, Busfaach Péter. Hatása
kcre: a népszínházi alapítvány vagyo
nának az alapítványi oklevél és a sza
bályrendelet (194—1889. közgyűlési szám)
értelmében cnálló hatáskörrel felelősség
mellett való kezelése és a felüg^'elet gya-i
korlása arra, hogy műviészi tekintetben|
az intéaet oly irányb'an vezettessék, hogy
az a magyar nyelv, nemzeti irodalom és
magyar szellemű művelődés fejlesztésének
mindenkor hathatós eszköze legyen. 1904.
jan. 7-6n új tagok lettek: Hűvös Jóísef,
Mérő János, Heltai Ferenc és Euszt J ó 
zsef. 1920. szept. havában az újra meg
alakult bizottság névsora: Horváth J á 
nos, Ilovszky Jiános, Eogl Gyula, dr.
Weisz Konrád, ObersehaE Károly, Ortvay Rezső, RÓ2savölgyi Gyula. Köziben
nem működött ez a testület, majd' 1925.
szept. 30sán ismét megalakítottálc Folkushásy Lajos helyettes polgármester elnc^klete alatt. Ekkor elnökké Üovszlcy
Jánost választották meg, alelnökké Dinicíi
Vidort és Bibiti-Horvláth Jánost.

ty i), valamint Csokonai, Katona és Kis
faludy is. A németből átmagyarosított bo
hózatokban is találhatunk bŐven magyar
népies elemet (Bohó Misi de Hájas, Po
litikus csizmadia. Tündérlak Magyarbon
ban). A 30-as években Balogh Istvánnak
né'hány színműve, Jakab István ))Falusi
lakodalom<( e. vígjáttika, különösen pedig
Gaal József »Peleslíei nótárius«-a igen kö
zel j,árnak a népszínműhöz; de annak igazi
atyjául mégis Szigligetit kell tekintenünk,
aki a »Szökött katoniá«-iban (1843. nov.
25.), a »Kjét pisztoly«~ban (1844- márc.
9.), de különösen a )>Csikósí<-ban (1847.
jan. 23.) a nép gyermekét tette a szín
pad bősévé. Á magyar népszínmű, bár
eredete szerint a német Volksstück hatása
alatt keletkezett-, különösen nemzetpolitikai
szempontból .éreztette áldásos hatását, mert
a múlt század negyvenes éveiben nagy
iban hozzá jiárult az addig meglehetősen'
vegyes nyelvű Pest megmagyarosításához.
A népszínmű a színes magyar népélet
fel bánásával, különösen pedig a Füredi
Mihály ajkairól gyönyörűen hangzó ma
gyar népdalokkal tömegesen vonzotta a
Nemzeti Színházba az idegen ajkú lakossá.got is. Pest magyarrátételóbén tehát
nagy része van a népszínműnek, annyi
val inkább-, mert az 1848—49-iki sza
badságharc után erőszakosan visszanémetesített fővárost mfegint csak a magyai* nép
színmű hódította vissza a magyarsághoz.
Füredi lés Hegedüsné, később' pedig Tamássy és Blaha Lujza mint a magyar
néplélek varázsos erejű megszolaltától: játélíukkal, dalaikkal újra magyarrá tették
Pest-Budát.

A magyar népszínmű keletkezése egybbesik a magyar nép —• illetve a jobbiágyság — felsziabadítását célzó törekvések-t
^ Népszínmfíénekes. Szerepkör-megjelö kel. Csak természetes tebát, hogiy Szig
lés a vidéki színészek szerződéseiben és a ligeti Ede első niépszímnűveibén ez a ten
színházak előzetes jelentésein, — ép úgy dencia megtalálható. Sziglig'etiniél a pa
mint a nlépszínműénekesnő kifejezés is. raszt szembeniáU az úrral és sokszor —
emberség dolgában — felette is láll an
Népszínmű. A népies színjátéknak da nak. (Például a Csikósban). Egyéb nép
lokkal és tánccal fűszerezett faja. Mint színműveiben az úr oldja meg a drámai
magyar műfaj körülbelül 90 esztendőre csomót. (Cigány). A »Nagyapó«-ban pe
vezethető vissza, de előzményei — a nyelv dig az úr 'öltözik parasztriubiába, hogy
és jellemb'eli népiességek — már az »Ác- céljához kűzelebbi juthasson. Az úr Szig
tio curiosá<f-ban megtalálhatók. (1765.) ligetinek egyetlen népszínművéből sem^
Népies alakokat már Bessenyei is vitt hiányzik, mintha a parasztot nem tai^
a színpadra (a »Philosophus«-ban Pon totta volna elég érdekesnek és erősnek.
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arra, hogy pusztán velük építtesse fel nép
színműveinek cselekvényét. A népszínmű
nek idŐrend'ben m'ásodik mívelője Szigeti
József volt. (L. o.) Első népszínlműveiben (Jegygyűrű, Saóp' juhiász;, CsÍ2;inadia
mint kisértet) ő is paraszti és úri sze
replőkkel dolgozik ugyan, d'e a )>Vén bakancsos« c. Hjépszínművében már nincs úri
szereplő egy sem. E Jióízűen megírt és
jól felépített darab egyik legjobb nép
színművünk. (Első előadása: 1855. okti.
Sl-jén volt a Nemzeti Színházbian.)
Szigligeti és Szigeti népszínműinek ritka
nagy színpadi hatása alatt Vas Gereben is
megpróbiálkezott a népszínműírással, azon
ban — biár regényszerű korraj zaib'an tő
rül metszett magyar alakokat tudott raj
zolni — mint színpadi írói nem volt sze
rencsés. Egyetlen népszínműve: »Egy al
földi csárdás<í teljesen hatástalanul tűnt
le a színpadról. (Bem. 1855. febr. 34.
Nemzeti Színhéa.)
Vachott Imrének különösen a »Huszárcsíny« c. népszínműve hatott és maradt
állandóan műsoron. A darabot, előb'b Ara
don játszották: (1854. aug- 13.) s csak
azután mutatta be a Nemzeti SzínJüáa
(1855 máj. 19.) nagy tetszés mellett.
Füredi Mihály visszavonulásával és Hegedüsné korai halálával a népszínmű le
szorult a Nemzeti Színház színpadáról s
egész Tóth Edéig nem is akadt méltó
mívelője.
Téth Ede nagyszerűen indította m^eg
a »Palu ross2á({-t. (Bem^ 1875. jan. 15.
a Nemzeti Színház Tamiássyval és Blahával.) Az első felvonás, különösen Gön
dör Sándor felléptétől, egy vihart sejt
tető dpáma kitűnő expozéja, de a má
sodik és a harmadik felvoniáa nem váltja
be ezt az Ígéretet s a darab' melodrámai
megoldásban végződik. Ám e poétikus mű
— minden hibiája mellett is — értékes al
kotás és hatásos színdarab'. S csak sajnál-i
nunk lehet, hogy a kiváló szerzőt ha-í
lálos betegsége giátolta a továbí>fejlŐdfisben. Második művének, a sKíntornás család«-nak bemutatóján (1876. jan. 27.,
Népszínház) a nagybeteg szerző miár nem
is jelenhetett m^g; a »Tolonc« bemutatója
idején pedig (1876. máj. 26. Népszínház)
miár halott volt.
Tóth Edével csaknem egy időbien Abo-

nyi Lajos is írt néhány népszínművet.
Ezek között a lehatásosabíh a »Betyiáa?i
kendŐje« (Bem. 1873. szepfc. 21-én, a Nem
zeti Színház.) Az itt-ott terjengőssé raj
aolt mese keretében erfe keazel vezeti s
hőse halálával fejezi be a cselekményt. A
népszínmű keretei között valóságos betyártragédia. Későbbi népszínműve: a maga
regényéből iátdolgozött sMagd-üska örÖkH
sége« már nem volt ilyen hatásos, a
»Siroki romiájicK azonban jó ideig mííso-"
ron maradt. (Bem. 1891. febsr'. T-én',
Népszínház.)
Tóth Ede után Csepreghy Ferenctől
(L. o.) viárták a népszínmű fellendítését;
azonban — sajn<K —• Ő is beteges volt
és idő előtt meghált. Első népszínraűve:
a »S:árga csikó<í (Bem. 1877- deo. 14.
Népszínház) rendkívül hatást keltett s a
cselekvény egy-két homiályos pontjiát le
számítva ma is egyik legjohh népszínmű
vünk. »A piros bugyelláris« (1878. nov.
22. Népszínház) szintén megtette hatását,
sőt megteszi ma is. De posthumus műve,
a Eákosi Jenő láltal befejezett »Sz6p asa-szony kocsisa« miár kevésbé sikerült.
Széles kiterjedésű irodalmi munkássága
köaött Bákosi JenŐ is írt néiiány nép
színművet: »Ripacsos Pista dolmánya*,
»Éjjel az erdőn«, »Magdolna«, — melyek
közül különösen a legutóbbi—mint érdekes
parasztdcáma — keltett nagyobbi hatást.
Lukácsy Sándor (L. o.) több népszín
művet írt, de csak az egy »Vereshajú«val tudott nagyobb étrdeklődést kelteni.
Bercak Árpád (L. o.) Csepreghy MPÍ-ros bugyelliáris«-^ nyömián, vígját^szerű
népszínműveket írt. Legnagyobb hatása az
»Igmáadi kis pap«-nak volt. (Bem. 1881.
nov. 19.)
Vidor Piál (L. 0.), a széphangú n,ép^
színműénekes a »VörÖssapka<í c. népszín
művével (Bem. 1882. máj. 27. Népszín
ház), de még inkább a kedves »Ingyenélők«-kel tűnt fel (Bem- 1889. febr. 21.
Népszínház.)
A népszínmű — miután kimerítette a
betyár-romantikát s a huszáréletet —
erősen közeledett a fővárosi életkép' felé.
Majd meg divat lett idegen ajkú nemzetiaégeiuk nópéletét színpadra vinni. így jött
létre a »Tót leány« Almássy Tihamértől,
a »Náiiií< Eollinusz Auréltól. »Flórika sze-

— 364 —

Neszveda A nna

Népszínpad
r6lme« Moldován Gergelytől. Ez utóbíbit
előbb Kolozsviáxt (1900. miárc 2.), majd
Pesten a Népszíaháíban (1901. nov. 30.)
mutattáJc be.
De nem szabad megfeledieznünk Bo
kor Józsefről sem, a H különösen a sKu-^
ruc furfangíí-jávai (Bem'. 1899. dec. 7.
Népszínház) történeti levegőjű, kedves és
hatásos népszínművet írt. (Ezt a genret ed
dig' »Dobó Katioá«~jiával egyedül Tóth
Eiálmáji képviselte.)
Gerő Eáxolynak is van néhány nép
színműve. Ezek kiÖ2Ött »Túri Borcsa« volt
a legjobb, b!ár cselekváiiyében töbíb olyan
motívum van, amely sebogysem illik a
népszínmű keretébe. (Bem. 1883:. okt. 3.)
A nyolcvanas évek vegén Rátkay László
tűnt fel duámai megoldiású, éíctékes »Felb'5
Klári«-jiával (1886. á.pr. 12i) és az »Árvalányhaj<(-jal (1891. febr. 7.).
Hozzá hasonló erővel, de termlakenyebb
munkássággal tűnt fel Géczy Istváji, aki
a »Gyím'esi vadvir,ág«-|gal, majd meg az
»Ördög má.tkiájá«-val a szlokely népéletet
vitte g'azdag drámai cselekmény és humo
ros jelenetek keretében a színpadra. (Többi
műveit lásd Géczy címszón.ál).
Géczy Istviáanal körülbelül le is aái^
hatjuk a népszínmű vázlatos történetét.
Mert az 5 művei után a népszínmű —
a maga fínálészerű fcardaiaival és néha
nagyon is felcifriázott parasztjaival •— mint
termő műfaj megszűnt. Nem azok' öl
tek mef?, akik a népélet ismerete nélkül
gyiártották a népszínműveket (mert ilye
nek is voltak), hanem' megölte, illetve megviáltoztatta az idő. Megváltozott a náp-^
élet, megváltozott a közönség ízlése, meg
kellett viáltoznia a népszínműnek' is. Ma
már csak parasztdráma és paraszt-víg;játék
van. A népszínmű esak miat érdekes mú
zeumi ereldye jelenik meg olykor a szín
padon.
(Tataid
Jézsef.)
NépS'ZÍnpad. Sziklai Koméi • téli színbláza a Rottenbíller ucGában 1909. nov.
bavlában nyilt meg. Ez a színbáz 1912ben Grand Guignol nevet vette fel, azon
ban ez év nov. 10-fcől ismét N. lett a
neve, a.mikor szintén — mint előzőleg —
délutáni előadásokat tartottak benne. 1915.
Őszétől ez a színház beszüntette üzemét,

miután a helyiség a Projektograph
tulajdonába jutott-

Kt.

Nessler Viktor, német zeneszerző, sz.
1841. jan. 28-án, Badenheim-ban, Schlettstadt meUett, megb. 1890. máj. 28-án,
Strassburgban, Nálunk is színre került
operái; »A sakkingeni trombitás«, opera
3 felv., előjátékkal, Scheffel Viktor költői
elbeszélése nyomán, írta: Bunge Eudolf,
ford. Ábrányi Emil. Bem. 1886. nov. 6.
M. Kir. Operalház. Híres operája még
a »Hamelni patkányfog6«; magfy-arul nem
adták.
Nestroy Nepomuk' J á n o s ,
osztrák
német színész és színműíró, sz. 1801. dec.
7-én, Bécsben, meg-h. 1862. máj. 25-én,
Grácban. 1822-ben lépett a színpadra, a
bécsi operában, 1823-ban Amsterdamban.
1824-ben Brünnben, 1826-ban Grácban
működött; 1831-ben az An der "Wien
tag'ja; 1837. máj. 1-én fellépett mint ven
dég a pesti német színházban, a »30 év egy
korhelynek életébŐl« c. saját szerzeményű
darabjában mint Longinus. 1846. nyarán
újra meghívták vendégszereplésre; majd
1854—60. között a bécsi Carltheater igaz
gatójavolt. Több ízben vendégszerepelt Po
zsonyban és Pesten. Halála után 300-000
frtot hagyott bátra. 1929. ^'úu. l6Hán Bécsb'en leleplezték a szobrát. Színművei: »Világ
vége, vagy enyv, cérna és szíj családs,
énekes vj. 3 felv. Ford. Komlóssy Fe
renc—Eáncsy Lajos. Zen. szerz. Müller
Adolf. Bem. 1836. jan. 15. Debrecen.
(Ez a híres »Lumpáoius Vagabundus« c.
darab. [L. o.]) sEöldszint és emelet«, éne
kes boh. Eord. Jakab István. Bem. 1838.
Jan. 27. Nemzeti Színbáz.
Neszmélyi Béla, (Dolecsko),
zene
szerző. Munkája: »Aranypái'a«, beszélő
film-operett 3 felv., 5 képben. Szöv. írta
Békeffi Lásdó. Verseit Harmath Imre.
Bem. 1929. ápr. 20. Városi Színház.
N'GSZveda Anna, operaénekesnő, sz.
1849. márc. 1-én, Pesten. Atyja N. Fe
renc, városi hivatalnok volt. (Megb. 1884.
febr. bávában, 66 éves korában.) Gyer
mekkorában a Nemzeti Zenedében tanult,
később a színiképezdét látogatta, ahonnan
a Nemzeti Színházhoz szerződtették, ahol
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első fellépte 1867. máj. 2-án volt az »Á1arcx)s bál« Amália szerepében; innen 1874ben Külozsvári'a ment; itt 1877, máj.
5-éu férjhez ment Schilling Kálmán vas
úti tisztviselőhöz. 1873. ápr. havában
Darmatadtban vendégszerepelt, ősztől fo.g*va
Hannoverben működött. 1876. okt. 12-én
mint vendég fellépett a Nemzeti Szín
házban, a »i''aust« opera Margarétájában.
Ekkor a »Pesti Napíó« így ír róla; »Kiejtése oly érthető, hogy^ e tekintetben ke
vés párja akad a hazai énekesnők közt,
kik abban látszanak erényt keresni, hogy
a szöveget minél jobban eImossák.« 1879.
dee. 20-án a wPideliocc Leonórájában lépett
fel itt újra. Egyéb szerepei: »!Figaro lakodalm.á«-ban Grófné, )>Lalla Boukh« cím
szerepe, »Afrikai aó'«-ben Selika, »LoIiengrin<í-ben Elsa, sDon Carlos«-ban Erzsé
bet, »ÖrdÖg Ií)óbert«-ben Alice, »Eorgia
Lucretiá«-ban címszerep, )>Zampá«-ban Ka
milla, stb.
Neszveda Síza, op eret tón ekesnő, sz.
185ö-ben, megh. 1875. aug. 31-én, Kolozs
várott. Első színikisérlete Miklóssy Gyu
lánál volt Pesten, az István-téri színház
ban, 1873. márc. 15-én, a »Tulipatan szi
getes e. egyfelvonásos operettben, midőn
a i£özönség buzdító tapsokkal fogadta, kineJi. kellemes, osengŐ hangja, külsŐ elő
nyei biztatóan szóltak jövője mellett. Ek
kor a színház szerződtette. 1875. május
havában Kolozsvárra szerződött, ahol a
»Szép Heléna« Oresztész-ében mutatkozott
be. Korai halála szép reményekre jogo
sító törekvéseit megakasztotta.
»Ne tapsolj,
hazám!«
(SzáUóíge
»Bánk bán« IV. felv.-ából. A 7-ik jelenet
ben Bánk bán mondja.)
Neue Wiener Bühne.
1917. máj.
10-én vendégszerepelt nálunk a Budapesti
Színházban, midőn Rittner Tádé lengyel
ből fordított »Wölfe in der Nachttí c.
vígjátékát mutatták he. Eőbb tagok: Förster Emmy, Landing Evelin, Wolff Claire,
Jensen Eugen, Iwald Lipót, Mender Lotár, Stárk Pelix. Újra felléptek u. o. 1920.
máj. 1-én, majd 1933. dec. 25-én, Ekkor
a Renaissance Színház vendégei voltak.
A »Tüzek« c. színművel kezdték meg elő
adásaikat.

Neuífer Dagobert, magyar születésű
német színész, sz. 1852. máj. 8-án, Nagy
becskereken. Bécsben tanult, Kirsehner
színészakadémiáján, később Strakosoh Sán
dornál. 1871. szept. 24-én lett színésszé,
Kegensburgban; onnan Pozsonyba ment,
azután Gráe, Hamburg, Berlin, Stuttgart
közönsége előtt játszik. 1882-ben Prágába
hívták, majd elszerződik Weimarba, 1884.
szept. 1-én. Széleskörű repertoárt eleit fel
művészete; a klasszikus drámák époly nagy
skálát nyújtottak részére, mint a modern
színművek. Jelesebb szerepei voltak: Posa,
Perdinand, Mortimer, I I . Richárd, Clavigo, Eomeo, stb. 189Ö-tól a metzi szín
házat igazgatta.
Nengebauer László, író, műfordító, sz.
1845. febr. 22'én, Pesten, megh. 1919.
dec. 4-én, u. o. Tanulmányait Pesten és
Bécsben végezte, majd az Osztrák-MagJ'ar
Bank főtisztviselője lett. Ideális, rajongó
szerelmese volt a magyar költészetnek és
ennek a szerelmének ugy hódolt, hogy a
nagj'iok szolgálatába állította a maga te
hetséget. Tolmácsukká szegődött, hogy di
csőségüket és gyönyörűségüket idegen vi
lágoknak is közvetítse. Ö adta eló'ször Pe
tőfi költeményeinek gyűjtem-ónyes német
fordítását, amelynek sikerét több kiadás
bizonyítja. Ezenkívül fordított német
nyelvre Arany, Vörösmarty, Kiss József,
Tóth Kálmán költeményeiből, Jókai és
Mikszáth novelláiból, Csiky Gergely szín
műveiből. A Petőfi Társaság és a Kis
faludy-Társasá,g a tagjai sorába választotta.
Neumann Alfréd, német színműíró.
Színműve: ;>)0roszors2ág«, dr. 5 felv., 8
képben. Pord. Kosztolányi DezsŐ- Bem.
1927. máj. 14. Magyar Színház. Század
szor: 1928. jan. 25Neumann Angelo, színházigazgató, sz.
1838. aug. 18-án, Bécsben, megh. 1910.
dee. 20-án, Prágában. Kereskedőből lett
operaénekessé. Pályáját Sopronban kezdte,
majd eljutott Pozsonyba. 1862—1876-ig
a bécsi udvari opera tenoristája. 1882ben nagy német operatársulatot szervezett
100 előadásra, zenekarral, hogy népszerű
sítse, iU-etőleg megismertesse Wagner Eichard újszerű, nagyszabású zenedráma cik
lusát, »A Nibelung gyűrűjé«-t; bejárta
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vele egész Közép-Európát. Budapesten is
vendégszerepelt társulatával, 1883. május
23.—29- 1885-ben a prágai városi szín
ház igazgatója lett. Magyar állampolgár
ságért folyamodott egy időben, azt meg
kapta és meg is tartotta. Mint prágai
színházigazgató több magyar darabot is
bemutatott. így színre került Prágában Er
kel sHunyadi Lászlóíí-ja, Szilágyi Ara
bellával Erzsébet szerepében, Béldi-Eejér
»Katalin«-ja Küry Klára vendégfellépté
vel, gróf Zichy Géza »Gemma« című melo
drámája.
Neumann DezsÖ, a Magyar Színház
volt bérlőigazgatója, sz. 1887-ben. Atyja
& »Pester Journak nyomdafőnöke volt, aki
fiát a praktikus tudományoknak akarta
nevelni és azért reáliskolába adta. Isko
láit elvégezvén, Londonba ment, ahol egy
nagy vállalat hivatalnoka lett. A háború
után a Baróti Szeszfinomító Bt.-nak, a
Gottsehlig-gyái-nak iés a romániai Imperialműveknek vezérigazgatója lett. 1925. szept.
1-tó'l a Magyar Színház bérlőigazgatója
volt, 1928-ig.
Neumann Ferenc, színházi karmester,
sz. 1898-ban, Kecskeméten- Színművei:
»H.azudik a muzsikaszó«, operett 3 felv.
Szöv. írta Erdélyi Mihály. Bem. 1922.
jún. 9. Budai Színkör. »Világok szerelnieíí,
regényes daljáték. Társszerzők Tóth József
és Kujáni János. Bem. Kecskemét, 1923,
febr. 3.
Neumann Gyula,
magyar születésű
német színész, sz. 1827. jún. 4-én, Óbu
dán. 1847-ben végezte a bécsi eg^^etemet,
majd mint légionárius részt vett a sza
badságharcban, a világosi fegyverletételig.
1854-ben Temesvárott színész lett, majd
a bécsi Burgtheaterhez szerződött. Miután
szép tenorhangja is volt, mások biztatá
sára művelni kezdte hangját és mint éne
kes-színész 1858-ban fellepett Hambm'gban, mint StradeUa. (Elotow operájában.)
E szakmakörben öt évig működött, azután
1862-ben újra visszatért a drámai szerep
körre és Düsseldorfban aratta újból sike
reit. 1863—64-ben Königsbergben, 1864—
66-ban Hamburgban, 1867-ben Eigában
sth. volt szerződésben. 1897. júl. 2-án nyu
galomba vonult.
-~

Neumeyer Miklós, pesti polgár, 1814.
j ún. 10-én megvette a pesti ó-teátrumot
(az úgynevezett ))Eűndellá<í-t) és bérbeadta Kultsár István társulatának. (»Honművészíc, 1837., 34. szám.)
Neuschloss Ödön,
budapesti nagy
iparos 1890- júl. havában a Színészegye
sület palotájára 100 frtot adományozott.
Neuss Alwin, német jellemszínész. Pá
lyáját a berlini Deutsches Theaterben
kezdte, 1902-ben. 1911-ben Budapesten is
vendégszerepelt, a Vígszínházban, a )>Sumurun«-ban. 1912. júl. havában a Jardin kabaréjában vendégszerepelt.
Néveri Nusi, színésznő, sz. 1905-ben,
Budapesten. Színpadra lépett 1922-ben.
Nevetés. A jókedv, vidámság külső,
fiziológiai megnyilvánulása. Fokozatai: a
mosolygás^ melynél a nevető izmok műkö
dése folytán a száj szöglete kissé szét- és
felfelé húzódik; a nevetés, amely gyorsí
tott ütemű és lökésszerű kilégzéssel jár;
a kacagás, amelynél az elŐzŐ légzőmozgást
kellemes csengő hang kiséri; a vigym-gás,
amelynél a nevetőizmok tartósabban és a
torzulásig szélesítik a száj at és az ar
cot; végül a röJwgés, amely artikulátlan,
kellemetlen hangmeglnyilvánulással jár. A
nevetés reflekszerű mozgás, melyet azon
ban tudatosan is előidézhetünk és meg
szüntethetünk, kivéve a nevetőgöros esetét.
A kezdő színésznek nem a legkönnyebb
feladatai közé tartozik a természetes és
közvetlen nevetés. Szövegkönyvek ben és sze
repekben a nevetést a szerzők legtöbbször
e szavakkal írják elő; ska, ha, Hm, ami
persze nem annyit jelent, miként azt mű
kedvelőknél .gyakran tapasztaljuk, hogy az
előadó színész ezeket a szotagokat mondja,
hanem a helyzethez hangolt közvetlen elő
adást kivan tőle. A humoros, komikus,
groteszk szöveg és előadás a nézők nevetŐizmaira kíván hatni és mivel a közönség
özereti a gondűző, derüa és humoros elő
adást, igj az állandóan kacag^ó nézőtér
a legbiztosabb sikert jelenti a színésznek
és előadásnak. Persze baj, ha szomorú,
komoly jeleneteknél, vagy a színész eset
lenségén nevet a közönség, amikor balsikert
jelent és tragikussá válik a nevetés.
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Nevetős közönséig'
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Nevetős közönség,— mo!idj.ák a szí
nészek azon vígjátéki előadás keretében,
amidőn tmegértő, li^álás és a helyzethez
mérten nevetései honoráló közönség gjűlt
Össze a színházban. Az ilyen publikum
a színészt is jobban biztatja játékában.
(Ellentéte a: bűvös közönség. L. o.)
Nevetséges. E kifejezés a komikus szó
magyar átültetése. Bgyébl kifejezése még:
kacajtató, vidorkodó, vígjátékos. (L. o.)
(Kunoss Endre: Gyalulat. Pest. 1835.,
55. oldal.)
Neville (Grossmann) Mór,
magyar
születésű német színész, sz. 1841-ben, Kas
sán. Atyja asztalosmester volt, ki fiát is
erre a pályára akarta tanítani. Mint ván
dorlegény beutazta Németországot. 1859ben eljutott Londonba, albol elfogta izzó
tanulni vágyódása és elsajátította az ang^ol
nyelvet és Shakespeare műveiből előadást
tartott. Ezután Indiában kormányzói tit
kár lett. 1864. okt. 20-án fellépett a bos
toni színházban. Képességét Kean Macready és Booth mellé helyezték. 1868-ban
a bécsi Burgtheater tagja lett, innen Drez
dába hívták meg, m'ajd 1869-ben Ameri
kába ment. 1873. nov. havában Kassán
Í8 fellépett, ugyanezen hónap 25. napján
fellépett a budapesti német színházban is.
A Nemzeti Színházban angol nyelvű elő
adással szeretett volna fellépni, de nem
engedélyezték.
Névtelen hősök. 1) Erkel Eerenc ope
rája, szövegét írta Tóth Ede. Bem. 1880.
nov. 30. Nemzeti Színház. Főszereplők:
Ilonka: Nádayné; Elek: Perotti Gyula;
Porosznay: Odry Lehel; Csipkés Tam.ás:
Kőszegi. Felújítása Bakonyi Károly és
Rékai Nándor átdolgozásában 1916. jan.
15-én volt a M. Kir. Operaiházban.
(Ilonka: Sándor Erzsi; Elek: Székelyhidy
Ferenc; Mózsi: Gábor József; Porosznay:
Szemere Árpád; Csipkés: Hegedűs Fe
renc.) 2) A színikrítikákban gyakran elő
forduló kifejezés, amely alatt a karsze
mélyzetet értik, mint a színmű névtelen
jeit.
N é v y László, tanár, író, sz. 1841.
jan. 27-én, Középiszkázon, Veszprém m.,
megh. 1902. ápr. 5-én, Budapesten. Ta
nult Pápán, Veszprémben, Győrött, Pan

nonhalmán. Szaküiunkái: »A tragédia elmélete«. A Kisfaludy Társaság által ju
talmazott pályamunka. Budapest. 1872.
»A komédia elmélete<c. Jutalmazott pá
lyamű. 1872. »A drámai középfajok elmélet6.« Jutalmazott
pályamű. 1873.
Shakespeare: »Coriolanusí<. Ford. Petőfi
Sándor. Bevezetéssel és jegyzetekkel el
látta. Budapest. 1877. Shakespeare: »Jú
lius Caesar«. Ford. Vörösmarty. Beveze
téssel és m a ^ a r á z ó jegyzetekkel ellátta.
U. o. 1880. »A népért«, trag., az Aka
démia Telelri-díját nyerte.
N é v y Zolt-án, író. Színműve: »ürak
és parasztok«, szmű 3 felv. Bem. 1921.
nov. 18. Nemzeti Színház.
New-York-kávéház.
Budapesten, az
Erzsébet-kőrúton nyílt meg és csakhamar
a színészvilág találkozóhelye lett. I t t szé
kel egyúttal a KövessyrVár. (L. o.) A ká
véház népszerűségét jellemzi az innen szár
mazó szállóige, mely szerint:' »Színház
után a New York-kávéházban találkozunk«,
melynek népszerűsítéséhen a színészek is
kivették a részüket.
New-York szépe,
operett 2 felv,
írta Hugh Morton. ^en. szerz. Kerker
Gusztáv Ford. Makai Emil és Salgó
Ernő. Bem. 1900. jan. 30-án, a Magyar
Színházban. 100-adszor: 1902. jan. 11.
A zeneszerző londoni társulata a Víg
színházban bemutatta 1901. máj. 21-én.
N e y Bernát, énekművész. Eredetileg
nyomdásznak készült, de nagybátyja, Ney
Dávid (L. o.) dicsősége csábította a szín
padra. Tíz évig karénekes volt, miközben
a színitanoda operai tanfolyamán énektannlmányokat folytatott. 1881. okt. 1-én
lépett az Opera kötelékébe, aliol 1911.
okt. 5-én a 30 éves, 1921. okt. 18-án pe
dig a 40 éves juhileumát ülte meg a
»Lohengrin«-ben, Madarász Henrik király
szerepében.
N e y Dávid, énekművész, a M. Kir.
Operaház hírneves basszistája, sz. 1841.
febr. 12-én, VárJ)alotán, Veszprém m.,
megh. 1905. aug. 31-én, Budapesten. Az
édesapja: a várpalotai timár, szegény em
ber lévén, Dávidot, amikor tizenharmadik
esztendejét betöltötte, elküldte a saomszé-
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Ney Dávid
dos Veszprémbe, hadd tanuljon szabóságotEgy E,anscb.burg nevű zsidó kántor fe
dezte fel. A fiú öblös, zengő hangját ki
hallotta a gyülekezetből, mívehii kezdte
8 amikor Dá^dd húsz esztendős lett, kóristaként alkalmazta őt a veszprémi zsidó
templomban. 1863-ban katona lett. Fe
renc József király 8-ik tüzérezredében szol
gált hat kemény esztendőt s felvitte a
lovaglómesteri rangig. Vég'ig'harcolta 1866ban a porosz hadj áratot és Lombardiá
ban is volt garnizonban, ahol esténként
az olasz oipera előadásaira vezényelték ki —
hallgatónak. Amit tanult: ott tanulta, az
olaszoktól tanulta. Hat esztendei katonás
kodás után Tapolcára került s a tapolcai
kántor mellett folytatta tanulmányait.
De szíve vágya elvitte a Dunántúlról.
Színpadra.
Bécsben próbálta meg a színpadi sze
rencsét. Suppé Ferenc, a híres kompo
nista volt a protektora, aki — 20 forint
havi fizetéssel — a Carl-Theater kardalo
sának tette meg.
Suppé nemcsak protegálta, hanem ta
nította is; zenei míveltségének alapját ő
vetette meg. Magánénekesként a »Vará2Bfuvoláí<-ban debütált. Sarastrot énekelte.
(1877. febr. 18-án.) És amikor megszó
lalt erős, érces, zengő, melege és megindító
hangja: nyert ügye volt.
Bécsből Bokody Antal gyŐri színigaz
gató szerződtette s a gyŐri társulatnál
Wotan-Sarastro magyar népszínművekben
lépett fel, magyar nótákat dalolt. Öriáai
sikerrel. A Nemzeti Színházhoz 1874. okt.
hó 1-én került, Richter János meghívására,
600 forint évi fizetéssel s előssör a »Hugenották«-ban lépett fel Nevers szerepében.
A közönséget s a sajtót azonban itt is
mint Sarastro hódította meg, 1877. febr.
18-án. 1884-ben a M. Kir. Operaház
tagja lett.
Mindent énekelt. Félelmetes és megdobl>entő volt a k'oüithür szerepébein' s nem'
volt Don Jüan, alii el ne törpült volna
mellette. Igazi királyként tündökölt Sa
lamon palástjában.
Földije: Goldmark,
ilyennek .álmodta hangokban a zsidók ki
rályát, amilyen Ő volt. Wotan búcsúj át
megi^ázóbb erővel senki nála megszólaltatni
nem tudta. Neki elhittük, hogy félisten,
akinek a lándzsája lángot fakaszt a szik
lából. De a kacagás percekre elnyomta

a zenekar hangjait, Ka Sir Johnként meg
jelent a windsori menyecskék randevú
ján. Komor és zordon Petur volt és tra
gikus Brogtii, de az arany kedély, a
felsŐséges jóság, a derűs bölcseség sugár
zott minden mozdulatából, áradt minden
hangjából, ha abban a szerepben lépett
eléd, amely élete végén a legjobban illet
hozzá s amelyet betöltött egészen: a Hans
Sachs szerepében. Honnan tudta ? Kitől
tanulta? ö, az intellectuel, agyonképzett,
virtusos technikájú, analizáló szín^zmesteremberekkel iszemben, az ösztönös művészt
képviselte. Többször vendé^zerepelt kül
földön is, csodás siker mellett. Főbb sze
repei: Petur (Bánk bán), Gara (Hunyadi
László), Főpap (Alár), Főpap (Tamora),
Kormányzó (Don Jüan), Leporelló (Don
Jüan), Figaro (Figaro házassága), Sa
rastro (Varázsfuvola), Király (Sába ki
rálynője), Gaspar (Bűvös vadász), Daland
(Bolygó házasság), őrgróf (Tannháuser),
Király (Lohengrin), "Wotan (Nibelung
gyűrűje), Hans Saohs (Mesterdalnokok),
Cár (Észak csillaga), Marcell (Hugenot
ták), Brogni bibornok (Zsidó nő), Főpap
(Aida), Leoelesol (Koland mester). Te
metésén búcsúbeszédet mondott: Máder
Raoul, Pásztor Árpád, Beregi Oszkár és
Várady Sándor. 1910. okt. 24-én volt a
síremlék leleplezése. Az emlékkövet LecV
ner és Füredi szobrászok mintázták. A
nagy művész emlékét törzsasztala felett,
az Opera-kávéházban, plakettel Örökítették
meg tisztelői.
Ney Dávid, tenorénekes, sz. 1905-ben,
Budapesten. Színpadra lépett 1996-báii. A
Zeneművészeti Főiskola operai tanfolyamát
végezte, itt a nyilvános vi'zsgán feltűnt a
»Walkür« Siegmund szerepében, mire Radnay Miklós igazgató 1929-ben a M. Ki'r.
Operaházhoz szerződtette.
N e y Etelka, karénekesnő, 1905. okt.
15-től a M. Kir. Operaház tagja.
N e y F e r e n c , (pilisi), főreáHskolai igaz
gató, szépirodalmi író, sz. 1814. május
26-án, Pesten, megh. 1889. szept. 11-én,
u. 0. Tanult Szombathelyen, Pesten és
Bécsben, azután a tanári pályára lépett.
Színművei: »Silvio«, dr. 5 felv. 1843. júl.
15. Nemzeti Színház. »Kalandor« néps^.
3 felv. 1S44. febr. 24. (50 arany pálya-
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Ney Hermin
díjat nyert.) »A templarius«, nagy opera
3 felv. írta Marini G. M. (Ford.) Ze
néje Donizettitől. Bem, 1842. jún. 30.
Nemzeti Színház. »!Franklion alapitói«.
Színi költemény, két részben. Pozsony.
1840. (Első rész: »Hilderik«, dr. 5 sza
kaszban. Második rész: sKlodwigK, trag*. ö
szakaszban.)
N e y H e r i m n , operaénekesnő (N". Dá
vid leánya), sz. 187Ő-ben, Budapesten.
Bianobi Biancánál tanult. Első feltűnése
egy salzburgi hangversenyen volt, 1893.
nyarán. 1893. pkt. havában Troppauba
szerződött, 1897—^98-ban Drezdában éne
kelt, onnan a prágai színház hódította el.
Mint vendég 1901. áj)r. 20-án fellépett
a M. Kir, Operában, a »Fidelio<( Leonó
rájában. 1902. jan. l-en az intézethez
szerződtették; onnan megválván, énekisko
lát nyitott. 1912. aug. havában Ischlben
férjhez ment "Wischbert János szállótulaj
donoshoz. Caruso budapesti (egyetlen) fel
léptekor ő énekelte »Aida« címszerepet.
Néző. A »kö2önségc< szó elődje a régi
színészvilágban. A szót ismeri a »Magyar
HirmondÓK, mely 1792-ben arról értesít,
hogy febr, havában Nagyszombatban a
gimnáziumi ifj úság' előadást tartott és
hogy: »a' Nézők — kik számosan voltak,
kéz-tapsolásokkal jelentették tellyes megelégedéseket.« Néha latinosan a »publikum«
szó is használatos volt azon időben. (V. ö.
Első magyar kritika.)
Nézőhely. Ezt mondták: a páholy-szóra
a magyar színészet kezdetén, de a fran
ciás »l(ksé« is járta. (»Magyar Hirmondóíí,
1792. I. kötet. 468. oldal.)
Nézőjáték'. A régi színészek ajkán
annyit jelentett, hogy.: színdarab. Az egiykorú színlapókon sokáig szerepelt. A szót
a német »Schauspiel«-ből formáltak ma
gyarra, — azonban ez »határozatlan ér
telmű, mivel a' helyett meg kellene min
denkor a' Darabban foglalt eset szerint
teremtendő érzést határí)zni«, — jegyzi
meg a. »Magyar Kurir«, 1822., 345. ol
dal, I. hasáb alatt. (V. Ö. Érzékeny já
ték.)
Nézöjátékös (vagy comediás) szóval is
jelölték hajdan a színész-kifejezést a hi

vatalos iratokban, még pedig Erdélyben,
1792-ben.
Nézőszín. A színház neve 1821-ben,
(Lásd: )>Magyar Kurir«, 1821. dec. 25. 409.
oldal.)
Nézőtér. A színház belső terrénuma,
ahonnan a közönség az előadást nézi, más
kép színtér. 1794-ben játéknézőhely. A
nézőtéri székeket a vidéken egy időben a
bérlőközönség maga küldte fel a színház
hoz, aminek kényelmi szempont a magya
rázata és a r ^ i patriarohális idők marad
ványa volt; azonban még az újabb idők
ben is kultiválták e hagyományt. így pél
dául 1918. szept. havában Gáspár Jenő
Székelyhidon azt hirdeti a színlapon, hogy
a bérlők küldjék fel a székeiket a színházlioz déli 12 óráig. Orosházán 1923ban is divatozott még e szokás.
Nézőtéri h í d .
Eaalkotmány,
amely
arra szolgál, hogy a színpadot a próbákon
a nézőtéi'rel összekösse; a próbák alatt a
rendező ugyanis a nézőtéren tartózkodván,
az észlelt hibák azonnali javítása végett
ezen a hídon jön fel a színpadra és ott
azon melegében ad felvilágtosítáat a hibák
kiküszöbélésére.
Nézőtéri móka. A színdarab érdekes
eégének fokozására egíyes szerzők trükkszerű ötlettel dolgoznak, olyképen, hogy
a színmű egy részét a közönség közt, a
nézőtéren játszatják le, aminek természe
tesen mindenkor megvan a kelLő hatása.
A régebb időben a »Pelesk'ei nótárius«-sal
tudtak' ilynemű sikert elérni, újabban a
sSzínházi képtelenségek« e. vígjáték kel
tett hasonló hatásíi. Miás nézőtéri színdarab
volt még: a »Postásfiú és hügfas, — a
»Mozgófényképek<(, — legújabban pedig a
»János bácsi színházat vesz«, — sTámlásszék 10«, — »Régi jó Budape8t«, »Pók«
c. darabokban fordultak elő nézőtéri mó
kák. Kabaré-darabokban elég giyaklran for
dulnak elő ily trükkök, amikét a közönség
mindenkor szívesen fogad.
Nibelung gyűrűje. "Wagner Richárd
négy operájának (sRajna kincses, ))WalH
kür«, ))Siegfried« és »Istenek alkonya«)
közös neve, (Mindegyiket liásd címszavai
alatt.) Maga W. R. nem operának nevezi
nagyszabású drámáját, hanem sMusik-

— 370 —

Niccodemi Dario

Niese Hansi

drama« (zenésdráiűa) névvel nevezi úgy a
Nibelung-ciJílus részeit, mint a sLohengrin« utáni alkotásait; látta, hoglj a kora
beli operíák (s a régibbek) zeneszerzői a
szöveget meliákesnek tekiníették: ő —
egyébiránt Gluck Kristóf elvéhez vissza
térve — a zenét a drámával együttható
tényezőnek tudta és akarta, hogy igy tudja
mindenki; több kötetet kitevő könyveiben
(Oper und Dráma, stb.) bővon kifejti
a »GesammtkunBtwerk« (művészetek együt
tes terméke) fogalmát és értékét. Rend
kívüli (és rendkívül súlyos) életének na
gyon változatos körülményei között bosszú
évekig (1848—1874) tartott, míg meg^
alko tta érett művészeti meggyőződ éséuek
elsőszülöttét, épen a »Der Ring des Nib'elungen« trilógiát (azaz 3 részből lálló mű
vet; a sokkal rövidebb »Rheingold«, a
»Bajna kincse« csak előjáték hozzá), de a
művészeti elvet mindvégig következetesen
keresztülvitte.
Niccodemi (nikkodémi) Dario, olasz
színműíró. Nálunk is bemutatott színművei:
»A menedófc«, szmű 3 felv. Ford. Adorj án
Andor. Bem. 1909. dec. 29. Vígszínház. ))Az
árnyék«, dr. Ford'. Radó Antal. Bem'.
1933. febr. 16ián, Nemzeti Színház, »Tökmag« (Scampolo), komédia 3 felv. Ford.
Lakatos I/iászló. Bem. 1923. márc Ónén,
Renau^ance Színház. »A bajnál, a nap, az
éjszaka«, vj. 3 felv. Bem!, a becsi Hofburgtb'eater vendégtársulata a Fővárosi
Operett Színházban, 1926. febr. 19-én..
•— U. e. »Hajnalbaii, dédben és este« címen
előadta a Kamara Színház, 1929. okt.
Inén; csak két szerep van benne, ezekben
Bajor Gizi és Uray Tivadar arattak rend
kívüli sikert.
Nichols Anne, amerikai írónő. Nár'
lünk is színre került színműve: »Ablris ró
zsa ja«, amerikai történet 3 felv. Ford.
Heítai Jenő. Bem. 1928. máj. 18. Fővárosi
Operett Színház.
Nicolai Ottö, német zeneszerző, sz.
1810. jún. 10-;én, Königsbergben, megh.
1849. máj. ll-én, Berlinbeni. Műve:
»Wind8ori víg nŐk«, opera. (L. o.)
Nicoletti (Kormann) Luigi,
olasz
Wagner-iénekes, nálunk a M. Kir. Operaiiázhan 1913. máj. 26-án mutatkozott 1)6 az
j>Istenek alkonyáí<-ban, Wotan partijában.
— 371

Niezky Kálmán, színműfordítása: »A
szerelmes levelek, vagy egy frakk szeren
csé tlenségecí, angol vj. 1 felv. Irta: Wil
liams. Bem. 1868. júl. 7 ^ , a Budai Népszínliázban. (Szereplők: Timár János,
Szentgyörgyi István, Jászai Mari.)
N i c ^ y Kálmánné
SzöllŐssy Szabó
Róza, színésznő, sz. 1841-ben. Atyja, aki
híres vidéki táncos-színész volt, gondos
nevelésben részesítette. Pályafutását 1861ben kezdte, nővéirével, S zöllőssy Piroská-i
val, (L. o.) a Budai Nápszínbiázban, utóbb
az egész országot bej.árta és bemutatta a
Mvasmegyei eaárdást<í. Később (1864-ben)
a Nemzeti Színbláznak jeles tag'ja volt, ahol
ha nem is játszott elsőrendű szerepeket,
mégis azok közé tartozott, akit igen szeret
tek, mert u. n. beugrásokra ás kisegítő
szerepek eljátszására kiválóan alkalmas volt.
így többek között midőn PrieUe Comélia
egy ízben megbetegedett: készséggel jiátszta
az ő szerepét és sz-Sp sikert ért el a wTündérujjak« Menneville marquise-jában. 1863.
dec. 3-án Győrött Niczky Káhnán földibirtokos neje lett, majd Radnótfáy S,ámuel
intendáns 1867-ben a Nemzeti Színház
hoz szerződtette szubrettnek és naivának.
Mint ilyen hunyt el Rákospalotán, 1875.
szept. 26-án. Koporeójiát elvitték a Nemzeti
Színházhoz, ahol Halmi Ferenc búcsúz
tatta.
Niczkyné Ilona, színésznő, sz. 1866ban. Mezőtúron. Színésznő lett 1898-ban.
Elsőrendű anyaszínésznő volt a vidéken,
ahol főleg a duámai szerepkörben voltak
említiésre méltó sikerei. Természetesség,
bensőség, őszinte meggyőződés voltak já
tékának alapszínei és ezek tették őt is
mertté művészkörökben.
Niemann Károly, német tenorista és
neje Seebach Mária, 1859. jún. vendége
szerepeltek a pesti német színházban. (»Portici~i néma«.)
Niese Hansi, osztrák operetténekesnő,
sz. 1875. nov. 10-én, Bécsben. Eleinte
naiva volt, majd mint népies kómika hí
ressé lett. Működött Znaimban, Abbáziá
ban, Csemovitzban, Karlsbadban, majd
1893-ban a becsi Raimund, bárom év után
pedig a Jauner-színbáz, 1899. aug. havá
ban a Theater in der Josefstadt tagja lett.

Nikíó Lina

Nijinski Vaolav
A magyar fővárosban előbb orfeumban
lépett fel. (1910. Télikert.) 1914. június
13-áii a Budapesti SzínbJázban vendjégszerepelt a »Sie und ibr Manln'K c. 3 felvonásos
vj-ban; 1915. január 11-ón a Népoperában
lépett fel a bécsi Hofburgtkeater együt-r
tesével; majd 1926. jún. 16-,án látogatott
el hozzánk, a Viárosi Színbá-zban lépett
ekkor fel, »D er Au towildling« c. énekes
bohózatban. leérje: J a m o György (L. o.),
magyar származású bécsi színész volt, majd
elviált tőle és báró Popper neje lett.
Nijinski (nizsinszki) Vaclav, orosz
ballettánoos. Szülei jeles táncosok voltak,
majd 9 éves kor;ában őt is beadták a csá
szári balletiskólába és ott maradt 18-ik
évéig. Innen kikerülve, Cecohetti keze alá
került, aki kiképzésst befejezte. 1912. márc.
8-,án mutatkozíott be nálunk a Népoperá
ban. 1913. szept. 10-én. Buenos-Ayresben
házasságra lépett Márkus Emília leányával,
Pulszky Romola táacművésznővel. — N6TOre Nizsins^a Broniszlava (Sztn.g'aeYSzki
Nik'olaj táncművész neje) 1930-b'an a bécsi
állami opera balletmestemŐje lett. (Lásd
egyszersmind: Orosz cári baUet címszót.)
Nikisch Arthur, világhírű dirigens,
8Z. 1855. okt. 12-ién, Léblány (Mosón vm.)
községében, naegh'. 1922. jan. 24H&n, Lip
csében. M'ár 20 éves korában a Nem'zeti
Színház első hegedűse volt lés tőlünk a
Hpcsei városi színházhoz szerződött karmes
ternek; csakhamar a hímeves lipcsei
Gewandb'aus-hangversenyek vezetéséb'en is
részt vett. Innen Amerikába hívták, a
bostoni filharmóniai hangvei^enyek veze
tésére és 0 jó ideig Amerika és Európa
főbb városaiban működött, mint vendége
dirigens. — 1893. nyarán a M. Kiíi.
Operaházhoz szerződött művészeti iga^g'atónak; ő hozta nálunk színre Puccini
sManon Lescaut«-jiát, Humperdinek! »Jancsi és Juliskiá<í-ját, Smetana »Eladott
menyasszony«-át, Massenet »Navarrai Iányiá«-t, támasztotta fel a í)Nürnb'eiigi mesterdalnokok'«-at stbL és a budapesti zene
élet fejlődéséhez nagy mértékb'en járult
színházi
lés
hangyerseny-dirigálásával,
egyes operareprízek szemjolyes betanításán
val stb. De Stesser József kormánjbiztos
után háró Nopcsa Elek lett az intendáns,
aki kezdettől fogva Kjáldy Gyulát óhajtotta

művészeti igazgatónak, — az intendáns s
igazgató közti viszony csakhamar annyira
elmérgesedett, hogy Nopcsa 1895. nya
rán, a távollevő Nikischnek újabb sza
badságot kérő sürgönyére, azt a választ
küldte: »megparancsolja« Nikischnek, hogy
azonnal térjen vissza, — mire az igazgató e
művészekkel szemben nem szokásos sk'aszárnyastíluss ellen tiltakozva, szerződését fel
bontotta. (Ezért Nopcsa még pörbe is fogta
és vinkulumot is követelt rajta, de eredmény
telenül.) — Nikisch azóta nagyobbára Ber
linben és Lipcsében élt, honnan angol és
amerikai vendégdirigálásokra indult időn
ként, azonfelül énekműviésznŐk kiképzésével
is foglalkozott, (növendékei közül főleg
Gerhardt Elena tűnt ki), a nyarat pedig
a világháború kitöréséig, többnyire Óstendében vagy Wight szigetén töltötte. —
1920. okt. havában huszonötévé diri-:
gensi jubileuma alkalmából a lipcsei egye
tem filozófiai fakultása díszdoktori cím
mel tüntette ki; 1929-ben a GewandKaus
nyugati oldalán emléket lállítottak N-nek.
— Neje sz. Heussuer Amália énekesnő,
színműírónő és zeneszerzőnő; fiuk Mitja,
elismert zongoraművész.
Nikitaj Montenegró Idrálya. Színműve:
»A Balkán oárnŐje«. Bem. 1912. nov.
23. Budapesti Színház.
NikÖ Lina, színésznő, a Vígszínház
elismert komikája, sz. 1853. ápr. 10-én,
Kúnszentmiklóson, megh. 1905. júl. 26-^án,
Budapesten. Atyja N. Mátyás, jómódú
haszonbérlő volt, anyja J u h ^ z Teréz.
(Megh. 1884. jan. 23-án, Makón.) 1868ban mint zárdai növendék a pécsi székes
egyházban a kórusban énekelt, miközben
elhatározta, hogy színésznő lesz; még ez
évben, okt. havában elszerződött Károlyi
Lajoshoz, ahol szintén a kórusban vett előbb
részt, egy évutána»Tíz lány, egy férfi sem«
c. operettben Szidi szerepét kapta- Innen
1872~ben Szabadkára megy, azutáji 1875ben Szegedre szerződött Mosonyi Kjárolyhoa; többi igazgatói ezek voltak: Lászy
Vilmos, Jakab Lajos, Tóth Béla, Bogyó
Alajos, Komlóssy József, Krecsányi Ig^
nác, Gerőffy Andor, piábián László, Halmay Imre. 22 évig volt énekesnő. 1877.
júl. 27ién feUépett a Népszínházb^an, ahol
Lukácsy Sándor »A' pók'« c. népszínművé-
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»Ninc8 veszve bármi sors alatt, ki el nem CBÜggedett!«

nek Lidi szerepében mutatkozott be, majd
aug. 2Ö-ién mint szerződött tag- lépett fel
»A zsandój-'K c. népszínm.ű Örzse szerepében..
1881—1893. év között Miskolcon volt szer
ződésben. 1889-ben a komikai szerepkörre
tért ,át. 1893. dac. 5-én Kassán megünnepli 25 éves jubilemniát. 1896-ban a Víg
színház szerződtette; ugyanitt 1898. dec.
4-éü megülte 30 éves jubileumát, a sKaland<í és )>Niobe« c. bohózatban. Teme
tésén Faludi Gábor és Ditrói Mór mondtak
búcsúztatót. Holttestét
Székesfehérvárra
szállították, hol a Szentháromság-temetőben
Mészáros Kálmán színészegyesületi irodaigazgató búcsúztatta el. 1912. niáxo. 28^án
volt a sírkÖleleplezése.
Nikó Liuiában nem az értelem, a tudás,
hanem a művészi Ösztön dom.inált. Min-J
den tanultságniál, okosságnál többet jelent
ez a művészet világában. Sokszínű, Őserejű és kifogyhatatlan volt a humora,
őszinte, közvetlen a komikai vénája, egyformián kedves és természetes az úri, nyárspolgái-i .és paraszti alakokb'an. Játéka soha
se volt durva vagy ízléstsértő, de mindig
szívetderítő, vidámságot árasztó. A Víg'színház közönsége nagyon szerette Nikó
Linát és a kritika mindig fezintén méltá
nyolta kitűnő alakításait.
Kiváló szerepei: »Éljen a kis iparosá
ban Lina, »Államtitkár úr«-ban Mariollené,
»Örnagy úr«-ban Heloise néni, »Csókon
szerzett vőlegényíc-ben Nefelejts k. a., »Két
örömuap«-ban ás »A feleségem nem sikkes«-ben a komikai szerep stb. — Leánya:
Nikó Júlia, színésznő. (Zendy Mihály szí
nész felesége.)
Nikolies Döme, ügyvéd, sz. 1851. jún.
8-án, Aradon, megh. 1930. febr. 6-nán,
Mláriaradnán. Színműve: »Leáiiyrablás«,
nJepsamű a román népiéletből 3 felv. ének
kel és tánccal. Zenéje Dankó Istvántól ós
Müller Ottótól. Arad, 1898. (Felújította
Szendrey Mihály, 1906. szept. havában,
Aradon.)
Nikolies Sándor, zeneműviész, író és
fuvola-művész, sz. 1834. máro. IG^án, Ara-*
don, megh. 1895. máj. 27-ién, Budapesten,
Előbb gyógyszerésznek készült és ez alatt
az idő alatt a zenében művelte magát.
ISöO^ben a ííemzeti Színház zenekari tagja
lett. 1858-ban elszerződik Szabó József

vidéki színigazgató társulatához karmes-i
térnek és mint ilyen működik Aradon, Temesvárott, Szegeden, Szabadkán és más
nagyobb városban, mindenütt sikerrel.
1865~hen ismét feljött a Nemzeti Szín
házhoz és itt mint fuvolás nyert alkal
mazást és a Nemzeti Zenede tanára lesz;
1870-ben a színfezakadómiára is meghí
vást kap. 1884-ben a megnyitó M. Kir.
Operaháznál a fuvola-művészi állással kí
nálták meg. 1888-^ban nyugalomba vonult,
amidőn a Nemzeti Zenede igazgatójává
választották, de ugyanekkor Káld^ Gyulá-r
val és Major J . Gyulával megalapította a
Magyar Zeneiskolát. — Fordításai: »Gyilkosságíí, vj. 1 felv. Bem. Kassán, 1862.
uov. 17. xOrfeusz az alvilágban«, operett
4 felv. Szövegét írta Crémieux Hector.
Zen. szerz- Offenbaeh Jacques. Kassa,
1862. márc. 16. »A fogadósné«, jellemrajz
dalokkal, 3 felv. írta Kaiser Frigyes.
Bem. u. 0. 1864. jan. 31. Kassán.
Nikolszky Margit, színésznő, sz. 1884.
szept. 27-én, Budapesten. Színpadra lé
pett 1911. jún- havában.
Nilsson Krisztina, híres svéd koloratur
énekesnő, sz. 1843. aug. 20nán, Sjöabelen,
Wexiő mellett, Svédországban, megh. 1921.
nov. 22^éii, Stockholmban. 1864-ben volt
az első fellépte a párizsi Théátre Lyriqueben, a »Traviatá<í-ban lés csakhamar vi
lághírű, lett. 1868-ban a párizsi Nagy
operához szerződött. 1878. ápr, 17-én ná
lunk a Népszínházban is bemutatkozott
a »Hamlet« opera Ophélia szerepében. —
1885. nov. 24-én a Vigadóban lépett fel
ismét.
»Nincs a teremtésb^en vesztes, csak
én, nincs ^árva más több, csak az én gyer
mekem !« (Szállóige »Bánk b'án« V. felvonásából. A V1. jelenetben Bánk ban
mondja, midőn Melinda koporsóját meg^
látja.)
»Nincs szavam.«, — ismert színész
szólás ; akkor mondják, amikör a színésa
egy vagy több némaj elenése előtt el
távozik a próbiáról, miután már abban,
vagy azokban nincs szava.
»Niues veszve bármi sors alatt, ki
el nem csüggedett!« Ismert idézet Vö-
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Niniche
ixjsmarty »Czilley és Hunyadiak« c. szomorújiátéka I. felvonásában levő borda
lából, melyet Erkel Ferenc, a dallam szer
zője, felhasznált a »Bánk bán« operá
ban is.
Niniche (ninis). Énekes bob. 3 felv.
írták: Hennequin és Millaud. Ford. Csépreghy Ferenc. Zen. szerz. MaiT.us Boullard. Bem. 1878. dec. 28. Népszínház.
Szereplők: Komiszky gróf: Együd Istv,án; Grófnő: GerŐffyné; Boperszil Ánatol:
Solymossy; Deszablett: Horváth
Vince; Gregoár: Tihanyi Miklós; Düpiton: Jiány János; Szillery: Pártényiné.
Nirschy Emilia, táncművósznő, 1906.
máj. havában az Operaház szerződtette.
»A csodaváza« stb. baUettek s némajátékok
főszerepét kreálta. 1911. aug. havában a
londoni Alhambra színház szerződtette. Az
1920-as években Budapesten táncakadé
miát nyitott.
Noé bárkája. Budai vendéglő volt az
Iskola uccában; gyülekezőhelye az író-,
ée színészvilágnak- Lendvay Miárton, Benza
Károly, Kéthy Mihály, Halmi Ferenc stb.
szívesen keresték fel e helyiséget. Lebon-i
tották 1896. dec. 23-,án.
Noé bárkája,
Lili. Bem. 1918.
báz. Ez volt az
darab, amellyel a
báz-jellegű üzeme

vj. 3 felv. Irta Hatvány
mé,j. 2. Belvárosi SzínelsŐ 3 felvonjásos szín-'
Belvárosi Színház színmegindult.

Nógrádi Ilona, színésznő, sz. 1900.
dec. 28-ián, Budapesten- Kereskedelmi is
kolái után lépett a színi pályára, Kapos
várott, Halmi Jenőnéi. FŐbb szerepei: Viktus (Nóta vége), Bözsi (Legkisebbik Horváth-lány), Esztike (Anna-bál), Iluska
(János vitéiz), Katóka (Csókos asszony),
Zsuzsi (Aranyhattyú) stb.
Nógrádi János, színez, tenorista, sz.
1855-ben,
Szarvasgedén, Nógrád vm.
megh. 1901. febr. havában, Trencsénben.
Atyja Góth Ágoston, a nagyváradi kápta
lan gazdatisztje. (Megh. 1895. okt. hava-bau, 76 éves korában.) 1881. okt. 1-én
lépett a színipályára. Csóka Sándornál.
1887. nov. 6-ián Szabadkán nŐül vette
Pavlon Lina naivat. (Sz. 1863-ban, színi-

pályára lépett 1882-ben; nyugalomba ment
1913. jan. l^éri.)
Nógrádi Jenő, kereskedelmi-niskolai ta
nár, sz. 1868-ban, Esztergomban. Tanul
mányai elvégzése után az esztergomi, majd
a sümegi reáliskolában, majd a gyŐri felső
kereskedelmi iskolában tanított. Színműve:
»Kölcsönkért táncosok<í, vj. 2 felv. 1900.
Nógrádi Jolán, színésznő, sz. 1874^bén.
Budapesten. Színpadra lépett 1894. okt.
1-én, Bessenyey Miklós színigazgatónál.
1896-ban a Vígszínház szerződtette naivának, majd férjhez ment Basch Gézához
és lelépett a piályáról.
Nógrádi Sándor,
színész, sz. 1872.
nov. lO^én, Gután .(Komárom m.). Szín
padra lépett 1898-b'an, Kiss Pál színigaz
gatónál. 1920. ápr. 1-én nyugdíjba vo
nult.
Noiret (noaré) Irén, francia eredetű
családból származó magyar énekesnő. Pálmay Ilkánál tanult, majd 1923. márc.
13-ián a Pesti Kabaré (Nagy Endre igaz
gatása) tagja és Pálmay színésziskolá
jában tanárnő volt. Egy év múlva Bécs-?
ben énekelt, a további .állom'ásai Prága,
Varsó, Reval, Helsingsfors, Madrid; min
denütt dicsőséget szerzett a magyar név
nek.
NoUi J., olasz baritonista 1881. márc.
29-én vendégszerepelt nálunk a Nemzeti
Színházban, az »Emani<í opera Don Carles szerepében.
Nonchalance
(fr.: nonsalansz) az
elegáns hanyagság a magaviseletben; gú
nyos értelemben a szerep negligálása ese
tében is használj^ák.
Nonné, német színész. Pesten 1833.
jún. 20-án mint vendég fellépett a »Legjobb az egyenes út« és a »Mesteremberek
innepe« o. darabban, — de sikertelenül.
(Lásd: »Honművész«, 1833. 26. szám. 211.
old.)
Nopcsa Elek, (felsőszilváai báró), főrend,
az állami színházak intendánsa, sz. 1848.
okt. 24-én, Bécsben, megh. 1918. márc.
7-én, Aradon. Katonai pályára készült.
1866-ban belépett a 10. huszárezredbe, ahol
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csakhamar tiszt lett. Részt vett az 1866-iki
hadjái'atban; vármegyei birtokán gazd'álkodott, 1887-ben pedig kép\'iselővé válasz
tották Hátszegen, majd Szászvároson. Ké
sőbb csak mint főrendiházi tag vett részt
a politikai életben. 1896. okt. 11-én kine
vezték az állami szíriházak intendánsává,
miután előbb mint kormánybiztos dilettánskodott 1894. nov. 21-től. Intendánssága a legteljesebb kudarccal végződött s
1896. elején hevesen és kiméletlenül tá
madták meg a sajtóban is, szem.ére vetve,
hogy visszaélt hatalmával és a színház nőtagjaiban nem a tehetséget nézte, hanem
a neki tetsző szépséget. 1897. aug. 26-án
állásától felmentették.
Nóra, Csiky Gergely drámája. Bem.
1884. okt. 22'én, a Nemzeti Szíriházban.
A szereplők ezek voltak: Egressy, Gyenes, Nagy I., Bercsényi, Hetényi, Felekyné, Ujhá-zi, Helvey Laura, Pintéi^, Szacsvayné, Horváth, Mészáros, Gabányi Ár
pád, Vizváry Gyula.
Nóra, szmű 3 felv. írta Ibsen Hen
rik. Ford. Reviczky Gyula. Bem. 1889.
okt. 4. Nemzeti Színháa. Szereplők: Helmerílóbert: Mfhályfi Károly; Nóra: Már
kus Emília; Ervin, Bob, Emmi, gyer
mekei: Török Irma, Komlósi M., Gualik
E.; Ránk: Újházi Ede; Lindenné: Helvey
Laura; Günther: Szaosvay Imre. Két év
vel később, 1891. ápr. 19-én volt a »Nóra«
első reprize és ezen az első előadáson maga
a szerző, Ibsen Henrik is megjelent. Ez
alkalommal Helmert Gyenes László ját
szotta, a szereposztás egyébként a régi
volt. Ebben a szereposztásban került színre
azután a »Nóra« évekig, míg 1906. okt.
havában felfrissítették az előadást. Mihályfi Károly vette át Helmer szerepót.
Bank doktort Pethes Imre játszotta, Lindennét Helvey Laurától Szacsvayné vette
át és a kisebb' szerepekben is voltak válto
zások. 1901. jan. 24-én volt a színmű
harmadik felújítása. Helmert most már
Gál Gyula alakította. Lindennét Cs. Alszeghy Irma, Günthert pedig Míhályfi, az
egykori Helmer. P. Márkus Emília és
Pethes Imre megtartották régi szerepü
ket. Ebben a szereposztásban került színre
a darab egész a hatvankettedik előadásig
részint a Nemzeti Szíriházban, részint a

Vígszínházban, ahol szintén állandóan telt
házakat vonzott. Utoljára 1916. dec. 6-án
adták elő a Nemzeti Színházban. A darab
hatvanharmadik előadásán új Nóra mutat
kozott be a köz:nségnefc: F . Váradi
Aranka, akit finom beszélő-művészete egye
nesen predesztinált az Ibsen-darabok hős
nőinek szerepére. Helmer is új volt ezen
a reprizen: Nóra férjét Petbes Imre ját
szotta. Ránk doktor érdekes alakj.át vi
szont Odry Árpád vitte ezúttal színpadra.
Lindenné szerepe is új kézbe került: V.
Molnár Rózsiéba és Krogstad is új személyesítőt kapott Míhályfi Károlyban.
1914. febr. 14-én játszották félszázadszor
a darabot. Ebben a háborúelőtti jubiláris
előadásban is P. Márkus Emilia volt
Nóra, de Helmer szerepét Gál Gyula,
Bankét Pethes Imre, Lindennét Cs. Alszeghy Irma ós Krogstadét Kürti József
játszotta. A színház 1918. okt. lO-ón új
betanulásban hozta színre a »Nórá«-t,
amelynek ioímszerepét ekkor vette át Váradi
Aranka, Pethes Imre Ránk helyett Helmer
szerepét vette át és új Ránk lett ekkor
Odry Árpád. Lindenné szerepében Molnár
Rózsi lépett fel, Mihályfi Károly, az egy
kori Helmer pedig Krogstad alakját vitte
színpadra. Századszor: 1928. jan. 25-én
a Kamara Színházban játszották, a kö
vetkező szereposztással: Helmer Torvald,
ügyvéd: Nagy Adorján; Nóra, neje: Vá
radi Aranka; Ervin, Bob, gyermekei:
Szende Laci, Kalotai Teri; Ránk, orvos:
Petheő Attila; Özvegy Lindenné: Hettyey
Aranka; Krogstad; Mihályfi Károly;
Anna Mária: Cs. Rosos Gizella; Szoba
leány : Iványi Irén; Bérszolga: Bodnár Fe
renc. Az Ibsen-centennárium alkahnáhól fel
frissítették: 1928. márc. 23-án. A Magyar
Színház műsorába iktatta: 1907. nov.
14-én, a midőn Halmi Margit játszotta
a címszerepet.
. , ,
Nordica (nordika) Lállian,
világ
hírű énekesnő. (Lásd: Döme Zoltánná.)
Norgauer Ágost, zeneszerző.
Mun
kája: »Királyi tréfa«, operett 2 felv. Irta
Rónaszéki Gusztáv. Bem. 1892. ápr. ha
vában, Pozsonyban, Kreesányi Ignác tár
sulatánál.
;
Norma, tragikus opera 2 felv. Szö
vegét Loumet francia tragédiája után
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írta Eomani Felice; zen. szerz. Bellini
Vincenso. Ford. Szerdahelyi J-ózsef. Bem.
KaBsán volt, 1836. ápr. 12-6ii, Dérynével
a címszerepben. (Lásd: Déryné Naplója,
I I I . kötet, 275. oldal.) A Nemzeti Színb!áz 18S7. okt. 28-án iktatta műsorába,
a kJövetkezŐ szereposztással: Sever: id.
Lendvay; Flavius: Frikk; Oroveso: Üdvarlielyi; Norma: Déiyné, kinek ez volt
legnagiyo bb' opera-sikere; Adalgisa: Éder
Lujza és Klotild: Bartháné. A Nemzeti
ben százneg^yvennégy előadást ért meg, fŐlegl Wilt Máriának (1879. óta) grandiózus
alakítása révén, akinek Normája felejt
hetetlen művészi élmény volt. A M. Kir.
Operaházban 1886. jan. 1-én került elő
ször színre, felemelt helyárakkal és a kö
vetkező szereposztában: Sever: Gassi Fe
renc ; Flavius: Dalnoki Béni; Oroveso:
Ney Dávid; Norma: TuroUa Emma;Adal
gisa; Maleczkyné; Klotild: Henszler Helén. A M. Kir. Operaházban már csak
összesen tizenhat előadást ért; nevezetes
előadása volt 1886. ápr. 22-én, mikor itt
ie Wilt Mária énekelte először a cím
szerepet, kiszorítván abból végleg Turollát;
hosszú szünet után első előadása pedig
1909. febr. 5-ikén volt a következő szerep
osztással : Sever: Lunardi; Flavius: Ker
tész; Oroveso: Venczell; Norma: Sebeök
Sári, első föllépéséül a M. Kir. Opera
házban ; Adalgisa: Szilágyiné; Klotild:
Palóczyné. Azontúl nem is adták többé
nálunk. A Városi Színház 1925. júl. 10-én
mutatta be. A címszerepet Németh Mária
énekelte; Adalgisa: Kőszegi Teréz; Sever:
Somló József; Oroveso: Pajor Ödön; Klo
tild: Kisfaludy Melanie és Flavius: Hajagos Károly volt.
Bellini 1831-ben kezdett a »Norma«
komponálásához és négy hónap alatt ké
szült el a partitúrával, melyet az átépített
milanói Scala megnyitóelőadásául szántak
és 1831. dec. 20-án be is mutattak. A kö
zönség a bemutatón na,gyon megoszlott tet
széssel fogadta BeUini új operáját és a
csalódott kiváló olasz komponista még a
premier estéjén ezt írta egyik barátjának:
»Most jövök a Scalából, a Norma elsŐ
előadásáról és amit el sem tudtam kép
zelni — fiasco, fiasco, sollente fiasco«.
De, mint Rossini »Szevillai borbély«-a,
amely a premieren tudvalevően majdnem
megbukott, hogy rövid idő alatt azután az

operarepertoárok legnépszerűbb darabja le
gyen, a »Norma« is minden következő elő
adáson jobban tetszett és a műsornak egyik
legnépszerűbb darabja maradt hosszú év
tizedekig.
Normafa. Régi bükkfa a Svábbegy
oldalában. A fát a hagyomány szerint még
M'átyás király ültette, a századok folya
mán a Pest-Buda, később a fővárossá,
majd székesfővárossá előlépett Budapest la
kosságának kirándulóhelye lett. Alig volt
a városban szerelmes pár, aki ne kereste
volna fel az idők folyamán megcsonkult
fát, amely történelmi emlékeket is őrzütt
magában, hiszen Görgey Artúr 184:9-ben
Budavár ostromát innen irányította. Az
évszázados fa a nevét onnan kapta, hogy
a Nemzeti Színház tagjainak normanapi
kirándulása alkalmával — a múlt század
40-es éveiben — Schodelné egy lá^iát éne
kelt itt a ))Norma« című operából. A
Normafa 1927. jún. 19-én kidőlt.
N o r m a n a p o k . Azon napok, melyeken
a róm. kath. egyház rendelete (latinul:
norma) alapján színielőadás tartása tiltva
volt. Ilj^enek voltak': hamvazó szerda, hús
vétvasárnap, pünkösd vasárnapja, Űrnapja,
N agy boldogasszony és Kisasszonynap j a,
Mária menyhemenetele napja, március el
seje, mint I I . Lipót halálozási napja,
mindenszentek napja, december 22., 23.,
24., 25. (Karácsony napja), stb. A régi
színészek a normanapot »szabadszeres-szünnap«-nak mondták. Manapság két norma
napot tartanak meg: Nagypénteket és a
Nagykarácsony előtti Szent estét.
Normandi Róza,
színésznő, sz. Bu
dapesten. A 80-as években az Orsz. Szí
nészakadémia növendéke volt, majd Bécs
ben fejezte be tanulmányait. Működött
Karlsbad, Boroszló, Bécs színpadjain.
1890. febr. 28-án mint a Nemzeti Szín
ház tagj a bemutatkozott a »Nagiy Galeotto« Theodora szerepében.
Noszeda Károly, a M. Kir. Opera
ház volt karigazgatója, sz. 1863. júl. 19-én,
Pesten. Atyja N. Gyula, 48-as honvéd és
vármegyei levéltáros volt, megh. 1905. aug.
17-én, Budapesten, 74 éves korában. Az
Orsz.
Zeneakadémiát
végezte,
majd
1898—1914-ig az Operaház zenekari, majd
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Noszlopi Ottó
énekkarigazgatója volt. (Októb'er 21-én
lemondott.) 1879. óta a budapesti Szer
vita-téri templom orgonistája és karmes
tere és 1913. febr. óta a Nemzeti Ze
nede tanára. Egyházi és világfi dalokat
komponált, ezeket színművekben is éne
kelték. — Neje: Bodor Karola, szopránénekesnő', 1925. okt. 8-.án megülte opera
házi tagságának huszonötödik évét. A mű
vésznő', ha kisebh szerepekhen is, de min
dig lelkesen, nagty megbízhatósággal szol
gálta negyedszázad óta az Operaházat. A
kultuszminisztérium nevében Kertész K.
Róbert helyettes .államtitkár, a művészeti
ügyosztály vezetője üdvözölte, majd Radnai Miklós köszöntötte, azután pedig a
kollégák nevében Venczell Béla mondott
beszédet és aranygyűrűt adott át az ün
nepeltnek,
Noszlopi Ottö, színész, sz. 1898. okt.
22-ón, Nagyatádon. Színpadra lépett 1922.
július havában.
Noszty fiú e s e t e Tóth Marival (A),
vj. 3 felv. Mikszáth Kálmán regényéből
írta Harsányi Zsolt. Bem. 1926. szept.
18. Vígszínház. 100-adszor; 1927. jan. 7.
Szereposztása:
Stromm,
huszárezredes:
Hajmássy Miklós; Noszty Fái, képviselő:
Somlay Artúr; Noszty Feri, huszárfőliadnagj^, a fia: Rajnai Gábor; Vilma,
leánya: Zala Emmi; Tóth Mihály: Kürti
József; Tóthné: G. Kertész Ella; Mari,
a leányuk: Gaál Franciska; Báró Kopereczky: Góth Sándor; Maiinka, főispáni
titkár: Somló István; Bubenyik: Mály
Gerő; Kozsehuba, trencséni bankigazg'ató:
Makláry Zoltán; Velkovios, polgármester:
Szerémy Zoltán; Velkovicsné: D. Kende
Paula; Rozálka, a leányul^: Sitkey Irén;
Agi néni: Gazsi Alariska; Kulcsárné: J .
Kürthy Sári; Fő|)incér: Gárdonyi Lajos;
Pincér: Bárdi Ödön; Borfiú: Perczel
László; Cigányprimás: Horváth Feri;
Kati: Simon Gizi; Mihály, megyei hajdú:
Dózsa István; Koncsek: Perczel Oszkár.
Nofca bene (latin), a. m.: xjegyezd
meg jók. Színpadi értelemben, súgópeldányokban való bejegyzéseknél (Nb. rövidí
téssel) a. m.: beszúrás, betoldás, másszóval
rögtönzés, megjegyzés, amely t. i. nincs
szerep szerint előírva; leginkább operettek

ben fordul elő, hol a komikusok szívesen
élnek vele. Vannak hagyományos notabénék; ilyenek a »Szép Helénas-beli rejt
vény-jelenet; a ))Peleskei nótárius«-ban a
színház- és vendéglő-jelenet; »Ci,giánybáró«ban Zsupán Kálmán kiszólásai. Előfordul
továbbá népszínműveknél is egyes jelene
tekben, amelyeket hagyomány alapján tar
tanak meg a színészek.
Nótás Kata, Győry Vilmos népszín
műve, 1879. nov. 28-án adták a Nép
színházban, először: Blaháné, Rákosi Szidi,
Klárné, Lukácsné, Tihanyi, Tamássy, Hor
váth, Eőry, Solymossy, Pártényi voltak a
főszereplők.
Nothtlieater. Pesti német színház, az
új-piacon, a mai Erzsébet-tér közepén, épí
teni kezdték 1847. április havában. A
70-es évek elején bontották le.
Nóti Károly,
író. Budapesten volt
hírlapíró, mint költő ,is szerepelt. Dráma
írói szereplését kabarékban kezdte; igen
sok egyfelvonásos kabaré-darabot, tréfát
stb. írt. Szenes Béla halála után a Víg
színház őt bizta meg az elhunj^t nép
szerű vígjiátékíró »A házibarát« c. félbe
hagyott vígjátékának befejezésével. A da
rab 1928. jún. 6~án került színre. For
dítása; »Irlandi vászon«, vj. 4 felv. Irta
Stephan Kamare. Bem. 1929. febr. 5. Ma
gyar Színház.
Notre-Dame (nótrdám) harangozója,
(más címen: N. toronyőre), regényes
dráma G képben. Hugó Vietor . után
színre alkalmazta Birch-Pfeiffer Sarolta.
Ford. Fáncsy Lajos. (»A notre-dame-i toronyör« címmel is adták.) Bem. 1837.
febr. 25-én, Debrecen. 1837. márc. 7-én
Budán és 1839. júl. 18-án Pesten is színre
került. »Notredame« c. alatt Sohmidt Fe
renc operája a M. Kir. Operaházban színre
került 1916. deo. 14-én. Szövegét írta
Wilk Leopold. Ford. Lányi Viktor. Sze
mélyek : Az archidiakonus: Szemere Ár
pád ; Quasimodo, harangozó: Venczell
Béla; Phöbus, testőrtiszt: Székelyhidy Fe
renc dr.; Gringoire: Gábor József; Esmeralda, cigánylány: Marschalkó Rózsi; Falourdel asszony: R. Berts Mimi; Tiszt:
Pusztai Sándor. Az elsŐ Notre-Dame-opera
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szövegk önyvét maga Hugó Victor írta Bertin Louise Angélique zeneszerzőnő számára.
Az opera »La EsmeraldaK címmel 1836ban került bemutatásra Párizsban, később
Münobenben is játszották )>Der Glöekner
von Notre-Dame:<. címmel. Két évvel ké
sőbb, 1838-ban Muzzucato olasz zeneszerző
»Esmeralda« című operáját mutatták' be
Mantuában. Ennek a szövege is Hugó
Victor regényéből készült. Poniatovszky
herceg', a zeneszerző lengyel főúr, 1847ben írt ugyanilyen címmel a Notre-Damebó] operát, melyet Livomoban játszottak
először, az orosz Dargomiszki pedig ugyan
ekkor a moszkvai opera számára írt dal
művet Hugó Victor bíres művéből. »La
Esmeralda« a címe Battisti Vincenzo ope
rájának, mely Bologuese Domenico szö
vegével 1851-ben került előadásra Milano"ban. Miás olasz színpadokon »Emelinda«
címmel játszották Battisti művét, mely
később német színpadokon is szerepelt.
Egykorú ezzel a romantikus mesének spa
nyol feldolgozása, Campy y Soler »Esmeralda la gitana« c. operája, melyet Bar
celonában játszottak. 1864-ben Ameriká
ban tűnik fel egy Notre-Dame-opera: Ery
"WilKam »Notre-Danie de Paris« c. tra
gikus dalműve, melyet Filadelfiában ját
szottak. Nem maradt mentes a német
operairodalom sem a hálás sujettől: 1866ban Chemnitzben mutatták be Wetterbayn
"Wilhelm »Esmeralda« c. 4 felvonásos ope
ráját, 1867-ben Laibaehban játszottak egy
hasonló c. háromfel vonásos operát, mely
nek szövegét is, zenéjét is MüUer Priedrich írta. Más című, de amnos tárgyú
opera a »Djihan-Ara«, melynek szövegét
Duprez írta Hugó Victor Notre-Dame-ja
után, a zenéjét pedig Marquis de ColbertChabaannais szerzetté. Az opera 1868-ban
került előadásra Párizsban. Az olasz Campana a pétervári udvari színház számára
írt operát »Notre dáma di Parigi« cím
mel Cimino szövegére, 1869-ben. Hugó Vic
tor regényéből készült a »Quasimodo« c.
spanyol opera is, melynek szerzője Pedrell
Prancesoo. A darabot 1875-ben mutatták
be Barcelonában. Ujabb keletű az angol
Thomas Goring műve, a »Notre Dame de
ParisK, mely 1883-ban került színre Lon
donban. Az olaszok balletet is írtak Hugó
Victor regényéből, 1840-ben játszották Mi
lanóban Pugni »Notre Dame!< c. nagy ze

nés pantomimját, melynek szövegkönyvét
Perrot írta. A színművet filmre is át
írták. (Lon Clianey nagyszerű alakítása.)
Nougués (nugész) Jean,
fr. zene
szerző, sz. 1876-ban, Bordeaux-ban. Ná
lunk is bemutatott operája: »Quo vadÍB?(í,
5 felv., 6 képben. Sienkievic Henrik re
génye után írta Henry Cain. Ford. Mérei
Adolf. Bem. 1909. elején, Nizzában; 1911.
dec. 7-én pedig a Népopera megnyitó elő
adásában.
Nouseul (rmszöl) János József, a
a bécsi Hofburgtheater színésze, sz. 1742ben, megh. 1821. dec. 9-én, Bécsben. 1802ben Pozsonyban magyarul játszott, ez év
április 7-én Győrben is fellépett társula
tával, azután járt Pápán, Tatán, Komá
romban, Esztergomban, Vácott, Budán,
Pesten. Pápai fellépéséről, ahol ötödmagá
val játszott, ez a hír maradt fenn a régi
lapokban: »Bámultak mindenek azon, hogy
t udhattyák aho z a' nyel vb ez, a' melly et
nem értenek és a' mellyen talán tsak két
darabot tudnak, az aotiót alkalmazni. A
Directornak ki adott Tudósítását a* Ma
gyar Kurírral kÖzleni kívánom, hogy lát
hassa a Magyar Puplicum, hogy született
Németek Magyar Nyelven jádtzanak a'
Magyarok közt, 's idegen nemzetbéliek kivánnyák a' Magyarokkal a' Magyar nyel
vet kedveltetni.« (»Magyar Kurir«, 1802.,
541. oldal.)
Nóvák Erzsébet, a háborúban a »VörGskereszt« kebelében, mint hang\'ersenyrendező működött és művészeti tevékenysé
géért magas elismerésben is részesült. A
M. Kir. Operaház Nyugjdíj intézetének ala
pító tagja.
Novait György, színész, a pesti Nem
zeti Színház tagja volt és 1854-től 1862-ig
ugyanott operai súgó. Munkái: »Nemzeti
Színházi Zsebkönyvei. 185Ö—l863-ra. Pest.
1855—1862. Hét kötet. Szerkesztette
Gönczy Somával. »Nemzeti Színházi Zsebkönyv«, 1866-ra.
Nóvák Irén, színésznő, megh. 1928.
aug. 3-án, Aradon. 1894. máj. havában
végezte a színészakadémiát és ekkor vétette
fel magát az Orsz. Szín észegyesület köte
lékébe. Hosszú időkön iát egyik jelentős
tagja volt az aradi színháznak.
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Nóvák Sándor, színigazgató, sz. 1820.
márc. 18-án, Esztergomban, megh. 1882.
febr. 25-én, Székesfehérvárott. Előbb kis
pap volt, 1840—41-ben orvosnövendék, az
tán kardalos a Nemzeti Színházban. 1843ban Marosvásárhelyen játszik, Küényi Dá
vidnál és pedig operákban is, mint Norma,
Bájital, Alvajáró, Borgia Lucretia, Szevillai borbély, stb. Innen Brassóba megy,
azután beutazza egész Erdélyt. 1844. Őszén
németül játszik a nagyszebeni német szín
társulatnál, majd Szegedre kerül Q^ kis
társulathoz. 1845-ben Komlóssynál van,
Kassán. Egy év múlva karmester lesz, Ko
máromban, Fekete színigazgatónál, majd
Győrben Hetényinél; a telet mint templomi
tenorista tölti (500 frt évi fizetései, mely
hez szabad lakás és tűzifa is járult), de
püspöke elhalálozásával az intrika ki
marta jó pozíciójából, erre ismét a szí
nészethez került vissza és 1867-ben Aradi
Gerőnél, majd 1868-ban Károlyi Lajos
nál
működik
karmesteri minőségben.
Ugyanez évben színigazgatói engedélyt ka
pott és Gyöngyösön mögkezdte működését.
1873-ban Szentesen nyugalomba ment, az
után 1874. okt. havában a székesfehér
vári székesegyház orgonistájává választot
ták meg. Egyben énektanár is volt és a
tűzoltók karnagya.
NoválC Sándor, dr. munkája: »Modell«, operett 3 felv, Társsz. Kenessey
Jenő és Kovács Géza dr. Bem. 1926.
ápr. elején, a Magyar Nemzeti Szövetség'
Kőbányai Körének műkedvelői, KőVányán.
Nőve P á l n é (Mirics Gizella), színész
nő, sz. 1899. ápr. 27-én, Makón. Szín
padra lépett 1928. szept. 1-én.
Novelli Ermete, olasz színművész, sz.
1851. márc 5-én, Lucoa-ban, megih. 1919.
jan. havában, Luganoban. Atyja. N. Alessaudro, súgó volt. 1866—67-ik év farsang
ján a milanói Kadegonda-színházhoz szer
ződtették, ahol Scalirni-nek »I1 sex-sa
minga« c. darabjában &gj 67 éves agg
legényt alakított. Innen a római Amílcare
Belotti társulatához hívták meg, azután
Cesare Vitaliani társulatához, négy óv
múlva Pietribonihoz, Öt év múlva Belotti
Bonhoz ment. Előbb burleszk-, később drá
mai szerepeket játszott és mint Itália egyik

legnagyobb művészét tisztelték. Nálunk a
Vígszínházban mutatkozott be elsőízben,
1899. nov. 3-án, a »Papa Lebonnard« c.
vj.-ban, majd újra 1900. máj. 10-én járt
nálunk, ekkor ismét a Vígszínházban sze
repelt az »I1 mercanto de Venezia« (»Velencei kalmár«) c. tragédiában. 1903. dec.
l4-én a Népszínházban lépett fel, ekkor
újra a »Velencei kalmár«-ban ragyogtatta
tehetségét. Az olasz színházi élet egfyik
legkiválóbb alakja volt. Előadási művé
szete sok tekintetben átmenet volt Rossi
iskolájától Zacconihoz. Leart és Shylokot
például lendületes páthosszal szokta j átszani, modern szerepekben ellenben élet
hűen követte a naturalisztikus színjátszás
elveit. EŐbb szerepei: Lear, X I . Lajos,
Rabagas, Shylock, Euclio (Bögre), Othello, Kean, stb.
Novotny Miklós, halletmester, sz.
1900-ban, Tatatóvároson. Már kora ifjú
ságában szerepelt színpadon. 1918-bari vé
gezte a Rákosi-iskolát, a háborúban bevo
nult a honvédhuszárokhoz és mint zászlós
tért haza. Ezután a Magyar Színháznál
működött, majd külföldre ment és Berlin-i
ben a Schöneberger Operetten Theater és
Theater des Ostens tagja volt. Nagy si
kerei voltak a berlini Ufa-vállalat és Ipar
művészeti főiskola hallétjeivel. Mikor ha
zájába visszatért, a Király Színház és a
Royal Orfeum darabjainak táncait ta-^
nítja be, eredményes tánopedagógiai tevé
kenységet fejt ki a Rákosi-iskolában és az
Artistaegylet
artistaképző
iskola jiában.
1929. óta főtitkára a Táncművészeti Aka
démiának és főleg színpadi táncok (és
artista^tánPszámok' betanításával foglalkozik
és eredményes működésével teszi nevét is
mertté színházi szakkörökben.
Noziére (noziér) ]VI.,fr. színműíró, ná
lunk is bemutatott színműve: »A Kreutzer^
szonáta«, szmű 3 felv. Tájssz. Savoir A.
Ford. Földi Mihály. Bem. 1924. szept.
12. Belvárosi Színház.
Nöemancipáció, Szigeti József énekes
bohósága. Bem. 1885. márc. 4. a Néipszínbázban. Zen. szerz. Serly Lajos. Pálmay Bka, Horváth, Tóth, Pártényiné, Vi
dor, Tih'an^'i, Solymossy, Ujváry, Szilágyi,
Klámé voltak a főszereplők.
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Női kar
Női kar. A színházakriál az operettek
ben és, operákban résztvevő segédszínésznők gyűjtő-neve. (V. ö. Karénekes).
Nök az alkotmányban, vj. 3 felv.
írta Tóth Kálmán. Bem. 1871. febr. 24.
Nemzeti Színhiáz. Szereplök: Bánfalvi:Szi
geti József; Krisztina; Szathrnáryaé; Ilka:
ifj. Lendvayné; Bercsey: ifj. Lendvay
Márton; Cselei: Szigeti Imre; Cseleiné:
Hirtüng Mária; Borbóes: Eétliy Mihály;
Szelei: Náday Ferenc; B,áró Szlankaményi: Szerdahelyi Kálmán. — K-eprize:
1912. máj. 9-én volt, ekkor Bánfalviné
szerepét Rákosi Szidi játszotta. A többi
főszereplő; Gál Gyula, Somlay Arthur,
Nagy Ibolya, K. Demjén Mari, Dezső
József. (Szerb nyelvre lefordította: Szimics Jusztin.)
Nök b a r á t j a (»L'Ami des femmes«.)
Vígjáték 5 felv. írta Dumas S. Ford.
Kürthy Emil. Bem. 1895. nov. 29. Nem
zeti Színház. Szereposztása: De Ryons;
Náday Ferenc; De Montégre: Horváth
Zoltán; De Simrose: Császár Imre; Des
Targettes: Bercsényi Béla; De Chantrin:
Dezső József; Leverdet: Vizváry Gyula;
Jane de Simrose: Márkus EmiUa; Leverdetné: Helvey Laura; Hackendorff: Nagy
Ibolya; Leverdet Balbine: Ligeti Juliska.
Felújították: 1914. febr. 24., — 1916.
okt. 21., ~ 1924. febr. 6. stb. (A párizsi
Gymnasehan bemutatója 1864-ben volt,
ahol -— megbukott.)
NÖk iskolája, vj. 5 felv. írta Moliére.
Ford. Szász Károly. Bem. 1874. ápr. 20.
Nemzeti Színház. Szereplők: Aruolphe:
Szigeti József; Ágnes: Molnámé; Horace:
Halmi Ferenc; Ohrysalde; Komáromy;
Bangó: Sántha Antal; Krizsa: Batakiné;
Enrique: Karikás Jó^ef; Oronte: Pin
tér Sándor; Jegyző: Leovey. Moliére, né
hány héttel házassága után, 1662. dec26-án, hozta színre a ííL'École des femmes«-ot, mely a legjobb darabjai közé
tartozik, s különösen Arnoiphe szerepe, a
finom jeUemfestés mintája. A piárizsi kö
zönség olyan tetszéssel fogadta, mint semmi
más Moliére-darabot. A király is látni
akarta, s eljá.tszatta magának a Louvreban. De másrészt sok ellenkezéssel is ta
lálkozott. Más darabban is használt erőn
sebb kifejezéseket, anélkül, hogy az er

kölcsbírák tiltakoztalí volna, de ekkor már
magiára haragította a précieuseöket, az ud
varoncokat, akik a király kedvencére hara
gudtak ; az írókat, hogy Qgj színész mer
velük versenyre kelni; a többi színházak
színészeit, akik Moliére művészetére irigy
kedtek. Nagy lármát csaptak, de M. nem
ijedt meg; különben a király is kitartott
mellette és amikor 1668-ban a legnagyobb
volt a hajsza, XIV. Lajos Moliére nevét
ama listára íratta, melyen az évdíját él
vező írók nevei álltak. Két más nagy
nevű védője is akadt Boileau é^ Lafontaine személyében, akik lelkesen vallották
magukat bámulójának.
Nöthig Ferenc,
opera-basszista, sz.
Budapesten. 1892. dec. 19-ién mint ven
dég fellépett az Operaházban a »Varáz8fuvola« Sarastro szerepében. Bécsben ta
nult, a híres Gansbachérnél. 1890-ben az
eberfeldi színház szerződtette, majd Mila
nóban folytatta tanulmányait.
Nuance (fr. nüansz), a- m. ^= árnyalat.
A színész játékára értelmezendő kifejezés.
Numerizált szék. A zártszók latinos el
nevezése az úttörő színészek idején. (V.
ö. Zártszék.)
Nuszbek Sándor, szépirodalmi író, sz.
1877. júl. 13-.án, Sarkadcsákszigeten (Bi
har m.). »Zách Klára« c. énekes színmű-vét vidéki színpadokon adták elő.
Nürnbergi baba. Víg opera 1 felvírta Leuwen és Beauplan. Ford. Havi
Mihály. Zen. szerz. Adam Adolf. Bem.
1885. febr. 15. M. Kir. Operaház. Sze
mélyek : Cornelius: Szekeres; Bonathan:
Dalnoki Béni; Miller Henrik; Saslehner
Emma; Berta: Kordin Mariska. (A Nem
zeti Színházban 1856-ban került színre:
»A babagvárOs« c. alatt. —- Párizsban:
l8S2-ben.)'. Felújították: 1920. okt.22-én.
Nürnbergi mesterdalnokok. Opera 3
felv. Szövegét és zenéjét írta "Wagner Ric
hárd. Ford. Várady Sándor. Bem. Mün
chenben, 1868. jún. 21-én, majd hét év
vel később; 1876-ben már készültek ma
gyar bemutató] ára is. A Nemzeti Szín
házban 1875. dec. 8-án előadták belőle
a nagy kvintettet és a harmadik felvonás
előjátékát. A szólamokat Balázsné, Kvaa-
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eayné, Kőszeghy, Pauli és Udvardi énekel
ték. Ezt a kivonatos előadást Erkel Sán
dor vezényelte; 1883-ban aztán Richter J á 
nos vezetése alatt készült a Nemzeti Szín
ház »A nürnbergi m6sterdalnokok« pre
mierjére. Hosszas előkészületek után Váradi Antal fordítása szerint 1883. szept.
8-án tartották meg a bemutatót, amelyen
Hans Sachs szerepét Odiy Lehel énekelte.
•Walter: Gassi volt, Éva szerepében Szigeti
Imréné Humán Erzsi lépett fel, Magdolna
szerepét Saxlehner Emma énekelte, Beokmesser: Láng Fülöp, Dávid pedig- Pauli
Sichárd volt. A wagneri vígopera, álta
lános meglepetésre, a szó szoros érteimé
ten, megbukott ebben az előadásban. Vol
taképen a közönség bukott meg. A kritika
tőle telhetően méltányolta a darabot és
előadását, de a közönségnek nem tetszett
és szeptember 25-én, amikor ötödször ad
ták elő, a harmadik felvonásban többen
voltak a színpadon, mint a Nemzeti Szín
ház nézőterén.
Egy évtizednek kellett leperegnie, amíg
ez a csodálatos alkotás m.6gtalálta az utat
a magyar közönség szívéhez. Az Opera
házban 1887. szept. G-ián mutatták be
a »Mesterdalnokok«-at Erkel Sándor ve
zénylete alatt, de a siker ekkor is,elmaradt.
A szereplők nagy része a régd volt, de
Éva szerepét jMaleczkyné énekelte, mint
Pogner pedig Ney Dávid lépett fel. A
többi szereplők ezek voltak: Stalzingi
Walter: Hajós Zsigmond; Kunz Vogel-i
gesang: Dalnoki Béni; Konrád Nachtigall:
Takáts Mihály; Sixtns Beokmesser: Láng
Fülöp; Fritz Kothner; Fekfcér^ Ferenc;
Hans Scbwartzi: Szendrői Lajos; Hans
Foltz: Várady Sándor. Mikor Kikisch Ar
túr állt az Operaház élén, elhatárt)zta,
hogy kiköszörüli a kétszeri csorbiát és si
kerre juttatja végre a magyar operaszín
padon is Wagner vígoperáját. 1895. jan.
5-jén új betanulásban hozta színre a )>Mesterdalnokok«-at, amely ezúttal döntő si
kert aratott. Sachs szerepét ebben az elő
adásban Ney Diávid énekelte, Pogner
Szendrői volt, Walter: Broulik, Éva szere
pében Rotter Gizella lépett fel, D,ávidot
Arányi Dezső énekelte, Beckmesser He
gedűs Ferenc volt, Magdaléna pedig Válent Vilma. Azóta .állandóan műsoron van
az Operaházban »A nürnbergi mesterdalnokok«, amelynek' egyik nevezetes előadása

volt az 1906. m.árc. 19-iki, amelyben Feinhals Frigyes először lépett fel Budapesten
és először énekelte Hans Sachs szerepét.
Felújították: 1903-ban, 1908-ban, 1914ben, majd 1916. ápr. 4-én, 1918-ban, utána
1920. febr. 11-én, (Hans Sachs: Rózsa S..
Lajos, Walter:Székelyhidy Ferenc, Dávid:
Szügyi Kálmán, Éva: Medek Anna, Pogner:
Venczell Béla, Beckmesser: Dalnoki Viktor)
és okt. 3-,án, továhbá 1922-ben is- 100-ik
előadása 1928. nov. 18-án volt, amikor
a színlap ez volt: Hans Sachs, cipész:
Szende Ferenc, Veit Pogner, ötvös. Szé
kely Mihály, K. Vogelgesan^, ezŰcs:
Szügyi Kálmán, K. Nachtigall, bádogos:
Pusztai Sándor, S. Beckmesser, városi ír
nok: dr. Pogány Ferenc, B. Kothner, péik:
Farkas S.ándor, F . Zorn, ónöntő: Nápolyi
Imre, U. Eisslinger, szatócs: Juhász Fe
renc, H. Moser, szabó: Toronyi Gyula,
H. Ortel, szappanos: Palotai Árpád, H.
Schwartz, harisnyatakács: Lakatos Sándor,
H. Foltz, rézműves: Komáromy Pál, Stolzingi Walter, ifjú frank lovag: Saakely-'
hidy dr. (Mesterdalnokok), Éva, Pogner
leánya: Tihanyi Vilma, Dávid, Saeh's
inasa: Somló József, Magdaléna, Éva daj
kája: Budanovits Mária, Éji Őr: Ádám!
Győző. Feinbals-on kívül Mres Sachs volt
1908-bán Orelio is éis ugyanebben az év
ben mutatkozott be az új magyar Sachs
is: Takáts M i h % , 1908. okt- IS-lán. A
bécsi Schipper Emil 1916-ban, Rózsa S.
Lajos, az Amerikában elhunyt kiváló ma
gyar énekes pedig 1918. miáj. 4-én énekelte
először Sachsot, Nevezetes előadiása volt
a »M6sterdalnQkok«-nak az 1908. okt. 18-iki
is, amelyben Takáts mellett új volt Medek
Anna Éva szerepében és Anthes György,
mint Walter. A mű vezénylését 1908-haa
Kemer Istvlán vette át és két évtizeden át
vezényelte a »Mesterdalnok ok«-at. Beckmessere mindössze három volt a magyar
Meistersinger^ előadásoknak: Láng, Hege
dűs Ferenc és 1918-tól kezdve Dalnoki
Viktor, 1920-ban mutatkozott be Walter
szerepében dr. Székelyhidy Ferenc A
wagneri vígoperát előadták nálunk bécsi
művészek is, 1921. jún. 1-én, amikor Kor
ner vezénylete alatt Jerger énekelte Sachs,
Mayr: Pogner szerepét, Wiedemann volt
Beckmesser, Kramer lépett fel Kothner
szerepében, östvig volt Walter és Kiurina
Berta: Éva. A következő évben ismét bécsi
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vendégszereplés adott érdekességet az opera
előadiásának. 1922. jún. önéai Manovard'a
József énekelte Sachsot. Bécsi vendégsze
replés volt az is, amikor 1925. jún:. 11-én
Schipper Emil lépett fel Sachs szerepé
ben, Born asszony volt Éva, Leuer Hubert:
Waíter, Gallos: Dávid és Tauber: Beckme^er. Ezt az előadást Schalk Ferenc
vezényelte. Volt más vendégdirigense is a
híres operának, 1926. febr. 13-án Erioh
Kleiber, ugyanebben az évben, niáj. 16iáa
pedig Beiner Frigyes vezényelte. Utána
Marcel Journet, a nag^ francia barito
nista vendégszerepelt Hans Sachs 8zer6p,ében, amelyet 1927-ben és 1928-ban is
nagy sikerrel énekelt nálunk. 1927-ben
lépett fel ebben a szerepben Seborr Fri
gyes is. A századik előadást Kékai Nándor
vezényelte. Á nürnbergi operabál; vendégei
a M. Kir. Operaházban a művet 1929.
aov. 9-én mutatták be a következő sze
reposztás mellett: Hans Sachs, Scbüster:
Jaro Prohaska, Veit Pogner, Goldschinied:
E,ndoL£ Lazer, Kunz Vogelgesang, Küv-'
eohner: Gerrit Visser, Konraxl NachtigaU,
Spengler: Kürt v. Éuffin, Sixtus Beekmesser, Schreiber: Pranz Biehler, Fritz
Kothner, Backer: Kari Kötbér, Balthasar
Zorn, Zingiesser: RoLf Beoker, Ubich
Eisslinger, Würzkrámer; Eugen Nusselt,
Augustin Moser, Scbneider: August Burger, Hermann Ortel, Seifensieder: Erich
Bürger, Hans Scbwarz, Strumpfwirker:
Georg Rinkefeil, Hans Foltz, Kup£ei>.
echmied: Gregor Winter, Walter von
Stolzing, ein junger Bittér aus Frankén:
Hendrik Drost, Dávid, Sachsens Lehr-'
bube: J . Brombaoher, Eva, Pogners Tooh-,
ter: Annié v. Kruyswyk, Magdalene, Evas
Amme: Stefanie Éose, Ein Nachtwachter:
Gregor Winter. A Népopera, részben Faragó Jenő új fordításában, előadta: 1914.
márc. 31-én. Éva: Adler Adelina; Mag
daléna : Murányi Erzsébet; Beckmesser:
Mátrai Ernő; Dávid: Huszár Károly;
Walter: Arányi; Pogner: Róna; Hans
Sachs: Bihar Sándor. A »N. m.« ma
gyar szövegkönyve először a »Nemzeti
Színház Könyvbára«-sorozatban jelent meg.
(Dr. Váradi Antal vallotta: ez a for
dítása nehezebb munka volt, mint a
Goethe »Faust«-ja I I . részéé.) — Faragó
Jenő fordításából a Magyar Hírlap kö
zölt néhány strófát. Mint j ellemző ada

tot említjük fel, hogy 1926-ban egy nagy
newyorki lap megszavaztatta olvasóit: me
lyik opera a legszebb, legnagyszerűbb? a
a legtöbb' szavazatot a »Nürnber.gi mesterdalnokokíí kapta.
Nürnbergi operaház. A nürnbergi
operaház művészszemélyzete 1929. nov. 9-én
mutatkozott be nálunk a Magy. Kir.
Operahiázban, a »Nürnbergi mesterdalnokok« (L. o.) előadása keretében. Más
nap a »J6dermann« e. Hofmannsthal-dráma
került színre u. o. Nov. 12-én az »Intei>
mezzo<í c. Richárd Strauas-féle operát ad
ták elő. A társaság tag^'ai voltak: Clemens Schubert, Siegmund Kraus, Frana
Rücker, Hermann Hom, Paul Oellers,
Ciara Keller, Helmuth Rudolph, Wilhebn
Chandon, Hans Fritz Lorenz, Hans Bessler, Hans Graff, Elly Lipp, Gretel Mohr,
Hans Hübner, Rudolf KeÚer, KarlaRugt,
Margarete ScheU, Lenore Bernd, Kürt
Salzer, WiUy Knoerer, Liaelotte Betke,
Hedda Lembach, Kürt Rasche, Marga
rete Ziegler, Leo Göb'el, Kari Kötbér,
WaHy Brückl, Jul. Brombaoher, Kürt von
Ruffin, Rolf Becker, KudoH Lazer, Pranz
Biehler, Georg Wieter, Gerta Hierath,
Márga Hanke. (Vendégeink tiszteletére
nov. 8~án az Operaház előadta a Dohnányi-hangszerelte, Schubert-fele »Momenta
Musieal's-tft és Dohnányi operáját, a »Tenor«-t.)
Nyáradkeresztesi színészet. Nyaradkeresztesen legrégibb adataik szerint 1870.
szept. havában Nagy Sándor társulata mű
ködött.
Nyarai Antal, színész, sz. 1868. ápr.
13-án, Nagyenyeden. Atyja :g!azdag gyá
ros volt, de tönkrement. Iskolái végzé
sével beiratkozott a színészakadémiára,
alionnan azonban kicsapták. Ennek elle
nére mégis a színipályát választotta élete
hivatásául és 1887. deo. havában Rozs
nyón kezdi meg működését. 1891-ben Zajonghy Elemér tagja. 1893—O-l-ben Nagyrbányán, 1894^—96-ban Miskolcon Csóká
nál, 1897-ben Szendreynél Pozsony, Sop
ron, Arad, Fiume, Hódmezővásárhely szín
padjain működik. 1898. máj. 9-én a nagy
váradi közönség előtt játszik, majd el
szerződik a Népszínházhoz, ahol 1902. okt.
11-én mutatkozott be a »Ca8anová«-ban,
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miről másnap a »Pesti Híiiap« ezt a kri
tikát írta; »Nagy és őszinte sikere volt
még Nyarai Antalnak is, aki ma este
mutatkozott be és úgyszólván egy csa
pásra meghódította a közönség'et. Nyarai
a magyar Girardi. Nemcsak arcvonásai
ban és külső megjelenésében, hanem mű
vészi egyéniségében is erősen emlékeztet
a híres bécsi színészre. Minden szavá
ban és mozdulatában kiváló intelligencia
és ízlés nyilatko2dk meg; sohasem keresi
az olcsó hatásokat, mindig érdekes és elő
kelő. Amellett szépen énekel. Van timbrejében aféle Odryra emlékeztető, szívhez
szóló sötét színezet is.«
1907—8-ban a Modern Színház Kaba
réhoz szerződött, 1908-b'an a Bonbonniére
Cabaretben, 1910—11-ben Szegeden mű
ködik íizv. Makó Lajosné társulatánál.
1913-ban hosszabb ideig vendégszerepelt a
vidéken fe a főváros különbiöző színpadjain.
1915-ben Bécsbe hívták. 1917-ben vendég
ként szerepelt a Király Színházban és az
Apolló Kabaréban. 1918. dec. havától a
Medgyaszay-Színház tajgja volt, ahonnan
1919. február havában megvált. Innen
kezdve vidéken és Eécsböu vendég^zereoelt,
haláláig, mely 1920. febr. 37-én állt' be.
(Budapesten, Erzsébet-körút 34. az. a. ház
ban.) Koporsója felett Vágó Béla, Géczy
István, Rittka Ferenc, Magyari Lajos,
és Zsoldos Andor mondtak gy,ászbeszédet.
Sírkövét Incze Sándor szerkesztő emelte,
1925. nov. 1-én. (Kákoskereszturi temető.)
Azok közül a színészek közül való volt,
akik bele tudnak feledkezni a szerepükbe,
akik egész lelkükkel .áttelepülnek a felada
tukba. Kicsit el is komédiáaodott, de jól
illett neki. Az ábrázolásban nem annyira
az igazságra, mint inkább a stilizálásra
törekedett. Az énekrészek tolmácsolásánál
kitűnően bánt melegszínű, hajlékony hang
jával. Salis Eudolf sem álmodhatott kü
lönb kabaréelőadót nála. Ez a műfaj,
amely az önkéntelenséget, a fölszabadítást
jelenti a mesterkéltség alól, pompásan vá
gott az ő egyéniségéhez, aprólékosan rész
letező művészetéhez. Az operettben utolsó
sikereit a Király Színházban a »Oigányprimás«-ban és a bécsi Strauss-színházban
a )?Csárdáskirál3Tiő«-ben aratta. A magyar
színikritika kötetekre menŐ Írásokat szen
telt Nyarainak. Benne legszerencsésebb ta
lálkozásban jutott a színészi értelem, az

intenzív alkotni tudás, a figurális meg
látás és egy nagy, mély emb'eri intelli
gencia, ami csak a legínagj'obbakat jel
lemzi. Általában a mostani kifejlődött
költői generációnak ideálja volt Nyarai.
Akik jelentékeny szerephez jutottak, mind
megállottak az Ő nemes művészi alakjá
nál és letették eléje elismerésüket és cso
dálkozásukat. Mint ember közvetlen és
megnyerő volt. Nem volt irigy, örült a
kollégái sikerének és ötlettel, tanáccsal szí
vesen támogatta a fiatalabb színésznem
zedéket. Pénzre, gazdagságra sohasem vá
gyott, nem is volt soha tele a tárcája,
mint más, reálisabban gondolkozó nép
szerű színészeknek. A béke boldog éveiben
hajnalig is elüldögélt a kedvenc kávéházá
ban, a művészetről beszélt ós nézte a csil
lagos eget. Ha egy kis szellő fújt, , agn
gódva [gyűrte fel a kabátja gallérját, —
mert mindig a hangszálait féltette, büszke
volt rá, hogy ő az egyetlen magyar ko
mikus, akinek szép és meleg hangja is
van. Különös tragikuma, hogy nagy óva
tossága mellett, — amellyel magára, az
egészségére vigyázott —- éppen az 1920-a8
évben dühöngő spanyoljárvány áldozata
lett. Főbb szerepei: Casanova, Rettegi F r i dolin, Gríngoire, Mercutio, Vándorlegény
(operett). Bolond (Lear), Liliom (MolF . vígjátéka), Pfefferkorn (Drótostót),
Eisenstein, Puzsér (Doktor úr), Wurm,
Kalb (Ármány és szerelem), Dénes László
(Dollárkirályné), Oswald (Kisértetek), Ci
gányprímás, Celestin-Floridor (Nebántsvirág), Tartuffe, stb. Színműve: »Senki«,
operett 3 felv. Társsz. Ballá Miklós. Zen.
szerz. Barna Izsó. Bem. 1903. nov. 14.
Népszínház. — Neje: Biró Anna, színész
nő, sz. 1865. júl. 26-án, Brassóban. Színi
pályára lépett 1880. júl. 1-én, Sztupa An
dornál, aliol 1884-ig működött. 1889—
91-ben Kolozsvárott volt szerződésben, majd
férjével i^^ társiilatnál találjuk. 1918. jan.
9-én nyugalomba vonult, közben rövid
időre reaktiváltatta magát. Gyermekei;
Vincze Zsigmondné Kulinjd Mariska és
Kulinyi Ferenc volt színigazgató.
Nyarai Kezsö,
30-án, Budapesten.
ben.
Nyári állomás.
tartózkodási helye.
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színész, sz. 1886. jan.
Színpadra lépett 1907A színtársulat nyiári
(V. ö. Téli állomás.)

Nyéki Mihály

Nyári darab

1806. dec. 12-én, Nyáregyházán (Pest m).
N y á r i d a r a b . Nyári darabnak a szín
házi világban az oly darabot nevezik, Tanulmányait a debreceni ev. ref. iskolá
amelyben a dramaturgiai szabályok enyhe ban végezte, kitűnő sikerrel. 1839-ben a
birálat alá esnek, tehát a kritika is sze Nemzeti Színház igazgatója volt. (Választmet huny, ha lehetetlen helyzetek fordul . mányi tag.) Megh. Öngyilkosság folytán,
nak elő bennök, mert végső célja a nyári 1871. ápr. 21-én, Pesten. Sirk'Őleleplezése
daraboknak mégis csak az, hogy mulattas 1876. aug. 7-én volt, Nyáregyházán. Srsanak, kellemesen szórakoztassanak. Leg tékes színházi cikkeket írt a ))Honműinkább az énekes bohózatok, vaudevilleok vész«-be. Szakmunkája: sJelentése a pesti
és életképek értendők ide, — de vaj mi magyar színház építésére ügyelő kül
gyakran előfordul, nogy ezek a darabok is döttségnek a színészeti pénztár mibenlétiről
el szokták érni a »téH« színművek sikerét. Nyáry Pál küldöttségi tag áltak. Pest,
1837.
N y á r i Mari, színésznő, sz. 1825-ben,
. N y é k i (Beinroíir) J á n o s . . színigaz
(jómódú pécsi polgári családbór, megh.
1852. febr. havában, a budai irgalmas gató, ~s27|1841/fe^r20^iZ, Ipolynyéken,
apácá_knáL_ 184^rt"aTgszáh Latabiáj: Jilhdré- megh. 1924. ápr. 16-án, Budapesten. 1859.
ÍQeI,_Komárombaii_lé^.ett__a^ jiálj^ra. 1848- márc. 25-én lépett színpadra, Kétszery J ó 
ban egy honvédzászlóaljnál fővadász volt zsefnél, Balassagyarmaton. Működött még
Nyári Muki név alatt; hat hét múlva a következő igazgiatóknál: Pázmán Mihály,
hadnagy lett Klapka táborkarában. A Nyiry György, Gerő Jakab, Barna Bálint,
f^'^verletetél" űítn a NemzéH Színház Fehér Károly, Homokay László. Szegedi
tagj a lett, ahol karénekesnő, de egyben Mihály és Csóka Sándornál. [ 1874-okt. 1-én
Marosvásárhelyen színigazgafo lett. [1884.
rendőrkém is volt.
áprr~:<;a-en megülte "^ö éves "jubileuma
N y á r y Andor író. A vilá.gháború Obecsén. a )>N agyapó«-ba^j_jj"agy~^ane8Í
alatt főhadnagy volt és a harctéren is szerepében. CElső fellépése is ^bben a d a ^
foglalkozott az irodalommal. A magyar rabb an ~ 'volt. JTTTü OO - b an ny ugdí.i ba ment.
Első neje; Pollák. _ í ^ t a , szmeszno, sz.
katonáról írt, a magyar parasztról, aki
J^855-benj
Mohácson, \ megh." ^y^^^jj^o^f^
nem vesztette el kedélyét a pergőtűz po
14i-m^jBnda;§^mT2:^^^^
__Iépett_szin- ^
kolbeli záporában s akinek derűs humora
nem fagyott be a zordon kárpáti tél ne padrar"Jakabffv Gábornál. Mágodík neje.j
BaEFTvíari, színésznő, sz. l852-b6n. Dér
héz küzdelmeiben sem. Színművei: »Egy
karácsonyest a nagy magiyar télb'en«. J á  SCTU^tfzinpadra__lépett 1867. ápr. 24-én,
l-t'flrTm_JRf|,]i'Tii"ná1. '^{Harmadik neje: S^zaJai
ték. Vígszínház, 1922. dec. 11. »Gunyhó
előtt«, vj. 1 felv. 1924. dec. 18. Nem SVjTWfty, s7,f-né-q^fno» kívgjüjí^ü'^- apT^^^i^p
zeti Színház Kamara-színháza. »Szent Ist- lepett 'báza.gaági:a. .
ván«, ünnepi játék két részben. 1926. aug.
_Nyé3ai (Szőke) F^|i a^pesti első ma19. Ferencvárosi Tornaklub Üllői-úti pá
lyáján. »Nyul a bokorbancí, vígjáték 3 felv. gyar Játszó Társaság súg^ója volt, 11792:;,
1927. ápr. 22. Nemzeti Színház. )>Bala- bén, ahova ez ^v dec. 22-én szerződött,
toni legenda«, daljáték 3 felv. Társsz. Hor teT) frt fizetésseU ITÍJH^Jieiil^zbesítő (»cánváth Sándor. Bem. 1927. máj. 30. Vá Ő^aria expeditor«yiett Pest vármegyénél.
rosi Színház.
Munkáia'r''"»Magyar"7tÍIéátromi _ k ^ ^ i £ a N y á r y Andor dr., adótiszt, Székes
fehérvárt. Színműve: »Csak ügyesen«, vj.
3 felv. Bem. 1913. márc. havában, Szé
kesfehérvárott.

riüm<rjr79^2ZSíE[I59
yéken( (Fehér_ym/[
1836^]nov. 6-án. _találuí^"elsőízben színé.szeÜF. "Ekkor járt ^ itt Balogh István
színigazgató^ aii..,előadta" többek: koaöft
»Romeo.é8_Juíiá«-t is. Q^6se_J'Q^előadl8l^

N y á r y Gyula, színész, sz. 1896-ban,
Szegeden. Színpadra lépett 1914-ben.

jtartott.

N y á r y P á l , (nyáregybázi), orsz. kép
viselő, a Nemzeti Színház igazgatója, sz.

NyékV M i h á l y ^ kir. tanácsos, a _Nemzeti Színház volt bizottmányi tagja —
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Orsolya Erzsébet

Orosz Vilma

Pajor Ödön
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Palágyi Lajos

Pakots József

Menszáros Margit

Nyilvay Inna

Nyelves-anya
s egyben rövid idei^ intendánsa—sz. 1789ben, meg-h. 1862. deo. 7-én, Pesten. 1854.
nov. 17-től 1862-ig működött a Nemzeti
Színháznál.
Nyelves-anya. Szerepkör-megjelölés a
régi színészek ajkán. Rendszerint komikai szerepekre értették.

a halálba. Az egész magyar színészet meg
siratta a vajlelkű, de erős tehetségű szí
nészt. Temetését Leszkay András színigaz
gató rendezte. Gáthy Kálmán és Fenyéri
Mór búcsúztatta. Síremlékét 1902. m^áro.
24-én leplezték le. Sírkőfelírata:
Nem határkő itt ez emlék,
Közönséged változott csak,
Föld helyett az ég adózik
Fejedelmi humorodnak.

Nyelvpritty. A soubrette-színésznő ma
gyaros elnevezése Molnár György szerint.
Nyers-darab. A készületlen, a kevés
próba miatt előadásra még ki nem tűz
hető színdarabot nyers-darabnak hívják szí
nésznyelven.
Nyikos Zsigmond, színész, sz. 1889.
máj. 16-án, Budapesten. Színpadra lépett
1910. aug. havában. 1930-ban Ameriká
ban működik.
Nyilasi Mátyás,
komikus
^családi
neve: Ugrinovits [Győri]), sz. 1861. ápr.
12-én, Győrött, megh. öngtyilkosság foly
tán, 1900. nov. 16-án, Aradon. 1879-ben
lépett színpadra, Győrött, BeŐdy Gábor
nál. 1881-ben Kassán, Gerőffynél, 1883ban Debrecenben, Krecsányi Ignácnál
működött; itt kivették a kórusból, azután
mint btifíó, különösen a zsargonkomikum
ban ért el népszerűséget. Játszott meg
Temesvárt, Pozsonyban, Győrött, Sopron
ban, Kolozsvárott, Szegeden, Békésgyulán,
Kecskeméten, Aradon. 1887. máj. 16-áa
fellépett a Népszínházban mint Zsupán,
1888. jún. 22-én a Budai Színkör ven
dége volt, amikor a »Budai élet« c.
Liszka Béla-féle énekes darabban mutat
kozott be mint Bartonek Pridolin, szép
sikerrel. A vidék legjobb komikusa volt.
Kedves, szinte gyermekesen naivlelkű, iga
zán az ideális művészetért rajongó bohém
művész volt, akit a vidéki színpadról a
legfényesebb fővárosi szerződés sem tudott
elcsábítani. Csak egyetlen nagy baja volt:
túlságos érzékenysége. Még pályatársaitól
sem tudta elviselni a legcsekélyebb cél
zást, vagy hántást. Nyomban sírrafakadt
és órákhosszat hangosan zokogott. Alig le
hetett lecsillapítani. A színpadon ellenben
a megtestesült komikum volt. Ftgy őszi
napon Önkezével vetett véget életének.
Agyonlőtte magát. Érzékeny szíve vitte
~

Nyílt változás. Oly színdaraboknál, ahol
a szerző az egyik felvonást a másikkal
oly módon kívánja gyorsan összekötni,
hogy a cselekmény folytonosság'át semmise
zavarja, nyilt változást ír elő, ami alatt
azt kell érteni, hogy az előfüggöny he
lyett egy fekete függönyt bocsátanak le,
mialatt a nézőtér félhomályban van és
a kis szünetet zene köti össze, — per
cek alatt megtörténik a színpad átváltoz
tatása, mely után a játék folytatódik. (V.
ö. Gyorsváltozás.)
Nyíltszíni taps. Kétféle nyíltszíni tap
sot kaphat a színész, ha népszerű és te
hetséges. Áz elsőt, amikor a színpadra
lép, a másodikat, mikor a jelenete után
távozik a színről. A második gyakran fel
csattan a nézőtéren, az első annál ritkáb
ban. Pesten csak néhány primadonnát, egy
két drámai hőst és szerelmes színészt, ko
mikust, szubrettet fogad tapssal a közön
ség. Olyan színésznőket, akik nagyon szé
pek és nagyon sok a hódolój uk. Olymi
színészeket, akik vagy szépek, vagy ele
gánsak, vagy nagyon tehetségesek és min
dig nagy szerepeket játszanak.
Nyilvay Irma, operetténekesnő, sz.
1844-ben. Színpadra lépett 1864. máj.
1-én. 1870. nyarán Aradi Gerőnél, 1871ben Latabár Endrénél működött. 1875ben Nagy Lujzához, 1876-ban öt évre
Teraesváry Lajos debreceni színházához
szerződött, majd M.ándoky Bélánál, Sághy
Zsigmond és Dobó Sándor egyesített társu
latánál, azután Aradi Gerőnél találjuk.
1881-ben Krecsányi Ignác társulatának
tagja. 1883. szept. 25-6n fellépett mint
vendég a Népszínházban, Suppé wAfrikautazó« c. operettje Bukkametta szerepében.
1889. márc. 9-től ismét Debrecenbe mű
ködik. 1881. telén )>Boccacoio« előadása
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után megtült és elvesztette a 'hangiját,
mire visszavonult a színpadtól. MegHiait
1909. szept. 10-én, Budapesten. — Férje
Vrasich Jenő minisztériumi hivatalnok
volt, kivel 1871. jan. havában lépett há
zasságra. Fia: Vrasich Jenő, székesfővárosi
segédhivatali igazgató.
Nyilvános főpróba. Az utolsó főpróba
neve, amely a nyilvánosság előtt történik.
Egy fővárosi tanácsi határozat értelmé
ben a nyilvános főpróbán csak száz sze
mély lehet jelen. Ezt a rendelkezést meg
újították 1913. márc. 26-iki kelettel. Á bu
dapesti színházak 1929. deo. havában el
határozták, hogy a ny. f.-t megszüntetik.
(V. ö. Előadási főpróba.)
, Nyirbaktai színészet Nyirbaktán (Sza'bolcs m.) 1870. jan. havában találunk szí
nészeket. Ezidőbíiu Kovács Ágoston tár
sulata járt itt.
Nyírbátori színészet.
Nyiirbátorban
(Szabolcs m.) 1871. aug. havában Várnai
Fábián, 1886. júl. havában Báródy Ká
roly az igazgató, A színköir a na,giyvendéglő
udvarán volt felállítva. A 80-as években
Rafcodczay Pál is itt volt igazgiató.
Nyíregyházi Ignác, karénekes, 1900.
szept. 1-től a M. Kir. Operaház tagja
volt. Megh. 1914. jan. 8-án, Budapesten,.
39 éves koi'ában. Kisebb magánszerepeket
is énekelt, még Kolozsvárott, a )>Hunyadi
László«-ban V. Lászlót is.
Nyíregyházi színészet. Mikor Kele
men László 1790-ben megalapította az
első magyar színtársulatot, Nyíregyháza
mjég nem szerepelt a városok sorában s
így az első magyar színtársulatok még jó
sokáig elkerülték Nyiregyházát. A 40-es
évek előtt csak a v áros lakóiból formálódott
itt-ott egy-egj műkedvelő társaság, amely
tágasabb vendéglői termekben
tartott
egy-két előadást. Még a 40-es évek elejém
elsőnek megjelent hivatásos színészek is
a Nagyvendéglőben játszottak, sŐt szép
nyiári (de többnyire poros) estéken a ven
déglő udvarián.
Nyíregyháza, melynek
1750~ben csak 500 lakosa volt, rohamosan
fejlődött s 1786-ban elnyerte hivatalosan
is a város nevet, míg 1837-ben rendezett

tanácsú város lett belőle. Fejlődésével meg^
nőttek az igényei is s mindent megkívánt,
amit az irigyelt Debrecen eléi't, így ren
des színtársulatok működését is. 1866.
márc. havában itt játszik Molnár György
vezetésével egy alkalmi táraulat; 1871. ápr.
10., 11, és 12-én Szathmáry Károly át
utazóban tartott előadást, majd szept. ha
vában Hubay Gusztáv, 1875. jún. havá
ban Miklóssy Gyula az igazgató. Az első
színjátszás céljára épült alkotmány fá
ból készült aréna volt a Zöldség-téren
(most Benes László-tér) 1873-ban épült.
A »Hárs vendéglő«-hÖ2; tartozott s az
1880-as években már olyan rozoga volt,
hogy állandóan élcelődő megjegyzések cél
táblája lett. Pedig nem egy halhatatlan
művész ragyogtatta benne művészetét.
Blaha Lujza naplój.áhán mint legkedve
sebb időt említi a nyii'egyháai arénáb'an át
élt diadalmas estéket. Az arénának persze
rendes színtársulata nem volt, csak ruhatár
és díszlet dolgában igen szeg'ényes, de an
nál hazafiasabb ^•.ándórtársulatok töltöt
tek el néhány nyári hetet poros, pókhálós
színpadán. Az aréna első 7 esztendejében
Károlyi Lajos, Lángh BoldÍ2sár, Mannsberger Jakab, Kuthy Béla, Gáspár Jenő és
Csóka Sándor színigazgatók telepedtek meg
a Hárs-vendéglőben néhány hétre, hogy
többnyire csalódottan álljanak odább.
Nyíregyháza nem sokáig érte be a kis
átvonuló társaságok lelkes, de szánalmas
művészkedésével, magasabb színművészet
után áhítozott s nem liiába, mert már
1881. és 1882-ben Krecsányi Ignác kas
sai társulata játszott pattogó petróleum
lámpák pislákoló, fénye mellett az aréná
ban . Krecsányi éveken át nem' adta ki
kezéből Nyiregyházát, sőt 1884-ben Új
házi Edét is vendégszerepeltette.
1885-ben az arénát már Aradi Gerő
színtársulata bérelte ki, aki után 1894-ig
ily en sorrendben következtek a színigaz
gatók: 1886: Báródy Károly, 1887., Ibdc.,
1889: a debreceni színtársulat Falentin
Lajos igazgatásával; 1889: Aradi Gerő
ismét visszatért, 1891: Kömley Gyula,
1892., 1893: Leszkay András (Debrecen),
azután: Rakodczay Pál, Halmay Imre,
Zoltán Gyula. Az aréna-korszak 1893ban lezárult, hogy helyet adjon az 1894-re
felépült és megnyílt Saéna-téri (most
Bessewffy-tér) új kőszínhiáznak. Az aréna
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Ggy konzorcium tulajdona volt. 1894rbeii rányi Sándor, Sik RezsŐ, Kormos Honka,
lebontották. Az új színházat egy rész Dainoky Viktor, KŐszeghy Teréz, Szende
Ferenc, Beregi Oszkár, Tanay Frigyes,
vénytársaság emelte, melyben legnagyobb
Összeggel (tízezer forint) Nyíregyháza vá-i Rózsahegyi Kálmián, M. Szoyer Ilona, Ki
rosa jiárt elől. A részvénytársaság' meg rály Ernő, Csortos Gyula, Halmai Vilmos,
szervezését Somogyi Gryula nyíregyházai Bajor Gizi, Darvas Lili, Halmay Tibor,
Fedák Sári, Somogyi Nusi, Kiss Ferenc,
kir. közjegyző indította meg 1892-ben
s két év múlva, 1894. febr. 6^in, Dobó Tamás Benő és Jaczkó Cia többször fel
Sándor tartotta meg benne az első elő léptek vendégként. Azok a művészek és
adást. Az első szereplők Lomniczy Béla, művésznők, akiket valamely családi kap
Dobó Sándor, íd. Némethi János, Mihályffy csolatuk Nyíregyházához fűzött: Nagy
Juliska, Kresz Irma, Szigethy Lujza, Bo- Sándor, Bihary László, Zemplényi Zol
ronkay, Hegyessy, Szentmiklóssy stb. tán, Vajda Ilona, Hudák Jueí és Hvaszta
Jolán,
voltak.
A város ettől kezdve évről-évre nagyobb
Ha a színigazgatók a közönség közö
figyelemben részesítette a kőfalak közé nyét felpanaszolták, a közönség köréből aa
jutott színészetet. A színigazgató részére volt a válasz, hogy a társulatok olyan
az első segélyt (200 frt készpénz és 10 rövid időig időztek a városban, hogy nem
öl tűzifa) a város 1896-ban nyújtotta, volt elég az idő: megszeretni a kiválókat.
míg 1898-ban végre birtokába vette a Van is eb'ben valami, ámde az is igaz,
színházat 25.000 forintért. Az elsÖ bérlő hogy a hiónapokra térj edő itt-tartózkodás
Kom'játhy János napi 2 forint bérért s az évenkinti visszatenés mégis kedven
kapta meg a színházat. 1894-ben nem ceket teremtett, akik nagyjiában a követ
csak Dobó Sándor tartott előadásokat az kezők : mától visszafelé: Gulyás Menyhért,
új színházban, hanem^ Tíszay Dezső, Bo- Takács Rózsi, Koronkay Rózsi, Turcsi
kody Antal. (Az ő társulata játszott elő Jolán, G. Székely René, Pattantyús Mi
ször villanyvilágítás mellett). 1896-ban ' hály, Várady László, Zemplényi Zoltán,
Geduly Henrik (ma evang'. püspök), Haas Polgár Gyula, Daniss Győző, Kabös
Mór és Somogyi Gyula felhívására meg László, Márkus Lajos, Medgyessy Juci,
alakult a Színpártoló Egyesület. Az itt Horányi Vali, Bihary László, Havassy
működő igazgatók sorrendben ezek voltak: Mimi, Koppány
Erzsi, N a ^ Anci,
1896: Csóka Sándor, Ágh Aladár és Be- Cseresnyés
Erzsi,
Medgyessy
Erzsi
ranek Mihály, 1897: Komjáthy János és József, Nagy Sándor, Teleki Ilona,
(Debrecen), 1897: Deák Péter (Óbuda), Borbély LiH, T. Simkó Gizi, Horváth
1898: Tiszay Dezső, Halmay Imre, 1899., Kálmán, Szigeti Ii^én, Nagy Aranka, Dör1900., 1901: Komjáthy János, 1902., gei Jolán, Viola Margit, Gömöry László,
1903., 1904., 1905: Makó Lajos, 1906-tól Bihary Böske, Hidassy Kálmán, Radó
1913-íg: Zilahy Gyula (Debrecen) és Ir- Nelly, Zilahy Gyula, Vajda Ilonka, Famay Béla. 1914: Márffy Károly, Hidassy lussy István, Gazdy Aranka, Kardoss Géza,
Kálmán, 1915., 1916., 1917: dr. Patek Ligeti Lajos, Báthory Mária, HuzeUa
Béla, 1918., 1919., 1920: Kiss Árpáa, Irén, Gyöngyi Izsó, Hahnel Aranka, Ke
Í920, 1921: Bethlen-Bruckner László, mény Lajos, Komlóssy Emma, Harkányi
1921, 1922: Neményi László, 1922., 1923., Gizella, Zsigmondy Anna, Ternyei Ala
1924., 1925: Heltai Hugó, 1925., 1926, jos, Singhoffer Vilma, Póthy; Frida, J á 1927., 1928., 192U,., Iy30: Gulyás Meny szay Olga, Almássy Lola, Deésy Alfréd,
hért. Rövidebb időközökben Alapi Niándor. Perczel nővérek, Sebestyén Géza, Pa-r
Az itt felsorolt színigazgatók idejében lágyi Lajos, Mészáros Margit, Klenovics
szintén az évek serrendjében a következő György, Jeszenszkyné Csáder Irén, Áldor
nagynevű színészek léptek fel vendiégkónt: Juliska, Tanay Frigyes, Rubosné Serfőzy
Blaha Lujza, PrieUe Comélia, Pálmay
Zseni, Szaesvay (Székely) Sáoidor, Ró
Ilka, Uj házi Ede, Jászai Mari, Márkus zsahegyi Kálmán, Margó Zelma, Tapol-i
Emília, Hegyesi Mari, Rózsa Lili, Iváufi
czai Dezső, Szigeti Lujza, PáJffy Nina,
Jenő, Gál Gyula, Thury Elemér és fele Rajz Ödön, Koronkay Ilona és Róza, Ra-sége Csige Böske, Vendrey Ferenc, Vi kodczay Pál, Réthy Laura, Somló Sán~i
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dor, Margó Célia, Kopáosy Juliska, Vadnay Vilmaj Molnár László, RónaszDki
Gusztáv, Dobó Sándor, Mándoky Béla,
Haday Sándor, Örley Flóra, Follinuszné,
Krecsányiné, Éíkó Lina, Tolnay Hermin,
Eszéki Emma, Bácskay Julcsa stb. stb.
Blaha Lujza nyiregyÜázi szerepléséről
igen melegen emlékezik meg' a naplójiában. Nagyon megkedvelte a nyiregy-,
biázi erdőt, a talyigát, a Sóstót és a kö
zönséget, mely őt rajongással vette kö
rül. A polgárság azzal is kifejezést adott
szeretetének, hogy a Sóstónak az .árkon
túli domb'jiá.t elnevezte Blaha-dombnak.
1886-ból feljegyezhető az az észrevé
tel, hogy a gazdaközönség teljesen távol
tartja magát a színháztól s a népet a
színházban csak' a cselédek képviselik.
Ez magyarázza meg azt a tényt, hogy
Nyíregyházán a színészkedés soha sem
hozta meg a népesség száma arányához
mért anyagi eredményt. Á nagyszámú
»tirpák«-lakosság ma sem tűnik fel a szín
ház nézőterén. ISST-iben az aiténában a
következő helyárak voltak: páholy 3 frt
50 kr., támlá^zék 1 frt, a többi 60 kr.
1880-ban kicsinosították a színkört, de
már 1889-ben ilyen leírás maradt fenn
az lállapotjiáról: »Áz aréna egy konzor
ciumé. Nátha- és reuma-tenyissztŐ intézet.
A széjjelszáradt deszkafalakon keresztül
szabadon süvít a léghúzáa, keresztezi azt
egy másik légáramlat, a nyikorgós bejá
rattól a szellős színpadon át s egy harma
dik a vedlett tetőzet felől. A karzatról
porzuhatagok hullanak alá.cí A közvéle
mény ekkor azt sürgette, hogy a nagyvendéglŐvel kapcsolatban építsenek színházat.
A panaszok . az új kőszínház 1894-ben
történt megnyitása után sem szűntek meg.
Küliönösen a fűtőberendezés adott okot a
további panaszra. A közönség fog\'aeogva,
bundában hallgatta az előadásokat s a
sajtó azt tanácsolta az igazgatónak, hogy
a színházat éjjel-nappal fűttesse, mert a
színészek rekedtek s a közönség lígy krá
kog, mintha éjféli misén volna. A füg^
göny olyan rövid volt, hogy mikor le
eresztették, térdig lehetett látni a lábakat.
Az új színház hélyárai a megnyitás
napjián: páholy 10 frt, támlásszél!: 2 frt
40 kr., körszék és erkély 2 frt, láüóhely
40 krajcár.
1895-ben vezették be a kŐszínházbá a

villanyt s a nézőtéren már is átalakításokat
végeztek. Megszüntették a földszinti .álló
helyet s helyére beépítettek két páholyt.
Ebben az évben lépett akcióba a »Besse~
nyey-kör«, a színház megsegítése céljá
ból s szinügyi albizottságot szervezett. A
»B6ssenyey-kör« támogatása nem is maradt
ígéret. 1912-ben Ballá Jenő városi pénzügyi
tanácsos (később polgármester) memorandu
mot nyújtott be a polgármesterhez egy
új, modern színház épület építése érde
kében. Az építéshez akkor 400.000 K
keUett volna s ez olyan nagy summának
tűnt fel, hogy az építésből nem. lett semmi.
Megemlítésre méltó az a körülmény is,
hogy a színházi elŐadiások anyagilag a
háborús évek alatt jártak a legtöbb ered
ménnyel.
1923-ban a színházat átalakították s a
kimosakodott színházat nagy ünnepséggel
nyitották meg a »Cigánybiáró«-val. Elő
adás előtt dr. Szabó Liászló »Kacagj, Bajazzo!« c. versét elszavalta Bihary László.
Hidvéghy Ernő ünnepi beszédet mondott.
Kardoss István városi tanácsnok ékes sza
vakkal átadta a színházat Heltai Hugó
igazgatónak, aki a város vezetőségének és
polgármesterének színházhpártoló érdemeit
méltatta.
A mai színház építése 1894-ben 110.000
koronába került.
A tervet Alpiár Ignác műépítész Abbiázia számára tervezte, de mégis Nyíregy
házán épült fel. Akkoriban meg is je
gyezték rá: »Tenger partjára szántad ter
vedet, s portenger közepébe kerültél.« Van
benne 22 páholy, azonkívül 259 egyéb ülő
hely és 180 személynek elegendő .állóhely,
azonban a mai viszonyoknalt már meg
nem felelő.
A helybeli sajtó és a közönség állandóan
új, modem színház megépítését sürgeti.
1924. óta a színház igazgatójával. Gu
lyás Menyhérttel és jól összeválogatott
társulatával a színházba j.áró közönség tel
jes mértékben meg. van elégedve.
(Dr. Bencs KÁlmmi.)
N y í r e g y h á z i Vilmos, színész, sz. 1851.
máj. 21-én, Ladmócon (Zemplén m.),
megh. 1919- december havában, Budapes
ten. Színpadra lépett 1875. augusztus
18-án,
Éákosi
Jenő színigazga.tón,ál.
1881—1882. telén Győrött működött.
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Nyiri Lajos
1893. jan. 1-től a M. Kir. Operaház
kanénekese volt. 1912. jan. havában nyuigalomba vonult. — Leánya: Ny. Ró-i
zsika, a kolozsvári színház .énekesnője volt,
megh. 1900 nov. haváhan, Budapesten.
— F i a : Ny. Ervin, híres zeneművész.
Nyixi Lajos, színész, sz. 1842-ben,
Nagyváradon, megh. 1889-b6n, ugyanott.
Színpadra lépett 1859. jún. 21-én, Budai
Józsefnél.
Nyiri Pál, operaénekes, 1938. dec.
19-en mint vendég fellépett az Opera
házban, a »Figaró házasságá«-baii, Figaro
szerepében. Ez időben a reiehenbérgi opera
tagja volt.
Nyiriné, színésznő. Pályáját Budán
kezdte. 1837. máre. 29-én fellépett Pes
ten, a németeknél, a »Szevillai borbélys
komorna szerepében.
NyirÖ Sándor, városi tiszti ügyész, sz.
1849. febr. 3-én, Nagybányán, megh.
1897. aug. 10-ién, Felsőbányán. Saínműve:
»A' fütty<(, niépszmű dalokkal 4 felv. Zen.
szerz. Serly Lajos. Bem. 1883. máj. 18.
Népszínház.
Nyirsy-Füó Gizella. A M. Kir. Opera
magántájicosnője. 1874. óta táncosnő; 25
éves működését 1894. szept. SO-án ülte
meg.
N y i r y (Kerék) György, úttörő színész,
sz, 1820-ban, Debrecenben, megh- 1905,.
okt. 25-én, Budapesten, a honvédkórházban.
1841. okt. 9 ^
lépett a színipályiára.
1848-ban honvéd volt és Bem vezérlete
alatt harcolt Piskinél, Szelindeknél. 1893.
jan. 9-:én Gryergyőszentmiklóson Tóvölgyi
Béla társulatánál megülte 5 0 éves j ubileumát, a )>Prófétá«-ban. (Zene nélkül.)
Eltemették a kőbányai temetőben, 28. I I .
tábla IV. sor, 9. szám alatt. Sírszomszédjai
Boross Antal és Szemerei Ignác. Szerény
sírkövét az Orsz. Színészegyesület állí
totta. — Neje: Németh Anna, komika,
alténekesnő, 1869. okt. 10-én lepett a
pályára.
N y i r y Judit, színésznő. Színpadra lé
pett 1869. okt. 15-én.

N y i t á n y (fr. — ouverture.) Zenés
művek bevezető része. Néha drámákhoz
is írnak nyitányt. A szót már ismeri a
»Honderű« is. (1843. L kötet, 392. ol
dal.) (V. ö. Élőzene.)
Nyitra-Zerdahelyi Lőrinc,
megyei
táblabíró, sz. 1793. aug. 8-án, \Nyitrazerdahelyen. Színműve: »A meglepő jelenet«, dr. 1 felv. Pest. 1846.
N y i t r a i Gergely, színész, sz. 1887.
júl. 27-én, Kecskeméten, megh. 1917. ápr.
8-án. Színpadra lépett 1904-b6n.
Nyitrai Gyula,
színész, sz. 1863.
ápr. 12-én, Nagyszombatban. Színpadra lé
pett 1883. nov. 16-án.
N y i t r a i Sándor, színész, sz. 1857-ben,
Pesten. Színpadra lépett 1872-ben, Miklóssy G-yxda színigazgatónál. Buffó-komikus és kedélyes-apa színész volt.
Nyitray Enúl,
író, New-Yorkban,
ahol gyermekkora óta él. »Lady Friendsíí
c. darabját New-Yorkban bemutatták
1913-ban.
N y i t r a i színészet. Nyitrán 1821. dec.
havában Kilényi Dávid társulata műkö
dött, majd 1826. jún. havában Balogh
István kis csapata keresi fel a várost, aki
»30 frtos j.övedelmek«-ről számol be nap
lójában. 1840. őszén Hetényi-Hevesi igaz
gatók voltak itt. 1842. májL végén Abday
S.ándor társulata kezdte meg előadásait az
»Arany szarvasK szállóban, de a közönség
részvétlensége miatt csak két hétig ját
szott. Utolsó előadását a színlapion e búcsú
szavakkal jelezte: »Bár erősen megbukva,
de mégis hálával örököl mindig a nyitrai
mélyen tisztelt közönségnek.« FŐbb tagok:
Abday, Békessy, Szigetvári, Tavaszi, Abdayné, Szigetváriné, KŐvári, Kovács, Bo
tos, SzőllŐsi. Két év multán ismét eljön
nek a színészek, ekkor Pázmán és Horváth
egyesített színtársulata kapott ide meghí
vást. 1845. febr. havában Chiabay Pál
játszott itt, 1859. febr. havában pedig
Kocsisovszky Jusztin. 1870. dec. havában
Gerö Jakab társulata működött. Támo
gatásukra a nyitrai takarékpénztár 100
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frtot, a megyei bizottság (gyűjtés) 181
£rt 50 krt és gr. Csáky főispán 20 frtot
adományozott. 1874—5. telén Szuper Ká
roly igazgató 'hirdeti itt a nemzeti művelt
séget. 1876. nov. liavában Balogh György
nyeri el a v.árost. Közben az történt, hogy
1871-ben mozgalom indult meg egy új szín
ház felépítése érdekében. Eleinte lOOfrtos
részvények utján remélték aszükséges 40.000
frt tőkét összegyűjteni. De ez nem sikerült
és az ügy a részvétlenség folytán elaludt,
m,íg az 1880. máro. 16-iki megyei köz
gyűlésen újra szóba nem került. Sorsjáté
kot rendeztek. Ez mindössze 15.000 frtot
jövedelmezett. A hiányzó Összeget a megye
szavazta meg az összesített alapok kamat
jövedelmeiből. Az építés Voj tha Adolf pápai
műépítész tervei alapján 1882. júl. l-én
indult meg, de a fölmerült nehézségek
következtében csak úgy volt befejezhető,
hogy a megiy.e még 10.000 frtot szavazott
meg. A színházépítés összköltsége tehát
45.000 frtra emelkedett. 1883. húsvétján
Tóth Béla volt a színigazgató. Ekkor már
nagyban épült az új színház, ,amely a
Városház-téren emelkedik, gÖrÖg stílben
tartott, nemes egyszerűségében impozáns
épület. A nézőtéren földszint 8 páholy,
63 támlás- és zártazék, 100 személyre álló
hely, az emeleten szintén 8 páholy és 25
erkélyszék, s a karzaton 3 sor ülőhely*
mögött 150 személyt hefogadó állóhely van
a közönség befogadására. A zenekar mé
lyített. Az elég tágas színpad 7 méter
széles, újabb szerkezetű. Légszesz hij j án
—• a megnyitás idejében •— olajjal világí
tották a úézŐtereö, a színpadot .és a mellék
helyiségeket pedig petróleummal. A szín
padi gépezeteket Galló Gyöng+y készítette,
a díszleteket pedig Lehmann Mór festette.
Az új színház megnyitása 1883. nov. 19-én
volt. Igazgató Bogyó Alajos. A meg
nyitáson színre került Dombay Ede proló
gusa, amit Eszéki Emma szavalt el, utána
Dobsa Lajos »V. L.ászló«-jából az esküjelenetet adták elő; ezt követte: »A minisz
terelnök telja« c. 1 felvonásos vj. és a
»Piros lbugyeILáris« o. népsz. első felvonása.
A következő évben ismét Bogyó Alajíos
az itt működő igazgató, majid 1886. nov.
havában Bács Károly vonult be nagy tár
társulatával. Ujabban itt járt igazgatók:
IQOS-han 3 hónapig Szabó Ferenc, ő kapja
meg a várost 1912-h6n is. Ekkor kedvelt

tagok: Fátyol Hédi, Szabóné Hei-vai Erzsi,
Honti Elma, Fábián Margit, Sebestyén
Kózsi, Havasi Szidi, Czakó Gyula, Timáo;'
Béla, Badnai János, Lebeda Géza, Szat
mári Sándor, Badványi DezsŐ, Baghi
Gyula. 1916. szept. 30-.án Szabados László
a színigazgató. A következő évben is 5
kapta meg a játszási engedélyt.
Nyolcadik Henrik.

(Lásd:

Henrik

VIII.)
Nyota ínyoka, hindu táneművésznŐ,
1926. máj. ö-én mutatkozott be nálunk
a Renaissanee Színházban.
Nyugat leánya. Opera 3 felvonásban.
Szövegét Belasco drámájából Civinini
Guelfo és Zangarini Carlo írták. Magyarra
Várady Sándor fordította. Zen. szerzetté
Puccini Giacomo. Színre került a bu
dapesti M. Kir- Operaházban, 1919. febr.
29-én. A címszerepet Szamosi Elza éne
kelte. Már megjelenésével is hódított s
játékával teljes illúziót keltett. Méltó partnere volt Környei Béla Johnson szerepé
ben. A harmadik főszerepet vendégéne
kes, Borghese Viglione énekelte. Nagy
kaliberű művészt ismertünk meg benne.
Kertész, Venczell, Bózsa S. Lajos voltak
a többi szereplők. A rendezés Alszeghy
Kálmán érdeme volt. A dalművet Kerner István karnagy tanította be és vezé
nyelte a legrej tettebh szépségek tökéletes,
érvényre juttatásával.
Nyugdíj. Ha a színész 30 évig műkö
dött pályáján, a befizetett százalék sze
rint nyugdíjat élvez. Báró Wesselényi Miitliós már 1794-heii létesített egy »penzió-kasszá«-t, amely azonban halálával
megszűnt. A nyugdíj
életb'eléptetésének kérdését utána Szákfy József vi
déki színész pendítette meg 1835-ben,
oly képen, hogy a vidéki igazgatók éven
ként 3 elŐadiást tartottak volna a nyugdíj'
javáiu. Indítványa azonban nem valósult
meg. Jancsó Pál úttörő színész elhalár
lozása alkalmával az )>Erdéilyi Hiradó« a
nyugdíjkérdessel kapcsolatban ezeket írjaí
>>Az ősz bajnok halála töbh gondolatot költ
fel bennünk: hogy a magyar színész sorsa
meg mily szomoritó, miszerint kegyurak
segedelméből kell Öreg korában élnie; hogy:-
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mily szülföéges volna egy szini nyugpénstár« (1845. dec. 5.) — 1847-ben Sepsy
Károly színigazgató is sürgeti a színészeti nyugdíjintézet eszméjéének megvaló
sítását a »Pesti I)ivatlap« 37-ilí számá
ban, az 1161-ik oldalon »Levelek a vi
déki színészet körébők c. cikkében, mely
ben több'ek között a következőket írja:
»A kitün'Őb'b vándorszínész és színiésznö
ha megöregszikj miután annyit küzdött,
olly sokat szenvedett zarándok útjában
nemzetiségünkért, hová hajtsa le fáradt
fejét élte végnapjaiban, hol találjon nyug
helyet, midőn; e plályáai a legnagyobl> szor
galommal is mit sem gyűjthetni? A' kor
mány által kinevezett igazgatók minden
évben tartoznának e:gy-egj előadás jö
vedelmét az intézetnek adni s az intiézet
a tőkét kamatokra osztaná; s kész lenne
a nyugdíj alapítvány néhány év alatt min
den erőltetés nélkül egészen.« 18ÖS. dec.
21-én a »Napkelet« jelenti, (4. szám, 63.
oldal), hogy a vidéki színészek nyugdíjalapjá.ra Fejér Karoly 40 frtot aJ.ánlott
fel. 1860-ban Havi Mihály a wKolozsvái-i
Színházi KözÍöny« 49. száma vezércik
kében sürgeti a nyugdíjintézet megterem
tését. A későbhi mozgalmat e téren »A
Színpad<í indította meg és ennek alapján
létesült az Orsz. Színészegyesület kebe

lében a színészek nyugdíj in bézete. (V. ö.
Színiészegy esület.)
Nyugdíjas színész. Az OIBZ- Színésze
egyesület azon tagjai, akik m,ár nem mű
ködnek színpadon, nyugdíjjogosultságuk
névén visszavonulnak, — ezeket nyugdíjas
színészeknek hívják. Van ná eset, hogy
az ilyen nyugdíjas reaktiváltatja magát,
amihez a Színészegyesület hozzájárulása
szükséges. A nyugdíjaztatás főkelléke a
30 évi szolgálati idŐ betöltése. Hamarahb
csak akkor léphet a színész nyugdíjba, ha
beteg és ezt orvosilag igazolja. Betegségát
azután az Egyesület hivatalos orvosa is
felülvizsgiálja.
Nyugdíj-intézet. Az Orsz. Színészegye
sület Nyugdíjintézetének (L. o.) elneveaése.
Nyugdíj-könyv. Az Orsz. Színifez
egyesület kebelébe tartozó színészek iga
zoló (ellenőrző), tehiát tagsági könyve,
melybe a havonta levonandó o/o-okat be
jegyzik. (V. ö. Ellenőrzési-könyv.)
Nyúl Lajos, színész, sz. 1884. aug.
24rén, Kecskeméten. Színipályára lépett
1905-ben. Élményeiről könyvet írt: »Színészhistóriák« c. alatt.

— 391 —

Öbecsei színészet. Őbecsére (Bács m.)
a magyar szíutársulatok elég gyakran lá
togattak el. 1882-beii Szegedi Mibály tár
sulata játszott itt. 1884-ben. pedig a
Nyéki János, aki itt ülte meg 25 éves
színészi jubileumát a wNagyapócí Nagy
Jancsi szerepében. 1912~bea Fehér Vilmos
fcájTBulata játszott a városban. — Az óbecsei színpártoló egylet megalakult 1895.
aug. havában. Vezetője Gubanits Fereuc,
az »Öbeosei Hirlap« főmunkatársa.
Óberammergaui passió-játék, A passiójátékok egész a tizenkettedik saáaadíg ve
zethetők vissza. így tudjuk, hagy Barbarossa Frigyes császár már 1189-ben ada
tott elő húsvéti játékokat. De miég ezek
a legrégibb passiójátékok nem csak Krisz
tus kínszenvedéseinek bemutatására szorít
koztak, hanem epizódokat is bemutattak az
evangéliumból. így például egy tizenhar
madik ezíázadbeli passiójiátefcban benne van
Krisztus csodatevése és Mária Magdolna
megtérítése, valamint Liázáx feltámadása
és Júdás árulása. Ebbe a csoportba tar
toznak az oberammergaui passiójátékok is,
amelyeknek legrégibb szövege 1662-ből
származik
és
pompás
fametszetekkel
van díszítve. Az oberamlnergaui játékok
eredete egy hagyomány szerint fogada
lomra vezethető vi^za, amelyet az 1663ikí súlyos pestis epidéuxia alkalmából tet
tek . Már a következő évb en megtartot
ták az első előadiást, melyet aztán'tíz éven
ként megismételtek. A tizenhetedik szá
zad végén határozták el, hogy mindig' az
évtized véglén tartjiák meg az előadásokat.
1770-ben ismeretlen okok miatt egész Ba
jorországban betiltották a passió] átékokat.
Amikor az oberammergauiak a választófejedelemlnél a tilalom beszüntetését kérték,
a fejedelem ezekkel a azavaÜ:al utasította
vissza kérésüket: »Passiójáüftkok helyett in
kább templomba járjanak és prédikáció

kat hallgassanak!« Csak tíz év múlva en
gedték meg nekik az előadásokat, miután
a szöveget alaposan megcenzurázták) és
megtisztították
nátnely
trágárságoktól.
Európai hírnévre 1850-ben tettek szert a
játékok, amikor Eduárd' Devrient, a hí
res színháztörténetíró lelkes cikket írt ró
luk. Érdekes módon maradtak abba a
passiój.átékok 1870-b'en, amikor a fran
ciák megüzenték a háborút. Egyszerre le
kerültek a műsorról s csak a következő
évben folytatták a sorozatot ott, ahol abba
hagyták.
1870—72 körül az oberammergauiak
Pesten a józsefvárosi plébánia templomi
mellett a Mária Terézia-téren némajiátéjsban harmónium kísérettel eljátszották a
passiót; 1900 okt. havában pedig a Vá
rosligeti Színkörben mint vendégek lép
tek fel.
Oberleithner Miksa, német zeneszerző.
Nálunk is színre került műve: »Vasfeszület« (Der eiseme Heiland), opera. Szövegét
írta Warden és Welleminsky. Bemutatta
Préger Miksa stag'gdoneja a Városi Szín
házban, 1918. máj. 25-én.
Obernyik: Károly, színműíró, sz. 1815ben, Kömlődön (Komárom m.), megh.
1855. aug. 17-én, Pesten. Iskoláit Hajdú
nánáson és Debrecenben járta. 1837-hen
Csekére költözött, Kölcsey Eerene szatmármegyei birtokára, ahol a költő közelében
való tartózkodása írói kifejlődésére hatás
sal volt, valamint a gazdag könyv
tár
használata
tudásának
táplálásara
bő anyagot nyújtott.
Megismerkedett
Kölcsey látogatóival: Szemere
Pállal,
Eötvös József és Wesselényi Miklós
bárókkal. Meleg barátság fűzte Vachotthoz
és Petőfihez is. 1841-ben elvégezte a jogot
és szeptember 18-án felesküdött ügyvédnek.
1850. őszén a Nemzeti Színház dráma-
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bírálóbizottságának tagja volt. Színikritikái a »Pesti Divatlap«-ban jelentek meg.
Emléktábláját a köiolődi református lel
készlakon 1928. máj. 2 7 ^ n leplezték le.
Életrajzát megírta Ferenczy József, 4 kö
tetben. 1878—1879. Színművei; »Örökség«,
dr. 5 felv. Bem. 1844. aug. l a Felújí
tották 1863. jan. 13. Nemzeti Színbáz.
(25-ezör került színre.) »Elsőszülött«, dr.
4_felv. Bem. 1846. jan. 24. U.. o. »Egy
kis kaland«, vj. 1 felv. Bem. 1846. aug.
8. U. 0. »Fiatal nagynéne«, vj. 3 felv.
Bem. 1847. okfc. 7- ü . o. »Fó'úr és pór«,
Bzomorúj. 5 felv- Az Akadémia 1843-ifci
pályázatán 100 darab aranyat nyert. Bem.
1848. május 2. Kolozsvári. >Anya és
vetélytársnŐ«, dr. 5 felv. Bem. 1850. jan.
7. Ü. o. »KhelonÍ8z«, tört. dr. 5 felv,.
Bem. 1854. nov. 8. U. o. »Brankovics
Gjörgy«, szomorúj. 5 M v . Bem. 1856.
jún. 3. U. 0. (Ebben lépett fel utoljára
és a színpadon roskadt ífesze Egressy Gá
bor, 1866. júl. SO^áu'. Híressé tette m%
Erkel Ferenc zenéje. L. Braukovios cím
szót is.) »Messiás(c, szomorúj. 5 felv.
»Magyar kivándorlott a bécsi forradalomban«, vj. 2 felv.
Oberon,
opera 3 felv. Szövegét írta
Plancbé. Ford- Hevesi Sándor. Zen. szerz.
Weber Károly Mária. Bem. a M. Kir. Opera
ház 1914. jan. 29-én. (A londoni Covent
Garden színház számára írta W., maga
dirigálta bemutatóján, 1826. ápr. 12-én.)
Díszleteit gr. Bánffy Miklós intendáns
tervezte; rendező' Hevesi S,ándor volt. Cím
szerep: dr. Székelybidy Ferencné Marscbalkó Eózsi; Hüon: Székelybidy; Rezia: SebeŐk Sári (Oceán-ária!); Almanzor: Toronyi Gyula; Tberezmin: Gábor
József; Fatime: Várady Margit; Puek:
Bársony Dóra. Dirigálta; Kerner István.
Oberfci Károly, karnagy. 1862. szept.
bávában kezdte színbázi működését.
Obey (obé) André, francia azműíró,
Szműve: »A mosolygó asszony« tragikom.
2 felv. Társsz.: Amiel Denys. Ford. Színi
Gyula. Bem. 1922. szept. 22. Bel\nárosi
Színház.
Obsitos. (Az) Énekes színjáték 3 felv.
Irta Bakonyi Károly. Zen. szerz. Kál
mán Imre. Bem. 1910. márc. 16. Víg

színház, a következő szereposztással; Nem
zetes asszony: Haraszthy Hermin; Máiesi, a leánya; Varsányi Irén; Andris, ob
sitos vitéz: Hegedűs Gyula; Buzogány
Márton: Vendrey Ferenc; Jóska, a fia:
Tanay Frigyes; Százszorszép: Tapolczai
Dezső; Tihamér, a fia; Sarkadi Aladár;
Piroska, a leánya: Komái Berta; Bálint,
ispán: Balassa J e n ő ; Öreg paraszt; Ti
hanyi Miklós; Becirker; Szerémy Zoltán;
Egy legény: Bárdi Ödön; Hetes; GyőzŐ
Lajos; Kati, szakácsnő; Kiss Irén; Zsófi:
Jancsó Jolán; Borcsa, Sári, cselédek;
Szeredai M., Jancsó L.; Rózsi: Csikváry
M.; Marcsa: Gellért I. Bécsben: 1911.
okt. 27-én a Bürgertheater is bemutatta.
Öbudai színészet. Öbudán elvétve jár
tak magyar színészek. Tudunk adatot 1849bŐl, majd. 1864-ből, amikor is Keszy Jó
zsef társulata kezdte meg itt ápr. 17-én
előadásait, a »Dobó Katicá<í-val. (A társu
lat jobb tagjai voltak; Muborai Etel, Te
mesvári, Doktor Antónia stb.) "1874. hús
vétján pedig Kőmives Imre és Lókai An
tal társulata jött Öbudára. á. színköi?
1892. jún. lO-én nyílt meg.
Építette
Goldberger Imre. (Meg^h. 1892. júl. 25.)
Első előadásul a »Tündérlak Magyarhonban« c. népszínmű került színre. Igaz
gató ifj. Károlyi Lajos volt; 1893-ban
Kakodczay Bál, 1895-ben Halmay Imre
az igazgató, aki »Bánk bán<í-nal kezdte
meg itt előadásait. A címszerepet Mol
nár László játszotta. (V. Ö. Kisfaludy
Színház.)
Ocskay brigadéros, Színmű 4 felv.
írta Herczeg Ferenc. Bem. 1901. febr. 8.
Vígszínház. Személyek: Ocskay László:
Fenyvesi Emil; Tisza Ilona: Csillag Te
réz ; Pyber vikárius: Hegedűs Gyula; Ozoróczy: Kazaliczky Antal; Jávorka Ádám:
Gótb Sándor; D ü i ; Delli Emma; Szö
rényi: Gál Gyula; Ocskay Sándor; Ta
polczai Dezső; Palóc: Szerémy Zoltán.
100. előadása: 1902. jan. 1. (Egyúttal
a Vígszínház magyar műsorának első elő
adása, mely alkalomra Jókai Mór verses
élőbeszédet írt, melyet Tapolczai DezsŐ
szavalt el.) Felújították 1917. dec. 22-én.
150. előadása: 1918. jan. 2-án volt. A
Nemzeti Színházban is színre került 1923.
okt. 31-én, majd 1926. szept. 24-én. A
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címszerepet Kiss Ferenc jiátszotta. Tisza
Ilona: N. Taenády Ilona; Dili: Tőkés
Anna; Pyber: Hajdu József; Jávorka
Ádám: Tímár József; Palóc: Sugáx Ká
roly; Ocskay Sándor: Porgács Antal volt.
Ugyancsak a Nemzeti Színliázban 1929.
nov. 9-én Bethlen Gábor emlékezetére a
következő szereposztásban játszották: Ocs
kay László: Petheő Attila; Tisza Ilona,
Kováck István özvegye: N. TasnádyIlona;
Tisza J u t k a : Ághy Erzsi; Pyber, vikárius:
Hajdú József; Ottiik György, fejedelmi
udvarmester: Na,gy Adorján; Jávorka
Ádám: Tímár József; Dili, kóbor cigány
leány: Tőkés Anna; A palóc: Hosszú Zol
tán ; Szörényi, százados: Bartos Gyula;
Tarics. főhadnagy: Abonyi Géza; Ocskay
Sándor, vice-hadnagy: Forgács Antal;
Czeglédi, vice-strázsamester: Fehér Gyula;
Hamza, káplár: Bodnár Jenő; Krupies,
tizedes: Gabányi László; Málcsák, tizedes:
Tapolezai Gy. (Ocskay huszárezredében);
Königsegg gróf vérteskapitány: Lehotay
Árp.ád; Papes, kvártélyinester: Mihályfi
Béla; Dudás, hadnagy: Harasztos Gusz
táv (császári tisztek); Udvari kamarás: Su
gár Károly; Hajdutiszt: Gyenis Ede; Pa
lotás tiszt: Ónodi Ákos; Pap: Vándory
Géza; Fejedelmi gránátos: Szőke Sándor;
Hajdú: Szőke Lajos. .
O c s k a y Kornél dr., operai tenor, sz.
1885. dec. 9-én, Szegeden. A szegedi ke
gyesrendi gimnáziumban érettségizett, az
után Budapesten az egyetem- jogi fakul
tására iratkozott, közben Bihari Ákos kecs
keméti színigazgatónál próbát énekelt. A
próba síkerétől serkentve Mad'er RezsŐ
operaigazgató előtt is énekelt, kinek bizta
tására a Zeneművészeti Főiskolán az ének
tanszakot végezte. Állomása 1910—14-ig
Krecsányi Ignácnál Buda-Temesvár; 1914^
tői—19-ig Almássy .Endrénél Szegeden,
1919—20-ig Heltai Jenőnél Debrecenben,
1920-ban a Vigszínházban vendégsz;erepelt
())A hermelines nő« ezredesét énekelte),
1920—21-ig a Városi Színháznál, 1921—
25-ig ugyanott és a M. Kir. Operahá,znál.
1925--ben polgári pályára tért át, vendéglős
lett, de egy év alatt megbukott s 1926ban visszatér Szegedre. Ekkor a Népjóléti
Miniszter kinevezte a Szegedi Munkásbiz
tosító Pénztár tisztviselőjévé. 1927-ben a
szegedi Ferenc József Tudomány-Egyete

men jogi doktorátust szerzett. 1928-ban
a szegedi Városi Színház állandó vendóo^
szereplésre szerződtette. Szerepei: Bánk
bán, Escamillo (Carmen), Pagliaoci, Troubadour, Cavaradossi (Tosca); legnagyobb
sikere a »Zsidónő«-ben volt, melyet 1922.
novembertől 1933. júniusig huszonötször
énekelt telt ház előtt Budapesten. Neje:
Hilbert Janka, énekesnő, sz. 1889. márc.
1-én, Budapesten; az Orsz. Zeneakadémiát
1912-ben végezte. (Lásd: I I . köt. 252old.)
O c s k a y Mihály, operaénekes, sz. 1888.
júl. 19-én, Szegeden. Ocskay Kornél test
véröccse. Érettségi után Budapesten a pénz
ügyminisztériumban kapott állást, 1911ben színész lett Erdélyi Miklósnál, Nagy
váradon. A liáború alatt bevonult és mint
főhadnagy küzdött a harctéren. A háború
után Aradra szerződött, onnan 1922, ok
tóberében meg^'iált. 1924-ben Andor Zsig'mondhoz szerződött Szegedre. Itt 1928.
szept. havában egyhangúlag megválasztot
ták alsóközponti kántorrá.
Odette, (odett), szmű 3 felvonásban,
írta Sardou Victor. Pesten először 1882.
márc. 3-án került színre, a Nemzeti Szín
házban. Főszereplők: Helvey Laura, Már
kus Emília, Csillag- Teréz, Nagy Imre,
Halmi Ferenc, Náday Ferenc és Mihályfi
Károly.
OdlUon Helén, német színésznő, sz.
1865. júl. 31-én, Drezdában. Meissenben
lépett színipályára, majd 1882—1891-bün
Berlinben volt szerződtetve, ezután a bécsi
Népszínház tagja lett. 1893-b'an férjhez
ment Girardi Sándorhoz (L. o.), tŐle azon
ban elvált és Eakovszky Ferenchez ment
férjhez, majd tőle is elvált; később Pesich
zágrábi gyógyszerész, végül dr. lladván
orvos volt a férje. 1897. jan. 31-.én Buda
pesten vendégszerepelt a Somossy-orfeumban, egy bécsi színtársulattal, az »Aranyj
ílva« c. darabban.
O'Donell grófnő, zeneszerző, fcöltŐnŐ.
(Lásd: Tarnóc2y Malvin.)
Odry Á r p á d (pacséri), színész, a Nem
zeti Színház örökös tagja, a Stúdió főren
dezője, az Orsz. Színészet! Akadémia igazga
tója (Ó. Lehel fia), sz. 1876. szept. 25-én,
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Budapesten. Színészakadémiai növendék
korában, 1897. jan. 25-én, a »FŐvárosi
Lapok« megdicsérte a »Bemardo MontiUa«
Gonzalo szerepében. 1898. máj. 1-éa lépett
a színpadra, előbb Nagyváradon játszik,
mint a kolozsvári szín'ház tagja, onnan
Debrecenbe szerződött, Komjáthy János
hoz, hol 5 évig, közben egy évig Makó
Lajosnál, Buda-Temesvárott, működött.
1904. Bzept. 8-án mutatkozott be a Víg
színházban, mint az intézet új tagja, a
»Csendes szóbéka c. drámában. Innen nem
sokára a Nemzeti Színházhoz szerződtették.
1923. ápr. 21-én -örökös taggá nevezték ki.
1926. márc. 4-én a Kisfaludy Társaság
Shakespeare-bizottsága kültaggá választotta
meg. 1927. dec. 28-4n elnyerte a EKisfaludy
Társaság Greguss-jutahnát, I I I . Richárd
kiváló alakításáért. 1928. novemberétől a
Stúdió főrendezője. 1930. március 6-án
ünnepelték meg Nemzeti Színháza tagságá
nak 25-ik évfordulóját, amikor is a Kor
mányzó a Ill-ad osztályú polgári érdem
kereszttel tüntette ki, pályatársai pedig át
adták neki a Nemzeti Színházi emlék
gyűrűt s az erről szóló oklevelet. Ápr.
3-án a Színművészeti Akadémia igazga
tójává neveztélí ki. FÖbb szerepei: Denis
(A diktátor), Kossut^h Lajos (A híd).
Henry de Guise (A férfi szíve), Trcgnier
Gorard (Az árnyék), Jézus {Igazi passió),
Bellach (Ahol unatkoznak), Orvos (Dr.
Nikodémusz), Des Prunelles (Váljunk el).
Halben (Zenebohócok), Prospero (Vihar),
Gyéresi Mihály (Sziibéria),
Petruccio
(Makrancos hölgyek), Thomson (Névtelen
hajó), D'Azyr (Mirett), továbbá Tanner
John házassága, Solness építőmester, John
Gábriel Borkmann, I I I . Richárd, Mac
beth, Hamlet, Cyrano címszerepei, stb.
Színműfordításai: »Ne váljunk el!«, vj.
3 felv. Irta Pinero Arthur. (Hevesi Sán
dorral.) Bem. 1912. okt. 4. Nemzeti Szín
ház. »Don Jüan estéje«, dr. 15 képben,
írta Lenormand. Bem. 1930. máj. 2. U. o.
Nagy színjátszói tehetségéét atyjától 'örö
költe, de ez a tehetség sokáig nem' tudott
művészi formiát ölteni. A fiatal Ódrynak
sok akadállyal kellett megküzdenie, amíg
odáig jutott, ahol ma van. Beszéde nehéz
kes, akadozó volt. Ám az erős akarat győ
zött a természeten s :ma ödry a lehető leg
tökéletesebb beszédtechnikával rendelkezik.
Szerelmes színésznek indult e mint ilyen

inkább a társadalmi színművekben ját
szott. Ez a szerepkör azonban egyre tá->
gult s igen nagy skálává szélesedett. A'
szerelmes színészből néhány év múlva egyreelmélyedőbb Ibsen-interpretátor lett, majd
meg Shakespearenek néhány nagy jeUem,-szerepét Öltöztette egészen új fonnába.
Ödry a modern színjátszás mestere s
egyenesen a magia útj.án jár, hadat üzenve,
vagy inkább hátat fordítva mindpnfélQ.
színpadi konvenciónak. Ö mindig egyéni
és mindig érdekes, habár a lehető legegy
szerűbb eszközökkel dolgozik;- Ezért van,
hogy a még nem egészen neki való sze-repben is van egy-egy momentuma, ami
játékát sikeressé teszi.
Korlátai, határai neki is vannak. A páthosz majdnem teljesen hiányzik belőle,
sőt hiányaik néha a lendület is és mégis
sikerre vitt több olyan szerepet, amelyet
addig csak pathetikus előadásban véltek
megoldhatni. Ódry teljesen a mai kor
gyermeke, a mai kor művésze. Csupa ész
és ideg. Á szíve is csak ezeken keresztül
szólal meg.
Nagy színpadismerő s lázas tevékeny
séggel egyedül csak hivatásának él. Ezért
foglalkozik a rendezéssel is. Ebbeli tevé
kenységét már 1901-ben megkezdette Kom-játhy János társulatánál. A Nemzeti Szín
háznál 1913-ban kezdett rendezni s ezena téren is éppen olyan színvonalon műkö
dik, mint színészi szereplésében. Általá
ban minden tevékenységében maglasrendű-ség nyilvánul meg.
Ódry Attila, (pacséri), énekes szí
nész (Ó. Lehel fia), sz- 1880'. okt. 16-iáji,
Budapesten. Zeneakadémiát végzett, majd'
1909-ben lépett a színipályára. A M. Kir;.
Operához szerződött, melynek azóta állandó
tagja. Neje: Táuschler Alariska, kivel
1922. febr- havában lépett házasságra.
Odry Gergely, (paoséri), színész, sz.
1873. febr. 25-én, Pacséron. Atyja —
Ódry Lehel testvére — rendőrkapitány
volt Budapesten. Színipályára lépett 1896..
nov. 26-án, Peterdi Sándornál. Tagja volt
a Népszínháznak, majd' Serly Lajossal be-jiárta a külföldet. Hazatérve Janovics JenŐ,.
Somogyi Károly, Kojnjáthy János, majd
Sebestyén Géza színtársulatánál működött,.
1922-ben megülte, 25 éves jubileumát.
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ódry Lehel
ödry Lehel
(pacsóri), bariton ének
művész, sz. 1837. nov. 30-án, Nemesmiliticsen (Bácsbodrog vm.), megii. 1920.
febr. 5-én, Aradon. Négy ginmáaiumot
végzett Baján, majd vaskereskedő tanonc
lett, 'mikor felszabadult, Bécsbe került, abol
magánúton könyvelŐséget tanult. Érces
hangjával baráti kiörökben feltűnést keltett,
amire énekelni megtanult. Anyja halála
után visszakerült Bajára, ahol Molnár
György színigazgató működött. A szín
társulat innen Pécsre ment, ó. — mi
után nagy kedve volt a színipályához —
utánuk indult és 1858. okt. 8-án színész
lett 12 frt havi fizetéssel. Mint jóhangú
kezdő több kisebb énekpartit kapott; sokat
másolgatott, hogy minél több színdarabot
megismerhessen; azután kis társulatoknál
hányódott-vetődött, majd Horváth György
gyulai társulatánál népszínműénekes lett.
Itt Szamosy Elek festőművész, Munkácsy
Mihály mestere, megtanította festeni; me
leg barátság is fűzte Ó-t Munkácsyhoz.
1862. tavaszán Kaposváron »Viola« cím
szerepében Somssich Pál tetszését annyira
megnyerte, ho,gy a Nemzeti Színház meg
hívta vendégszereplésre. 1863. január havá
ban szerződött az intézethez, mint kar
énekes. Radnótfáy Sámuel intendáais ren
deletére StoU Péternél tovább képezte
hangját. 1864-ben már »Norma« operá
ban Oroveso szerepében sziép sikert ért el;
miután azonban nem vették ki a kórusból,
1865-ben Kolozsvárra szerződött magán
énekesnek, de 1869-ben visszahívták a
Nemzeti Színházhoz, ahol ápr. 1-én fellé
pett a »Borgia Luoretia« Alfonso I^errara
szerepében. 1872. év elején báró Orczy
Bódog intendáns és Richter János kar
nagy-igazgató közti differenciák miatt el
hagyta az intézetet. Bácskai kis birtokát
eladta, annak árából fiatal feleségével, Eadeczky Józsával (ki 29 évig működött az
operai kórusban, hol 1901. jan. 14-éu bú
csúzott el), külföldi tanulmányútra indult.
1873-ban Erkel Ferenc elkészült »Brankovics György« c. operájával, melynek
címszerepét 0. részére írta — ez volt a
visszaszerzó'dtetés egyik fŐrújgója. Bőhm
Gusztáv halálával (L, o.) kínevezték operai
rendezőnek is. 1884-ben a M. Kir. Opera
ház tagja lett. 1885. márc. 22-ón a bécsi
udvari operában vendégszerepelt mint
Hamlett, e vendégszereplés után itthon 9500

frtos gázsiját 12.000 frtra emelték. 1896.
jún. 19-én nyugdíjba vonult, de azért to
vábbra is fellépett mint ballada-énekes
hangversenyek alkalmával; három éven át
pedig Leszkay András színigazigatónál mint
operai művezető és énekes funkcionált.
1917. ápr. 14-én Aradon nagy lelkesedés
sel ülték meg 80-ik születésnapját. Aa
estét a Kölcsey Egyesület rendezte. Művei:
»Az életből ós a 8zínpadról«. Színházi re
gény. Budapest. 1875. (Két kötet.) »Az
ének- és j.átékme8ter<(. Budapest. 1893.
Színműve: »Brankovics György, Szerbia
despotája«, eredeti dalmű 4 felv. Zen.
szerz. Erkel Eerenc. Szövegét Obernyik
Károly drámája után írta Ormay Ferenc
társaságában. Bem. 1874. máj. 20. Nem
zeti Színház. »A virágasszony leányait, éne
kes népsz. 3 felv. Bem. 1877. júl. 10. Fő
városi Nyári Színkörbien, Gerőffy Andor
nál. »Féiiér páva«, »Piro8 Panna«, 3 felv.
népszínművek. 1877. »Szórakozott«, vj. 1
felv. »Nemesek kapitánya<í, »Falu nyelve«,
népsz. »A házi poHtikaw, vj.
Ödry Zuárd, (pacséri), színész, Ó. Le
helfia. Szép, mély bariton hangját atyjától
Örökölte. Előbb a Magyar Színház tagja
volt, később lelépett a színpadról és anya
könyvvezető lett. — Neje: Keczery Irén,
színésznő, 1890. ápr. 1-én a Nemzeti Szín
ház tagja lett. 1898. márc. 24-én volt
a házasságuk, Pozsonyban.
Odysseus (Odisszeusz)
Öröksége,
tragédia 3 felvonásban, írta Terramare
György, osztrák író, fordította ós átdol
gozta Sebestyén Károly. Bem. 1915. márc.
27. Nemzeti Színház.
Oedipusz (Ödipusz.) (Lásd: Oídipus.)
Oedipus Kex, oratorio-opera 2 felv.
Sophokles után írta Jean Cocteau. Zen.
szerz. Igor Stravinszkl. A M. Kir. Ope
raházban bem. 1928. dec, 14-én, az eredeti
latin nyelvű szöveggiel. Vezényelte líékai
Nándor. Személyek: Oedipus; Závodszky,
Zoltán; Jocaste:
Budánovits
Mária;
Creon: Szende Ferenc; Tiresias: Székely
Mihály; A pásztor: Somló József; A hír
nök: Szende Ferenc. (Magyarázó: To
ronyi Gyula.)
Oesterr-eiclier R., osztrák színműíró.
Nálunk is színre, került színműve: »Az
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adjutánsK, operett 3 felv. Társéi. Schönthan F . Z en. szerz. Winterberg Róbert.
Bem. 1911. okt. 22. Nagyváradon és 19i4.
máj. 23. Fővái"Osi Nyári Színház.
Offenbach J a c q u e s , fr. zeneszerző, sz,
1819. ]un. 21^11, Kölnben, megh. 1880.
okt. ö-éa, Párizsban. Tanulmányait 1833
—1837. a francia fővárosban végezte és
1838—1848-ig zenekarban, koncerteken
gordonkázott, 1849—1853-ig a Théátre
Frangais karmestere volt és Musset »ChandelierK-jéhez szerzett betétje (Fortunio
dala) alapította Tneg hímevét. A Ohamps
Elyséesn egy kis színházra tett szert:
Théátre des Fantaisier Parisiennes nevet
adott neki, prológot Entrez Mesdames et
Messieurs c. Ludovic Halévy írt (Serviéres álnéven), későbbi dicsőséges munka
társa. 1855-ben Bouffes Parisiennes név
vel saját kis színházat alapított és 1866iig
ezt vezette, majd utóbb tíz évig a Théátre
de la Gaité színházat igazgatta, de darab
jainak olyan sikerei voltak, hogy más pá
rizsi színházak is egyidejűleg adták. 1861.
júl. 12-ién Pesten is vendégszerepelt tár
sulatával, a Nemzeti Színházban, a »La
ohatte metamorphosé en femme« (A nővé
változott macska) és a wMesdames de la
Halle« (A kofák) c. operettel. 1872. ápr.
IS^áii ismét Pestre jött, 16-án a német
színházban dirigálta »ScÍmeeball (Boule de
neige)« c. operettjét.
Alig van a zeneirodalom költői között
piárja annak a népszerűségnek, mely Offen
bach Jacques páratlanul invenoiózus muzsíkájiának minden ütemét majdnem egy
század óta az egész világ közönségének köz
kincsévé tette. Ezek a csodás ga2MÍ'agsággal ömlő melódiák ma ugyanolyan frissek,
színpompában ragyogók, mint megszüle
tésük idejében. Az operett-gyűjtőcím alá
foglalt. 103 színpadi műve: kincsesbiányái a
muzsika nemes lértékeinek, sŐt úgy látszik,
kimeríthetetlen kincsesbányiái, mert az
utóbbi évtizedek operettezerzői partitúrá
juk tekintélyes részét »kölesönzik« a kölui
zsidó kántor zseniális fiától.
Nálunk színre került mű\"ei ezek: sAncsi
BÍr, Jancsi nevet«, (1878.) »Angot« (L.
o.)í »Átváltozott macska«, »Brabanti Elza«,
)>Chouffleuri úr otthon lesz«, »Dajka«,
»Daphnis és Chloé«, »Diva«, »Dunanan apó«
(L. 0.) (Népszínházban 1875., 12-szer),

»Eljegyzés lámpafénynél« (u. o. 1884.
5-ször, a M. Kir. Operaházban 1890. dec.)
»Elisondói leány«, »Favartné« (1879. nov.
13., 33-8zor.), »Pecsegők«, »Férj az ajtó
előtt«, »Fíeurette«, »Fortunio dala«, »Franciák Milanóban« (1880. dec. 17., 19-szer),
»Genov6va« (L. o.) »Georgiaí szép nőkíí
(Budai Népszínház, 1864. aug. 13.), »Gerolsteini nagyhercegnő« (L. o.), »Herc6gasszony« (1883., 9-szer, Hegyi Aranka,
Pálmay Ilka, Kápolnai János tenor. Vidor
Pál bariton. Tihanyi Miklós, Solymossy
Elek, Kassai Vidor, Újvári Károly,
Andorffy Péter), — »Hoffniann meséi« (Ij. 0.), »Kakadu«, »KékszakálLú
herceg (L. o.), »Kofák« (Budai Nép
színház, 1863. okt. 3.), >>MonsÍ6ur és
Madame Benis«, ))Orfeusz« (L. o.), »Párisi élet« (1889., 12-szer), »Périchole«,
»E,ablók<(, »E.obinson Crusoe«, »Saintfleuri
róz8a« (1875. nov. 12. Népszínház), »Sóhajok hídja«, wSzázszoiBzép (1886. máj. 22.
Hegyi Arajika és Pálmay Ilka; Solymossy,
Németh József), »Sz6nes legény, szenes
leánys, )>Szép Heléna« (L. o.), sTaUéros
pékné« (1876., 26-szor), »Trapezunti her
cegnői, »Tulipatan szigete«, »Utazás a
holdbacc, »Varázsheg'edű«, )>Vasgyúró«, 1
felv. Szöv. írta Jaine és Tréfeu. Ford.
Tarnay Pál. Bem. 1864. febr. 25. Budai
Színkör.
Offenbach, Daljáték 3 felv. írta Fa
ragó Jenő, zen. szerz. Jacques Offenb'ach
operettjeiből Nádor Mihály. Első előadása
1920. nov. 24. Király Színházban. 100-ik
előadása 1921. márc. 4. — 150-ik elő
adását 1921. ápr, 25-én érte meg.
O h n e t (oné) Georges. fr. regényíró,
sz. 1848. ápr. 3-án, Párizsban, tnogh.
1918. máj. 5-én, u. o. Nálunk is bemuta
tott színművei »Serge Panine«, szmű 5
felv. Bem. 1882. máj. 12. Nemzeti Szín
ház. »A császár ezi'edese«, szmű. Ford. Fái
J . Béla. Megjelent 1898-ban. »Vasgyiárrosíí, szmű 4 felv. Ford. F.ái J . Béla.
Bem. 1884. febr. 29. Nemzeti Színbá.z.
lOO-adszor 1901. dec. 12. (L. o.)
Oidipus (ödipusz) király, Sophokles
tragédiája. Ford. Csilíy GergáLy. Bem.
a M. Kir. Operaházban, a Nemzeti Szín
ház művészeivel 1891. máj. 19-én volt.
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Szereposztása: Oidipus: Nagy Imre; Jokaszte: Jiászai Mari; Kreon: Szacsvay
Imre; Tiresias: Egressy Ákos; Korinthi
követ: Gyenes László; Pásztor: Abonyi
Oyula; Hinnondó: Csiszár Imre; I., II.,
III., IV. Karbeliek: Pintér Sándor, Hetényi Béla, Tóth., Kőrösmezei Gusztáv.
Felújították 1900. á,pr. 1-án, majd 1909.
Bpr. 2-án (Nemzeti Színházban), ezzel a
ezereposztással; Oidipus: Ivánfi Jenő;
Jokaszte: Jászai Mari; Kreon: Ódry Ár
pád ; Tiresias: Gyenes László; FŐpap:
-Horváth J e n ő ; Korinthi követ: Pethes
Imre: Láiosz: Hajdú József; Hírmondó:
Mihályfi Eáxoly. — Felújították 1911.
B2ept. 19-én, a Magyar Színháa vállal
kozásában, a Beketow-cirkus&ban, midőn
a címszerepet Kürti J ózaef játszotta. A
többi szereplők: Jokaszte: Szegedi Erzsi;
Kreon: Bártos DezsŐ; Tiresias: Yá^o
Béla; KorintM követ: Réthey Lajos;
Pásztor: Körmendy Jiános. A darabot
íteinhardt Miksa rendezte. Nyüt színpa
don, a budapesti állatkerti tóparton, 1924.
júl. ö-én adták elő. — 1908. ápr. 24-én a
párizsi »ComédÍ6-FranQaise« művészei is eljiátszották a Vígszínliá^ban Mounet SuUyvel a címszerepiben. (Ez volt e társulat
egyetlen budapesti vendégj.átéka.)
^Mdipus (ödipusz) Kolopcsban, Tra
gédia 3 szakaszban, írta Sophokles. Ford.
Csiky Gergely. Zen. irta: Mendelssohn
Bartholdi Bódog. Első előadása: 1878
jún. 14-éin volt a Nemzeti Szinbáabau,
Szereposztása: Oidipus: E- Kovács Gyula;
Antigoné: Jászai Mari; Ismenc: Márkus
Emília; Theseus: Nagj- Imre; Kreon: Eg
ressy Ákos; Polynikes: Hetéayi Béla; Ide
gen: Faludi Antal; Hírnök: Pintér Sán
dor.
Oliorn Antal, német költő, sz. 1846.
júl. 22^én, Theresienstadtban, (Csehor825ág), megh. 1924. júl. 4-én, Chemnitzben, (Németország). A papi pályát hagyta
el az írói hivatás kedvéért, több regényt
és színdarabot írt s ezek közül a legna
gyobb, egész Európára terjedő sikert a
)>Szentbernáti harátok« c. színmíive aratta;
amely a Vígszínházban Thury Zoltán for
dításában 1905. miárc. 16-án került színre.
Okamzsai színészet. A bácsmegyei
Ókanizsa községben 1882. nov. havában

Szegedi Mihály színtársulata játszott. Azon
túl is sííríin látogattak el ide kisebb ván
dorcsapatok, amelyek Zenta városába jöt
tek előzőleg.
Okonkovszky Georg, német színmű
író, sz. 1865-ben, megh. 1926. máro.
27-iéin, Berlinben. Színművei: »Éjfélkor!«,
operett 3 felv. Társz. Mas Neal és Max
Ferner. Zen. szerz. Goetze Walter W.
Ford. Mérei AdoH. Bem. 1914. ápr. 11.
Népopera. A »Mozitündér«, operett 3 felv.
Társszerző Freund, zenéjét Winterfeld J á 
nos. Bem. 1914. okt. 31. Népopera. »Ártatlan Zsuz8Í«, »Aíozikiriály<í, »Lengyelvár«,
operettjei zenéjét Jean Gühert szerezte.
Oláh Erzsj, színésznő, mint a Király
Színház tagja, 1916. okt. havában férj
heg ment Tamai Emőböz, a Magyar Szín
ház tagjához. (L. o.)
Oláh Ferenc, színész, sz. 1887. ápr.
12n6u, Óhecsén, ahol édesapja takarékpénzr
tári igazgató volt. 1905-ben Szegeden az
áll. felsőkereskedelmi iskolában érettségi
zett, mely után a Kereskedelmi Múzeum
kirendeltségéhez Szófiába küldi. 0 . azon
ban a kereskedelmi pályát elhagyva, az
Országos Színészegyesület színésziskolájába
iratkozott. Ezt elvégezve, külföldi tanul
mányútra kelt (Bécs, München), majd ha
zatérve, Makó Lajoshoz Szegedre szerző
dött. Színpadra lépett 1908. szept. 15-én,
a »Szókimondó asszonysága Neiperg gr.ófjiát alakítva. 1911-ig színész, közben 1909
-—10. a 46. gyalogezrednél önkéntes. Kö
vetkező állomása 1911—12. Palágyi La
josnál Miskolc, (1912^—13. hadbavonult),
1914. Északmagy arorszáigi szinikerület,
(1914—18. harctéri szolgálat), 1918—19.
Debrecen, 1919—1924. Janovics Jenó'niél, Kolozsvár, 1924-től Szeged. — Sze
repei : Shylock (Velencei kalmár), Petruccio (Makrancos hölgy), Cassius (Jú
lius Caesar), Jago (Othello), Petur és
Biberach (Bánk bán), Lucifer (Az ember
tragédiája), Orgon (Tartuffe), Strozzi (A
bíboros), Joász Géza (Császár katonái).
Ördög, Svengali (Trilby), Trast gróf
(Becsület), Schwartze (Otthon), Moretti
Carlo (Becstelenek), Giovanni (Bizánc),
Hunyadi László (Árva László) stb. Iro
dalmi működése főleg dramaturgiai vo
natkozású, állandóan cikkezett az sEUen-
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ziék«, »Keleti Ujság« e. kolozsvári napi
lapokban, írói mozgalmakban részt vett
s egy ideig titkára a kolozsvári »Haladás
írói Szövetkezet<(-nek, melyből később a
»Szépművészeti céh« alakul. Nyomtatott
munkája: »Petőfi és a színpad«. Kolozs
vár, 1918. Irodalomtörténeti kutatásokat
végzett. A világháborúban tartalékos fő
hadnagy volt.
Oláll Gábor, tanár, író, a »Petöfi Tár8asá.g« tagja, sz. 1881. jan. 17-én, Debre
cenben. Színművei: »V. László kiz'á>ly«,
dráma. Bem. 1907. aug. havában, Mára
mar osszigeten, Zilahy Gyula társulatánál.
»Meztelen asszony«, dramolett 1 felv. Bem.
1909. dec. 10. Debrecen. »A halottak
visszajárnak«, dráma 3 felv. Előadták
ugyanakkor. »Az embernek fia«, dráma
3 felv. 1912. »Jött éve csodáknak«, ered.
szmű 4 felv. Bem. 1924. nov. 15. Cso
konai születése 151. évfordulója alkalmá
ból előadták Debrecenben. »Lilla«, »Férfitemető«, szmű 4 felv. ;>Tűzimádó«, opera
1 felv. Zen. szerz. Tatay Zoltán dr. Bem.
Debrecen, 1927. febr. végén.
Oláh Gusztáv ifj., (tahnácsi és landséri), díszlettervező, az állami színházak
szcenikai főfelügyelője, sz. 1901. aug.
20-án, Budapesten. Atyja dr. Oláh Gusz
táv, h. államtitkár, elmeorvos, anyja csíkcsekefalvy Fodor üóza, festőművésznő.
Építésznek készült. Mint fiatal műegye
temi hallgató került 1921. okt. 22-én Kémiéndy Jenő mellé, akinek a vezetése mel
lett teheteége igen gyorsan bontakozott ki
és annak halála utáji (1925.) ugyanazt a
munkakört látta el. Nagy stilusismeretrŐl, kiwló konstruáló érzékről és gazdag
fantáziáról tanúskodnak eddig tervezett
díszletei. Eddig körülbelül 100 darab ki
állítását tervezte. Köztük a »Háiy J á nos«-t, »Xerses«-t, a »Négy Kázsártos«-t,
a »Háromszegletű kalap«-ot az Operaház
ban; »Az ember tragédia«-ját (kétszer),
a »Szentivánéji iálmot«, a »Krétakör«-t,
»A fátyol titkai«-t, a »Szevillai borbély«-t
a Nemzeti Színházban. Azonkívül nagy
szeretettel foglalkozik a zenével is. Zongoratanulmájiyait a Zeneművészeti Főiskolá
ban végezte. 1928. febr. havában az 'ál
lami színházak szcenikai főfelügyelőjévé
nevezték ki.
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Oláh Gyula, színész, sz. 1880. máro.
18-án, Turócszentmiártonban. Káiosi Szidi
színésziskoláját látogatta, majd 1906. ápr.
havában vidéken színész lett. Miskolcon
szép sikert ért el, mire a Király Színház
is szerződtette. Eövid működése után azon
ban pályát változtatott.
Oláh Károly (tokaji és nánási) ügy
véd, sz. 1826. máj. 24-én, Debrecenben,
roegh. 1875. okt, 30-^án, Budapesten. Szín
művei: »Ki kell költöznünkíí, vj. 3 felv.
Előadtálí Debrecenben. )>Vígkedalyű Mihály«, ered. szomj. 3 felv. U.,io. »Az utolsó
ítélet vsbgy ma vesz el a világ«j boh. 3 felv.
Kassa, 1863. febr. 14. (Ford. Bauer
Adolf után.)
Oláh Károly (tokaji és nánási), deb
receni városi tanácsos, sz. 1857. ápr. 13-án,
Debrecenben, megh. 1910. febr- 20nán,
u. 0., ahol egyben tanulmányait is vé
gezte. 1881-ben Hajdumegye szolgálatába
lépett. 1896. aug. 19-ón szülővárosa taná
csossá választotta. 1903. jan. 1-én a köz
művelődési és közoktatási tanács tagja
lett és mint ilyen a színészet felügyelője
is volt.
Oiáh Sándor, súgó, sz. 1846-ban, Ba
ján, megh. 1885. nov. 27-én, Pécsett.
Előbb papi pályán működött, majd 1868.
okt. 12-én lépett a színipályára, Hetényi Józsefnél. A színészet iránti szeretete
oly nagy volt, hogy míd'őn gyenge test
alkata miatt sehol sem használhattáJí, csak
hogy a színészetnél maradhasson: súgónak
képezte ki magát és e minőségben 7 ós
fél évig fáradhatatlanul működött a vidék
nagyobb városaiban. — Neje: Takács
(Kaucseg) Henrietta, színésznő, sz. 1848.
máj. 25--én;, N^agy váradon. Szüleit ko
rán elvesztette, erre két testvéi'ével: Linával és Lujzával 1866. okt. 2~án Reszler
Ist'í'^án nagyváradi szính.ázánál színésznő
lett. A tél folyamán Aradon működött,
Hubay Gusztávnál, tŐle Miklóssy Gyuláho2 ment, ahol naiva-szerepekre fogták.
Ezután Pécsre szerződött, hol megismer
kedett férjével, kivel 13 évig élt. Férje
halála után Nagy Vince az igazgatója,
kinél nyáron Budán, télen Debrecenben
működött. A következő igazgatója Mosonyi
Károly.
(Buda—Temesvár—Po
zsony.) Ezután Osóka Sándorhoz hívták

Oláh Zoltán

Olvasó-próba

meg, kiniél 3 évet töltött, majd Pécsre
megy, hol Tiszay Dezső volt az igazgatója.
Itt 5 évig volt szerződésben. 1904. jan.
havában nyugdíjba ment. — Lujza nővéü-e 1847-ben született, 1866-ban lett szí
nésznő, 1887. dec. havában elmebeteg lett,
Megh. az irgalmasok budai kórháziában,
1890. jún. 4-én.
Oláh Zoltán, színéez, sz. 1890-bten,
Tégláson (Hajdú m.). Édesapja községi
főjegyző volt. Nagyapja 0 . Károly, ügy
véd, 1849-ben nemzetőr íÖh.a.dna.gy, ké
sőbb a »Debreeen<( c. lap megalapítója
és a budapesti »Egyetértés« c. lap főszer
kesztője és tulajdonosa. Családja papnak
szánta, de korán árva maradt, nem tudta
középiskoláit befejezni. Elhatározta, hogy
színész lesz. E h égezte az Orsz- színész
iskolát, maj d Zilahy G-yula, akkor a
debreceni színház
igazgatója,
sikeres
\ endégszereplése után leszerződtette lírai
szerelmesnek. Kezdő színészkedései alatt
legnagyobb sikerei a »Komeo és Juliá«ban, »Haramiáfc«,
»Velencei kalmár«,
»Szerelem gyermeke«, »A király háza8odik« című darabokban \oltak. Vidéken
csak 4 évet töltött, 1912-ben Tóth Imre,
az akkori Nemzeti Színház igazgatója és
Ivánfi Jenő főrendező megnézték legjobb
szerepében, »Komeo«-ban, azonnal le is szer
ződtették. 14 évig volt a Nemzeti Szín
ház tagja, azután nyugdíjba ment.
Oláh Zoltánné
Németh Anna, szí
nésznő, sz. 1894. jan. ll-én, Kőszegen.
Színészazülőktöl származván, (atyja N.
Jiános (L. 0.) ő is a színészi pályáxa vá
gyott. Színészegyesületi tag lett: 1913.
júl. havában. Előzőleg szubrett-primadonna volt Kiss Árpád társulatánál, onnan
több kiseb"b'-nagyobb tái^ulatboz szerződ
tették. Kellemes énekhangja van. Férjhez
menetele után lemondott a színipály,áról.
Olasz Pál, hírlapíró, Székesfehérvárott.
Színműve: »A megoldás«, s'zmű 1 felv.
Bem. 1909. ápr. 6-án, Székesfehérvárott,
Szálkai Lajos társulatánál.
. Olasz (Talpas) T e r k a , színésznő, sz.
.1856-ban, Darvason, (Bihar m.), megh.
1904. olrt, havában, Nagyváradon. Szín
padra lépett 1878. okt. havában, Mándoky B.ala saínigazgatómál.

~

Olcsvári Alberíina Kovács Józsefné,
színésznő. Színpadra lépett 1856. máj.
17-én.
Oldal József, hírlapíró, sz. 1822 kö
rül, Almáson, (Tolna m.), megh. 1884.
jún. 7-án, a Rókus-kórházb'an, Budapesten.
A' szabadságharcban tiszt volt, rövid ideig
színészkedett a vidéken, majd 1853. aug,
havában Nógrádmegyében kerületi jegyző.
Egy időben Aradón hírlapíró. Azután Új
pesten elvonulva, elfeledve élt. Színműve:
sTouloni éj«, eredeti dráma 4 felv. Bem.
1852. febr. 13. Nemzeti Színház. »Doge
s a fŐV6zér«, eredeti történeti dráma 5
felv. Megjelent 1856-ban, Balassagyarma
ton.
Oldalstíg'ás. Oly vidéki kis színtársu
latnál, ahol súgót nem' alkalmaznak, il
letve ahol súgólyukat nem' lehet beállítani,
a súgás a színpad , jobb vagy baloldalán
történik, ez az u. n. oldalsúgás. (Ha szer
ződtetett súgó nincs, akkor a színészek ma
guk vállalkoznak rá, olyankor, midŐn nincs
elfoglaltságuk.)
Old^en H a n s , német drámaíró. Nálunk
színre került színműve: a »Hivatalos felefiég«, szmű 5 felv. Ford. Komor Gyula.
Bem. 1896. aug. 25-én, a Budai Szín
körben.
Olivette (olivett) lakodalma, operett
3 felv. írta Audran Ed'mond. Zen. szerz.
Chivot .és Duru. Bem. 1881. szept. 8-.án,
a Népszínházban. Főszereplők: Solymossy
Elek, Kassai Vidor, Kápolnai Jiános, Ko
máromi Mariska és Hegyi Aranka.
Olsavszky Jenő, kir. alügyész, sz.
1848. aug. 26^n, Zsdenyován, (Bereg m.)
Színműve: »GŐg és szerelem«, eredeti
szmű 3 felv-. Bem. 1879. febr. havában,
Sátoraljaújhelyen. (Ezen kívül több szín
darabot is írt és mint műkedvelő töbhl
fcá r sulatnál lép ett fel.)
Oltár előtt. (Az). Tóth Ede népszínmŰ^'e, melyből későÍDb a »Kintornás esalád«-ot (L. 0.) dolgozta ki.
Olvasó-próba azon színpadi próba, ame
lyen a színészek a szerepből olvassák föl
az egész színdarabot. Ekkor még nem is
merik a színészek a szerepeiket, de azért
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Papp Mihály

Pártényi János

Pásztor Árpád

Pásztor Béla

Önodi Ákos

»01yan nincs a sifonérban«
ezen a próbán már a más szerepével is
tisztába jönnek. A fővárosban újabban az
a szokás, liogy ha eredeti darabot próbál
nak, azt a szerző maga olvassa fel. Leg
gyakrabban azonban maguk a rendezők
olvassák' fel a darabot; ilyenkoir a színészek
figyelnek a szövagre és a benne előforduló
tollhibákat, german,izmust és egtyéb bántó
részt kijavítják. Az olvasás végszó szerint
történik. (A Népszínházban Porzsolt Kál
mán igazg-ató honosította meg azt a szo
kást, hogy a szerző maga olvassa fel a da
rabot. Ez az újítás 1897. szept. 7-én volt,
midőn Bokor József »ÖrdÖgök« c. operett
jét olvasta fel. (Lásd: »PeBtiHirlap«, 1890szept. 8. V. ö.: Összeolvasás.)
sOIyan nincs a sifonérban<í —
szállóige a színpadról indult ki. Ugyanis
Pesten 1867-ben működött egy daltársulat
— Lajtos-féle — az énekelt egy bécsi
kupiét és így fordították le. Ez; is mu
tatja, hogy a színpad mennyi maradandó
mondást produkál.
Omnía K a b a r é . Megnyílt 1930. máj.
31-én, Budapesten. (József-kiörút 31.)
Igazg'atója: Dezsőffy László. BendezŐje;
^ÉLrsony István. Zenei vezetői: Eisemann
Mihály és Nádor Mihály. Tagjai: Vidor
Ferike, Dajbukát Ilona, Szász Ha, Ballá
Zsuzsi, Keglevich Marietta, Harsányi Ha,
Szalay Mária, Pálfy Blanka, Gyarmathy
Mariann, Bársony . István, Boross Géza,
Dezsőffy László és István, Fekete Pál,
Anday Béla, Déri Hugó, Tiszay Andor,
Jávor Pál, Végli Kálmán, Sárossy Mihály,
Antalffy Gyula, Jobay Jiózsef, Ney Hugó,
Repíts István, Frizaó és a The Melody
Four. Műsoraiban vidám egyfelvonásoso
kat és kabaréjeleneteket játszottak sikerrel.
A vállalkozás rövid idő múlva meg^
szűnt.
»Onmia vincit Amor«. (Mindent le
győz a szerelem.) Pálos-rendi iskolai kö'Zjáték 1765-ből. Szerzője ismeretlen. Ze
néje új. Szerzetté Lavotta Rezső. Színre
került Kolozsvárt, a dr. Janovics Jenő
által rendezett »m!agyar drámatörténeticiklus« keretében, 1911. okt. T-en. Ugyan
csak' Janovics Jenő kolozsvári társulata
mutatta be Budapesten is, 1912. máj. 1-én,
a Magyar Színházban való szereplése al
~

kalmával. A' Nemzeti Színház 1922. nov.
24-én mutatta be. Főszereplők voltak:
A^a: Bartos Gyula; Anya: Kiss Irén;
Kérő: Rózsaheg'yi Kálmán; Bíró; Pataki
József. 1928. £ebr. 28-án a Nemzeti Színház Kamara Színházáh'an újították fel,,
amikor fis a kérŐt Pethes Sándor, a leányt
Vaszary Piroska, az apát Gabányi László,
az anyát Kelemen Mária, a szomszéd
asszonyt Iványi Irén, a kántort Hosszú
Zoltán, a bírót Hajdú László, a szabót
Gyergyai István játszotta. Az érdekes da
rabot 1929. ápr. 13-án az Uj Színpadon is
eljátszották a következő szereposztásban:
Berbence Peti: Bazsay Lajos; Felesége:
Nemess Bella; Leánya: Simon Marcsa;
Kotsonya Mihály: Harsányi RezsŐ; Bíró:
Baróti J ózsef; Kántor: Bánóczi DezsŐ;
Szomszédasszony: SzegŐ Marglit; Szolgialegény: Bán Gyula.
ö m o r a v i c a i színészet, ómoravicán (Bácg
m.) 1854. máj:, havában a Zomborbol oda
rándult Szabó-féle társulat meleg pártolás
ban részesült. »Az anyagi haszon igen szép,
pedig Ömoravica alig néhány száz lélekből
áll.« — ()>Hölgyfutár«, 1854. júa. 1. —
455. -old.)
O'Neill Bugen,
ír származású ame
rikai színész és drámaíró, sz. 1888. máre.
14-én, New-Yorkban. Rendkívül változatos
és kalandos ifjúság ntán kezdett dráma
írással foglalkozni. Nagyszámú darabjai
közül nálunk színrekerült a »KülÖn,ös közjáték« című, bem. 1928. ápp. 17-én, a
Vígszínház.
O'NeiU Norman, zeneszerző, sz. 1875.
máre. 14-én, Kensington. (London. )»Hamlet«-hez zenét írt.
Önodi Ákos, színész, sz. 1889. júl.
12-én, Déván (Hunyad. m.). Somlyói diák'
korában határozta el, hogy színész lesz.
1907. aug. 1-én Tóvári Antalnál kezdte
a pályáját, Kispesten, egy év után Sziklai
Kornél, majd Féld Zsigmond tagja, Bu
dapesten ; 1910-ben a Király Színháznál
miűködik, 1913. szept. 1-én a Nemzetit
Színház szerződtette, miközben elvégezte
Rákosi Szidi színésziskoláját. Pályáján
lassan, de biztosan haladt, úgyszólván sze
rep ről-szer epre fejlődött s ma már igen
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hasznavehető tag-ja a Nemzeti Színháznak'.
Jobh szerepei k&zé tartozik: a Színészkirály (Hamlet), Tiborc (Bánk bán), Va
lér (Fösvény), Damis (Tartuffe), Tarics
(Oeskay brigadéros), Benvolio (Komeo és
Júlia), Valentin (Vízkereszt), stb.
Oiiődy Jonatán, tabuláris ügyvéd, Pesten, több megye táblabírája. Színműve:
»Á Keresztes %dtézek«, vitézi játék 5 £elv.
Kotzebue után. Pest. 1826.
Opera: olasz szó, munkát, művet je
lent. Az első operákat még »opera in muBÍcaí(-nak nevezték, de a zenészek utóbb —
mert csak a maguk munkakörére gondol
tak — íölöslegesnek tartották az első szó
utániakat. Az »opera« nevet olyan szín
darabnak adták, amelyben a szereplők be
széd helyett énekelnek: hatalmas érzésvilá
guk a beszédet alantasnak, méltatlannak
találja; szenvedélyük fantasztikusabb, szebb
kifejezésmódon tör elő túlfűtött lelkükbőb Idők folyamán kialakult két elneve
zés: »opera seria« a komoly, sÖt tragikus
tárgyú, »o. buffa« pedig a víg darabé.
Ének, még pedig hangszerek (lant =>
kithara, meg fuvolák) kísérete már az ógörög tragédiákban is volt: egyes szerep
lők, néha kettesben, szenvedélyesebb mon
danivalóikat szavalás helyett ének formá
jába Öntötték, a kórus pedig — a 'kar:
a közhangulat, közvélemény tolmácsa —
csakis énekelt. A vers- illetőleg darabliöltők
egyszersmind zeneköltök is voltak.
A 15. században megindult eszmei, vi
lágnézeti újjászületés (olasz nevén: rinascimento [mondd: rínássi... ], franciául;
renaissance [mondd: Pönesszansz]) nomi;8ak a vallásdiktálta erkölcsi szigor (ön
sanyargatás, sth.) elleni feltámadást, ha
nem az ó-görög-latin derűs világnézet és
műveltség terjesztését is jelentette; így ju
tott egy előkelő olasz baráti körnek eszébe
az antik görög tragédiák utánzása: Bárdi
Giovanni gróf (elméleti művet írt a haj
dankor zenéjéről), Corsi Jacopo, Galilei
Vineenzo (zenei író; a nagy csillagásznak
atyja), Caccini (»Giulio ií,omano« néven
énekművész), mindannyian zeneszerzők is,
megérlelték Peri Jacopo-ban azt az el
határozást, hogy Kinuccini Ottovíonak
»Dafne« c. görög tárgyú tragédiáját meg
zenésítse; így született meg az elsŐ opera

1594-ben; Corsi firenzei palotájában ad
ták elő. (Pásztori játékok, azaz ó-gÖrög
tárgyú színpadi idillek, azelőtt is voltak
már énekszámokkal tarkítva.) Az addigi
zeneművészeti elvnek, a szövevényes sok
szólamúságnak (a mester kéltségig vitt poli
fóniának) az opera hadat üzent; végig
vonult benne az ó-görÖg egyszólamúság
(monódia), azonban harmonikus, bár sze
gényes, hangszerkísérettel; nem áriák (te
hát egyáltalán nem »olasz zene«), hanem
az egész: a szavalásnak szélesebb körű, ter
jedelmesebb skálája volt: »stilo reeitativos.
Üjszerűsége miatt nagyon tetszett; Kinucoininak (Orfeuszriól és feleségéről szóló)
»Euridiee« c. szomorújátékából is ope
rát írt Peri 1600-ban, s ugyanazt meg
komponálta mindjárt Caccini is. Hírük
messze eljutott, csakhamar új operák zen
dültek fel Itália sok kis fejedelmi udva
rában és nemesi palotáiban. Az első opera
ház Velencében nyílt meg 1637-ben. Itt
Monteverde Claudio, valóban nagy zene
költő, dallamosabbá, zeneiebbé fejlesztette
az opera műfaját; számos operája közt
legkülönb: »L' incorouazione di Poppeas
(1642). Nagy karénekeket is szŐtt ope
ráiba; az ilyent utóbb (1700 felé) Scarlatti
Alessandro inkább mellőzte, xárt, kerek
magán-énekszám okát írt 115 (!) operájá
ban s a szépen éneklésre (»bel eanto«-ra)
helyezte a súlyt, ami az olasz opera főkövetelménye mind máig. A behízelgő
olasz dallamok bő termése aztán elhatott
északra és nyugatra.
Német zeneszerző buzdult fel először az
olasz példán: Schütz Heinrich Drezdában
ugyancsak a »Dafne« szövegére írt új ze
nét (1627), de sokáig nem talált követőkre.
Az első németországi operaház Hamburg
ban épült i67S-ban; ez megtermetté gyü
mölcsét; a száz évvel utóbb elhunyt Hasse
Johann Adolf egymaga 80 operát írt.
.Franciaország királyai hamar felkapták
az új fényűzési cikket: Mazarin, az olasz
származású mindenható bibomok, 1645-ben
olasz operatársulatot hívott Párizsba; a da
rabokat (mint már előbb a pásztori játé
kokat), mesés fénnyel .állította ki. Az elsŐ
francia operaszerző, Cambert Róbert »La
muette ingrate«-j át 1647-ben mutatta be
főúri körének; 1669-ben pátenst (kizáró
lagos szabadalmat) kapott operaelőadások
tartására; színháza, »Académie royale de
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musique<í nevét a mai párizsi nag^^-opera
is megtartotta, persze a »royale (királyi)«
időszerűtlen szó helyére a »nationale (nem2eti)« terült. Áz olasz születésű, de teljesen
•elfranciásodott Lully Jean-Baptiste 1673
óta egészen francia izű »zenés tragédiákatíí
írt: ritmusuk oly eleven és változatos, ze
néjük' annyira 'jellemzi a tselekményt, hogy
mintegy száz évig műsoron maradtak s be
folyásolták' az olasz Cavalli Prancescot s
a következő nemzedéket, valamint az an,golok lögnagyobh' zeneköltőit: Purcell E e n ryt (»Dido and Aeneas«, 1688.) és a
német születésű Handel Georg Friedrichet
(1685—1759) csak xigj, mint a francia
Kameau Jean Philippe-et, a hangok ro
konságának első megállapítóját (az Össz
hangtan megalapítóját) — akinek hatása
alatt a termékeny Gluck Christoph WiUibald, a bécsi udv. opera karnagya ön
tudatra ébredve, a cikornyás (koloratúras)
ének helyett természetes szépséget és jel
lemző hangmeneteket vallott a művészet
fŐtörvényének, s a hasonló gondolkozású
-Calzabigi Raniero olasz költővel egymás
után allíotta meg azokat a reform^áló na:gy
műveit, amelyek új irányt adtak az opera
műfajnak s ma is műsoron vannak: Orfeo
ed Euridiee (nálunk: Orpheus) 1672 óta,
Alceste (1767), Paridé ed Elena, majd' a
(tanítványa Mária Antoinette mellett)
francia szövegre írt Iphigénie en Aulide
(1772), Annidé, Iphigénie en Tauride
(1779).
A'Iozart Wolfgang Amadeus, a csoda
gyermekből lett isteni művész, szintén fél
Európán utazott keresztül és tette műveit
ismertekké. Az olasz hatást az Ő remekei
sem tagadhatják meg, de lassanként né
metebb ízűekké lesznek; a kisebbeket nem
számítva, az »Entführung aus dem Serail
(Szöktetés a szerályból)« nyitja meg a
sort 1782-ben, »Le nozze di Figaro (F.
lakodalma)«, »Don Giovanni (Don Juan)«,
»Cosi fan tutte (Ilyenek a nők; szószerint
fordítva: így csinálják mindnyájan)«, »DÍ8
Zauberflőte (A varázsfuvola)« — ez arány
lag a legnémetesebh műve — mind koz
mopolita zene, egyaránt szól minden nem
zet lelkéhez, olyan bájjal és lebilincselő
erővel, mely halhatatlanságát biztosítja.
Beethoven egyetlen operája: ))Eidelio«
(1805) lélekbe markoló hatalmával kor
szakalkotó, nélküle Wagner el sem képzel
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hető; más nemzetek azonban nem siettek
nyomdokaiba lépni.
A 19. század operája olyan sokszínű,
túlbő a termése és szülői annyira egyéniekj
hogy nemzetek szerint nem lehet őket egy
kalap alá venni. A zenetörtónetírók meg
kíséreltek ilyen osztályozást: a mondavilá
got felölelő romantikus opera nagyjai:
Spohr (magyar színpadon ismeretlen), Weber (A bűvös vadász 1821, Oberon),
Marscliner
(Templomos
és zsidónő);
héróiJíus opera szerzői: Spontini (Vesta
szüze), Halévy (A királ3Taé csatárai, A
zsidó nő, Meyerbeer (Ördög Róbert, A
hugenották, A próféta, Észak csillaga, Az
afrikai nŐ; de pl. Dinorah idilli és ro
mantikus !); ÜcómiUcus operát írtak: Adam
(A lonjumeau-i postakocsis), Auber (Era
Diavolo, A fekete dominó, stb.; ellenben
A portici-i néma nŐ, Gusztáv vagy az
álarcosbál: hó'siek, A korona gyémántja:
romantikus), Boieldieu (A fehér nő), Lortzing (Cár és ács, A fegyverkovács, A
vadorzó), Nicolai (A windsorí víg nők);
Urai operákat költöttek: Gounod (Eaust,.
Romeo és Júlia, Philemon és Baucis),
Thomas (Aíignon, Hamlet), Massé (Pál
és Virginia), Bizet (A gyöngyhalászok^
Bzsámilé; de hova sorozhatnánk Car
ment ?!)
És ez utóbbiakkal egyidŐben komponál
(saját szövegeire) a hősi, a romantik'us,
a misztikus Wagner Eichárd, aki nagy
szerű könjT^eiben és zenei alkotásaiban
nemcsak érvényre emeli Gluck elvét —
hogy a zene jellemző, a szöveg' mindig
érthetően tolmácsolt legyen •—, hanem mint
született rendező és nagykoncepciójú költŐ,
az »együttes művészetet« (Gesammtkunstwerk) hirdeti és valósítja meg: »opera«
elnevezés helyett a »zenésdráina« szót al
kotja, mert a szövegül szolgáló dráma,
cselekmény indítja meg a közönséget; a
hallani és látni való járulékok: a zene, a
mimika és gesztus, a jelmez, valamint a
színpadi kép architektúrájának' ós színei
nek más-más művészete egyenrangúan mé
lyíti a dráma hatását. S ahogyan a drá
mát nem versszakokhan írják: Ő a zenét
is egyfolytában tovaömlő (a cselekményt,
keretbe foglalható láriákkal, meg nem
akasztó) áradatban komponálja, sőt a már
Webernél található »emlékeztető motívuma
(ismétlődő dallamcsíra) használatát ki^
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mélyíti a Nürnbergi mesterdalnokok, a
Nibelung-trilogia, Tristan és Parsifal
zenéjében; az ilyen vezető motívumok jel
lemzésül minduntalan visszatérnek, mikor
u. a. érzelem vagy gondolat dolgozik a
színpadon szereplő személy lelkében. Ezt
a wagneri stílust sokan utánozták, de kevés
sikerrel. — A Wagner akkord-fantáaiáján
túlmenő Strauss Eicbard (Salome 1906,
Elektra, A rózsalovag, Ariadné Naxosban)
szintén nem osztályozható; bámulatos poli
fóniája iskolát csinált. — A »verista«
vagyis az élet brutalitását Őszintén feltáró
irány: nem eléggé jellemző elnevezés
Mascagni és Leoncavallo érzelemmel tel
jes zenéjére. Puccini is mindegyik művé
ben más. És tömérdek kedves, vagy épen
nagy nevet föl sem említettünk: a méz
édes Bellini. (Norma!), a tüzes Verdi, az
elbájoló Delibes stb. stb. neveit'...
A magyar opera a világ óriási zeneiro
dalmának nagyon fiatal tagja. A nagy
világon, határainkon kívül, még alig van
számára hely. De érték & népszerűség
még itthon sem állanak egymással egyenes
arányban. — Tulajdonképen csakdaljátéliok
azollr a sok prózával átszőtt, kisszerű zenéjű
művek, amelyeket első magyar operáknak
szoktak eddig mondani: xPikkó hertzeg
ás Jutka Perzsiíí (Pest, 1793) szövegét
németből dolgozta át Szalkay Antal, ze
néjét Chudy József karnagy írta; »Béla
futása<í (Kolozsvár, 1822) Kotzebue-fordításnak' Kótsi Patkó János-féle átdolgozása,
zenéjét Ruzitska József volt katonakar
mester írta, egyidejűleg »Kemény Simon«
c. művével.
3837-ben végre áUandó hajlék épült az
ország szívében a magyar színművészet szá
mára ; a Nemzeti Színház az operát is
sietett felölelni, eleinte persze az olaszt.
Már 1839 ápr. 29-én szolgál hazai, új ter
méssel: Bartay András (író is, a Nemzeti
Színház igazgatója volt), »Csel« c. ope
rája azonban nem ma:gyar zene. Az első
magyar nemzeti zenéjű operát Erkei 5'ereno teremtő lángelméjének köszönhetjük:
egy németből átformált szövegre, »Bátori
Mária« címűre, komponálta; 1840 aug.
4-én mutatta be. Ma csak szép megnyitó
zenéjét ismerjük. A második, magyar ze
néjű, opera szintén Erkel dicsősége: »Hunyadi László« (1844 jan. 37.). Vele sokáig
osztozott a népszerűségben Kaiser-Caászár

ö-yörgy -sA Kunok« c., de vértelen, vize
nyős műve (1848 óta); Doppler Ferenccel
ép Károllyal megosztott 3 felvonásos »Erzsébet« (királynénk
első
látogatására,
1857), »Bánk bání< (1861; ugyanakkor a
nagytehetségű Mosonyi Mihály »Szép
Ilon«-ja nem tudott műsoron maradni):
»Diózsa Gy örgy« (1867), »Brankbvia<i
Gy,örgy« (1874), »Névtelen hŐsök (1880)
megannyi magyar ízű, értékes alkotás és
a nagy zeneköltő művészi öntudatosságának
fejlődését tanúsítja. Magyar szerzők nem
magyar zenéjű művei: Goldmark Károly
tól a »Sába kiráiynŐjeí< (1876, európai
nagy siker), a fiatal Schauer-Sárosi Fe
renc »Atalá«-ja nagyon tetszetts, s a Nem
zeti Színház utolsó újdonsága, a vérte
len, csak tárgyában magyar »Mátyás király«, a Párizsban élt, homályos emlékű
Bertha Sándortól.
A. M. Kir. Operaház 1884 szept. 27-én
nyílt meg — nem, mint tervezték: Er
kelnek »lstván király« o. utolsó művével
(ez még nem volt egészen kész), de »Hunyadí László* és »Bánk b'án« s »Lohengrin«
ogj^-egy felvonásával. Öt hónap múlva
megkaptuk a nagyszabású »lstván kii-ály«-t. A Wagner stíljában írt, sok szép
séggel ékes »Hagbarth és Signe«, Mihalovieh Ödön zenésdrámája, nem talált érett
közönségre: ennek a »Csárdások« sokkal
jobban
tetszettek:
Sztojanovits
Jenő
hallétje 100-nál több előadást ért meg.
Hasonlíthatatlanul magasabb színvonalú a
a fiatalon kiszenvedett Szabados Károly
»Vióra« c. hallétje (1891), de kevés benne
a magyar elem. Nemzeti zenét írtak:
Hubay Jenő (A falu rossza, Lavotta sze
relme), Farkas Ödön (Balassa Bálint, Te
temre hívás), Mihalovich Ödön (Toldi,
1893; utóbib' átdolgozva Toldi szerelme).
Szabados Béla (A bolond, Panni; Szendy
Árpáddal: Mária), 2ichy Géza gr. (Rákóczi-trilogia), Major J . Gyula (Erzsike),
Poldini Ede (Farsangi lalvodalom, 1924).
Rékai Nándor (A nagyidai cigányok
1906, György barát), Dohnányi Ernő (A
vajda tornya, 1922), Buttykay
Ákos
(Hamupipőke), Szeghő János (Báthory
Erzsébet), Gajáry István (Árgyirus ki
rályfi, ballet), Krausz Mihály (Marika),
Vincze Zsigmond (Az erŐsebb), Kodály
Zoltán (Háry János, 1926). A külföldön
azonban sem ezek közül, sem- a kozmopolita
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buffa

zenéj ű operák közül egy sem vert gyö
keret, pedig- emezekben ia, azokban is sok
ihlet és sok tudás nyilvánul.
A magyar opera ugyan műfajának igen
késői kivirágzása, de kezdettől fogva mind
máig európai színvonalon áll. Az elő
adások is.
(Kereszti/ István.)
Opera buffa,

(Olasz.): Víg dalmű.

O p e r a é n e k e s . Olyan énekes-színész, aki
nem drámában játszik, hanem kizárólag
operai szakban énekel, m:iutáii rátermett
hangját arra külön kiképeztette.
Opera-énekasek játéka. Örökös vita,
vájjon az operaénekes hivatásához tarto
zik-e, hogy színjátszása is tökéletes le^
gyen? Mielőtt e kérdéssel behatóbban
íoglalkozunk, örömmel állapíthatjuk meg,
hogy ezt a vitát kizárólag középszerűségek
provokálják. Nincs olyan művészi elv, mely
megengedhetné, hogy bánnily dalműben
bábú módjára álljon az énekes s hangja
csillogtatásán kívül ne nyújtson egyebet is.
A dalmű, az opera töhbféle. Lehet
zeneileg aláfestett dráma vagy tragédia,
vagy vígjáték, (vígopera). Akármelyikről
van szó, mindegyikben emberek cseleked
nek, s ha elvon t lények szerepelnek a
szövegkönyvben, úgy aziokat is emberi
képzeletünk szerint formálták. (Nibelungok stb.) Az opera színpadot követel. Ha
fellibben a függiöny, akció kezdődik, em
berek sorsa játszódik le előttünk. Hogy
jusson a közönség száz százalékos műél
vezethez, ha a szereplők hangját nem
emeli tökéletes emberábrázolás? Szokatlan
nagy tehetség, színészi véna kell az ope
rai énekhez, mert nélküle nívótlan hangtorna marad az egész. Nincs és nem ia
volt rolyan .átlagon felül emelkedő, világ
hírű énekes, aki színészileg eredeti, sőt
néha grandiózus alakítást ne adott volna.
Briesemeister, Feinhals, Burrian, Anthes,
Saljapin, Titta Ruffo, Bohnen, mesterei
a színjátszásnak. Jeritza Toscája színé
szi tanulmány. Szamosi Elza Carmenje
szenvedélyében, kacérkodásában maradék
nélküli színészi élmény volt. Előfordult,
hogy hanggal kevésbé megáldott opera
énekes felejthetetlen művészi produkciót
nyújtott, mert játéka igaz és eml.>eri volt.
A régebbi operalátogató feltétlenül emlék
szik EumagaUi Leóra, kinek kissé érdes,

fénytelen ibaiitonja alul maradt a szép
hang követelményeinek, de énekkultúrája
•bánni tudott avval, ami. -. ami tulaj
donképpen nem is igen volt neki.: a hang
gal. Am milyen leírhatatlan hatást vál
tott ki úttörő, merész, szinte szoborba
öntött alakításaival? Hamlet, Jago, Alfio,
Tonio, — felejthetetlen emlékek'! Bigolettója hátborzongatóan hatalmas, lélekbe
markoló !
Belső lelki harcot, s2Knvedélyt, a szív
lángját hogy éreztess© valaki, ha csak
énekel, de egyébként fatönk marad? Ar
ról lehet vitatkozni, hogy nagtyobib te
hetséget követel-e az operaénekes mettiéje,
mint a prózai színészé, de operai ének'
színészet nélkül elképzelhetetlen. Hiszen a
koncerténekes is szíve érzésével festi meg
hangját, s amit így az arca kifejez; mi
mika. Már ez is részben színészet. Hogyne
kellene teljes játéktudás akkor, mikor a
dalműben egész embert ábrázol! PéJtehetségek megelégedhetnek szép hangjukkal,
művész alig! A közönség* pedig soha!. ••.
Végül mély meglíiatottságigal, átérzett
pietással említjük Takáts Mihály nevét.
Miért volt ő operánk nagy nemzeti büsz
kesége? Mert bársonyos, andalítóan szép
baritonja Istentől megáldott színészi zse
nivel párosult.
(Doktor János.)
Operaház. (Lásd: Magyar Királyi Operaiiáz.)
Opera-kávéház. Budapesten, Andrássyút 20. sz. alatt, az opera tagjainak talál
kozó helye. A helyiségben szép sorjában
gyönyörű rajzok l^üszkélkednek egymás
mellett: Gara Arnoldnak, az ismert
festőművésznek alkotásai: nyomban a be
járat mellett látható Ney Dávid jel
mezes ktípe és alatta két emléksor: »Itt
ült naponta Ney Dávidí<. Mellette a töb*biek: Anthes G-yörgy, Burrian Károly,
Környei Béla, a tragikus véget ért Rózsa
S. Lajos, Arányi Dezső, Dalnoki Béni,
SzendrŐy Lajos, Bianchi Bianka, Campilli, Szekeres, Pauli Riehái-d, Odry, Bartolueoi, Maleezkyné, Takáts Mihály, Bignio, Perotti, Hajós Zsigmond, Vái-ady Sán
dor, Láng Fülöp, Podmaniczky Frigyes
báró, a hírneves intendáns, Erkel Ferenc
és Sándor, azután Mahler Gusztáv és Nikisch Artúr, a hímeves karmesterek, Ybl
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Miklós, az Opera építő-művésze és Liszt
Ferenc. Ez & kávéház valóban az Operaiiáz Pantteonja. 1893. táján Popper nevű
tulajdonosa a kávéház fölötti I. emeleti
lakóhelyiséget is hozzácsatolta, széles falépcsővel, a kávéházhoz; fönn az új »Liszt
Ferenc Zeneművészkör«-nek adott hajlé
kot, melyet nemcsak az opera tagjai lá
togattak, hanem a külföldről jött hangversenyzŐ művészek is. Kár, liogy a Zene
művészkor lassanként csak a kártyázókra
maradt s néhány év múlva csendben fel
oszlott. A kávéház új tulajdonosa nem
sokára le is mondott az emeleti helyisé
gekről.
O p e r e t t . Eredetileg kis operát, operácskat jelent, de már régóta csak olyan vígi
színdarabot (akár bohózatot is), amelyben
sok énekszám. van,
-— természetesen
»könnyű zene«, amely hamar népszerű le
het; a szöveg élces, jobbára erotikus. (A
Bzót Oastil-Blaze szerint Mozart alkotta.)
Az első 0 . 1792. júl. IB-.ka ))A kis OrpheusK címmel Párizsban került színre,
Szövegét írta Kubier Dechamps, a zenéjét
pedig Des-Chaves, a darabban előforduló
ballet Baupré-Kiché műve. Ez az állító
lag első operett egyiészt a víg opera, más
részt pedig az énekes vaudeville stílusá
hoz allíalmazkodott.
Az
új
műfaj
mégis hamarosan nagy népszerűségre tett
szert egész Pranciaországban s noha az
akkori viszonyok éppen nem kedveztek a
színművészetnek, a vidéki színpadok is
sorra előadták a gyorsan felburjánzott és
gomba módjára termett új operetteket.
így tartott ez 1850-ig, amikor bekövet
kezett a dekadencia, amely körülbelül egy
évtizedig tartott. Ekkor Hervé volt az, aki
újra becsületet szerzett az új műfajnak.
Hervé (jóval később a »Lili« zeneszerzője)
ugyanis annyira meg volt győződve a vi
dám zene kedélygyóigyító hatásáról, hogy
valóságos »musicotherapia«-t, zenei .gyógy
módot teremtett, amennyiben betegeket
gyűjtött maga köré s ezeknek vidám me
lódiákat játszott. Ennek azután az volt
az eredménye, hogy Hervét hamarosan »bolond 'zenész«-nek kiáltották ki, ami azonban
nem akadályozhatta meg darabjának sikekerét. í870-hen újabb krízis szakadt az
operettre. Meilhao, Halévy és Offenbach
virágjukban voltak s egyre-másra írták

darabjaikat; ám a két első Boum tábornok
alakjában nevetségessé tette volt a francia
hadvezetőséget, kigiinyolva tehetetlenségét
és ez a jóslatuk —- keservesen bevált, a
franciák a háborút elvesztették. Ez a
húsbavágó és keservcsen elsült politikai
jűslóképesség teljesen meggátolja az operet
tet további fejlődésében. A közönség egy
szerre tudni sem akart többé az operett
ről s 1871-ben végleg elfordult tőle. Csak
hosszú évek múltán virradt fel új ra az
operett napja s ennek az azóta is tartó
s szinte fenomenálissá fokozódott sikernek
érdeme Lecocq, Planquette és Varney ne
véhez fűződik, mert ők vetették meg alap
ját a mai operettnek s utódai mind az Ő
nyomukon haladva, küzdtek ki a végle' ges és teljes sikert az operettnek. Kálunk
az 1850-es években kezdődik az 0 . tér
foglalása. A Nemzeti Színházban az »E1jegyzés lámpafénynék c. Offenlach-operett
volt az első ilj'uemű előadás. Ugyanezzel
indul meg Kolozsvárott is az operett-kul
tusz, 1859-ben, Havi Mihály igazgatása
alatt, Győrött 1863. febr. 3-án Hubayi
Gusztáv igazgatása alatt. A Nemzeti Szín
házban a későbbi operett-repertoár ez volt:
»Férj az ajtó előtt<í, »Elisondói leány«,
»Varázshegedű«, »Portunio dala«, stb. xA!
»Dunanan apó« c. operett a Budai Nép
színházban 1863, jan. 17-én került színre
elsőül, itt megszakítás nélkül 104-szer ad
ták. Játszott benne; Harmath Emma (a
későbbi Bényei Istvánné), később Blaha
Lujza (akkor Kölesi néven), Simonyi,
Együd, Szilágyi, Vincze János, Szép (ké
sőbb Náday), Krecsányi Sarolta, Horváth
Adrienne, Csörsz Teréz (Pártényiné), Hor
váth Vince, Pártényi János, stb'. Irányi
Dániel 1882. febr. 8-án a képviselőház.ban a belügyminisztérium' költségvetésénél
kikelt a,z operettek ellen, abból az alkalom
ból, hogy a Népszínház ledér és sikamlós
operetteket kultivált. A francia operettet
egy időben a becsi nagy mesterek szorí
tották' háttérbe: Suppé Ferenc (Szép Galathea, Boccaccio, Fatinitza, Ponna Juanita, Gascogne~i nemes, Afrika-utazó).
Genée Richárd (Nanon, Kapitány Hsaszszony), Strauss János (Imago, Furcsa
háború, A királyné csipkekendője, Cigány
báró, Májusi l i r ) , Millöcker Károly (A
bellevillei-i szűz, Gasparone, A koldus^
diák, Szegény Jonathán), •— majd az an-
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operett-együttes
•gol táncos-operett jött divatba. (Míkádó,
San Toy, A gésák, A görög rabszolga,
New York szépe, A kis szökevény). Ujab
ban a magyar szerzők' nagyobb lendületet
adtak az operett-kultusznak. Már a 60-as
években Aliaga Géza, Huber Károly,
Káldy Gyula kisérleteztek az új műfaijal;
újabban ismertebb magyar operett-kompo
nistáink: Bátor Szidor és Hegyi Béla (út
törők), Konti József, Kacsólr Pongrác,
Huszka Jenő, Verő György, Kálmán Imre,
.Jakóbi Viktor, Buttykay Ákos, Szirmai
Albert, .Barna Izsó, Vinoze Zsigmond,
Széli Lajos, Zerkovicz Béla, Lajtai La
jos, Tamiásy Pál, stb. (Az első magyar
operett-ről lásd »Első.'...« címszó alatt.
V. ö. még: Daljáték. Énekes-játék. Víg
énekes játék. Magyar operett.)
Operett-együttes. A vidéki színtársu
latoknál i^
bívják az énekes darabok
ban résztvevő színészeket, megkülönbözte
tésül a drámai személyzet elnevezésétől.
(V. ö. Duámai-együttes.)
Operett-énekes, énekesnő, komikus, komika, operett-tenor stb. különböző szerep
körök e könnyed xenei műfaj szolgálatá
ban.
Operettista. Színésznyelven így bívják
az operetténekest. Ellenkezője a drámista
(L. |0.), aki drámában, vígj átékb an sze
rep el.
O p e r e t t p r i m a d o n n a , az operettek fő
szerepét játszó énekesnő. A vidéki színtár
sulatok előzetes jelentésein mindenkor nagy
reklámmal harangozzák be az 0 . nevét.
Operista. Mint az előbbi, ez is inkább
színész-csinálta szó, jelenti az operai sze
replő nevét; az opera-énekes rövidítése.
Oppenheimer Pál, zeneszerző. Szín
padi műve: )>A kis dobös«, operett 3 felv.,
szövegét írta Bauer Gyala. Bem. 1912.
ápr. l-ón, Sopronban, Tbury Elemér szín
társulatánál.
öraiités. Ha a szerző a színdarabban
óraütést ír elő, ezt kezicsengön kis kala
páccsal szokták jelezni, a toronyóra ütést
pedig acélrudon, vagy gongon..

Oravicai színészet. Nagymalgyarországon a legrégibb kőszínházak egyike a krassószörénymegyei Oravica bányavároskában
épült, 1817-ben. Műkedvelőgárda eszméje
volt ennek a színháznak a felállítása ab^
ban az időben, amikor híre-hamva sem
volt sem a kolozsvári, sem pedig a pesti
Nemzeti Színháznak.
A Bánátnak 1756-ban történt vissza
foglalása után a határszéli, kincstári tiszt
viselőktől lakott városokban a német szí
nészet vándorcsapatai meleg otthonra ta
láltak és megkedveltették a színészetet a
városok jobbára németajkú lakosaival.
A színház számára megnyert publikum
azután túlságosan hosszúnak találta azt eaz
időt, am.elyik egyik társulat eltávozása és
a másik érkezése között eltelt, miért is
műkedvelői előadások rendezésével segített
magán.
Többek között Oravicán, ebben a régi
és festői fekvésű biányavároskában is nagy
megértésre talált a színházi művészet,
amelynek .ápolására lelkes műkedvelőgárda
verődött" össze. A németnyelvű előadáso
kat Eirich Péternek a Magyar Koronához
címzett vendéglőjében szokták rendezni. A
század végén és a tizenkilencedik század
elején egész rendszeressé váltak ezek a mű
kedvelői előadások, amit nagyban előmoz
dított egy bőkezű mecénásnak: zimiskovi
Lhotka Prokop biányakincstári tanácsos
nak az a nemes gesztusa, amely díszletek
kel felszerelt komplett színpaddal gyara
pította a műkedvelőgárda vagyonát.
Ezen a színpadon 1806. táján már drá
mai műveket is adtak elő. Az előadások
jiö^'edelmét jótékonycélokra, részben pedig
a színpadi berendezés tökéletesítésére for
dították. Egykori feljegyzés szerint a lip
csei csatában elesett katonák hátramara
dottjainak felsegítésére elküldték egy elő
adásuk tiszta jövedelmét; 51 bécsi forintot.
Az oravicai biányatársulat időközben fonesorító telepét megszüntette éo ennek révén
egj 14 láb^ hosszú ós 48 láb széles kőépület
üresen, használat nélkül maradt. Az élel
mes műkedvelők, — akik akkor még alapszabiályokkal bíró egyesületet nem képez
tek, — elkérték ezt az épületet a bánya
kapitányságtól.
Az átalakítás céljaira közadakozásból,
színielőadások jövedelmeiből és kölcsönök
ből 352 pengőt hordtak Össze. A régi
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tetőt újjal cserélték fel, a kösífalakat ki- mát adtak, címe: »Der Lorberkranz, oder
dobiálták, szükség szerint úji falakat húztak díe Macht dér Gesetze«.
a régi épületet színpadi résszel toldottájí'
Á színház mindvégig az oravicai mű
meg és csakhamar i ^ z e n állott Magyar kedvelő színjátszó egyesületé maradt. Kez
ország új' koszínháza. Nagylelkű m'űbará- detben maguk játszottak benne, 1829-től
tok nemes odaadással ingyen hordták az kezdve hivatásos színtársulatoknak, — a
építkezés helyére a különféle anyagokat, szabadságharc után a magyaroknak' is —
akárcsak nem sokkal k&őbib a pesti Nem engedték át. A világháború előtt és alatt
zeti Színháznál. Az épületen dolgozó ipa a magyar kormány szubvencióban része
rosok a bányatiszt\^iselŐk vendégei voltak, sítette a színházat, amelynek 1836-ban
Ninny János bányamérnök pedig minden párja akadt a Délvidéken és pedig Lúgo
díjazás nélkül vezette az építkezést, meg son, Krassó-Szörény megye székmrosában.
tervezte a díszleteket, sőt még a festék A székváros nem engedhette át soká az
anyagokat is ő .állította elő a közeli he egyeduralmat a megye egyik alárendeltebb
gyek érceiből és kőzeteiből.
jelentőségű városkájának!
Már 1817. június havában áUott a csi
(Bolgár István dr.)
*
nos és ízléses szính.áz, amelynek építése
3372 forintba került. Ha az ingyen mun
1893, december 2-án az átalakított szín
kákat is felértékeljük, akkor az építési, házat Ábrányi Emil »Hódító nyelv« c.
költségét 6000 pengŐ körüli összegnek ve prológjával nyitották meg, német-román
hetjük.
karénekkel és egy magyar és német víg^
Elől két hatalmas csarnok alkotta a b'e- játékkal. Nem tartozott ugyan a jelenté^
j áratot a földszinti és az erkélyen levŐ kény színházak közé, de azért olykor-oly
helyeken. A földszinten ugyanis erkély fu kor felkeresték a magyar társulatok is.
tott körbe. A dúsan aranyozott nézőtér így 1882-ben Hubay Gusztáv, 1884-ben
ülőhelyeit bársonyhúzat borította. A kissé Jájii János társulata. Később a délvidéki
szűkre szabott színpadot szükség esetén 20 színikerület Il-ik csoportjába osztották be.
lábnyira 'k!i lehetett mélyíteni. A sziín1910-ben Mikíóssy Gábor társulata ját
háznak mindjárt az elsŐ időkben jelenté szott e régi színházban, melynek átala
keny díszlettára volt és a színpadi gépe kítását is ebben az időben határozták el,
zet is megfelelt az akkori idŐk követelmé Apponyi Albert gróf kultuszminiszter tíz
nyeinek.
évre évenként 1500 korona, összesen tehát
Egészben véve igen tetszetőa volt az 15.000 korona 'államsegítséget adományo
egész színházépület abban a korban, ami zott az oravicai kaszinó és színházegyesü
kor még olyan nagy városban is, m'int let színházátalakítási költségeire. A mi
Temesvár, csak' egy fabódé adott szállást niszter méltányolni kívánta Oravicabánya
hazafias közönségének láldozatkészségtét,
a színészetnek.
A műkedvelők gárdája 1817, júl. 1-én mellyel a színházat közel 100 éven áb
nyitotta meg a színházat, amelynek még föntartotta. Ezt a szubvenciót a kultusz
ugyanezen év október havában magas lá miniszter 1913-ban 60.000 K-ra emelte fel.
togatója akadt Ferenc császár személyé
ben, aki október 8-án és 10-én — a ÉáOrbán Árpád (nemeskéri), karm'ester,
niátban tett utazása alkalmával — kétszer zeneszerző, sz. 1862. okt. 23-án, Kóroson,
is meglátogatta az oravicai színházat.
Baranya m., megh'. 1925. aug. lO-én, Bu
Ebből az alkalomból fehér selyemre dapesten. Iskoláit Szarvason végezte, majd
nyomták a ezínlapot. A két nevezetes szín az Orsz. Zeneakadémiát látogatta. 1887lap keretbe foglalva egészen az összeom ben lépett a színészet szolgálatába, Deb
lás idejéig ott lógtak a még ma is álló recenben, hol két évig volt szerződésben.
színházépület előcsarnokában. Vájjon meg- Győr-Sopronban négy évig, Temesvár, Po
zsony, Buda, Szeged színhiázainál tíz évig
türték-e ott továbbra is a hódítók ?.,..
A királylátogatás elsŐ napján Johanna • működött; Aradon is volt, hol három' évet
Franul v. Weissenthurm' nevű német írónŐ töltött, majd ismét Krecsányi Ignác bu
vígjátéka: »r)ie beschamte Eifersucht« ke dai társulatának tagja, tizenegy évig.
rült színre. A második alkalommal drá 1903. febr. 20-^án Aradon ő dirigálta az
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Orbók Attila

Orbán Dezső
első vidéki "Wagner-előadást, a »Loliengrin«-nel. Krecsányi Ignác társulatával járt
Fiúméban, Triestben. 1914. okt. i-ón
ideiglenesen nyugalomba vonult, 1915-ben
reaktiváltatta magát, majd 1917. okt. 1-én
véglegesen elismerték nyugdíj j.ogosultsá,gát.
Ez időben a Rákosi-színésziskola tanára
volt. -— Neje: Várady Ibolya, színésznő.
V. Ferenc volt színigazgató leánya, ki
vel 1888. márc. 20-án lépett házasságra,
Budapesten. :0. Árpád színművei:» Cigányvér«, ered. népsz. 3 felv. SzÖv. írta Mé
száros István. Bem. 1884. aug. 14- Budai
Színkör. »A gyermekrablónő«, szmű 8 kép
ben. Irta Grange Eugéne és Lambert Thiboust. Ford. Komor Gyula. Bem. 1895.
aug. 30. U. o. »Katinkaí<, opera 3 felv.
Sz5v. írta Thury Zoltán. Bem. 1898.
aug. 12. U. o. »Budapest éjjel«, revü 5 felv.
Szöv. írta Mérei Adolf. Bem. 1905. aug.
12. Városligeti Színkör. Zenét írt még
Géczy István »Fekete rigó« és Pintér'Imre
sSzellŐ Judit« c. népszínműveihez és több
gyermekdarabhoz. »Bákóczi« e. férfikarát
a Dunántúli Dalosszövetség pályadíjjal
tüntette ki.
O r b á n Dezső, újságíró, Nagyváradon.
Színművei: »Csókkirály«, regényes daljá
ték 3 felv. Zen. szerz. Sztojanovits Jenő.
Bem. 1908. júl. 16. Budai Színkör. »A
kis toszorkány«, operett 3 felv. Zen.
szerz. Dunai László. Bem. 1909. júl. 9.
U. o. »Kozáklakodalom«, operett 3 felvSzövegét Tábori Emillel írta. Zen. szerz.
Turry Peregrin. Bem. 1913. aug. 8. U.
o. »Othelló me8él«, opera 2 szakaszban,
elő- és utójátékkal. Zen. szerz. Sztojano
vits Jenő. Bem. 1917. máj. 24. M- Kir.
Operaház. »Á lőcsei itélot« c. színművé
vel 1924. máj. 23-án a szegedi színmű
pályázaton egymilliós korona pályadíjat
nyert. (Társszerző Tábori Emii.)
Orbán Elvira (Enyedy Imréné), szí
nésznő, sz. 1895. márc. 26-én, Munkácson,
színésznő lett 1916. jún. 7-ién.
O r b á n Gá.bor, színész (hivatásos recitátor), sz. 1877-ben, Apatinban. A bu
dapesti Színésszövetség tagja lett l922^ben.
O r b á n József, színész, sz. 1884. aug.
lO^n
Kolozsviárott.
Színpadra lépett
1908-ban.

O r b á n József, színész, sz. 1886. febr.
4-ón, Budapesten. Színpadra lépett 1913.
júl. havában.
O r b á n P e t ó , üg^'véd Debrecenben, ez.
1824-ben, megh. 1869. jan- 28nán. Szín
művei: »Kincset találtam«, szmű 3 felv.
»Mostoha és fia«, dr. 4 felv. Bem. 1848.
márc. 9. Aradon.
Orbók Attila
(kökösi), jog- és ál
lamtudományi doktor, sz. 1888-ban, Po
zsonyban. Régi, vallásalapító unitárius csa
ládból származik. Tanulmányait a kolozs
vári unitárius kollégiumban végezte, majd
a müncheni és párizsi egyetem' diákja
volt. 1910-től Budapesten mint újságíró
működött, egymásután több napilapnak volt
bel- és külpolitikai munkatársa. A há
ború előtt két esztendeig Párizsban tar
tózkodott, mint a »Magyarország<í munka
társa és akkori tudósításai nagy feltűnést
keltettek. A háború alatt egy évig katonai
szolgálatot teljesített, a kárpáti fronton is
volt, de később felmentették és az Or
szágos Hadigiondozó sajtóreferense lett. Al
forradalom kitörésekor, mint az akkori kül
ügyminiszter, Andrássy Gyula gróf rend
kívüli diplomáciai missziójiának sajtóattasséja Sviájcba utazott s ott volt a proletár
diktatúra bukásáig. Ezidő alatt negyven
négy citket írt az entente-lapokba a ma
gyar ügy mellett. Hazatérése után, 1920ban az első nemzetgyűlés tagja lett, mint
a székelyhid-nagylétai kerület képviselője.
Eleinte a kisgazdapárt tagja volt, majd
pártonkívüli lett, miután pártjával össze
ütközésbe került, mert nem szavazott meg
reakciós javaslatokat. Egyike volt a leg
első harcosan liberális képviselőknek. 1923ban már teljesen visszavonult a politikától,
miután a párizsi kölcsöntárgyalás'okon,
mint budapesti és amerikai lapok tudósí
tója résztvett. Tulajdonképen csak ezután
lépett írói pályára, bár egészen fiatal ko
rától kezdve jelentek meg szórványosan
novellái. Több modem regényt írt, ame
lyek főként a nagyvárosi miilieu-t és a
háború utáni erkölcsöket festik markáns
színekkel. Ilyen regényei: »A meztelen asaszony«, »A magas iskbla«, »A párisi' leány«
és a »Nemere-leányok«. Színházi vonatko
zású regénye »A szíüésznő«. írt sok apró
jelenetet, egyfelvonásost és háromfelvo-
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OrbóÜ Lóránt

Orczy Lőrino

násos vígjátétokat, köztük »A király 40lóerős autója« c. darabot, amelynek vi
lágsikere volt, például Párizsban száznyolc
vanszor játszották a »Tliéátre des Nouveautésíí-ban. E darabját Madridban is nagy
sikerrel játszották. Kűlíöldön is színre
került a »FiaGskám« és »A sárkány és a
Bzűz« 0. színdarab^ja. Intenzív, nagy írói
jnunkásságot fejt ki, azonkívül az írói
érdekek 'harcosa és jelenleg a »Magyar
írók Egyesületé«-nek főtitkára. »Du-CÍLanFuíí c. rejtélyes történetét (4 £elv.) bemutatta a Fővárosi Művész Színház. (Irta
Brandon és Pickey.) Első előadása: 1930.
ján. 11. J>A népbiztos* c. 4 felvonásoB
drámáját bemutatták az Uj Színházban,
1930. márc. 27-.én.
Orbók hÓi'ánt, író, sz. 1884. máj-e.
4-én, megh. 1924. június 21-6n, Barcelo
nában. A világháború elŐtt Párizsba köl
tözött, ahol a liáború alatt internálták.
Itt házasságra lépett Detrée Jeannevel,
Painlevének, a francia kamara elnökének
közeli rokonával és Spanyolországba köl
tözött, ahol »Azértis« néven írta szín
darabjait. Színművei: »Bolond Istók«, dr.
1 felv. Bem.. 1907. nov. 20. Kolozsvár.
»A tündér«, vj. 3 felv. Bem. 1914. okt.
10. Vígszínház. (Bécsben a Volksbühneben
1915. okt.) »Casanovaí< Bem. 1923. okt.
Newyork, Empire Theatre. (Kisérő ze
néjét egy amerikai zeneszerző írta).
Orcliest'er (orkeszter), görögül nem ze
nekar, hanem a klasszikus görög színház
ban a színpad és nézőtér közötti terület
a karok tánca és éneke számára. (Tulajdon
képen a zenekar részére fenntartott hely.
Sokan hibásan »orseszter«-t mondanak: or
keszter helyett.)
Orczy Bódog Eélix báró, zeneszerző,
a Nemzeti Színház intendánsa, sz. 1835.
jún. 8-m, TamaörsÖn (Heves m.), megh.
1892. jan, 21-.én, Londonban. A zene iránt
korán érzett hajlamot és fiatal éveiben
az alkotás terén is figyelmet keltett. 1870
okt. 12-től 1873. márc. haváig a Nem-'
zeti Színház intend.ánsa volt. 1880-tól zon
goraleckékből tartotta fenn magát.. Ope
rái :-»Pandora«, »Sisiphus«, »Renegát«. (Ez
utóbbit előadták; Londonban, 1880. tá
jáig.) Mikor a,Nemzeti Színház intendánsa
lett, hivatalát több igen helyes .újítással
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kezdte meg: megszüntette a drámai elő
adások kÖzzenéjét és csak egy, a darab
stílusához iUŐ nyitányt játszatott. A' zene
kari helyet a drámai előadásokra a színi
tanoda növendékei szám.ára engedte át,
hogy a színpadi játékot tanulmányozhas
sák. A pontosan megjelenő közönség érd elíéb en elren delte, ho gy a késŐn érke
zők csak a felvonás végeztével foglalhas
sák el helyeiket. Főpróba után a drama
turg, drámabírálók, a darab írója vagy
fordítója, rend'ezŐ lés főszereplők Összejiövetelét rendelte el, véleményadás és eset
leges változtatások megbeszélése végett. El
rendelte, hogy előadás után rendező és
karmester tegyen írott jelentést arról, ami
az est folyamán, különösebbi .történt. In
tézkedett, hogy jövőben a színművek ki
nyomassanak és olcsó áron árultassanaJr.
A' napilapok szerkesztőségei állaadó támJásszékjegj'et kaptak. Bösendorfer-zongorát
vett a színháznak. Elrendelte, hogy újév
től a bölgytagok kényelmére négy bér
kocsi iálljon lállandóan rendelkezésre. El
rendelte, hogy a szereplők nyílt jelene
tek után a kiözönség tapsaira ne jelenjenek
meg. Elrendelte, hogy a színház tag'jai
hetenként kétszer a Várszínházban is játszszanak.
Orczy E m m a bárónő, Londonban ,élő
magyar származású írónő, Orczy Bódog
nak, a Nemzeti Színház egykori intendán
sának leánya. Gyermekéveit Magyarorszá
gon töltötte, de aztán atyjával Londonba
került. Itt férjhez ment egy Montague
Barstow nevű festőművészhez. »The scarlet
Pimpernell« c. regényének igen nagy si
kere volt. A regényből »Coeur Ass« címen
színdarabot csináltak s azt 1911. okt. 27-én
mutatták be a »Berliner Theater« közön
ségének. Aztán Eenaud iátdolgozásában
)>Coquelicot<( címen francia darab lett be
lőle, melyet 1912. ápr. 24-én a párizsi
Ambigu-színház mutatott be, nagy si
kerrel.
Orczy Lőrinc báró, 1790. október ha
vában Zicby Károly gr. oszágbíróval egye
temben közbenjárt gr. tinwertbnél a ma
gyar színészek játszási engedélye elnye
réseért. 1822. márc. 25-től jún. 26-ig a
pesti német színház, részvénytársulat el
nöke volt.
-^

Orfeusz

Ordonneau Maurice
Ordonneau (ordonnó) Maurice,
fr.
1854. jún. 18nán, Saintesben, megh. 1916.
decemberében, Párizsban. Nálunk is színre
került művei: »Durand és Durand'K, bob.
3 felv. Társsz. Valabrégiie. Ford. Kürthy
Emil. Bem. 1896. szept. 1. Vígszínkáí;.
»Kék asszony«, operett 3 felv. Társszerző
Armand Liorat. Ford. Fái J . Béla és
Makai Emil. Bem. 1897. ápr. 3. Vígszín
ház. »A baba«, operett 3 felv. (L. »Babaí!
címszóniál) »A kölcsönkért vőlegény«, ope
rett 3 felv. Zen. szerz. Audran. Ford.
Makai Emil. Bem. 1901. máj. 24. Nép
színház. »A'z ikrek«, operett 3 felv. elő
játékkal. Zen. szerz. Audran. Ford. Mol
nár Ferenc. Bem. 1901. jún. 1. Magyar
Színház. »A' csepürágók«, nagy daljáték
3 felv. Társszerző Ganne Louis. Ford.
Bálint Dezső és Makai Emil. Bem. 1901.
dec. 30. Magyar Szíubáz. )>Slierry«, ope
rett 3 felv. Szövegét írta Félix Hugó.
Ford. Mérei Adolf és Ruttkay György.
Bem. 1904. jan. 9. U. o. »A' kocavadá8z«,
vj. 3 felv. Társszerző Kéiroul. Ford.
Góth Sándor. Bem. 1904. máj. 5. Magyar
Színház. »Fensk6fészek«j nagy operett elő
játékkal 2 felv. Zen. szerz. Herblay
Henri. Ford. Mérei Adolf. Bem'. 1904.
okt. 28. U. 0. »A férjhez ment kisasszony*,
operett 3 felv. Társszerző Ferrier. Ford.
Heltai Jenő. Zen, szerz. Clerice és Diet.
Bem. 1905. szept, 16. Mag^'ar Színház.
»Cserelányok«, operett 3 felv. Ford. Mérei
Adolf. Zen. szerá Clerice. Bem. 1906 febr.
28. Király Színház.
Orfeumban való fellépést az Orsz.
Szín észegyesület 1901. okt. 4-tŐl enge
délyezte tagjai részére. Első ily irányú en
gedély a Fővárosi Orfeumra vonatkozott,
Orfeusz, ókori mitos, amelynek hőse
Orfeusz (Orpbeos), mesés dalnok, költő
és muzsikus, Deagre trák király és Kalli
opé múzsa fia. Orfeusz lantjával csodá
kat művelt, elbűvölte a fákat és vizeket,
megszelídítette az á.llatokat: a göröfí mito
lógia így személyesítette meg a költészet
varázslatos hatását. Neje Euridike nimfa
volt, s amikor Euridike kígyómarás kö
vetkeztében meghalt, Orfeusz leszállott az
alvilágba és fájdalmával úgy megindí
totta az árnyak királynőjét, liogy az meg-i
engedte Euridikének a visszatérést, de csak

azzal a föltétellel, ha Orfeusz mindaddig
nem tekint vissza, amíg el nem érik a ha
landók földjét. Orfeusz örömében és vári
gyiában mégsem tudott várni, hátranézett
és elvesztette Euridikét. Orfeusz ettŐl
kezdve lemondott a földi szerelem gyönyö
reiről, amiért a tiák asszonyok bosszúsá
gukban darabokra tépték és lantját a ten
gerbe dobták. Az Orfeusz-mi tószt dol
gozta föl Galzaligi operájában, amelyhez
Gluck írt zenét és Hector Crémieus ope
rettjében, amelyhez Offenbach írt zenét.
Operai feldolgozásban első alŐadása: Bécs,
Burgtheater, 1762. okt. 5. Frankfurt ani
Mainbanl764. Párma:1769; Párizs; 1774.
aug. 2. Nálunk a Nemzeti Színházban
bemutatták 1883. márc. 8-,án. Orfeusz:
Bartoíucci Victoria; Ámor: Kordin Morriska; Euridike: Beermann
Stefánia.
(Ford. Ábrányi Emil. Saövege Molinétól). A M. Kir. Operaházban bemutat
ták 1904. jan. 30-án, Váorady Sándor for
dításában. Orfeusz: Scomparini Mária;
Euridike: Kaczér Margit; Erósz: Szoyer
Ilona.
Az évek folyamján, miközben az »0rfeusz<( harminckét előadást ért meg az
Operaházban, a címszerepben nevezetesebbi
szereplök voltak Durigo Ilona, Mme Charles-Oahier, a nagy francia énekesnő, aki
háromszor is énekelte nálunk Orfeusz sze
repét, továbbá Fodor Aranka és Basilides Mária, 1923-ban Hajdú Ilona volt
Euridike és Sámson M'ária Erósz. 1929-ild.
reprizben Basilides Mária tartotta csak
meg' szerepét, Euridike szerepét S.ándor
Erzsi énekelte, Eroszét pedig Halász Gitta.
Az Operaház 1939. okt. 30-.án még egy
szereposztásban mutatta be a fölelevení
tett Gluck-operát. A címszerepet eldíor
Budanovíts Mária énekelte, Tihanyi Vilma
volt Euridike 'és Diósy Edit Erósz sze
repét kreálta.
Az új főszereplők mellett telj esen új
volt az »0rfeu8z« színpadi beállítása, a
rendezés is, újak voltak a díszletek, a
jelmezek, amelyek ífj- Oláh Gusztáv ter
vei szerint készültek finoman stilizált hel
lenizmussal és új volt a táncos pantomim
szélesebb területen mozgó érvényrejuttatása,
amely Dohnányiné Galafrés Elzának, a
német színpadokon kiváló sikereket aratott
művésznőnek adott nagy. és komoly mű-,
vészi munkát.
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Orleansi szűz

Oreanum
Dohnáiiyiné Gálafrés Elza készítette a
balletrPKzekliez a teljes koreográfiát és ő
tanította be a plasztikus, drámai kifejezésű
mozgásokat, amelyekkel a kórus Idséii a
cselekniiényt. A; siratóasszonyok, a virág
lányok, az erőszak, a félelem, a gj'Ötrolem,
a kegyetlenség furiái, az Elysiumban sze
replő' lelkek és szellemek mind az Operaház
balletkarának tagjaiban kaptak kifejező
személyes!tőket és Dohnányiné Galairés
Elza koreográfiájával kisérték a cselek
ményt. Az Operaház egész tánckara vett
részt ebben az érdekes, teljesen újszerű pro
dukcióban és a kiemelkedőbh alakok és
jelenségek személyesítői: Keresztes Ma
riska, Misley Anna, Vécsey Elvira, Szalay Karola, Brada B-ezső, Andor Tibor és
Kőszegi Ferenc voltak.
A Gluck-opera új rendezése Rékai And
rás minden tekintetben sikerült műve, a
zenei betanítást pedig Fleischer Antal vé
gezte, aki tökéletes stílussal szólaltatta meg
Gluck klasszikus, érdekes zenéjét.
Mint operett 1858-ban került először
színre Párizsban. Magyarra fordította Latabár Endre, első ízben Kassáai adtálí,
1862. márc. 16-án; a fővárosban a Nép
színháznak híres műsordarab'ja lett. Itt
1882. máj. 12-én volt a bemutatója, »0rpheus az alvilágb'an« címmel, ezzel a sze
reposztással : Jupiter: Solymossy; J u n o :
Pártényiné; Diana: Hervei H.; Vénus:
Berkyné; Minerva: Vidorné; Flóm: Eéthy
Laura; Ámor: Komáromi Mariska; Aristeus Pluto: Vidor Pál; Orfeusz: Kápol
nai ; Euridike: Pálmay Ilka; Közvélem.ény: Csatay Zsófi; Styx Jankó: Kassai
Vidor; Mars: Szabó; Mercur: Újvári. Fel
újítottak: 1895. nov. 8-án. A Városi Szín
házban bemutatták: 1923. szept. 22-ién.
Főszereplők: Euridike: Lábass Juci; Or
feusz: Gábor József; Közvélemény: Nagy
Izabella; Styx: Sziklai József; Pluto:
Sárosi Andor.

Orleansi szűz, regényes szomj. 5 felv.
Irta Schiller Frigyes. Eord. Komlóssy Fe
renc. Már 1824-ben szerepelt a székesfehérviári társulat műsorán. Budán 1834.
okt, 22-én mutatták be. FőszereplóTí:. Kántornó (címszerep); Dunois: Bartha János;
Talbot: Megyeri Károly; Lionel: Fáncsyi Lajos. Kolozsvárott biáró Kemény Mik
lós fordításában 1812 márc. 17-én adták
először, Szenvei fordításában 1842. máj.
20-án. A Nemzeti Színházban első elő
adása 1855. jan. 8~án volt, amikor Simontsits Jiános névleges igazgatása mel
lett Fáncsy Lajos és Szigligeti Ede buz
gólkodtak a színház művészeti vezetése kö
rül. A dátum igen érd'ekes azért, mert
még a Bach-féle abszolutizmus legsúlyo
sabb korszakába esik és a cenzúra mégis
engedélyezte Schiller drámiáját, amely pe
dig hatalmas és heves tiltakozás az ide
gen uralom ellen. VII. Lajos francia ki
rály vezérei ugyan az angol uralom eUen
mennydörögnek és Jeanne d'Arc az ango
lokat űzi ki francia területről: de aki
nek úgy tetszett, az 1855-ben Magyar
országra gondolhatott, ha az elnyomott
francia népről esett szó Schillernél és az
osztrákokra gondolhatott akkor, amikor ke
mény szavak ütöttek bélyeget a francia
föld idegen zsarnokaira, az angolokra. De
a cenzor előtt szent lehetett Scbiller neve
ós nyilván a Nemzeti Színház is tompí
totta a túlontúl aktuális üészleteket.

Orgánum (latin) a. m. szerv, — szí
nészi értelemben:
hang,
beszélőhang,
amely ha csen;gő, érces, tiszta, — érté
kes adomiánya lehet a színésznek. Régeb
ben, a sza való-szín játszás idejében, kü
lönösen nagy súlyt helyeztek rá. Voltak
szerepkörök (hŐsszerelmes, lyrai szerelmes
stb.), melyekben elengedhetlen volt a szép
csengő orgánum. Ma — a reálisabb szín

Az aktuális vonatkozások ellenére is
mindössze kétszer ment az Orleansi szűz:
a január nyolcadikán tartott premier után
másodszor máj. 26-án. Pedig a szerep
osztás nem. volt rossz. Jeanne d'Aroot a
fiatal Bulyovszky Lilla játszotta, aki ak
kor miég a Nemzeti Színház tagja volt
és röviddel utóbb vonult vissza egy eszten
dőre a színpadtól, hogy azután Schiller
eredeti német szövegével játssza az »Orleansi
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játszás korában — kevesebb
van.

fontossága

Orgeni Aglaja,
színésznő, sz. 1843.
dec. 1 7 ^ , Rimaszombatban. Garcda Viardot Paulina tanítványa volt. 1865. szept.
28Hán volt az első fellépte, Berlinben.
Ezután csak mint vendégszereplő műkö
dött, 1886-ban Drezdában lénekiskolát nyi
tott.

Orle•ansi szűz

Ormay Ferenc

szűz«-etj Weimarban, a Schiller-kultusz
pzékhelyén. Utána 1859. szept. 26-án Komlóssy Ida vette át Jeanae d'Arc szerepét,
majd ismét nov. 7-&n tűzték műsorra a
darabot; azután 1893-ban a Budai Szín
körben Krecsányi Igtiáo társulata ját
szotta tizen,&tször »Az orleansi ezűz«-et,
amely azóta nem is került aztán nálank
töbtA előadásra. Sebestyén Kájoly új for
dításában bemutatta a Magyar Színház
is, 1923. jún. 16-án, Darvas Lilivel a
címszerepben. A- többi szereplők: VII. Ká
roly: Tamai ErnŐ; Isabeau: Báthory
Giza; Sorel Ágnes: Pécsi Blanka; Fülöp:
Toronyi Imre stb. (Jeanne d'Arc vér
tanú halála, kivégeztetése óta folyton fog
lalkoztatta az írókat & zenészeket. ^>Mystére d'Orleans« volt az első mű, mely 14S9ben, tehát nyolc évvel a tragédia után,
került színre Orleansban. Száz szereplő
vett benne részt, kiknek egy része még
akkor élŐ személyiségeket ábi ázolt. Az
egész mű 20,529 sorból állott s Angliá
ban kezdődik, hol Salisbury beszédére el
határozzák a tábornokok, bevégzib Fran
ciaország' meghódítását és beveszik Orlea.r6t. Csak a 7060-ik sornál — az égben
— jelenik meg VII. Károly imájára a
szűz s aztán találkozik Baudricourfcnál, a
királylyal és Szent Mihály arkangyallal.
A mű ettől fogva szorosan ragaszkodik a
történelemhez, beleszőve a szentek vízi
óit, egész a patay-i ütközetig. Az utolsó
jelenet Jeanne d'Arc diadalmas bevonu
lását rajzolja. A nyelvezete elég- erős s
e misztérium nagyon elterjedt, sŐt utá
nozták is. Számos ilyen misztérium ke
letkezett, mindig erősebb és erősebb szinezettel, míg végre a 16. század végén
a pont-a-moussoni jezsuita zárdában egy
tanár, Frontin du Duc, színpadra vitte
riövendékeivel és I I I . Károly lothringi her
ceg előtt eljátszatta.
Shakespeare, úgy látszik, tisztán angol
hagyományok után dolgozva, egészen rossz
színben tünteti fel Jeanne d'Arcot. Bo
szorkánynak rajzolja, ördögökkel körül
véve, ki dölyfösen tagadja meg saj.át édes
atyját s aki anyának állítja magát, hogy
kivégeztetését késleltesse. Vemouloeus louvaini tanár, 1629-bén latin tragédiának
dolgozta fel a tárgyat.
Az újabb korban Schiller tragédiája a
legismertebb. Operában Verdi vitte elő-

szjör színre, később pedig Barbier szöve
gére Gounod. A Verdié teljesen gyönge
mű, a Gounodé se sokat ér. A feldolgozás
két zátonyon feneklett meg: az egyik úgy
tekintette Jeamie d"Arcot, mint csupán
küldetésű szüzet s ennélfogva teljesen ki
hagyta jelleméből a nŐt; míg a másik
a nő mellett megfeledkezett a csodás jel
legről.
1876. áprilisban a párizsi nagyoperában
Mermet »Jeanne d'Arc«-ja került először
színre, a francia világváros minden notabilitásának jelenlétében, de sok viszontag
ság után először a színház leégése gátolja
színrehozatalát, aztán a primadonna-betegséigek nem engedték színre viteléit. Végre
a szerzőnek meg volt az elégtéfceles kárpót
lása, mert Mme Krausz-szal a címszerepben,
műve nagy sikert aratott. Párizsban so
káig beszéltek az újdonságról, bár Mer
met se győzte le a nehézségeket. Saját
szövege drámaiatlan s a zene se kitűnő.
Jeanne d'Arc külső befolyás alatt szenved
s nincs egyénítve. A többi alak még job
ban elvész a háttérben. Egyes mozzanatok
azonban nagyszerűek s megragadok- és a
misztikus elem befolyása a zene által tol
mácsolva van.
Ormay F e r e n c , operaénekes, (barito
nista) sz. 1834-ben. 18ö8-ban lépett a
színipályára. Ez év aug. 5-Ón próbaképen
fellépett a Nemzeti Színházban, >jBorgia
Lucretia<í-ban, 1860. március 27-én bú
csúzott el, aztán 1866-i!g Kolozsvárott
működött. 1872. jan. IS^án házasságra lé^
pett Pesten Sorssich Paulinenal. Mint a
Nemzeti Színház nyugdíjas tagja hunyt
el. Pesten, 1876. jan. 15-.án. Feleky Mik
lós búcsúztatta. Operafordításai
ezek:
»Faust«, opera 5 feiv. (Goethe—Barbier
—Carré—Gounod) 1863. okt. 12. »Lohengrin«, regényes dalmű 3 felv. Wagner
Richárd után ford. Bőhmi Gusztávval..
Bem. 1866. dec. 1. »Az afrikai nŐ«, opera
5 felv. Seribe után ford'. Bőhin* Gusztáv
val. Zen. szerz. Meyerbeer Gíacomo.
1866. febr. lÖ^én volt a premierje. »Az
árny<í, víg opera 3 felv. Saint-Georges
után ford. Zenéje Flotowtól. 1871. nov.
18-án bemutatták a Nemzeti Színházban.
»Ilomeo és Júlia«, nagy opera Ö felv. Bar
bier Jules és Carré M. után ford. Zenéje
Gounod F . Oh-tól. 1872. jan. 27. »A
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Ormi Jozefin

Orosz császári ballet

bűvös vadász«, regényes opera 4 £elv. Kind'
Frigyes után ford. Zenéje Weber K. M.től. 1874. »Áida«, dalmű 4 felv. Ghislanz,oni Antal után olaszból ford. Zenéje
Verdi G-től. 1875. ápr. 10. »BrankoTÍcs
<3rjörgy« (Erkel-Obernyik) 1875. máj. 20.
Nemzeti Színház. ;)Mignoii«, G-oetbe—Barbier—Carré—Tbomas. Bem. 1873. szept.
20. U. 0.
Ormi Jozefin, (Martin de Boulogne)
énekesnő, sz. 1830-ban, Magyarországon,
1848-ban egyik Károlyi gróffal megeskü(fött. 1851-ben öz^íegységre jutott. 1851.
máj. 2-ián fellépett a Nemzeti Színházban
& »Linda« opera Pierotto szerepében, ami
dőn a »Hölgyfutar« ezekben emlékezett
me^' róla; »KedvezŐ színpadi alak, crÖs,
tiszta hang, szabad mozgás, egyenlően
ajánlJálr 6 fiatal művésznőt, mihelyt a
színpaddal s nyelvünkkel kissé jobban meg
fog barátkozni,« Máj. 12-én újra 7endégszerereli. az »Eskü« c. opera Bianca szere
pében. Ezután a párizsi opera tagja lett.
1854-ben Newyorktan volt, ahol az Academy of Music-ban énekelt. 1863-ig Kö
zép-Amerikában járt. 1864-ten a Sandwich-s2Íg eteken vendégszerepelt, ahol vi
haros életet élt. Megh. 1881. júl. 2-án,
S:.- •? r:inciscoban.
Ormos Béla, színész, sz. 1899-ben,
ljÍT-csten. Színpadra lépett 1920-ban.
Orosházi színészet. Orosházán (Békcfi m.) az elsŐ színielőadás 1836. okt.
ISsán volt, amikor is a nagy vendégfogadóbai »I^ú--' futásá<(-t játszották. Ez alkalonimal a társulat tagjai között volt:
BenkŐ, Várady és neje, Szalay Benjámin,
továbpá Tóth István, aki igazgatója is
volt a társulatnak. Orosháza már ekkor is
elég jc kis állomás volt, később .-lagyobb
társulatok is szívesen felkeresték. így pél
dául ]858. jan. 1-én Ujfalussy Sándor
társulata. Külön színházépülete ugyan ntm
volt, de a nagy fogadóban, 1875-tŐl
fogva pedig az akkor felépült )>AlfÖld
s?-álló<'.-ban egy-két hetet, vagy nónanot
a MEzonjokhoz mérten szépen kihúzhattak
a színészek. 1871-ben Egri Kálmán tár
sulata, majd ugyanazon óv Őszén a Csóka
Sándoré játszott itt. 1882. hikvét vasár
napján Szegedi Mihály társulata kezdte
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meg itt előadásait, u. a. év júl. 29-ón
pedigi Aradi Gerő társulata vonult be a
jómódú magyar közséigbe. Ekkor már
Oi'csházáj) meglehetősen pártolhatták az
eLcadásokat, amit bizonyít a következő ver
sike is, melyet 1883-ban egy színész írt
bÚL-súzóúl;
» Orosháza
Urasháza,
És csak ritkán
Üreshá,za.
Nekem mindig
Borosháza,
Sok direktor
Orvosháza.«
1884. nyarán Tóth Béla társulatai, 1885.
őszén pedig Polgár Béla társulata vo
nult be Onosháaára^ Magj'arország eme
legnagyobb faluja azonban színészet! szem
pontból akkor emelkedett magasabb színvüíialra, amikor megfelelő nyári színházat
épített. Az új színkört 1902. aug. 15-én
nyitotta meg Makó Lajos elsőrendű szín
társulata a »Kuruc I^eja Dávidí<-dal. A
darab előadása elŐtt Palágyi Lajos — a
társulat, tagja — szavalta el Lovas Gyula
Droiógját.
A 21 új színkörbe aztán szívesen jöttek
a nagy társulatok is. Makó Lajos után
1911—l4-ig Mariházy Miklós keoskemisti
színtársulata játszott itt nyaranta s jó
előadásaival megnyerte a közönség tetwiíéL A színtársulat tagjai közt talál
unk: Turchányi Olgát, Harsányi Margitot,
Lukács Sáxit, Sz. Véigh Gizit, Korányi
Adélt, Piálfy Mariskát, Gulyás Menyhér
tet, G. Székely Kénét, Szilágyi ErnŐt
stb. atb.
Orosz császári ballet. BIŐssöi gr. Keglevieh intendáns alatt 1899. jún. havában
kaja, a két Legát, Bulgakoff és Sorszki
voltak; 1901, májusban a sztárok Maria
.Poiij'a, Vera Mosszolova voltak és Obukoff. E két utóbbi művész újra eljött
1902. márciusában. 1912. nov. 3-án a Bu
dapesti Színházban vendégszerepeltek, dec.
27-ién jjedig a M. Kir. Operaházban. —
Nizsinszki (nálunk a franciás helyesírás
sal Nijinski) azonban a Népoperában mu~
tatkoi-otl be, 1912. márc. 8^án és Pavlova Anna u. i. 1914. máj. 30-án.

Orska • Mária

Orosz Iván
Orosz Iván, író és hírlapírój. ezinikritikiiL^, sz. 1902-11611, Szarvason.. TJjíiá^'írói piályáját a ;)Szarvasi Hírlapx-Q'ii
kozdi'e, majd több fővárosi lapnak >!is vi
déki i'íjságnak volt belső munkatársa, az
után a zalaegerszegi ))Zalamegyei Újságá
nál dolgozott, majd 1927-ben újra a
»Szarvasi Hirlapí<-boz ment, amelynek je
lenleg' is a főszerkesztője. Munkatársa szá
mos lapnak, töbib verses és novellás könyve
jelent meg- a Zrinyi rt. Zalaegersza^g'
nyomda-c&g .idaaásában. Balatoni ós lia.zafias költeményeit Rérfy Oéza zenésí
tette meg
Orosz J á n o s ,
színész, sg. lS93-bán,
PusztatenyŐD. Színpadra lépett 1914-ben.
Orosz Julia, szoprán énekesnő, 1929ben a Városi Színliáz tagja,, ahol 193Ö.
febr. 14-én búcsúzott a ^>Don Juan« Elvirá
jában és e bó 25-én már mint a M^ Kir.
Operaház tagja a >iSzöktetés a szerálybólíí t. operában mutatkozott be mint
Blonde, — ssep siker mellett.
Orosz Rözsi,
színésznő, SE. 187&.
dec. 7-én, Nagyváradon. Színpadra lépett
1900. lápr- 1-én, Makó Lajos színigazga
tónál'.
Orosz K a t a ,
Sándorné.)

színésznő. (Lásd: Aradi

Oroszlánbfígés a színpadon. Némely
darabban a közönség izgatottan hallja a
kulisszák, mögül a félelmetes oroszlánbőgést.
Ezt a kellélíesek fújják az ügyelő utasí
tására, közönséges lámpaüvegbe. amilyent
mindenhol használnak, ahol még petroleumvilágítás a divat. Nagyszerűen lehet
utánozni vele az oroszlánbőgést.
Oroszy
(KratochwiU)
Georgeíte,
színésznő. Atyja JFehérmegyében tiszttartó
volt, akinek halála után anyjával Budára
költözött. Itt Vajda János mint fiatal
költő albérlőj ük volt és így ismerked
tek' meg egymássá].. Miután elvégezte a
színészakadémiát, a Népszínliázhoz szer
ződött, majd Budán Csóka Sándor igaz
gatása alatt működött. Később Bécsbe köl
tözött, ahol Várhelyi néven élt, majd cir
kusztulaj donosnő lett. Itt halt meg, 1900.
április végén.
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Oroszy Hortensia,
Dancz Ferencné.)

színésznői. (Lásd:

Oroszy László, színész, sa. 1904-ben,
Debreoenbeii. Színpadra lépett gyermek
korában.
O r p h e u s . (Orfeusz.) Opera és operett.
(Lásd: Orfeusz.)
Orrhang. Szervi baj, — amelynek
színésznél nem szabad előfordulni, mert
művészi teljesítményére gátló hatással van.
O r r - r a g a s z t á s . Gyakran előfordul az am
biciózus színésznél, hogy jó maszkjához
orrot kíván ragasztani, amit flastrommal
érhet el, ha megfelelő médon átformálja
azfi. A flastromot be kell utána testszí
nezni, puderezni és az archoz idomítani.
Ma már ritkán fordul elŐ, inkább csalt
akkor, ha elkerülhetetlenül szükséges, pél
dául Cyrano de Bergerac szerepében.
Orsay K á l m á n ,
súgió, szi. lS40-bien,
Halason, megh. 1915. febr. 21-én, Szent
endrén. 1865. deo. 20-án lépett a színi
pályára;. 1901. júl. 1-én mint a Nem
zeti Színliáz tagja ment nyugdíjba- Mun
kái: »EmlékkÖnyv<c. GyŐr. 1871. »A győri
színház emlékkönyveíí. Győr. 1872. Első
neje: Szigeti Pepi, megh. 1887. jún.
13-án, Budapesten. Második neje: Győré
Katalin, színésznő, sz. 1843-ban, meg'h.
1911. márc. 17-én, Szentendrén. Színpadra
lépett 1866. júl. 24-én.
O r s k a Mária, német színésznő, BZ.
1894. márc. 16-án, Nikolajev-ban, Dél
oroszország, megh. Öngyilkosság folytán,
1930. máj. 15-én, Bécsben, veronáimér
gezésben. 16 éves korában Bécsben egye
temi hallgató volt, majd Greguri tanár
színpadi oktatásban részesítette. Előbb
Mannheimban lépett színpadra, azután
Berlinben aratott sikert, különösen Len
gyel Menyhért és Bíró Laj os )>CárnŐí<jében tűnt feL ElsŐ fellépte nálunk
1924. jún. 16-án volt a Renaissance Szín
házban, a »Musik'« c. szmű Klára Hühnerwadel szerepében. 1924. okt. 2-án újra
fellépett itt a »Varsói unokanővérem« o.
színműben'. 1925. máj. 19-én Strindberg
))Eauseh(( (Mámor) c. színművében ven
dégszerepelt, U(. a., azután 1927. máj. 30-án
~

Orsolya Erzsébet

Országgyűlési szálláa

a »VerUebt« c. vj.-ban (Germaine szere
pében) újra fellépett a Renaissauce Színházl>an.
Orsolya Erzsébet, színésznő, sz. 1901ben, Budapesten. Elvégezte a középiskolát
s azután az Orsz. Szánészegyesület színi
iskoláját, ahonnan 1920-ban került ki,
mint kész színésznő. Kecskeméten kezdte
a pályát, Bárdossy Pál társulatánál, az
sElnémult harangok« Flórika szerepében.
Játszott Kaposvárott, Szegeden, Kassán,
elsőrendű szerepeket. Azután a Vígszín
házhoz került, ahol kisebb szerepekben fel
tűnést keltett jelleraző játékával]. Mikor
az TJj Színház létrejött, ide szerződött s
azóta ennek a kis színháznak vezető mű
vésznője. Drámai tehetsége itt fejlődött ki.
Vonzó megj elenés, szép beszéd, a moz
dulatok jellemző volta épúgy tulajdonsá
gai, mint a szerep telj es átérzése s a
jellem lés a helyzetek hangulatának hű viszszaadása. Legnagyobb sikereit a »Tüzek az
éjszakáí<-ban és a »Vakablak« c. darabok
ban aratta.
Orsolyák Mária, színésznő, sz. 1908han, Budapesten'. Színpadra lépett 1927ben.
Orsovai színészet. E nemzetiséglakta
vidéken csak az újabh időkben jelentek
meg rövid időre a színészek. 1901—-1902ben Földesi Sándor erdélyi színtársulata,
1910-ben pedig Kiss Árpád igazgató ke
reste fel színészeivel Omovát.
Ország Antal, fotográfus és rajzoló
művész, sz;. 1818. körül, Máramarosszigeten. 1848-ban hadapród volt. 1878. ápr.
6-án Budán Öngyilkos lett. Sz;ínműfordítáBai: »Sullivan«, vj. 3 felv. MeUesville
után. Bem. 1853. ápr. 13. sTamás bátya
kunyhója«, d,r. 6 felv. Dumanoir után.
Bem. 1853. máj. 13. »Pénz és becsületei,
dr. 5 felv. Ponsard után. 1853. máj. 25.
»Szív és hozomány«, vj. 5 felv. Mellesville után. 1853. jún. 8. »Lady Tartuffe«,
vj. 5 felv. Girardinné után. 1853. jún.
22. »Horac munkáiíí, vj. 1 felv. Pierron
Edmund után. 1853. jiÍL. 6. »Árva Eeri«,
Bzmű 3 felv. George Sand után magya
rosította, 1853. júl. 15. »Színfalak ördügeí<, George Sand után.

Országh Bertalan, színész, sz. 1865ben, Székesfehérvárt, megh. 1924. ápr.
9-én, Kőszegen. Színpadra lépett 1881ben, Szabó Antal társulatánál. Ez időtől
kezdve mint ügyelő és szín&z igien sok
helyen megfordult; 1889-b6n Aradi Gerőnél, 1890-ben. Valentin Lajosnál, 1891ben Szigeti Jenőnél. Egy ideig a Víg
színház ügyelője is volt, majd 1906-ban
Bihari Ákos kecskeméti társulatához! szei>zŐdÖtt, ahol mint hasznavehető epizód-szí
nész is működött. 1910. jan. havában az
Orsz. Színészegyesület szerzŐdtetési osztá
lyánál! vezetőjévé nevezték ki. 1934. jan.
l-vén nyugalomba ment- — Neje: Kocsisovszky (Kócsy) Ilona, sz. 1880-ban. (Atyja
Kócsy Lajos, színész, megh. Aradon, 1899.
máj. 18-án.) 1896-ban lépett színpadra.
1898. okt. 22-én Győrben lépett házas
ságra. 1915. máj. 1-én nyugalomba ment.
Országh István, színész. Színpadra lé
pett 1851-ben. — Neje: Munkácsi Nina,
színésznő. Színpadra lépett 1861-ben.
Országh János, eúgió. Munkái: »Emlékül«. (1845-ik évben a kedves magyar
hon lelkes fiainak és leányainak mély
tisztelettel ajánlja.) Esztergom, 1845. »Játékszíni Emlékkőnyv«, Miskolc, 1846.
(Ekkor Kőrössy Ferencnél működött.) »Játékszíni ZsebkönyvK,. Kolozsvár, 1847. —
(Szerkesztette Jakab Istvánnal.) Ugyanezt
kiadta Nagybeeskerekén is, 1848-ban, mi
dőn Eeleky Miklósnál volt szerződésben.
Neje: (Lujza), színésznő volt.
Országh Sándor dr., (budavári), író,
sz. 1836. máj. 8-án, Budán, megh. 1902.
nov. 14-én, u. o. Budán végezte gimnáziális tanulmányait, majd ügyvédi diplo
mát nyert. Egy ideig tanár volt, majd vá
rosi főjegyző és tanácsos lett, később orszi.
képviselővé választották. A Lipót-rend lo
vagkeresztese volt. Szakkönyve: »Budai
Színházak és Játékszín. 1783—1895.«. Bu
dapest, 1895. (Ismerteti: »Pesti Hirlap<í,
1895. okt. 18.)
Országgyűlési szállás, vj. 4 Mv. Irta
Vachot Imre. (A költő első vígjátéka.)
Első előadása 1843. okt. 24-én volt,
a Nemzeti Színházban. Szereposztása:
Burmann: Szentpétery Zsigmond; Emí
lia: Hubenay Eerencné; Vigari Kál-
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Pálmay Ilka

Pásztor Ferike

PataM Jözsef

Pataki Ferenc

Pafeiky Vilma

Paulay Ede

Paulini Béla

Paulayné Gvozdanovics Júlia
19

Paulay Erzsi

Pavlowa Tatíana

Pázmián Ferenc

Orezáffos

Országos gyász
mán: László József; Kerekes István: Egressy Béni; Darázs: Bartlia János; Egy
idegen: Füredi Mihály; Idegen nő: De
Caux Mimi; Schossberger: TelepyGyörgy.;
Száli: Erkelnó; János; Grózon Antal;
í m oltok: Hubenay Ferenc, Vadász, Petrik. 1907. szept. 7-4n felújították a kö
vetkező szereposztásban: Burmann, po
zsonyi polgár; Újházi Ede; Emilia, unokahuga s gyámleánya D. Ligeti Juliska:
Vigari Kálmán, országgy. írnok: DezsŐ
József; Kerekes István, ügy- s lakótársa;
Kűrthy György; Zsökfalvi, absentium:
Náday Béla; Darázs, jurátus: Rózsahegyi
Kálmán; Kafner Gusztáv; Horváth Zol
tán; Neje: Meszléuyi Adrién; Schoss
berger, uzsorás; Hajdú József; Száli, Bur
mann szakácsnéja: Demjén Mari; János,
megyei huszár: Körösmezei Gusztáv.
Országos gyász eseten a színházak ha
tósági rendelkezés alapján zárva szoktak
lenni egy ideig. így történt ez Kudolf trón
örökös halála alkalmával, 1889. jan. 31-én,
Erzsébet királynő halálozása napján, 1898.
szept. 10-én, Eerenc József király halá
lakor, 1916, nov. 21-én, a trianoni gyá
szos békekötés emlékére, 1920. jan. 18.,
19.., 20-án, IV. Károly király elhunyta
alkalmával, 1922. ápr. 3-iki kezdettel.
Országos Kamaraszínház. Alapi Nán
dorban már székesfehérvári igazgatósága
alatt érleló'dött meg az a .gondolat, hogy a
minden szerdai napon rendezett drámai
előadásokat rendszeresítse — és mikor —
otthagyva vidéki dírektorságát — 1923.
Őszén a Thália egykori helyiségébén (VI.,
Révay-utca) megrnyilt Forglács Uózsi Ka
maraszínházához szerzó'dött, határozta e]
\ ég kép az Országos Kamaraszínház meg
alakítását. Anyagi áldozatot, fáradságot
nem kímélve, leküzdve a részvétlenséget,
a közönyt, 1924. tavaszán függűnyökbó'l
konstruált díszletekkel, kevés felszereléssel,
de annál több hittel és lelk^edéssel, összetoborzott vándorcsapatával elindult a vidéki
városokba kultúrát, irodalmat hirdetni az
zal a fanatizmussal, azzal a határtalan
színpadrajongással, amely egykor a falurólfalura szekerező pálcás színészeket jelle
mezte. Az Országos Kamaraszínház hét évi
fennállása ós az a körülmény, hogy elő
adásai ma már a vidéki városok elenged
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hetetlen kultúrtényezőjévó váltak, hogy
mindenütt lelkes közönség: pártolja a tiszta
irodalmi ambíciójú társulatát, mutatja,
hogy Alapi Nándor lángoló idealizmusa
megteremtette .gyümölcseit, az eszme tes
tet öltött és staggionéja ma kultúrfölónyünknek, szinházkultúránknak egyik leg
fontosabb dokumentuma.
1924. márc. 10-én a Várszínházban volt
az első előadás. 1926. novI. 6-án tartotta ez
redik előadását (Nemzeti Színház Kamara
színháza), amely alkalommal a fővárosi
sajtó és közönség egyhangú elismerése mel
lett ))Sámson és Delila« került színre. 1500.
előadása 1928. január 14-én Székesfehér
váron zajlott le (Prológus, Antigoné, Tartuffe), míg a 2000. előadását Győrben,
1929. ápr- 4-én Kőrös Andor pályanyertes
színművével, a »S2ürke hályog«-gal ünne
pelte meg. 1928-tól pedig minden évben a
Nemzeti Színház Kamaraszínházában mu
tatja be irodalmi újdonságait,
1928. őszén igazgatója 1000 pengős
Bzíndarabpályázatot hirdetett. A díjat Ko
rcs Andor és ííeitz János kapta meg.
Mindkettő színdarabja Pesten is színre
került mérsékelt sikerrel.
Műsoráai külföldiek közül leggyakrabban
Moliére, Shakespeare, Sardou, G. B.
Shaw, Ibsen, Dickens, Tolstoj, Gorkij, Pi
randello, Romáin Eoland, Klaband stR
színművei, míg a magyarok közül Kisfa
ludy K., Jókai, Herczeg Ferenü, Gárdonyi
Géza, Lengyel Menyhért, Hevesi Sándor,
Csathó Kálmán, Schöpflin Aladár, Vándor
Kálmán, Boross Mihály, Hegedűs Sándor
stb. darabjai kerültek színre.
Rendezői az igazgatón kívül Szó'ke
Kálmán, Pogány Béla, Doktor János,
Miskey József, Petrik József, Németh An
tal és Jákó Pál voltak.
Titkárai; Verzár Zoltán, Bartos Ernő,
Czeglédy Béla, Déry Béla ifj.
Vezető színészei: Doktor János, Miklós
Marcell, Eperi István, Markovits Piri,
Adorján Erzsi, Eekete Vilma, Mágori
Mária és Dóra, Salgó Ilona, Szentiványi
Béla, Mátray (Maczonkay) József, Berlányi Jenő, Miskey József, Zólyomi Jenő,
Peéry Piri, Mihályi Mária, Bóbert Mária,
Gyarmathy Anikó, Ditrói Ica, Bíró
László, Kováts Antal, Pető Endre, Bánhidy László, Jákó Fái, Pető Zoltán.
(Zólyomi
Jenő,)
S7

Orszáigos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia
Országos Magyar Királyi Színmű
vészeti Altadémia. (Lásd: Színművészeti
Akadémia.)
Országos Művész-színház. Szentiványi
Béla 1928-ban alapította msg ezzel a név
vel Alapi Országos Kamaraszínliázáh.02 ha
sonló célú staiggionéját. Összeess kliató dísz
letekkel indult útnak és műsorába felvette
Pirandello »IV. Henrik«-jét és G-oefche
»Faust«-ját is. Szép sikerei vannak mmden
városban. Irodalmat, színházi kultúrát hir
det jobbára kisebb városokban. Tagjai egytől-egyig jiónevű színészek. Rendezői a di
rektoron kívül Pataky ós Kömives voltak.
Tolstoj, Klabund, Strindherg, Pirandello,
Ibsen és stb. külföldi írók közül, töhh
magyar írót is megszólaltat a színpadon
(Herczeg, Molnár, Grárdonyi stb.). 1930.
nyarán Baján ünnepelte meg nyolcszázadik
előadását. Vezető színészei: Pataky, Kőmíves Erzsi, Salgó Ilona, Szeghalmi Irén,
KŐmives Sándor, Bodroghy Margit, Orosz
lán G-yörgy stbi.
Országos Színészegyesüiet.
Színészegyesület.)

(Lásd:

Országos Színi-kebelzet. A, Színész
egyesület hivatalos elnevezése 1869-beTj.
(Lásd: Színészegyesület.)
Országos Színművészeti Akadémia.
(Lásd: Színművészeti Akadémia.)
Országos Választmány.
Ez volt a
címe 1841-től a Nemzeti Szính:áz igaz
gatóságának.
Országos Vidéki
Színész-Tanács.
Meglakult Szegeden, 1919-ben. Célja volt
az Orsz. Színészegyesület és a színigaz
gatók ellen működni, valamint helyreállí
tani a régi bizalmi-féríi rendszerét. (Ham.arosan megszűnt.)
Országos Vidéki Színészeti Fel
ügyelőség. Hivatala: Budapest, V., Hold
ucea 16. Ü,gíyviteILel dr. Sallay G-éza volt
megbízva. Ujabban: Pülei-Szántó Endre.
(Lásd: Színészeti EelügyelŐ címszót is.)
^Orz^elszky Szaniszló, lengyel szárma
zású tenorista, a Népszínliáz-Vígopera
f^agja, 1908. jau. 24-én m6g\rált a nevezett
színháztól.
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Oselio Gjna, skandináv születésű olasz
mezzoszoprán operaénekesnő ISSSj. szept.
12-én vendégszerepelt a M. Kir. Opera
házban, »Troubadour« Azucena szerepében.
»Éneke ment minden feltűnőbb hibától,
előadását nemes ízlés és drámai hév jel
lemzi, játéka pedig' közönség'es rutinnál
többet árul el«, — írja róla a »Pesti
Hirlapií, 1885,. szept. 13-án. 1886. máj.
7-én mint az intézet szerződtetett tagja
ugyanezen szerepben mutatkozott be.
Ossoinack (oszojnak) Luigi, gazdag
íiumei polgár, megh. 1904. nov. elején,
Krecsányi Ignác fiumei társulatát lelke
egész melegével felkaroil,ta s a magyar szí
nészetet fejedelmi bőkezűséggel elhalmozta.
Áldozatkészségével lehetővé tette Krecsányi
Ignácnak, hogy a magyar színművészetet
Triesztben is bemutathatta.
Osszipovna Wasszia, orosz női te
norista, sz. Odesszában, ahol gimnáziumot
végzett. 1926-ban egyik bécsi klinikán ki
sebb műtétet végeztek rajta. A narkózis
alatt a beteg énekelni kezdett, de nem női
hangon, hanem' a legszebb' tenor-színezet
tel. Három hónapi iskolázás után már
a magas C-t is tisztán énekeltei. 1928.
jan. 7-én hangverseny keretében fellepett
nálunk a Városi Színházbán.
Osten Éva (von der), német operaénekesnő 1912. máj. 16-án fellépett a
Népoperában, a »Lohengrin(í Elsa szerepé
ben. Férje: Plasilki müncheni baritonista,
a Népoperában fellépett a »Madonna ékszere« 0. "Wolf—•Ferrari-féle operában.
Ostor, Váradi Antal írói álneve.
Osvald Zsigmond (felső-eőri), ügy
véd, Veszprém vm'. táblabírája, sz. 1748ban, megh. 1825. aug. 3-án. Színműve:
»'G-roff Bszeksz((. Öt szakaszb^a foglalt
szomorú játék'. Angolból fordította. 1793ban kétszer adták'. »Sofia, avagy az igaz
ságos fejedelem«. Egy eredeti (originál)
mese-játék három szakaszokban készíttetett
német nyelven MöUer Henrik Ferdinánd
által, most pedig magyarra fordíttatott
Pápán, 1786. Győr. Első előadása 1794.
jún. 25-én volt.
Osváth Gerö, színész (es,. n.: Os
vald), S2. 1835-ben, Bőzödön, Udvarhely

OtheUo

Osztály
m., megh. 1895. jan. 3-án, Kolozsváfott. Színpadra lépett 1856. máj. 18-án,
Kolozsvárott, mint az unitárius kollégium
tlieologiai hallgatója. A 60-as években
Felsőmagyarországon járt. — Neje: Szollőssy Laura, színésznő, 1852^. ápr. 30-áii
lépett sz;ínpadra, megh. 1893. márc. 16-án.
Osztály. 1792-ben az üíŐliely egyik el
nevezése. (»Nemes«-, vagy »e]ső osztály«
volt a földszinti elsŐ iieíy, — franciád
elnevezéssel: Noble Parterre.) 1795-ben:
»osztalék«-nak is mondták.
Osztályos 'kereset. Régi színészi g'ázsikifejezés, amidőn osztalékra játszottak a
vándorló színészek. Ellentéte a fixum: (V.
Ö.: Proporció.)
Osztrigás Mici, bohózat 3 felv- írta
Feydeau, ford. Béldí Izor. Bem- 1899.
novembei'ében, a Vígszínházban, Delli Em
mával. 100-ik előadása 1911. szept. 26^áu
volt, Varsányi IrénnelOszfcrovsziky Jözseí, a szegedi színé
szet lelkes pártolója a X I X . század negy
venes éveiben.
Otelló. (Lásd: Othello. Az olaszok
(Rossini és Verdi) operáik oímszereplőjének nevét »h« nélkül írják, mert az olasz
nyelv hangzásából a »li« hang-ja hiány
zik.)
Ö-Tiieáínim. A Rondella neve 1812.
után, amikor t. i. az új német színház a
mai Vorösmarty-téren a Haas-palota he
lyén felépült. (L. Rondella.) A szó eló'fordul Pest vm, levéltára theátrális aktái
között. Kultsár István kérvényében. Kelt
1819. ápr. 30., 2282. szám alatt.)
OtbelJo, (a velencei mór), a velencei
köztársaság afrikai (arab) származású ve
zére, ki feleségét, Desdemonát, féltékeny
ségből megölte. Tragikus történetét Giraldí
16. századbeli olasz író dolgozta fel elő
ször »Bcatommiti« c. novellagyűjteményé
ben- Innen merítette tárgyát Shalíespeare
»Othello« c. tragédiájához. Othello a félté
kenység típusa. Első kolozsvári előadása
1794. márc. 24-én volt. Pesten 1795. jún.
3-án, Székesfehérvárott 1822. nov. 26-án,
Kassán 1830. dee. 30-án adták. A Nem

zeti Színházban 1842. nov. 10-én mutat
ták be, Vajda Péter fordításában. Sze
replők; Velencei dogé: Udvarhelyi Mik
lós ; Brabantio: Szentpétery Zsigmond;
Gratiano: Szilágyi Pál; Lodovico: Szig
ligeti Ede; Othello: Lendvay Márton;
Cassio: László József; Jago: Fáncsy La
jos; Rodrígo: Egressy Béni; Desdemona:
Lendvayné; Montano: Szerdahelyi József;
Emília: Bartháné; Bianca: Erkelné. Ké
sőbb Egressy Gábor, E. JCovács Gyula,
Nagy Imre, Szacsvay Imre, Ivánfi Jenő,
Bakó László, Molnár László, illetve La
borfalvi Róza, Komlóssy Ida,
Bulyovszkyné, Felekyné, Prielle Kornélia,
ifjl.
Lendvayné, Rákosi Szidi, Helvey
Laura és Márkus Emília léptek fel két
főszerepében. Jágót pedig Tóth József;
Szerdahelyi Kálmán, Újházi Ed'e és Gyenes László személyesítették a reprizek so
rán, amelyek közül az elsŐ 18691 ápr. 30-án
volt; a második 1881,. nov. 4-én; a har
madik 1885. júl. 24-én, a negyedik 1906.
nov. 12-én. A kiváló magyar szereplőkön
kívül egy vendégművész is játszotta Othellót a régi Nemzeti Színházban; Ira Ald'ridge, a híres néger színész, aki 1852.
március 29-én lépett fel először nálunk
Shakespeare hősében rendkívüli sikerrel.
Változtak az idŐfc során az »Othello«
fordítói is. Előbb Vajda Péter fordításá
ban került színre, majd 1869-ben a Szász
Károlyé, 1929. okt. 25-én Harsány! Kálmián fordításában került színre, ezzel a
szereposztással; Velencei dogé:
E^héí
Gyula; Brabantio, tanácsos: Kürti Jó
zsef; Első tanácsos: Gabányi László.; Má
sodik tanácsos: Turányi Alajos; Gratiano,
Brabantio Öccse: Bodnár Jenő; Lodovico,
rokonuk: Forgács Antal; Othello', a mór:
Ödry Árpád; Gasaio, hadnagy: Lehotay
Árpád; Jago, zászlótartó: Palágyi Lajos;
Rodrigo, velencei nemes: Cserépy László;
Montano, Cyprus kormányaója; Barsi
Ödön; Desdemona, Brabantio leánya, Ot
hello neje: N. Tasnády Ilona; Emiíia,
Jago neje: G. Gömüry Vilma, Bianca,
Cassio kedvese; Eőry Kató; Tiszt: Losonczy Zoltán; 1-ső, 2-ik, 3-ik nemes:
Szőke Sándor, Somody Kálm.án, Tapolczai
Gyula; Hírhozó: Ónodi Ákos; Herold:
Greguss Zoltán; Szolga: Szathmáry La
jos; Matróz: Gyenis Ede. 100-adszor:
1929. nov. 6Tán került színre.
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Otthon

Ozoray A dolf

A remek tragédiából két olasz zene
szerző is írt világhírűvé lett operát: Gioacchimo Rossini (1816'.) és Giuseppe Verdi
(1887.). Mindakettő, természetesen, elju
tott magyar színpadra is. A Nemzeti Szín
ház 1842. ápr. 26-án mutatta bo Eogsini
művét; a nagyigényű címszerephez vendégteuort kellett felléptetni, Klein-t, Boroszlób'ól- A Verdi-féle »Otello<í szövegét
írta Arrigo Boito, fordj. E,adó Antal.
Első előadása a Ml Kir. Operaházban volt:
1887. dec. 8-án, a következő szereposz
tással: Otelló: Perotti Gyula; J a g o : Ódry
Lehel; Cassio: Pauli Rihárd; Eoderigo:
Dalnoki Béni; Lodovicco: Szendrőy La
jos; Desdemona: BellincGÍoni Gemma.
(Othelloról részletes tanulmányt írt Rafcodczay Pál a »Színészek Lapja« 1898.
máj. lO-iki számába.)
Ottíion, Dráma 4 felv. Irta Sudermann
Hermann. Pord. Márkus Miksa. Bem.
1894. ápr. 6-án volt a Nemzeti Színház
ban, ezzel a szereposztással: Schwartze:
Újházi Ede; Magda: Jászai Mari; Ma
riska: Török Irma; Auguszta: Felekyné;
^"Wandlo-vvszky Franciska: Pákosi Szidi;
Wandlowszky Miksa: Dezső József; Hefterding: Bercsényi Béla; Dr. Keller: Csá
szár Imre; Klebs: Egressy Ákos. Pelújitották többek között: 1916. dec. 8-án,
1922. jan. 23-án, stb.
Ottlion van. Kritikusi kifejezés, leg
inkább a kezdő színészre értik, ha fellépé
sében bizton&ágot, tehát otthonosságot lát
nak.
Ottlifc Pálmaj írónő. Magyar nyelvre
fordítottta Handel 3 felvonásos »Xerxe5«
c. vígoperáj ának Hagen Oszkár által írt
németnyelvű szövegét. Bem. 1928. má-J.
12. M. Kir. Operaház.
Gtto-Trampczynsk'a Mária
(Tramcsinszka), operaénekesnő, 1914. ápr. 15-én
a »Troubadour«-ban mint Azucena, majd
miáj; 4-én mint a »Sámson és Delila«
hősnője mutatkozott be a M,. Kir. Opera
házban.
Ouverture (uvertür), fr.: megnyitást
jelent. A zene és a ezíntáz nyelvén a
a színdarab, illetőleg opera vagy operett

megkezdése előtt játszandó zenekari szer
zemény nevo.
ö v á r y Jenő, színész, cs. n. Olyhay,
sz. 1848. ápr. 17-én', Sátoraljaújhelyen,
megh. 1915. nov. 1-én, Komáromban,
1872. okL lö-én' lépett színpadra, Ho~
mokay Lászlónál. A vídélc kisebb^nagj'obb
társulatainak hasznos tagja volt és mint
ügyelő is érvényesítette képességét. 1910.
jan. 10-én nyugdíjba vonult. — Neje:
Mikes Mari Irén, iszínésznő, sz. 1854.
máj. 12-én, Nagyváradon. SzínipáJyára
lépett 1871. júl. 10~én, Balogh György
nél. — Leánya: Ö. Rózsi, színésznő, sz.
1884. márc. 21-én. Színpadra lépett 1901.
okt. havában.
Óváry Lipót, országos levéltárnok, a
Magy. Tud. Akadémia levelező tagja, sz.
1838. dec. 31-én, Veszprémben, megh.
1919. ápr. 3nán, Budapesten. Színműve:
»A magyar légió Olaszországban«, ered.
tört. szmű dalokkal és tánccal 7 képben.
Bem. 1885. máj. 21-én volt a Gyapjú
uccai német színilázban, Feleky Miklós
igazgatása alatt.
Özdi (borsodmegyei) színház. Meg
nyílt 1924-ben. Ezer embernél többen fér
nek el benne. 18 m. széles, 28 m. hosszú.
Ozorai I s t v á n , színész, sz. 1901. márc.
28-án, Szilváspusztán. Színpadra lépett
1929. szept. havában.
Ozoray Adolf,
a magyar színészet
mecénása, sz. 1840-ben, megh. 1912. jan.
13-án, Kolozsvárott. Az ő eszméje volt
az a teljes sikert aratott bfesi vendégsze
replés, amely 1880. máj. 5-én annyi ba
bért hozott a kolozsvári színtársulatnak.
Még azok is, akik a legtöbbet tartottak
a kolozsvári színészekről, fejcsóválva hal
lottak a merész tervről; Bartha Miklós
pláne nagy sajtóháborút indított a bécsi
»kiruccanás« megakadályozására.
Igaz,
hogy legelső volt, aki bűnbánóan ismerte
he tévedését. Ozorayt azonban nem ked
vetlenítette el a sok nehézség, s kitűnő
együttessé szervezte a staggionét és 1880.
máj. 5-éJi bevonult a Ringszínházba, hogy
a magyar népszínművet s a magyar szín
játszó művészetet a bécsieknek bemutassa.
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ÖlíözŐ

Ozoray Árpád
A vállalkozás rendkívül nagy anyagi és
erkölcsi sikerrel járt, a viálogatott színészceapat diadalt diadalra arafx)tt és a vendég
szereplést meg kellett — hosszabbítani.
A Falu rossza, Sárga csikó, Piros bugyel
láris, Tolonc, Kintornás család, Peleskei
nótárius, Huszárcsiny, Vöröshajú: ezek vol
tak többek között a rendkívüli sikerrel
színrekozott darabok. Azok közül a mű
vészek közül, akik Ozoraynak segédkeztek
a nehezen lelkesedő bécsi publikum meg
hódításában, a következők érdemelnek em
lítést: Pálmay Ilka, Baloghné, Kéler
Ilonka, Ditrói Mór, Dítróíné, Szentgj'orgyí István, Gabányi Árpád, Gyenes
László, Szombathelyi Béla, Várady Mik
lós stb. A missziót teljesítő művészcsapat
összesen 75 tagot számlált. A hazatérőket
Bartha Miklóssal az élén az egész magyar
sajtó osztatlan elismerése fogadta s azóta
'Ozoray minden hüszkesége ebből a nagyisikerű s a magyar színművészet szem
pontjából sem egészen jelentéktelen műTeszi HrándulÉ^bóI táplálkozott.

Öblös hang. A mély, minden regiszte
rében tisztán csengő hang neve.
Öcsöd községben (Békés megye) 1882.
májusában Bánfalvy Béla színtársulata
játszott.
ödipusz király.

(Lásd;

Oidipus.)

ökröss Bálint, kir. tanácsos, köz
jegyző, sz. 1829. febr. 13-án, Debrecen
ben, megh. 1889. jan. 4-én, Budapesten.
Színművei: »Czinka Panna«, történeti éne
kes szmű, zenéjét szerzetté MüUer Ottó.
Bem. Kolozsvárt, 1886. nov. 30-án volt.
»Vértanuíí, dr.
ökrös Péter, szászrégeni tanító. Mun
kája: »Két menyasszony, Jókai hasonló e.
novellájából feldolgozott színmű. Előad
ták : 1911. dec, 15-én, Szászrégenben, a
műkedvelők.

Ozoray (Nincsich Tóbiás) Árpád,
hírlapíró, sz. 1833. szept. 3-án, Ókaniz&in (Bács m.), megh'. 1896. aug. 12-'én,
Budapesten. 1848-han hadnagy volt .és részt
vett Guyon táborában a szőregi csatában.
1858—60-ig vidéken súgó volt, azután föl
került a főváa:osba és az irodalomnak élt.
Szakmunkái: »Játékszíni emlény«, 1858-ra,
Gyula, 1858. »Pécsi nemzeti színházi emlény«, 1858—1859-re, Pécs, 1859. »Játékszíni emlény«. Nemzeti Színházi év
könyv. Magyaróvár. 1860. Színműfordí
tásai; »]Srőm alszik«, vj. l'felv. Bem. 1861.
jiíl. 10. Nemzeti Színház. »A szerencse
gyermekeíí, jellemrajz 5 felv. Bem. 1873.
szept. 12. Kassa. (Ford. Birch-Pfeiffer
Sarolta után.) »Egy zsidó család«, szmŰ
4 felv. írta Mirani. A ;>Napkelet« 1860.
50. számában megjelent értékes cikke:
.yVidé'ki jelesebb színészeink és színész
nőink arck6pcsamoka«,

Öltözködés. A színpadi Öltözködés min
denkor fontos kérdés volt a magyar szí
nészvilágban, már csak azért is, mivel ha
gyományként szállt színészről-színészre az
a tudat, hogy színpadon hatást elérni csak
eleganciával lehet. Déryné sok apró rész
letezéssel írja le egy-egy darabban történt
ruhakórdését. A szerzők, rendezők sokszor
pazarló ruhakiüUítást kívájinak, mert jói
tudják, hogy az magában véve is — fél
siker, mert látványosság-számba megy. A
polgári és szalon öltözeteket szerződés sze
rint a színész tartozik beszerezni, viszont a
színház fizeti a kosztümöket, valamint aa
olyan polgári ruhát, amelynek' a színdarab
szerint előírt és meghatározott színe,
anyaga vagy szabása van, továbbá az olyan
toalettet is, amely a darabban önállóan,
a szövegben is előfordul. Hajdanában
Pergő Celesztin, id. és ifjabbi Lendvay
Márton, Szerdahelyi Kálmán, Náday Fe
renc, Halmi Ferenc, később Császár Imre
stb. öltözködtek elegánsan. (V- ö. Kuháaezínész.)

Ozűrayné Kálmán Margit,
írónő.
Színművei: »SkáIa«, szatirikus színmű.
»Anna«, szmű 3 felv. Bem. 1916. jan.
20. Kassán. Budapesten a Fővárosi Nyári
Színkörben 1916. szept. 35-én mutatták
be. (Akadémiai dicséretet nyert ezzel, va
lamint »Mai apoetok c. művével is.)

öltöző. A színházak azon kisebbrendű
szobáit, ahol a színészek nappali ruhá
jukból a színpadi ruhába átöltöznek, —
öltöző-nek, vagy öltözŐ-szobának, franciás
értelmezéssel: garderobe-nak hívj-át. Egjyszerű kis szobiak ezek, legtöbbnyire min
den komfort nélkül; van benne víííveze*
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öltöztető-szabó

Ördög miátliája

ték, asztal, szék, fogas, szekrény, Mitükör, villanyvilágítás; lelietőség szerint úgy
vannak' ezek a szobácskak' eli'endezve, Kogiy
a többször játszó színész oly kollegájá
val kerül egy öltözőbe, aki kevésbé van
a színpadon elfoglalva. Az öltözők berreigőcsengőkkel vannak felszerelve (némely színbázban névre szóló csengők is), hogy az
ügyelő hívására azonnal lejöjjön a szín
padra azon szereplő, akíliez felcsöngetett.
A férfiöltözők a női öltözőktől el vannak
különítve és rendszerint a színházépület
egy másik részében vannak elhelyezve. A
h-ői öltözők rendszerint cainosabbak a fér
fiakénál. A falakra képeket, festményeket,
arcképeket szoktak kifüggeszteni, néha em
léktárgyakkal is feldíszítik. A férfiöltözők
falait a pajkos kollegák telefirkálják egy
más bosszantására, •—. gyakran pedig fel
jegyzik azon nyelvbotlásokat, amikkel ug
ratni akarják az érzékeny palyatár'sat. Az
öltözőkben a színházi szabály értelmében
egy órával az előadás kezdete előtt kell
megjelenni a szereplŐloiek és ha valame
lyik színész a felvonást kezdi, a harma
dik csengetésre teljesen készen kell lennie.
Az öltözőkbe idegeneknek tilos a beme
net, úgyszintén a dohányzás is szigioruan
tiltva van. (Ha gyorsöltözés fordul elŐ a
színdarabban, akkor ezt nem a rendes öl
tözőben intézik el, hanem a kulisszák mö
gött egy díszletfalakból összetákolt helyi
ségben. (V. Ö- Gyorsöltözés.)
öítöztetÖ-szabó azon színházi alkalma
zott, aki a színészeknek az öltözködésben
segédkezik. Nappali elfoglaltsága a szín
házi szabóműhelyben van, este pedig az
öltözőkben. Nagyobb színházban több Ö.
áll a színészek rendelkezésére. — Az öltöztetÖnök többnyirevarrónők, egyben a szín
ház munkásai is, — azonban elég gyak
ran hajótörött vidéki színésznők is akad
nak már, akik ilynemű alkalmaztatást el
vállaltak.
,_ .
ölvedy Jenő, színész, sa. 1896-ban,
Budapesten. Színpadra lépett 1920-ban.
»Ön is, Szuper ú r ! « . . . Ez a szálló
ige maradt fenn Szuper Károly (Li. o.)
színigazgató után, amelynek az a rövid
magyarázata, hogy Szuper esténként a szí
nészeknek, aki csak j átszőtt valami kis
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szerepet, gratulált, mondván: »Jól játszott,
barátom!« — Mire az volt az obL'g ít
felelet: »Ön is. Szuper ú r ! . . . « (Lásd
még: )>Majd este, Szuper ur!<(... cím
szót is.)
ÖninagáÉ játssza. Kritikusi kifejezés
azon színészre, ald folytonosan a maga
modorosságában játszik.
őrálló. A Színészegyesület erdekeit
védő szaklap. Szerk. és kiadótulajdonos:
Hajnal István. 1896. (Megszünc.)
Ördög. (Az), vj, 3 felv. írta Molnár
Ferenc. Bem. 1907. ápr. 10. Vígszínház.
Szereplők: László: Szerémy Zoltán; Jolán:
Varsányi Irén; ördög: Hegedűs Gyula;
Elza: Gazsi Mariska; Selyem Cinka: Hegedüsné; András: Győző Lajos. 100. elő
adása: 1911. márc. 18.; 200-ik 1921. nov.
S. Uj betanulással 1929. ápr. 9. Külföldön
bemutatták: Turinban, 1908. jan. I L
Bécsben, a Volkstheatérben 1908'. febr. 15.,
márc. 25-éu a berlini Lessingtheater mu
tatta be. Varsóban, a császári színházban
lengyelül 1908. máj. 1. Uabszki lengyel
író fordításában. New Yorkban 1908. aug.
18. Szófiában 1909. okt. 16. Triesztben
1910. márc. havában, Zaeconi rendezésé
ben. Eszéken ez év rűárc. 31-én, horvát
nyelven. Szeutpéíervárott a Termolov-színházban 1911. aug. havában. Hágában 1918.
febr. (új betanulással), Bremerhavenben
1918. febr- 13-án mutatták be. A bécsi
Renaissance Színházban 1920,. nov. havá
ban ; a berlini Tribüneben, Korf-fal a
címszerepben 1921. ápr- 19-én volt a
bemutatója, nagy siker mellett. BuenosAires-ben 1923. aug. havában, Rio de
Janeiró-ban az ott vendégszereplő Zacooni
olasz színtársulata 1913. júniusában adtaJátszották
Londonban,
Stockholmban,
Chrisztiániában, Koppenhágában, Konstan
tinápolyban, Bukarestben, stb. Játszották
jóformán minden városban és minden nyel
ven.
ördög mátkája (AzX nepsz. 3 felv.
írta Géczy István. Bem. 1897. nov. 4.
Népszínház. Főszereplők: Blaha Lujza,
Lukács Juliska, Csatay Zsófi, Gazsi Ma
riska, Vidor Pál, Németh József, Szirmai
Imre.
. . .

Örley Flóra

ördöig naplója

1028—1035.). Nevét Meyerbeer' operája
tette viláigismertté: a híres ördög: Eóbert,
amelyhez Seribe írta a szöveget a számta
lan francia vaudevílle és hősköltemény
után. Róbert, a pompaszerető (ez is egyik
mellékneve) a középkor typikus kalandor
hőse, vakmerő, vitéz, kegyetlen, vérszom
jas ember, akinek lelkét a testvérgyilkossá
gon kezdve mindenféle szörnyű bűn ter
helte, mígnem magába szállt. Bűnbánó za
rándokútat t«tt Rómába, majd Konstantinápolyon keresztül Jeruzsálembe s vissza
tértében Isten kegyelmében meg'halt. A
német irodalomban Raupach és Strauss
Victor dolgozták fel Róbert der Teufel
történetét. (Megh. 1035- júl. 22.) Az ope
rát fordította Asztalos Károly. Bem: 1843..
febr. 18., a Nemzeti Színházban, Markorvicsnó vendégfelléptével. Szerepló'k: Ördög
Róbert: Joób Zsigmond; Bertram: Konti
Károly; Raimband: Egressy Béni; Isa
bella; Markovíesné; Alioe: Mochonaky
Amália; Ilona: Lipcsei Klári; Alberto:
Szerdahelyi József. Pelújítása 1853. dec.
7., 1872. márc. 26., 1902. nov. 1., stb.
100-ik előadása 1884. márc. 11. A 99
előadás 66.294 frt 71 krt jövedelmezett.
(Párizsban 1831. nov. 'havábaa mutatták
be.) Mint regényes színjáték (»Királyfi
mint koldusK alcímmel) 1839. jún. 29-ón
került színre a Nemzeti Színházban, írta
Raupach, ford. Kiss Iván.

Ördög ttaplója (Az), vaudeville 3 felv.
írtát Arago és Vermond,. ford. Egressy
Béni. Bem. 1842. nov. 7. Erkelné jutalom
játékára, a Nemzeti Színházban.
ördög párnája (Az), népsz. 3 felv.
írta Tóth Kálmán. 2en. szerz. AUaga
Géza. Személyek; Schwaro, asztalosmester:
Tilianyi Miklós; Laci, Lencsi, gyermekei:
EŐry Gusztáv, Soldosnó Blaha Lujza;
"Weisz, szíj jártómester: Solymossy Elek;
Gyuri, Mari, .gyermekei: líarikás J ó 
zsef, Sziklai Eníilia; Sicki Lojzi: Szabó
Bandi; Városi alkapitány: V. Kovács J ó 
zsef ; Becker: Peterdi; L, I I . szolgáló:
Szó'cs Kata; Horváth Paula; Asztalosinas:
Ár^^ai Gizella; Szíjjártóinas; Szombathe
lyiné ; Városi hajdú: Dancz Lajos; Pin
cér: Vasvári Perenc; Mesterlegény; Dancz
Ferenc;' Kémet mesterlegény: Kolosvári.
Ezzel a szereposztással 1875. okt. .23-én
adták e darabot először Blalia Lujza első
Népszínliázi fellépésével.
örd^g piluíói. Bohóság tünemények
kel, énekkel, táncokkal, 15 képben, 3 fel
vonásban, írták Lolorec, Anicet, Bourgeois
és Laurent. Zen. szerz. Offeűbach, Groot,
Cheri és Amadé Artus. Bem- 1863. dec.
10.., Budai Népszínhiáz;. Főszereplők.: Al
bert; Libera Gizella; Magloire; Pártényi
János; Sottinez: Együd Istváai; Seringuinos: Virágh Gyula;
Babylas: Vizváry
Gyula; Bodriguez: Takács Ádám; Bernadiüo; Dósa Jóíisef; Isabella: Takács
Emes; Bolióssg istennője; Bényeiné. (A z
első nég-y hónap 63..000 frtot jövedelme
zett ) lOO-adszor: 1864. máj. 2. Azután
a bécsi Josefsfcádter Théater-bén játszották
Molnár rendezésével és díszleteivel. Onnan
1864. szeptemberében a berlini Meisselféle színházba vitték. A Népszínházban
1885. márc. IS-án adtak először- Fősze
replők (a fenti szerepek sorrendjében):
Sík Gizella, Kassai Vidor, Solymossy Elek,
Tihanyi Miklós, Gergely József, Horváth
Vince, EŐry Gusztáv, Tóth Ilonka, Hegyi
Aranka. Az elsŐ 25 előadást 49.660 em
ber nézte meg, melynek bevétele 34.026
frt volt. 50-edszer 1885. máj!. 13-án ke
rült színre.
Ördög Kóbert.
E néven hívták L
Róbert normandiai herceget. (Uralkodott

Öreg-szerep. (Színész-zsargon.) Azon
idősebb jellegű szerepre értik, amelyet akár
ifjú színész is eljátezhat, ha azt elfogad
ható, azaz elhihető formában, jellegzete
sen alakítja, aminél a külső megjelenés,
testtartás, maszk, hang, modor jelentős
tényező.
Öri Filep István,
Eílep István.)

színészi. (Liáfid:

öri G. György,
színműíró. Szín
műve: »IV. Béla a Margitszigeten, vagy
a margitszigeti apácák;;. Történeti szmű 1
lelv. Kassa. 1876.
örley í l ó r a , operettprimadonna, sz.
1861-hen, Nagyváradon. 1877-ben végezte
a színészakadémia operai tanszakát. 1879.
máj. 29-én a Nemzeti Színházban lépett'
fel először, Auber sKőműves ás lakato8í< •
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Örley L*a.jos

Ö sszeállt-társulat

c. operájának: Henriette szerepében. 1881.
márc. havában Kolozsvárra hívtáfc meg,
abol 1892-ig működött, közben Debre
cen, Szeged, Miskolo színpadjain is aratta
sikereit. 1892. ápr. havában Kolozsvárott
elbúcsúzott
a
»Katonáskisassz»ny<(-ban.
(Címszerep.) 1895-től Kreesányi Ignác
tagja. 1905. okt. lO-én bemutatkozott
a Magyar Saínházhan, a sMongodin úr
feleségex Kosalie szerepében. Ezután a Kürály Színház szerződtette. 1913. jan. 1-én
nyugalomba vonult. 1922-ben az Orsz. Szí
nészegyesület iskolájában az operett-szak
tanárnője. Szerepei: »Hof£mann meséi«,
»Cigányháróíc, »Máxta«, »Kertészlány« fŐBzerepei. »Vígi özvegy<í-ben Pidcsicsné, »Varázskeringő«-ben Friderika, »Dollárkirálynfí«-ben Miss Thomson., stb.
^ÉU

'••

•'•••'

örley Lajos dr., 'kőbányai téglagyáros
adta az első téglákat az Orszáigos Színészegyesület felépítéséhez. (Liásd: »Pesti Hirlap«, 1890. szept. 30,)
Örlőssy Ferenc (szépfaludi), máramarosmegyei fŐlevéltáros és szerkesztő, ez.
1845* ápr. 27-én, Máramarosszigeten,
megh. 1906. júli. ^Q^ka, u. o. Nagy
váradon a premontreieknél végezte gimnázdális tanulmányait, majd Pesten az egye
temet!. Szerkesztette a »Máramaro8Í Lapok«-at, elnöke volt a Szilágyi Istváakörneki. Színművei: »Serap'hine«, szmű 5
felv. Deák Farkassal fordította Sardou
után. Bem'. 1869. szept. 24. Nemzeti SzínházJ. »Szűkség törvényt bont<c, 10 -darab
aranyat nyert Szegeden, a Mannsberger
(Mosonyi) Jakab színigazgató .által hir
detett pályázaton, 1871-ben. »Örvény szélén«, ered. nszmű. 1874. Kassán adták.
Egyéh színműve: »A regény vége«, vj.
1 felv. »Méze8hetek után«, vj. 1 felv.
»Nőm férjecí, »Vihar után«, 1 £elv). vígjátékok. »A kigyógyult hiáaasp'ár«, francia
vj. 4 felv. »Tűzoltókí<. »Marianneí<, ford.
Lindautól. »A nők hatalnia«. (Rosier-től.)
»HázasságkerülSk«. (Benedix-töl.) »A két
aő.« (Ferrari-tói.) »A művésznő férjecc,
azmű. »Eégi és új«, akadémiai dicséret
ben részesült színmű.
Örményi (Ormeny) Lujza,
opera
énekesnő, Bz. Pesten. Marchesi énekesnő tanítviánya volt; mint a flórenzi Pergola

színház énekesnője 1874. ápr. 30-án fel
lépett a Nemzeti Színházban, a »Szevíllai
borhelyei Rosina szerepében, miről a »Pesti
Napló« így emlékezik meg: »Hangja altjellegű, de a magasabb regiszterekben is
otthonos. Olaszországból jött ide s .aUitólag több olasz színpadon szerepelts A
»E,eform« (1874. máj. 1.) pedig ezt a
kritikát írta: »A kisasszony csinos, is-kolázott hanggal rendelkezik s különösen
az alt-részletek részesültek nagy tetszésben.<í
Örök törvény. Dráma 3 felv. írta
Csiky Gergely. Elnyerte 1891-ben az 500
forintos Hertelendy-díjat. Bem. 1891.
febr. 7-én, a Nemzeti Színházban.
Örökös t a g az a színész vagy színésznő
lehet, akit a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter a magyar színészet körül szerzett
érdemei elismeréséül a budap^ti (azelőtt
a kolozsvári) Nemzeti Szính:ázhoz nevez
ki. Ujabban (1924.) az Örökös tagsággal
az aranygyűrű jiár. A gyíirű azt szimboli
zálja, hogy a színész örökre eljegyezte
művészetét a Nemzeti Színházzal. (Lásd:
Nemzeti Színházi emlékg.vűrű.) (Az ál
lami színházak örökös tagjainak névsorát
lásd: Magy. Kir. Operaház és Nemzeti
Színház címszó alatt.)
ö r y Alajos, súgó, Hubay Gusztávnál,
Szegeden. Munkája: »Színházi zsebkönyv«.
Szeged, 1862.
Öry Uusztáv,

színész. (Lásd: Eőry.)

ő s t e h e t s é g , színpadi-elméleti tanulmá
nyok nélküli, sőt néha a középiskolában el
sajátítható elméleti tudás nélküli, vele
született képessége a színésznek, ha az ala
kítandó szerep jellegzetes vonásait, továbbá
a kellő hangsúlyt, a hang ökonomikus be
osztását »kap,ás«-biól, rögtön megteremti.
Az Őstehetség legklasszikusabb példája ma
gyar színpadon: Bartha Jiános, Réthy Mi
hály, Kántorné, Szathmáry Dánielné,
újabb időkben Tamássy József, Együd
István, Ney Dávid, Kömyei Béla, stb»
Összeállt-társnlat. Arra a vidéki kis
színtársulatra mondják, amely rendszerint
Qgy előzőleg tönkrement együttesből ala
kul, úgyszólván minden komoly bázis nél-
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Összj áték;

összement jelenet
kül; erre vall a célja is; sürg-ősen kenye
ret adui a színésznek és nem művészetet
produkálni.
Összement jelenet. Annak a kifeje
zése, ha valamely felvonásban oly jelenet
hez érkezett az együttes, amelyben bukdá
csolások, kisiklások, tehát hibák történtek,
mellyel az illető jelenetet elrontották. Hiá
nyos próbák miatt gyakran előforduló je
lenség.. (V. Ö. Jelenet.)
összenézés. í g y hívj^ák színész-nyel
ven a j áték folyamán történő egymásra
nézést, amely fontos kiegészítője a drá
mai hangulatnak.
összeolvasás. Az olvasópróbán a ren
dező vagy a színészek hangosan felolvas
sák a szerepeiket, aroidŐn j avítanaJc és
rövidítenek rajta. A processzust »összeolvasásí<-nak mondj.ák színházi nyelven;
ilyenkor természetesen a rendező vigyáz a
hibákra s ő olvassa fel az általános dn-^
strukciókat. (V. ö. Olvasópróba.)
Összeomló díszlet. Többféleképen csi
nálják'. A »Bibliás ember«-ben először
gőz helyettesíti a füstöt, miközben likopodiumos lángsugarak törnek elő oldalról.
A nagy füst közben egyszerre visszacsuklik a festett zsindely-díszlet, ami mögött
előtűnik a leégett fekete gerendák váza.
A »Vajda tornya« o. opera épülő tornyá
nak és »Sámson és DeHla<í c. opera tem
plomának, Összeomlását lógó díszletekkel
csinálják, amiket elbocsájtanak a kellő pil
lanatban, ezáltal összeesnek, mí,g a szín
pad oldal-erkélyéről díszítők rongyból és
nádból készült köveket dobálnak a szín
padra, aminek aljából gyenge "gőz tör elő.
(T^amássy Pál)
Összes k a r A férfi- és női karénekesek
gyűjtő neve. A próhatáblák-on minden
alkalommal találkozunk e kitétellel. (V.
ö. Kar.)
Összes személyzet. Vidéken és a fő
városban a színbjázi próbatáblán látjuk e
kifejezést, jelenti az egész kórus szerep
lését; a fővárosban a prózai színházakoál
az összes szereplőket értik alatta, mint
akiknek meg kell jelenniök a kitűzött pró
bán.
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Összetanult társulat. Arra a társu
latra mondják, amely jól betanult műsor
ral és Összeszokott, állandó tagokkal ren
delkezik.
Összevágó előadás. A színireferádak
gyakran használják e kifejezést, amellyel
a pompás, gördülékeny, »k6rekded<í elő
adást szók ás értelmezni.
összjáték'. Ez alatt a színpadi előadás
nál minden egyes szereplőnek csakúgy,
mint például a zenekarban az egyes hang
szereknek, harmonikus együttműködését
értjük. Hajdan az úgynevezett virtuózok
uralkodtak a színpadon, alak' szereplőtársaik
rovására áz egyéni érvényesülést haj szól
ták túlzottan, melyben maga a darab mint
színpadi mű sokszor elveszett. A . közel
múltban, a sztár-rendszer idején, tapasz
talhattuk ugyanezt, mikor az egész szín
darabot össze-vissza nyirbálták, jeleneteket
cseréltek fel, szerepeket vontak össze, szagg-atták szét és minden a főszereplőben
Összpontosult, sőt a díszletek, ruhák, vi
lágítási effektusok stb.. is mind-mind az
úgynevezett »sztar<c-ért, által, benne, tőle,
miatta történt és minden más szerep csak
arra szolgált, liogy a »sztar<í minél na
gyobb egyéni sikerét alátámassza, el&egítse. Utóbb már a darabok is ilyen szem
pontokból íródtak. Előbb adódtak a ki
választott főszereplők', azután íródott a da
rab, tele tűzdelve a darab cselekményé
vel, semmi összefüggésben nem álló je
lenetekkel, betéteitkel. Természetes, hogy
—• különösen az utóbbi j eienségnek —•
semmi köze sem volt a komoly értelem
ben vett színművészeihez s mint múló di
vatnak : buknia kellett. De, mert ez a
rendszer nem adott alkalmat izmos, új
talentumok kifejlődésére, egj újabb szél
sőség kapott lábra, lett divattá, a rendező
mindent letipró hatalma, ö lett minden
előadás legfőbb tényezője, az ő akarata,
felfogása, tudása, ízlése érvényesül min
denben, a színész csak eszköz az Ő kezé
ben. Ez tökéletes összjátékot eredményez
het, de sokszor lelketlenné teszi az elő
adót.
Igazi összjáték': mikor a darabi minden
szerepét az arra legalkalmasabb színészek
játsszák, kiknek egyéniségét a rendező nem
nyomja el, de tudásának átütŐ erejével,

Összpróba

Özvegy Karnvóné és a két szele burdiak

a mű szelleméhez igazodó összhangban,
harmonikus egésszé olvasztja össze.
(Stella
Gyula.)

ken indult el. Színpadra lépett 1906.
okt. 5-én, a Király Színházban, a )>Kis
alamuszi« c. operett Saráh szerepében. Ez
után a Népszínház tagja lett, majd ismét
a Király Színház művésznője volt, ahol
1909. okt. 2-án búcsúzott el a »Táncos
huszárok<!-ban, Ede szerepében. Ekkor férj
ihez ment dr. Spett Ferenc ügyrédhez és
egy időre visszavonult. 1922. nov^. 4:-én, mi
dőn a Várszínházban felelevenítették a
»Hajduk hadnagyací c. operettet, újra meg
jelent a színpadon. 1923. máj. havában a
Bláha Lujza Színházban működött. (»Szép
asszony kocsisa«.) Szerepei még, többek
l;Özt: Magda (Jánoska), Thira grófnő
(Szép asszony kocsisa), Márta (Nagy
mama), Daisy Oray (Dollárkirálynő), stb.

összpróba. Leginkább az énekes-dara
boknál alkalmazott kifejezés, midőn mind
nyájan (összesen) próbálnak.
Ösztöndíjas tag. Az állami színhá
zaknál alkalmazott oly színész neve, aki
tanulmányi ideje alatt az intézettől ösz
töndíjat élvez. Az ilyen tag később rend
szerint a színház rendes tagjai sorába
keiül.
Ösztönös színész. (Lásd: Naturalista.)
Ötletes rendezés. Kritikusi kifejezés
arra a színdarabra, amely a kritikus meg
állapítása szerint újszerű, sokszínű, moz
galmas, nem sablonos,, tehát ötlettel fű
szerezett rendezés munkája.
ö t v ö s Adolf,
berstein.)

esztétikus. (Lásd: Sil-

Ötvös Adorján, zeneszerző. Sisínműve:
»Özvegy kisasszony«, vj. 3 felv. írták
León és Engel. Ford. Bálint Lajos, ver
seit Harsányi Zsolt. Zenéjét írta Ö. A\.
Első előadása 1916. szept. l~én volt a
Budai Színkörben.
Ötvös Gitta,
színésznő- Atyja Öt
vös József (L. o.), a Margitsziget volt
főorvosa. Pályája a szigeti hangversenye
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Ötvös József,
színész, a Nemzeti
Színház tagja volt és sógora Szigligeti
Edének. Sz. 1827~ben, megli. Budapes
ten, 1896. ápr. 14-én. Fia dr. Ötvös J ó 
zsef oiTos, ennek leánya Ötvös Gitta, szí
nésznő'. (L. o.)
Özvegy K a r n y ó n é és a k é t szelebixrdiak. Csokonai Vitéz Mihály bohózata.
1911. jan. 29-én a »Nyugat« matinéján
eljátszottáik. a Ví|gszínházban: V. Haraszthy
Hermin (Karnyóné), Csortos Gyula és
Tanay Frigyes (szeleburdiak), Szerémy
Zoltán (tót inas), Vendrey Ferenc, Ba
lassa Jenő, Pallai Rózsi és Varsányi Irén
szereplésével.

-

Paál Elly,
táncosnő, szi. Szabadkám.
1921. márc. 1-én lépett színpadra.
Paal Gyula, drámaíró, tanító, sz.
1852. aug. 29-én, Tatán. lS74-ben színész
növendék volt, maj d tanítói piályára lé
pett Rimaszombatban. Szíüművei; »Kié a
kincs ?«„ vj'. 2 felv. Előadták Komárom
ban. »Bíró uram lányaK, népsz. 3 felv.
U. 0. 1883- szeptember, Mándoky Béla
társulatánál. »A tulipános láda«, néjjsz'.
3 felv. (Á »Biró uram lánTa« átdolgozott
formája. Bem. 1888. márc. 24. »Héregiék
háza«, népsz. 3 felv. 1889. szept. 22.
Bimaszombat. Balogh Árpád társulatájiál.)
»Cine mintye!«, népsz. 3 felv. ElsŐ elő
adása 1893. okt. 14. U. 0. (Műkedvelők
kel.) )>Nótáriu8«, népsz. Előadták 1893deo. 3. U. 0. »Jukker leány«, életkép.
Első előadása 1895. máj. 22." 0 . o. »Cógér«, népsz. 3 felv. 1896. szept. 30. Ko
lozsvár. »PetŐfi«, szmű 1 felv. Kimaszombat. 1899. júl. 30. »Ne bántsd a ma
gyart!«, népdr. 3 szakaszban. 1902. jan.
18. U. 0. )>Uram bátyám k'alandja«,
farsangi bohóság 3 felv. (Műkedvelők
kel.) 1902. júl. 28. »Lagadére Henrik«,
dr. 4 felv.
Padlat (padblat) a színpad neve egy
korú lapok elnevezése szerint. így többek
között a »Hazai és Külföldi Tudósitások«
is említi e szót, 1818. jún. 16-án, a 394.
oldalon, aradi tudósítás alapján. Ekkor
Kilényi Dávid színtársulata játszott Ara
don és az »Első Mátyás király választása*
referádájában ezekben emlékezik meg:»Német, rác, örmény, oláh előkelők, választóttab'bak a lógékat (páholy) kétszeresen fi
zetve a magyarokkal látszattak az adako
zásban büszkén vetélkediii. Örömkönnyek
lobogtak mágnásaink szemében, mid'Őn a

temérdek sokaságot a Játszószínben és dí
szes magyar ruházatot a Játszók »padolattyán« hangzani elfog'ódva
szívekben,
látták, hallották és igenis érzették«.
Padiiá-ban (Olaszország) Ham Mi
hály (L. o.) színigazgató mutatta b'e el
sőül a magyar színészetet, 1846. máj. ha
vában, Szabó József társával. A taglók a^
kolozsvári színtái-sulatból rekrutiálódtak.
P á g e r Antal, színész, sz. 1899. jan.
29-én, Makón, ahol érettségit is tett.
1917-ben bevonult katonának, majd a bu
dapesti egyetem jogi fakultására iratko
zott. Andor Zsiga székesfehérvári társu
latánál lépett színpadra, ahol 3 évig mű
ködött, azután Kecskeméten találjuk, majd
Asszonyi László Pécsre szerződtette. Ját
szott még Nagyváradon, Szegeden. Mint
táneos-kómikus sok sikert ért el. Jobb
szerepei: Offenbach, Liliom, Menelaus,
Zsupán Káhnián, Nótás kapitány, Pá
rizsi kirakat Alfrédje stb. 1931-ben az
Andrássy-úti Színház tagja. Felesége:
Gaizler Lola, színésznő. (L. o.) 1924-ben
volt a házasságuk.
Páholy. A páholy — kifejezést 1790b'en, a magyar színészet kezdetén még nem
használták a színlapou. A francia logeszót átformálták és úgj mondták, hogy
lózsi, magyarosan osztat. 1792. jan. 13-án.
ezeket írja a sMagyar Hirmondo« a pá
holyról : »A. Játéknézőhely' karjában vágy
nak bizonyos elrekesztett helyek, mellyekbe
a' főbb Személlyek szoktak be ülni ket
ten, hárman, ollykor többen is. Az illyen
deszka sátorotska forma el-rekesztett he
lyet hívják frantzia nevezettel Logé-nak.
De a' mellyet a' - Németek is felvettekíc^
Mondták úgy is, hogy: »NézŐhely«.
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Pajor Emília

Pakbts József

(»Magy. Hirmondó«, 1792'. I. kötet. 468.
oldal,). 1793-tól »különÖ3 ülőhely«-ii6fe ke
resztelik el a páholyt, de már 1810-tői
Kolozsvárott azt mondják: »rekeszték«, vis2iont 1833-han a »Jelenkor« (71. szám)
a páholy szó helyett »színerkély«-t mond.
— (»Ö császári Királyi Főhercegsége az
Ország Nádora ez alkalommal is kegyesen
bizonyita a' magyar nyelv, pártolásban
hathatós pártfogását, midŐn fenséges Ház
népe 's udvara számára háromi színerkélyt
(Lege = páholy) állandóan Idbérelni méltóztatott.íí) Kazinczy Ferenc szerint a pá
holy »f olyosói rendben levő ülés«- (»Magyar
Nyelv«, 1909. 10. szám. 449. oldal.). Egy
más adat szerint a páholy szót Kisfaludy
Károly faragta. Előfordul a »Stibor vajdaí<
I I I . felv. 4. jelenetében: »Ezen páholyban
itt elrejtheted magad, nem lát itt senki!«
(xMagyar lSíyelv«, 1907., 6. szám. 272. ol
dal.) [Megkülönböztetünk földszinti, I., I I .
emeleti páholyt, továbibá proscenium-páholyt. (L. o.) Van ezen kivül disz-, igaz
gatósági-, színügyi-bizottságd-, színész- és
udvari páholy is.]
Pajor Emiliaj
énekesnő, sz. 1850.
febr. 21-én, Pesten, előkelő, régi nemesi
családból. (Nemesi elŐneve: vindornyalaki
és hertelendi). Már mdnt gyermek rajon
gott a színházért; azonhan családja nem
akarta engedni, hogy színésznő legyen,
mire Deák Ferenc, a haza bölcse, P. E.
nagybátyja azt mondta: »A színészeket
nem szabad lebecsülni. A magyar nyelv
apostolai Ők lés csak büszke lehet a familia,
ha egyik tagja tehetségét ezen a pályán
állítja a nemzet szolg'álatába. Az emberek
között nincs külÖnhség«- És kózenfogta őt
és beíratta a »színitanodá«-ba. 1869—1870ben a »színitanoda« elsŐ éves növendéke,
ahol Stoll Péter ónekmestertŐl tanult. JÍDZben, anyja megtiltotta^^ogy toviább tanuljon.
Ennek ellenérc azonban mégis megmaradt
a színészetnél. 1871-hen Szegedi Mihály
hoz szerződött Nyitrára, ahol a »Csikós«
Rózsijában volt első fellépte. Ezután Kreesányi Ignáo szerződtette Kecskemétre; itt
mint operett- és nópszínműénekesnő a leg
elismertebb művésznők közé emelkedett.
Sokáig volt dédelgetett kedvence a kolozs
vári Nemzeti Színháznak. Működött még:
Miskolc, Kassa, Sopron, Pozsony, Temes
vár, Győr, Arad', Deh'recen, Kolozsvár,

Szeged, Nagyvárad stb'. városában, továbbiá
a Budai Színkörben (12 évig, többek közt
itt kreálta »Az eleven ördögcc címszerepét),
majd Féld Zsigmondnál és a Népszínház
ban, mint vendég. (1880. dec. 9-től, a
»Pir08 bngyellárísíí Zsófi szerepében.)
1900-ban nyugalomba vonult. Mikor 1920.
nov. 5-én Sopronban a »Cigán.ybáró« Ciprájában megülte 5 0 éves j ubileumát, az
ország minden részéb'ől elárasztották a sze
retet és megbecsülés jelével. — Korábban
Blaha Lujza mellett az ország legnagyobb
énekes színésznője volt, aki művészi ered
ményein Idvül azzal is megbecsülést szer
zett nevének, hogy a magyarosítás terén
végzett igen nagy munkát.
Pajor I s t v á n , színész, sz. 1902. aug.
31-én, Budapesten. Atyja P . Alajos, gyá
ros, anyja Sugár Ilona. — Kereskedelmi
érettségi után Rákosi Szidi színésziskoláját
látogatta, maijd szerződést kapott a Bel
városi Színházhoz, innen Újpestre ment.
1929-ben az Uj Színház tagja volt.
Pajor Ödön, színész, bariton énekes,
sz. 1879. jún. 28-án, Kiskunmajsán, Pest
m. Gimnáziumi tanulmányai befejezése
után az Orsz. Zeneakadémiára iratkozott,
ahol operaénekesi diplomát szerzett. A pá
lyát Kolozsvárott kezdte, 1906-ban, ahol
az ízléséről híres közönség minden alkalom
mal szeretetével tüntette ki. 1911- dec.
7-én a Népopera megnyitóelőadásán a
»Quo vadis«-han Chilon szerepében niutatkozott be; ezóta is ott működik (a Vá
rosi Színházban). Főbb szerepei: Mirakel (Hoffmann meséi), Figaro (Szevillai
borbély), Scarpia (Tosca), Rigoletto (Cím
szerep), Falke (Denevér), Douphal (Traviata), Bedoházy Kálmán (A cigányki
rály), Vogl (Három a kislány), Ruggiero
(Zsidónő), Bogár Imre (Sárga csikó), to
vábbá : Miniszterelnök: »A cárevics«-ben.
Főpap: »Varázsfuvolá((-ban, Ruy Gomea:
»Ernani<í-ban, Chaunard': »Bohémélet«-bien.
Don Pizatto: »FidelLO«-ban, Zsupán: »Cigánybáróí<-ban, Gáspár apó: »ConievilLei
harangok«-ban, stb.
Pakots József, íro, .orsz:á,ggy. képviselő,
a Petőfi Társaság tagja, ez. 1877. márc.
22-én, Alvincen (Alsófehér m.). Jogápá.lyára lépett, aztán az irodalomnak szen-
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Palágyi Hóbert

Pa]csy Viola
telte tehetségét. 1909-ben megViálaeztották"
a Petőfi Tá.rsaság- tagjává, 191 l-ben a
Társaság titkára és a PetŐfi-Ház igazga
tója lett. Ez utóbbi állásáról 1920-ban le
mondott. Színművei: »Kossuth«, alkalmi
hazafias színmű, 1902. szept. 18. Város
ligeti Színkör. Zen. szerz. Donáth Ede»Tévelygő lelkek«, dr. 3 felv. Bem^. 1905.
ápr. í-én, Nemzeti Színház. »A fórradalmár«, társadalmi szmű 4 felv. Bem.
1907. dec. 7. U. O;., »Egy karrier töxténeteíí, komédia 4 felv. Bem. 1914. ápr.
3. U. o. »Hős diákok«, ifjúsági szmű 3
felv. 1914. dec.
Palíisy Viola, énekesnő. Atyja P.
Gusztáv, bihari földesúr volt. Pályáját
Berlinben kezdte, idővel elkerült Mosz
kvába, ahol nagy vagyont szerzett. 1914ben két házat vett Nagyváradon, vissza
vásárolta családjának jankafalvi Ősi bir
tokát és Fugyivásárhelyen e^ 300 holdas
szőllőt vett.
P a l á g y i Lajos, tanár, író, sz. 1866.
ápr. 15-én, Óbecsén. Már 13 éves korá
ban írt verseket. Komolyan 1879-ben kez
dett verselni. 1898-ban kinevezték tanár
nak Hódmezővásárhelyre, 1899-ben Sárospatala-a, azután Budapestre a osalogányuccai áll. tanítónŐképzőhöz helyezték át.
1926. jan. 3-,án megülte 40 éves jubi
leumát. Színművei: »A rabszolgák«, a
Magy. Tudományos Akadémián (1902.)
Karácsonyi-díjjal jutalmazott drámai köl
temény, két szakaszban. Bem. 1904. jan.
4-én volt a M. Kir. Operaházban, a Nem
zeti Színház személyzetével. Zen. szerz.
ifj. Ábrányi Emil. — Fordítása: »Pieseo«,
Bzomorúj. 5 felv. írta Schiller Frigyes.
1897. júl. 7. Fővárosi Nyári Színház.
Goethe »Faust«-j,ának I. részét 1909-ben
fordította.
P a l á g y i Lajo&, színész, sz. 1876. máro.
9-én, Baánban (Trencsén m'.)- Atyja Penyácska István, anyja Olbricht Anna. Ti
zennégyen voltak testvérek: Elemi iskolát
végzett, azután asztalosműhelybe került Já
nos bátyjához. Tizennyolc éves koráb'an
felszabadült és tagja lett a szociáldemo
krata famunkások szakszervezetének, ahol
mint műkedvelőnek szépi sikere volt, mire
mások biztatására Horváth Zoltán színész-

iskolájába iratkozott. Egy év után, 1895.
ápr. 1-én, Balogh Árpád színigazgatóhoz
szerződött, Vácra, 45 frt gázsira; a többi
igazgatói ezek voltak: Dob!ó Sándor (Szé
kesfehérvár—Szombathely), Tiszay Dezső
(Miskolc), Krecsányi Ignác (Temesvár—•
Pozsony), Deák Péter (Zombbr), Leszkay
András (Arad), Makó Lajos (Debrecen—
Szeged). 1907-b'en Miskolcon megválasz
tották színigazgatónak, ahol 13 évig ve
zette a színházat. 1920. ápr. havában Sze
gedre hívták meg, ah'ol 3 évig volt igaz
gató. 1922. márc. havában megülte 15
éves igazgatói jubileumát. 1925. márc.
2-.án fellépett a Nemzeti Színházbian mint
szerződött tag a »Haramiákí< Moór Fe
renc szerepében. Azóta a Nemzeti Színház
elsőrendű tagjai közé tartozik.
Főbh szerepei: Svengali (Trilby), Biberaoh, Jago, Bánk bán, Lucifer, Max
(Egér), Derblay Fülöp (Vasgyáros), Han>
let, Duval Armand (Kaméliás hölgy), Ipanoff Lorisz (Fed'ora), Tiszteletes úr (Süt
a nap). Barkó (Mohács), Carillo (Bá
thory Zsigmond), Gregers (A vadkacsa),
József nádor (A híd) . stU — Első neje:
Hevesi Janka (L. o.), színésznő. M^ásodik neje: nagykereki Menszáros Margit,
színésznő, sz. 1875. ápr. 4-ón, Budapesten.
(Atyja M. Dániel, nagyváradi rendőr
kapitány, megh. 1893. okt. 24-ón). Szín
padra lépett 1899. ápr. 1-én, Relle Iván
nál, Pozsonyban, miután jeles eredmény
nyel fejezte be tanulmányait Rákosi Szidi
színésziskolájábán. 1900-ban Aradra szer
ződött, 1904. ápr. 28-án férjhez ment Debrecenb'en és azon túl férjével együtt mű
ködött. Később eh'áltan eltek, majd Fabényi Sándor neje lett. Megh. Budapesten,
1923. ápr. 2.2-én. Harmadik neje: Greguss Margit, színésznő, sz. 1890. febr.
16-én, Budapesten.
P a l á g y i M e n y h é r t dr., tanár, író, kri
tikus, a Petőfi Társaság tagja, sz. 1859.
dec. 26-án, Pakson (Tolna vm.), megh.
1924. júl. 16-'án, Budapesten. Iskoláit Tem^várt, Kassán .és a budapesti műegyete
men járta. 1886-tól fővárosi tanár volt.
Szakmunkája: sMadách' Imre élete és bölcsészete.« Budapest, 1900.
P a l á g y i B'öbert dr., ügyvéd'. Csáktor
nyán született, 1887-ben. Középiskoláit

— 429 —

Palasovsky Ödön

Palay Matild

Nagykanizsán, egyetemi
tanulmányait
Budapesten végezte és 1913-ban ügyvédi
oklevelet szerzett. Á \alágliáború kitörésé
től a leszerelésig katonai szolgálatot telje
sített A szakirodalomban a szerzői, kiadói
jog* és a tisztességtelen versenyről szóló
jog! kiörébe vágó kérdésekkel foglalkozik.
Ügyésze a Magyar Színpadi Szerzők
Egyesületének, a Magyar Mozgióképüzemengedélyesek Országos Egyesületének ós
főtitkára a Nemzetközi Irodalmi és Művé
szeti Szövetség magyar csoportjának.
P a l a s o v s k y Ödön,
színész, író, sz.
1899-ben, Budapesten.. Egyetemi tanul
mányai után 1924-bsn a Eenaissance Szín
ház, majd a Terézkörúti Színpad tagja.
1923 lóta avaugard-színházi estéket ren
dezett. 1924-ben többekkel megalapítja a
»Zöld szamárs e. szatirikus színházat.
1925~t'Ől aa )>"Üj Föld'« előadásainak egyik
rendezője, itt kerülnek a magyar kö'Zönség
elé a futuristák és expresszionisták. 1927ben többekkel megalapítja az ú. n. »CikkCaltk-estéket«, hol a világnézeti kabarénak,
a konferánsznak, valamint a zenemozgás
és recitativ szintézisének új formióit igyek
szik kifejleszteni. 1927-bea a »IÍ,endkivüli
Színpad« egyik vezetője. 1928-ban meg
alapítja a »Prizma« c. színpadi vállal
kozást. Könyvei: »Üj Stáció« (Pamflet,
1922.), »Keorganiziáeiá;< (Versek, 1924.),
»Punalua« (az élet belső reformjára vo
natkozó versek és novellák, 1926.), »Karmazsin« (1927.). Számos színpadi műve
került bemutatásra avangard-elŐadások ke
retében.
P a l á s t h y Géza, a Nemzeti Színház
titlíára, sz- 1869-ben, megli. 1914-benj
l^udapesten. A főváTOsban és Kassán vé
gezte tanulmányait, majd a »Pesti Napló«
munkatársa lett, később szakított az újság
írással ós megkezdte titkári mííküdését a
Magyar Színháznál, onnan a Nemzeti
Színház kötelékébe lépett. — Neje: szmrecsáni Szmiecsánjá Olga, fivérei: Palásthy
Marcel, hírlapíró és P. Sándor, színész'.
(L. o.).
P a l á s t h y Irén, színésznő, sz. 1899.
okt. 27-én. Előbb a M. Kir. Operaházban
balletnövcndék volt, majd a Népopera
tagja lett, ahol 1920. (Városi Színház re
zsimje) az »Ezüst sirály« Marietta sze

repében tűnt fel. Ugyanez év júl. 1-én
nagy sikert ért el a Vígszínházbán, a
))Hermelines nőc< c. operett Lavalle Sophie
szerepében. Aug. 23-|áji házasságra lépett
Hans Bartsch-sal, az ismert ameiikai szín
házi vállalkozóval. Ekkor külföldre ment,
ahol tánctanulmányait folytatta, megtanult
németül, angolul ós eljátszotta a »No, no
Nanette« c. operett főszerepét Berlinben,
Münchenben, Drezdában, Bécsben, majd
ezzel a darabbbal Budapesten is vendégsze
repelt, a Király Színházbán, 1928. márc.
17-ón. A darabot férje vezetésével mutat
ták be. A társulat tagjai voltak: Max
Brod, Annié Evera, Kari Waterstradt,
Luise Kraus, Fritz Steidl jr., Paul Gutmann, Ira Loff, Grretl Gazell, Traute Tinius, Anna Dering. Közben 1924. júl.
30-án fellépett a Eenaissance Színházban,
a »Dorina és a vélotlen« c. operettben.
P a l á s t h y Sáíidor, színész, amerikai
színigazgató, született 1877-ben, Buda
pesten. Középiskoláit Kassán végezte,
m.ajd a kiözigazgatási pályára
lépett
1896-ban Evva Lajos, a Népszínház
alíkori igazgatójának
biztatására
be
iratkozott a színésziskolába és rövid idő
múlva a Népszínházhoz mint .ösztöndíjas
tagot szerződtette. 3 évi ittműködése után
a Magyar Színházhoz szerződött, ahonnan
egj év múlva már mint elsőrendű színész
került a kassai Nemzeti Színházhoz. Mint
ilyen 1900. máj. 14-én fellépett a Magyar
Színházban, a »Gyurkovics lányoks Rad'ványi Gida szerepében és az intézet tagja
maradt újra. 1904. jún. 14-én fellépett
a Nemzeti Színházban, az ))Annuska« Ba
logh Miklós szerepében. Majd Nagyvá
radon látjuk mint főrendezőt, ahonnan a
Király Színházhoz szerződött, amelynek
mindaddig volt oszlopos tagja, amíg meg
választották a sátoraljaújhelyi színikerület
igazgatójának. Később Amerikában színigiazgató lett. — Neje: Bukovics Erzsi,
kivel 1901. deo. 3-án lépett házasságra.
F i a : P- Géza, színész.
P a l a y Matild, operaénekesnő (szop
rán), sz. 1896. ápr. 22-én, Budapesten.
Atyja P. József, anyja Rynldevie Matild.
Mint a Zeneakadémia növendéke 1916.
feblr. ha-\^ában szerződött a Magy. Kir.
Operához. 1917. okt. elején a király a
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Piálfi (PavlovszJíi) jSíiina

Piálcás színészelv

szerepet játszott: »Falu rosszá«'ban G-öndör
Sándort, í>Sárga csikó«-ban Lacit, »Betyár
kendőjé«-hen Andrást stb. 1882. őszén
Aradi Gerő szegedi, 1883-ban Krecsányi
Ignác debreceni színtársulatához szerződiJí,
majd Aradon működik'. 1886. május ha
vában a kolozsvári Nemzeti Színházhoz
szerződött, azonban kolozsvári működési
tere nem elégítette ki ambicióját és ezért
újból Szegedre szerződött. Aradi GerŐ
színtársulatához. 18S9-ben Paulay Ede a
Nemzeti Színházhoz meghívta vendégsze
replésre, szerződtetés! célbóh 1889. ápr.
24-én )>Vasgyáros«-ban mint Derblay éa
ápr. 29-én »Utolsó szerelem«-ben mint
Laczfy Apor István lépett fel nagy siker
rel, mely után ez év auigj. 16-án a Nemzeti
Színház tagja lett. Még Nagy Imre életé
ben annak több szerepét vette át, ennek
tragikus halála után pedig szerepeinek örö
kébe lépett. Kiválóbb szereplései voltak:
»Bánfc hání< (játszotta 64-szer), »Ember
tragédiájací, Ádám- (92^8zer), »Aranyember«: Timár Mihály (97-szer), »Medea«:
Jázon, )>Széoh'y Máiia«: Wesselényi, »Thu~
rán Anna«: Velitorisz, »Romeo«, »Faust«,
»Essex igróf« címszerepei, »Csók«, Szever
király, »Áldozat«, Szabolcs vezér, »Könyveg
KálmánK, Álmos fejedelem, »Zsolt vezér«
címszerep, »Kendi Margit«: Boldizsár stb.
Szerződése tartama alatt 2199 estén lépett
fel a Nemzeti Színház, Várszínház és a
Mv Idr. Operaház színpadán. 1913-ban
visszavonult.

hadiékítményes ezüst éremmel tüntette ki,
1925. jún. 17-én a Nemzeti Színházban
mint népszínműénekesnő tett k^érletet a
»Falu rossza« Pinum' Rózsi szerepében,
miről ígj emlékezik meg a »lsíem2;eti
Ujság«: sBájos megjelenése, nagyszerűen
kultiralt csengő hangja, sőt ami opera
énekesnőnél egészen szokatlan, bensőséges,
közvetlen j.átéka teljessé tették ennek a bfemutatkozásnak a sikerét.« (1925'. jún.
IS^án.) líét éven át úgy az Opera, mint
a Nemzeti Színház tagja volt. Vendég
szerepelt : Szegedén, Debrecenben, Pécsett,
Baján, Nürnbergben, stb. 1924-ben a
Blaha Lujza Színházban a »Sulamith«
címszerepét 80-szor énekelte mint vendég.
Főbb szerepei: Domokosné (Farsangi la
kodalom), Sulamith (Sáb'a királynője).
Szilágyi Erzsébet (Hunyadí László.), Erzse
(Háry János), JVTarianne (Rózsalovag'),
Rosalind'a (Denevér) stb.
Pálcás színészeit. A rég múlt idők
vándorszínészeit juttatja kifejezésre ez a
műszó, amidőn a magyar színész gyalo
golni volt kénytelen rállomásváltoztatás ese
tén, szűkös pénzviszonyai miatt, mert a
proporcióból nem tellett vasútra. Ilyenkor
a község határán levŐ fákról levagdaltak
egy vesszőt (pálcát), azt kifaragták ván
dorbotnak és azzal a jóharáttal indul
tak útra, utat tör/ii a kultúrának és hazafi
sának'. (Ma már hírből ismerik az autózó
színiészek e legendás kifejezést.) — »P.
sz.« címet adott egy könyvének Deréki
Antal. (L> o.)
. Pálffy (Horony) György, színész, sz.
1863. márc. lO-én, Hódmezővásárhelyen.
Eözépiskolái elvégzése után, 1880-ban fel
vétette magját a színiiskolába, ahol Paulay
Edének!, a iNemzeti Színház naigiynevű igaz
gatójának és a színitanoda tanárának ked
venc tanítványa lett. 1881-ben Völgyi
G-ycrgy társulatához szerződött szerelmes
és bonvivant szerepekre. ElsŐ fellépte a
»Csapodár<í o. vj. Ohampignac szerepében
volfc. Majd énekes szerepeket is kapott,
ilyenek voltak többek feözött: »Comevillei
liarangok«-ban Henry marquis, »Kisasszony
feleségem«-ben Hannib'ál, »Üdv96ké«-beii
"Pippo, »Kapitány k;isasszony«-ban Don Jamario, )>Szerelmi varázsital«-ban Péter,
íVaiiázshegedü«-ben Matheo apó stb'. Egyéb-

Pálffy Olly, szuhrett-primadonna, sz.
1903'. jún. lO-én, Budapesten. U. o. vé
gezte az iskoláit. Szirmai Imrénél tanult,
— 1922-ben lépett a színipályára, Kas
sán, ahol Faragó Ödön társulatának egyik
erőssége volt. 1925- óta Erdélyben műklcdik. — Főbb szerepei: fő női szerep
(Mágnás Miska); Kati (Nótás kapitány);
Grábor diák' (Gül Baba); Boris (Muzsikus
Ferkó); Ricza Maca (Csókos asszony);
János vitéz. Bob herceg', Bessy (Leány
vásár); Leni (Aniiabál); Dolly (Dolly
címszerepe) stb.
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Pálíi (PavloYSzl£l) Niua, színésznő, sz*
1864. jún. 20-án, Pesten. Színpadra lé
pett 1882. okt. 11-én, Bogyó' Alajos
nál. — 18S6-ban Ságíhyt Zsi'gmondnál,
1887-hen Aradi OerŐnél, 1889—90-ben

Pálfy József <ir.

Palló Imre

Makó Lajosnál, — 1891-ben Csóka Sán
dornál működött és mint elsőrendű éne
kesnő mindenütt dicsőséget aratott. HJÖ'vid ideig- színésziskolája volt. 1915. máj;.
1-én nyugalomba ment. — (Egy ideig
Krémer Sándor színigazgató neje volt.)
Pálfy József dr.,
a szegedi színház
intendánsa, sz. 1874. máje. h,ó 19-én, Sze
geden. Középiskolai tanulmányai elv6g*zése
után a budapesti egyetemen államtudo
mányi, majd jogtudományi doktorrá avat
ták. 1897-b6n mint jegyző lépett Szeged
város szolgálatába, ahol rendőrkapifcányi,
árvaszéki elnöki állásokra gj^orsan emel
kedve, . 1904-ben árvaszéki elnökké, 1918ban pedig Szeged város I. kerületének
országgyűlési képviselőjévé választották. Az
országgyűlés feloszlatása után a szegedi
Ipartestület fó'titkiái-,ájiak hívta meg. Ezen
állásából hívta vissza Szeged város köz
gyűlése tanácsnoki állásra. Széleskörű hi
vatali elfoglaltságán kívül társadalmi,
egyesületi és közgazdasági téren is nagy
tevékenységet fejt ki. Alapítója, elnöke,
vezetője, irányítója számtalan egj^esűletnek,
körnek, intézetnek. 1928. íebr. óta inten
dánsa a házi kezelésben levő szegedi városi
színháznak'. Őfelsége a I I . a háborús pol
gári érdemkereszttel, Szalvátor főherceg a
I I . 0. Vörös Kereszt kitüntetéssel, Kormiányzó Ur Őfőméltósága k'ormánytanácsosi címmel tüntette ki.
(L. D,i)
Pallay Anna, balletművésznő. A M.
Kir. Operaházban 1907. dec. 16-án mutat
kozott be, mely utáji szerződtették. —
1911. jan. havában Berlinbe hívták' meg".
1918. szept. havában táncak'adémiát nyi
tott a fővárosban.
Pallay Rózsi, színésznő'. Mint a Víg
színház tagja 1910. aug. 20-án mutatko
zott be az »Ámor, a pénzügynöks c. vj.
Luey szerepében. Később megvált, majd
1920. jún. havában visszaszerződött.
Pallenberg Max, német jellemszí nesz.
Pályáján tüneményes gyorsasággal haladt
előre. A bécsi és berlini operettek kacag
tató' figurái után következtek klasszikus
operettalakok megszemélyesítései.
Offenbach mély szatírája kevés színészben ta
lált olyan tökéletes megértőre, mint Pallenbergben és azokban a nagyszerű elő

adásokban, amelyeket a »Szép Heléna«,
az »Orfeusz« színrehozatalával Keinhardt
Miksa rendezett Münchenben és Berlin
ben, Pallenberg volt az éltető elem. Ké
sőbb aztán áttért a drámára, vígj átékra
és bohózatra. Játszott Moliéret, Shakespearet, színpadra vitte a nagy klassziku
sok híres, komikus szerepeit és lassanként
rátért modern alakításokra is. Eljátszotta
a »Lüiom«-ot és Molnár Perencnek meg
szerezte nagy németországi sikerét. Ma a
legnagyobb komikus jeUemszínész, klaszszikus jelentőségű, végtelen mélységű és
igazi, szívből jövő humorú. Az operettel
való kapcsolatát csak egyben tartotta fenn:
a felesége; Pritzi Massary, a legkiválóbb
német operettprimadonna. Nálunk többször
fellépett a Royal Orfeumban, majd 1911,
máj'. 24-én a Vígszínházban mutatkozott be
a)>Lus:emburggrófja<í o. operettben. 1914.
febr. 24-én Próger berlini társulatával újra
ellátogatott hozzánk, a Népoperába. 1923.
máj* 16-án dr. Beér Rudolf vezetése mel
lett a Vígszínházban láttuk viszont, a bécsi
Paímund Theater együttesével. Ugyanott
ismételten fellépett 1930. máj. 28-án, Mol
nár Fereno »Vacsora(í .és»Egy-kettő-három«
c. vígjátékaiban.
Pallérozni a nyelvet, azaz szépíteni,
művelni a magyar nyelvet, e2 volt a fel
adata a hajdankori úttörő színészeknek,
ezzel a jelszóval indultak el a rögös pá
lyán és arattak sikert a hazáblan. (Az
egykorú lapokb'an sűrűn találkozunk e ki
fejezéssel.)
Palló Imre, operaénekes, sz. 1891. okt.
23-.án, Mátisfalván (Udvarhely m.). Is
koláit Székelyudvarhelyen végezte, az ottani
kollégiumban. Szülei papnak szánták, de
közben érettségit tett és 1911. őszén a
Zeneakadémiára iratkozott, melyen tanul
mányait 1916. tavaszáoi végezte el. Ez
évben bevonult katonának, közben a M.
Kir, Operaház szerzó'dtette, itt első fel
lépte 1917. szept. 22-én volt a »Parasztbecsületí< ALEio-jában. 1925-ben Mascagni
mester is felfedezte értékes hanganyagát és
továbbképzésre magával vitte Olaszor
szágba, Amerikába, sŐt Egyiptomba is.
1925. nov. hámban visszatért és újból
tagja lett az Operaháznak. Szerepei: Pe
tur (Bánk bán), Gara (Hunyadi László),
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Pázmándy Dénes

Payer Margit

Pécsi Blanka

Pécsujfalusi PécIiy_-JGryala

,
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Eálmay Ilka

Pallós Tivadar
Háry János (címszerep), Arnold' (Holtaki
szigete), Falstaff (címszerep), üené (Ál
arcos bál), Telramund (Lohengrin), F i 
garo (Szevillai borbély), Escamillo (Car
men), Marcel (Bobémélet), Am.onasro
(Aida), Eigoletto, Jobanan (Salome),
Tonio (Bajazzók), Valentin (Faust), Ping
császár (Turandot), stb- — Neje: Montagb
Magda, kivel 1928. okt. 29-én lépett bázasságra.
Pallós Tivadar, karnagy, zeneszerző,
sz. 1887. miáj. 4-én, Budapesten. Zene
akadémiát végzett, majd bosszabb ideig az
A ndí ássy-úti Színbáz karmestere volt.
1928. nov. bavábto a müncbeni Deutscb'es
Tbeater zeneigazgatója és első karmestere
lett. — Színműve: »Abogy mi kinézünk«,
revű-bbbózat 4 felv. Társsz. Féld Mátyás
és Kálmán Jenő. Bem. 1922. júL 14.1
Budapesti Színbáz.
P á l m a y Hka, (Kinst^r Jenőné grófné,
Tettau báróné). Pálmay Petráss Ilona
volt, amikor, mint ^löngyiösi Petráss
Gusztáv ungvári kataszteri bivatalnok
leánya meglátta a napot, amely ragyogá
sával aztán ^^
gyönyörű szép', meleg,
tündöklő pályán végig kisérte. De ezen
a pályán a neve már nem' ilyen komolyan
bivatalos, mert itt már Pálmay Ilka lett
8 erre a névíe a régibb időlc asszony- és
úri népének szeme felragyog, mert az a
név évtizedeken át kedves, szeretett, körül
rajongott név és az a tündéri alak, aki
e néven tüneményként jelent meg' a szín
pad' világításában, maga volt a megtes
tesült szépség, biáj, kellem és gyönyörűség.
Tizenöt ragyogó felvidéki tavaszt még
alig élt át, amikor először a színpadba
lép. Kassán Lászy Vilmos színtársulata
játszik;. A par exceÜence színbáz-város, mely
egy időben a magyar színpadok legelső
jét látta el kitűnő művészekkel, ezi a balbatatlan babérú színbáz most készíti elŐ a
miásodik' pesti színpadnak a nagy Pálmay
Ilkát;. Igaz, még- a karban énekel és táncol,
de nem soká.. Nagy tebetségével bamarosan kiütközik társai sorából s már két
bónap múlva szerepet kap és bamarosan a
vidék legelső primadonnái közt emlegetik.
Játszik Kassán, abol Szigligeti Ede fia,
József, a színbiáz rendezőj e, kedvelt ko
mikus, bár atyjánál jóval kevesebb ráter

mettséggel színészkedett, megismeri, meg^
kéri. Felesége lesz; vele Pestre jon, abol
apósa, a Nemzeti Színbáz igazgatója, a
balbatatlan emlékű drámaíró, Káldy Gyu
lánál énekelni taníttatja,. Ezalatt a Bu
dai Színkörben Gerőffy társulatánál egy
szer-kétszer fellép, aztán Kecskemétre szer
ződik. Rövid, boldogtalan bázasélet után
elválik Szigligetitől s most mint Szigli
getiné arat babérokat.
Kecskeméti szerződése megnyitja előtte
nagy érvényesülésének útját. Ezt Rákosi
Jenő, a Népszínbáz megnyitásának fél
százados ünnepén így mondta el:
— Hírét ballottam' mint igazgató, bbgy
Kecskeméten egy kis nő játszik prima
donna-szerepeket. S^őke, fitos kis terem
tés, aki a kecskeméti művészet egén csil
lag. Lementem, megnéztem, felboztam.
Első szerepéül a »CorneviIlei barangok«
pompás kis cselédlányát, Serpolettet adtami
neki. Az első próba elÖtt eljiá.tsaottam' előtte
szerepét, aztán jöitt a bemutató és azon az
estén a kis vidéki színésznőből lett az
egyetlen P,álmay!
Abban téved' a basonlitbatatlan Rákosi,
bogy nem- Serpolette volt az első szerepe.
1878. febr. IS-ián »A' sárga csikÓK-t játs2szák a Népszínbázb'an, amikor E r i i k é t
benne a színlap szerint Szigiigetiné Ilka
asszony m. v. (mint vendég) játssza. A
nagyszerű Soldosné szerepe, a későbbi
Blabánéé, aki akkor már a magyar művé
szet firmamentumán nem is csillag'ként, de
napként ragyogott és a vendég mégis a
legszebb sikert könyvelbette el az estén.
Rákosi akkor nem népszínmű-énekesnőt
keresett, hanem operett-primadonnát, bogy
Blabánén könnyítsen. Prób;álkozott Vidm:ár Erzsivel, kísérletezett Erdélyi Mari
ettával, de egyik sem volt az, amit várt.
Rögtön látta azonban, bogy Pálmay a
keresett.
Március 23-,án volt aztán a »Comevillei barangok« bemutatója s az a nagy
diadal, amellyel a magyar művészet el
nyerte a legtökéletesebbet és legszebbet az
operett terén. Pálmay sikere tökéletes volt.
Maga a darab itt az operai magaslatra
emelkedik, alakjai csupa élet, realitás, ze
néje friss, kifejelő, hatásos, fülbemászó
8 blár a fő nŐi'alak, Germaine, aki nagyratörő számításával lemarad és felesége lesz
Gréniebeuxnek, a fajankó, léha kocsis-
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Pálniay Ilk^
legénynek, mégis az est _ u a ^ sikerének
orosziánréaze — Szigligetinéé.
Itt kezdődik Piálmay Ilka fővárosi pá
lyafutása. Még ugyan egyszer eltűnik in
nen és Kolozsvlárra megy, de aztán viszezatér a Népszínházhozj ahol az együt
tes egyik erőssége lesz és marad' a magyar
művészet legelsőinek egyike. A színpadbn
egyik sikere a miásikat követi, tígj a főv;áros rajong érte, mint a vidóJc, az »Isteni
Ilka« fogalommá váliK, s e fogalom egy a
hódolattal, a rajongiá^al, a csodálattal, sőt
amennyire szabad' emberi értelemben venni;
imádattal, ö a szépség, háj, kedvesség,
ízlés, »abszolul; műd'estia<í, ő a sikk maga.
Az ű évtizedét talán éppen róla lehetne
a silík eposzának nevezni.
Ha meg'jelenik a színpadon —• a néző
tér tombol, éljenez, tüntet mellette. Min
den dalát sokszorosan megújrázzák. Az elő
adás végén a közönség tömege várja a.
színészbejiá-ró kiskapujánál és ünnepelve
kiséri kocsijáig és nem győzi elragadta
tásának, hódblatának száz jelével elhal
mozni. Miásnap az u'jságok róla írnak ha
sábos dicséreteket és a városban róla beszél
a közönség.
;És amikor délután előkelő fogatán, ma
gahajtotta két pej amlerikaijávai megje
lenik a Stefánia-út kbesikorzóján, ünnep
lik, mint akinek kijár a hódolat, hiszen
souverain, a művészet és közszeretet souverainje.
Kévét mindenhol és mindenféleképen
emlegetik. A lapok arcképeit, jelmezké
peit közlik, itt-ott kézirása hasonmásb'an
jelenik meg, felkérik zászlóanyának, bálkdrálynénak, védnöknőnek'. Egy alkalom^
mai félszáz arany p,ályadíjat tűz ki egy
eredeti népszínmű jutalmazására, mikor
egy éjszaka rózsás kicsi fülébe egy kis
bogár mászik be, másnap a lapok bőven
ad^ak hírt a fájdalmas kellemetlenségről s
a közönség részvéte impozáns lesz; iránta.
Aztán egy kis könyvecskében kiadja ver
seit. A címe: »Fájó szívbŐl.« A cím
lap előtt az arcképe, kibontott hajjal, fáj
dalmas, de mégis bűbájos arckifejezéssel
és a versek úgy elfogynak, h'ogy 'ma- köny
vészeti ritkasáigszámba megy.
Ilyen hangulatok ölelik' körül Budapes
ten és az országban mindenütt, ahol ven
dégszereplésre megjelenik.
Aztán jön egy nagy vizsga: vájjon ez

az általános kÖzkedVeltség belyi jelentőségű-e? Itt hagyja a Népszínházát és ra
jongó közönségét. Amberg newyorki szín
igazgató kápráztató aj,ánlatot tesz neki egy
amerikai turnéra. Elfogadja s hogy az
angol nyelvben tökéletesítse m^agát, Bécsbe
megy. Ott váratlan kiábt,ándulás éri, az
amerikai direktor nem- tesz eleget köteles
ségének és cserb'en hagyja a művésznőt.
A bécsi igazgatók unszolására Bécsben
marad, fellép és ott mindaz folytatódik,
amit Pesten elhagyott. 0 tt is első lesz
a színpadi csillagok között.
Nem először játszik a császárvárosban.
1883. nyarán a Népszínház ott vendég
szerepel a Theater an der Wien deszkáin
és bahérerdőt arat. Piálmay tüneményes
egyénisége elbűvöli a bécsi közönséget és
csábítani kezdik a direktorok, hátha el
lehetne hozni a Lajtám ezt a kincset. Ak
kor még nem lehetett, dé eljött 1890-nek
az a borús őszi estéje, amikor elhagyja a
kerepesi-úti színházat, ahol 960-szor lé
pett fel 83 különböző szerepb'en és való
ban átmegy a Lajtán, ahol mint magyar
művésznő, a Theater an dér Wienbien éri
el a legnagyobb' diadalait.
Ott ismét férjhez megy, az osztrák
arisztokrácia egy kiválói tagja: Kinsky
Jenő birodialmi •gróf kéri meg és teszi
grófnévá. Ekkor egy rövid idŐre megválik
a színpadtól s e l m e ^ egy pompiás karintiai várkastélyba s ott él legtmagasabb
társadalmi kötelezettségeinek, hogy aztán
ismét visszatérjen diadalai színterére.
Ezután Berlinbe meigy, majd pedig át
kel a csatornán, ahol a hideg angolok' vé
rét hozza pezsdülésbe. Ott is kiváltságos
a helyzete. Mint nagy művésznő, aki ezen
felül . . . (bocsánat egy kis tévedésbe esett
töltőtollunk és ki kell javítanunk, amit
mondani készülünk) mint grófné, aki ezen
felül nagy művésznő is az exkluzív angol
társaságokban is helyet talál és azt a he
lyet úgy megállja, mint bármelyik szü
letett angol arisztokrata hölgy. Meghívást
kap' az angol udvarh'oz s ott a smŰvészetért
és tudbmlányért« érdemrendet kapja. Aztán
áthajiózík az új világb'a, a Kazát cserélt
m'agyarok szívét kereste és biár megtalálta,
de megtalálta a yanlríld lelkét is és feled
hetetlen estéket szerzett azoknak és mJagának, úgy íiogy ameriklai művészkörútjiát
meg is ismételte. Amerikáb^an bárom
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nyelvű előadásokon lépett fel; az angol
•és német nyelvben oly tökéletessé tette
magiát, mint amilyen a magyarb'an volt.
Visszatérve Európába, ismét az angol,
a német és a magyar színpadok között
osztotta meg ragj'ogó művészetét.
G-yakran volt itthon, ahol a régen várt
megjelenése mindi;g ünnep volt Tbiália szen
télyében. Egyre-másra hozta magiával a
küli'Öldi új, nagysikerű darab^jait s azokat
itt diadalra vitte. A közönség és kritika
moat a nagyvilá,gban elsőségre emelkedett
magyart köszöntötte benne és a szeretetet,
amelyet nagyvilági sikerei után magyar
szívében hozott el az elhagyott hazába
és e liaza közönségének.
Ez a mindig és változatlanul fennma
radt szeretet kíséri maiglan is. Most, hoigy
viaszavonulva a színpadtól, mint a Nem
zeti Szính.áa tiszteleti tagja él a főváros
ban, ha olykor Bgj-egj jótékony-estélyen
régi b!áját és művészetét csillogtatva fel
lép, a közönség visszavarázsolva látja azt
a multat, amelyet Piálmay Ilka művészete
ragyqgott he.
Pálmay Ilka művészetének három egy
mással teljesen ellentétes etapeja van. Az
első volt Erzsike, a népszínműkősnő, a
Pityke Bandib'ól, a betyárból, Bakaj And
rás jómódú gazdává lett apa melegszívű
leányának szerepe, (a'sSái^ga csik'ó'cc)', a má
sodik a »Comevillei harangok« pompáshumorú »nyelvpritty«, az úri ruhában is
paraszti francia szabású cselédje, a har
madik, a legnagfyobb magyar népdráma,
a »Magdolna« őserejű, kegyetlen sorsú,
sokat hányatott hősnőjiének szerepe.
»Magdolna«, az igazi nagy szerep,.
Zolái vágású. Senki sem akarta elját
szani, liiszen e paraszt-tragédia végén, mint
fogatlan vénanyó lép ki a színre. Pálmay,
aki előtt a külsőségek másodrendűek', a
művészeti feladat mögött, megtette: el
játszotta és diadalra vitte. Azon az estén
a közönség és kritika egyszerre elsőrendű
nagy drámai hősnőt köszöntött benne. Aki
•eleddig az operettek könnyű, lenge kis
hősnőivel varázsolta el a közönséget, fenn
•és alant, most egyszerre megmutatta, hogy
művészete nem ismeri a •— szerepkört.
Ez a három szerep élesen mutatja meg,
hogy Pálmay művészetének határai nem
voltaki. Nem szubrett volt, nem népszínmű;hŐsnő 8 nem drámai hŐsnő, de mind a bárom!

A magyar Genius, mikor megajándé
kozta vele a magyar művészetet, — egty
szerencsés gyermekét adta neki. A tehet
ség és a szépség gazdagságaival leikéiben
küldte le szolgálni a magyar szíveket és
lelkeket, — amelyek hűek és hálásak és
sohasem felejtenek.
Az említett szerepein kívül még a kö
vetkező főbb szerepek tartoztak repertoiréjába: Clairette (Angot asszony leánya),
Boccaccio (Címszerep), Barink'ay (Cigány
báró), Donna Juannita (Címszerep), Borka
(Fejő leány), Pbryne (Gárdista), Sora
(Gasparone),
Gerolsteini
nagyhercegínŐ
(Címszerep), Jozefa (Jozefa Egyiptom
ban), Kanári hercegnő (Címszerep), Eanohon (Kapitány kisasszony). Király (Ki
rálynő esipkekendŐje), Marjolaine (Kis
asszony feleség'em), Kis herceg, Szép He
léna, Gabriella (Párizsi élet), Denise (Nebántsvirág), Niniebe, llörük Zsófi (Piros
bugyelláris), Lolotte (Titkos csók), LazuH
(Uff király), Eurydike (Orpheus), Ci
gányleány (Simplicius), Yum-Yum (Mikádó), Lisbeth és Aliee (Rip vanWinkle),
Bronislawa (Koldusdiák), Manola (Nap és
hold), Ábrái Irén (Csókon szerzett vőle
gény), Pillangókisasszony (Belasco-dráma),
melynek' címszerepét ő kreálta elsŐízben
hazánkban, 1901. okt. Xö^éa, a Vígszín
házban, stb.
(Éexa Dezsá.)
Pálosoki (iskolai) színjátéka. A szín
játszás, mint a nép vallásos érzületének
fejlesztője és egyszersmind kivánesiságának' és élmények utáni vágyódásának le
vezetésére már a korai középkor óta ha
talmas ós jól alkalmazott eszköze volt az
egyháznak. Eleinte csak egyházi tárgyú
»misztériumok« (1. o.), később' világii
tái'gyú »népi« színjátékok is szerepeltek
az előaadások műsorán. A XVI. század
elejéről Csaniádi Albert, pálosrendű szer
zetes ilyen népi verses magyar miszté
riumáról van tudomásunk', mely azonbian,
sajnos, elveszett A X V I I . sz. vallási har
cainak során mindkét egyh.áz, katholikús
és protestáns, egyaránt iskolái mellett az
iskolai drámát is művelteti, de igfazi fény
korukat ez utóbbi a katholikús visszahatás
korában, mely egyúttal a katholikús kö
zépfokú oktatás aranykorának' k neveíí- .
hető: a X V I I I . sz.-ban érte meg. A je
zsuita szerzetesek nagy pedagógiai érzék-
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kel rendszeresen űzték és fejlesztették ezt
a műfajt és példájukat hamarosan kö
vették a többi tanító-szerzetek; a piaristáik
és pálosok is. A drámák tárgya a tanitás
tárgyainai; (történelem, vaUás, moralitás,
etb.) körébe tartozik és így ezen és nem
a drámai szerkezeten van a fó'súly.. Sajná
latos, hogy éppen ezekből a drámákból
alig maradt ránk valami, alig több, mint
amennyit a Táncz Menyhért-féle gyűjte
ményből ismerünk. E gyüj temény érté
kesebb darabjainak szerzője Billisics Már
ton pálos tanárban (sz. 1736.) sejtjükj.
Ilyenek Polidorus és Cassandra, az asszo
nyok csúfságáról, színrekerült 1765-b'en,
Ujhelyt, továbbá a »Bacühus<í c. bohózat.
(L. még Iskolai drámák.) (Vajda Ella)
Falotai Tibor, színész, sz. 1901. jan'.
18-án, Budapesten. Gimnáziumi tanulmá
nyai után Rózsahegyi Kálmán színész
iskoláiját végezte, majd a Nemzeti Zene
dében 1918-ban hegedűtanári diplomát
szerzett. Andor Zsigmondnál lépett a szí
nipályára, Újpesten, a >;Névtelen asszony<í
Kaymond szerepében. Egy évig Bécsben
hallétet tanult, majd Budapesten balletmesteri diplomát nyert, 1924^ben pedig
tánctanári diplomát kapott. 1926. óta tánc
tanítással foglalkozik.
Palotás. Régi magyar lassú-tánc, ko
moly ütemben, a körmagyarral elLentétben,
párokra osztva lejtették. Leginkább a főm-ak házaiban divatozott, innen szárma
zik a neve isi.
Palotay Árpád, operaénekes, sz. 1885.
júl. 17-én, Újpesten- Iskoláit Budapesten
végezte. Előbb Rákosi Szida színésziskolá
ját látogalta, majd' Berlinben folytatta ta
nulmányait az ottani ének^onzervatóriumban. Hazatérve, fellépett a Király Szín
házban, a »Luxemburg grófja« és »Rip
van WinldeK c. operettben; majd a Nép
opera szerződtette. Működött Reinhardt
Miksa berlini színházában is, ahol a »Sumuruncí Seik szerepében jelentékeny sikert
aratott. A háb'orus évek alatt visszatért
Budapestre, fellépett a Belvárosi Színliázban is, 1918-ban a Med'gyaszay Színház
tagja, a színház bukása után a M. Kir.
Operaház szerződtette. Főbb szerepei: I I .
EndTe (Bánk bán), Rozgonyi (Hunyadi

László), Ortel (Nürnbergi mesterd'alnokok), Andi-is (Jancsi és Juliska), Wagner
(Faust), Gábor diák (Cigánybáró),i Eodor (Panni), Ceprano gróf (Rigoletto),
Falke (D enevér), Moruccio (Heg^'ek al
ján), Antonio (Figaro lakódálma), Baal
Hanaan (Sába Idrálynője), Donner (Rajna
kincse) stb. •— Neje 1917. június óta:
Budánovits Mária, operaénekesnő. (L. c ) .
Pályl ElelC, (családi néven: Lukics),
színész, jeles tenorista,' a magyar opera
megalapítója, sz. 1796-ban, Pápán. Elvé
gezvén Győrben iskoláit, Csornán premon
trei pappá lett, azután Bécsben a karinthiai kapu melletti operaházban j át
szőtt. 1822~ben Nagy Lázár hívására ne
jével: Ecsedy Jozefával a kolozsvári szín
házhoz szerződött, azután Temesvárott ját
szott a társulat és nyáron Szehenben, in
nét ^dsszatért Kolozsvárra, hol az akkor
alakult színházi részvénytársaság szerződ
tette s a nyári idó'szakban Erdélyben, sze
repelt.
Neje 1827. máj. 24-én Kolozsvárott el
halt és 1828-blan Botos Karolina szín&znőt vette el feleségül. 1830-ban az er
délyi színtársulattal Kassára került és itt
működött 1833-ig; ez évben a társulat
kétfelé oszlott és P. a tagok jobb részével
Budára naent. 1835. aug., l~től kibérelte
3 évre a kolozsvári színházat, ^d'e csak 1836.
febr. 28-ig 50 estén át játszott, azután Ma
rosvásárhelyre ment és Nagyváradra, hol
jún. 19-én felszerelése lengett és jelentékeny
kárt szenvedett. 1836—37-ben ismét Kassán
működött. 1840. okt. 18-án mint igazgató
Bukarestben játszott magyarul, németül,
románul és a töredék francia társulattal
franciául, innét Brassón, Kézdivásárhelyen,
Deésen, Enyeden át társulatával Maros
vásárhelyre érkezett, ahol társulata fel
oszlott. Egész életét a magyar színészet
nek szentelte, melynek nemcsak egyik
buzgó, s IdtünŐ tagja volt, hanem az ide
gen dalművek lefordításával magas szín\ronalra is emelte. Megb. 1846. márc. 4-én,
Kolo2Bvárt. Eltemették márc. 6-á-n.; Te
metésén Havi Mihály mondott istenhozzádót. Öt árvát hagyott maga után. (Ne
vét gyakran Pály-nak is írták.) Szép szín
padi alak volt, magas termetű, vállas, ke
rek arccal, szép, barna, göndör hajzattal.
Fiatalabb korában mint elsŐ. szerelmes.
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majd' hősi és burleszk-szerepekben títnt ki.
Szép tenor kajiggal Mrt, csak egy nagy
hibája volt, mint ezt Déryné is írja naplóijában, hogy: »hid'egen, m.inden tűz nél
kül markírozta el szerepét« és »hid6geb]>
volt, mint a jégcsap«; szó.val flegmatikus
volt, mindamellett az ő érdeme, hogy a
vidéken az operaelőadások meghonosodtak.
Több mint 22 színművet és operát ülte
tett át magyarra. Jelesebbek: »A tolvaj
szarka« (Bossini), »A bűbájos vadász«
(Weber), »Don Juan« (Mozart), »A fejér
asszonyíí (Boieldieu), wHelvésziai Káznépíc
(Weigl), »Hó« (Auber), »Varázssíp« (Mo
zart) stb. operasrövegek, színművek: »A
halottrablóx (Bircli-Pfeiffer Sarolt), ))Boldogasszony temploma harangozójaí< (Hugó
Victor), »Egy űraí< (Levis és Vogel vj.),
»MéregkeverŐ« (Seribe), »Pajzán
ifjú<í
(Kotzebue vj.). — BlsŐ neje: Ecsedy Jo
zefa, úttörő színésznő, jeles énekesnő, sz.
1795-ben, Ilyefalván,: Erdélyben. Egy
Vájna nevű kisbirtokos neje volt, kitől
elválván, Kolozsvárott lett színésznő. 1809ben Vida László intendánssága alatt Pes
ten játszott a Hacker-szálában, majd' 1816ban Kiiényi Dávid színtársulatához szer
ződik és vele élt 6 évig, majd férjével
bejárta az egész országot. 1824. d'ec. 27-én
Debrecenben találjuk. Később KŐszeghy
Alajos felesége lett. Igen szép' nő volt és
a közönséget különösen finom hangjával
valósággal elbájolta. Kedvenc szerepei vol
tak: A ))Tündérkastély«-b'an Marcsa, a
»Szép és rút leányá«-bán Smikertné. —
Utolsó fellépte 1827. jan. 13-án Kolozsvá
rott volt, a »Keresztes vitézek« c. Kotzebue-féle szímű Salome szerepében. Ugyan
ezen év május 24-én vízi betegségben el
halt Kolozsvárott. — Második neje: Botos
Karolina, színésznő, sz. 1811-ben, Borsos
Klárival együtt lépett színpadra 1820. tá
ján Kolozsvárott, hol Gross Péter ének
iskoláját látogatta és Déryné rábeszélésére
színésznő lett, miután szép hangja volt.
Polgári családból származott. 1837. okt:
26-án fellépett a Nemzeti Színházbán a
»Borgia Lucretiaíí e. drámában. Vörös
marty az »Athenaeum«-b'an szigorú kri
tikát írt róla, mondván: »tartósában s
mozgásaiban semmi élet, semmi könnyűség, fesztelenség; beszédében, szavalásában
egy szikra természet sincs. A nyelv, me
lyet ő bieszél, nem emberi, olyan, mintha
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madár tanulta volna el, mely a tanultbiol
természetes hangjába gyakran visszaeaik'.«
1841-b'en a »Honművész« (44. szám.) ezt
a kritikát közK róla: »vándor színésztársa
ságnál egy nagyon is jelesen alkalmazható
nő, drámai személyzetben, vígjátékban néműleg ha szintén nem is mindig, de ki
elégítő; az eddig itt voltakat túléri s még
énekel is. Hangja ugyan nem elragadó,
hatásos, erőtelen,' néhol gyenge, de ked
ves, sima,' elömlŐ.« 1843-ban már nem
játszhatott, mert 42 hétig beteg volt. Fel
segítésére dee. 3-án előadást tartottak' a
kolozsvári színházb'an, nemsokára rá (d'ec.
14-ón) meghalt, vízi betegség ben.
(Erődí Jeríö)
Pályázni. E kifejezés annyit tesz, mint
valakivel i'alamely színtársulatnál együtt
működhi. Leginkábh ily formában szokás
mondani: »Együtt pályáztam vele Kolozsvárott((, ami annyit jelent, hogy az illető
pályatárssal együtt volt szerződtetve.
Pancsovai színészet. Pancsován az
első magyar színtársulat 187&. okt. ha
vában mutatkozott he, Szuper Károly igaz
gatása alatt. Tagok voltak: Szuperné, Ferenczyné, Csillag Amália, Németh Lenke,
Ferenczy, Leővey, Hatvani Károly Tóth
stb. »A Színpad^< erről a nagyjelentőségű
eseményről ezekben számol be: »Szuper,
Károly jól szervezett merész színtársulata
kitűnő pártfogásbán részesül Pancsován,
idegen városb'an, hol most van eló'ször ma
gyar színészet. Uttörésük' valóságos dia
dallal jár; még az idegen ajkúak is ör
vendenek, hogy e falak közt végre ma
gyar hangokat h'aUanalí: s a színészeket a
színházban nem csak éljenekkel, hanem
»zsiviók«-kal és ))hoch«-okkal fogadják s
még az uccán is brávózzálv!«... (1879. noy.
16.). 1882. nyarán Polgár Gyula, 1884ben Jani János, 1885-ben pedig' Pesti
Ihász Lajos társulata játszott a városban.
'Ujabban: 1910. júl. havában Polgár Ká
roly, 1913. dec. 3-tól Fehér Vilmos volt
itt a színigazgató. 1916. máj., havábían
Szabados László igazgatót hívták meg.
Pánczél Lajos, író és hírlapíró',; ez.
1897. jan. 10-én, Temesvárott.' Középis
kolái elvégzése után hírlapíró lett. 1924.
óta az »Ujság« bélsŐ munkatársa. Szín-

Pannónia-Jdávehiáz

Pápai színészet

műve: »Délibá'b«, operett 3 felv. Táxssz.
Siliga Ferenc. Zen. szerz.. Szekeres Fe
renc. Bem. 1922. júl. 20. F5városi Nyári
Színliáz.
Pannónia-'k'ávéliáz. Budapesten, a mai
Kákóezi-úton levő kávéliáz, a régi Nem
zeti Színbáz tŐszomszéd'ja lévén, valami
kor a színészbörze lielyisége is volt egy
úttal. Tlrália szerzŐdéstelen tagjai itt ke
restek és találtak új kenyeret, amennyiben
a vidéki színigazgatók ide jártak szer
ződtetés céljából. 1869-b6n azonban meg^
alakult Lenhardt Ede színházi ügynök
sége, utóbb Eajkay Frieb>eisz Istviáné,
Eéthi L. Pálé és Valentin Lajosé; így a
színésztársadalom 20 év alatt lassanként
elszokott a Pannóniától, csak a Nemzeti
Színház művészeit lehetett ott látni, míg
az intézet nem költözött át a NépszínKáz
épületébe (1908. szept.); néhányan még
kegyeletből, szolcásljól a régi Nemzeti.Színház épületének lebontásáig (1913.) hívek
maradtak a Pannónai-kJáv.éházhoz.
P á p a i színészet. Pápa városában 1761ben iskolai drámákat játszott az ifjúság-,
midőn előadták Péntek István »PáI« c,
szomorújátékát. 1802. ápr'. 19-én itt járt
a bécsiek' híres Nouseul János (L. o.) nevű
színésze, aki ma;gyamyelvű előadást tar
tott. 1826. nov;. 10-ike már a magyar
színészek dicsőségét hirdeti, ekkor j:árnalt
itt hivatásos ma.gyar színészek: Balogh
Ist^^án csapata üti fel sátorát, akiket bizo
nyára kellő megértéssel fogadtak; erre vall
az a körülmény, hogy 1833. júl. hám
ban ismételten meg'hívjáik a pápaiak Baloghak társulatát körükbe. 1834. augusz
tus havában Komlóssy Ferenc társulata
járt itt. Tag-ok: PergŐ Celesztin, Kom^
ióssyné, Trencsény Mária, Szakiácsi, Fülöp,
Földviári, Kir,ály, Farkasné, Gáli, 1835.
november havában Abday S,ándor színé
szei a »Grif£«-vendéglőben tartják a
színielőadást, mely erre az alkalomra
színteremmé alakult át. Tulajdonosa gr.
Esterházy Károly. Tagok voltak: Ahdayné, Gyöngyösi, Mészáros Anikó., D.
Teréz, Bőháry, ÉrdŐs, Munkátsy, Megyesi, SzŐllŐ^y. (»Honművészí< híreiből.
1834., 1835.|). 1838. nov. 1-én Baky
Gábor társulata jött ide 15 taggal, 1844.
szeptemberében Chiahay Pál társulata ját

szott Hesch deszkakereskedő udvarán, esv
arénában. 1847. júl. havában Bács Ká
roly színtársulata vonult Pápára. 1848ban Egressy Gábor vendégszerepelt itt 8
estén át. 1864-ben Szuper Károly, 186bban Szigeti Imre, 1870-ben Csabi Imre
és Bokody Antal, 1871—72-ben Lászy Vil
mos; újra eljött 1875. máj. közepén; 1877ban ]\íannsberger Károly társulata műkö
dött a városban.
Ebben az időben nyári színházban ját
szanák' a színészek, mely 1877. okt- 11-én
leégett. Ezután megindul a színházépítés
munkája, Kiss László uradalmi jószágfelügj^elő buzgólkodásával: a színház 1881.
december 7-én nyilt meg, Beődy Gá
bor igazgatása alatt. Jókai prológu
sát Feleky Miklós mondta el, utána a
»Nőuralomí< c. vj. került színre Feleky,
Felekyné és Mihályfi Károly vendégfel
léptével. A színház építője: Vojtha An
tal. Van benne: 8 íöldszinti, 8 emeleti
páholy, lÖ emeleti erkélyszék, 113 zártszék', 30 állóhely, 64 karzati ülőhely, 200
karzati állóhely. Az elsŐ est jiö.Yedelm6
500 frt volt. A színpadot Galó György
rendezte be.
Az új színházban 1882-ben Beődy Gá
bor és Mándoky Béla győri társulata ját
szott. Azután pedig' következőképpen váltoglattálí' egymást a táraulatok: 1883-ban
és 1884-ben Jakab Lajos, 1885-ben Ba
logh Alajos, majd Balogh Árpád, 1886ban pedigi Somogyi Károly színtársulata
működött a városban. Az újabb idők
színigazgatói voltak: 1904-ben Micsey
Gyöi^gy, 1907. tavaszán Szálkai Lajos, Ő
kapja megi a várost 1912-ig. 1912. szepti.
elején dr. Patek' Béla giyŐri színtársulata
kezdte meg előadásait Pápán. Főbb ta
gok voltak: Albert Erzsi, P. BihariBöslre,
Sellő Eené, Sebestyén Jenő, Iványi Ella,
Báthori Mici, Thurai, Tihanyi, Báródi
Kató, Fodor Oszkiár, Faludi Károly. 1914.
aug. 29-én, majd 1917. augi. 28-ián újra
dr. Patek az igíizgató. 1919). jan. havá
ban Holtai Hugió kezdte meg az igaz
gatást. IsmertebS tagjai: Dalnoky Terka,
Antal Nusi, Benedek Jolán, Benkő Ilonka,
Kovacsics Margit, Margittay
Margit,
Vajda Lajos, Császár Gyula, Máthé László,
Sarkadi Gusztáv, Érczk'övy László, Bihary
Nándor, Antal Lajos. A 14 tagu zenekart
Halmágyi Mih:ály karmester vezette, 1920-
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Papp' Manci

Papir Sándor
ban újra Heltai Hngó kapta meg' a viárost.
A színiévad Ősszel és tavasszal 1—1
hónap. A város évente segélyezi a társu
latot. (1929-ben 1000 pen'g'ő szubvenciót
adott.) A színházban liatonazenekar ját
szik. 1930-ban Pápán Deák Ferenc szín
igazgató műldödött.
Papir Sándor, 8£ánész,, majd az uj'pesti
Népszínház igazgatója, sz. 1877. február
25-6n, Kecskeméten,; megh. 1911. dbcí
9-6n, Újpesten. 1900. ápr. havában lépett
a színipályiára. Előbl^ a Népszínházban kórista volt, ahol Porzsolt Kálmán fedezte
fel a tehetségétj aki Hvettle a karbiól. KéaŐb'b a Népszínháztól megvált és vidékre
ment, eleinte kis színtársulatok'hoz,' de csak
hamar Ballá Kálmán pozsonyi társulatá
hoz került és annak lett oszlopos tagja.
Onnan Budapestre hivták meg, (1907.
okt.) a Király Színház kötelékébe és csak
hamar a bnd'apesti közönségnek is ked
vence lett. A »Ví'g özvegy« Zétája, a »Varázskeringó'« Lotárja, az »Elvált asszony«
Seorpja, a »Cigányszerelem« Dragotxnja
sokáig emlékezetes, brilliáns operetté-figu
rák. 1911. őszén megalapította a Nép
színházat. Peterdi Sándor és Pártos Bence
búcsúztatta. Neje; Koínai Margit, éne
kesnő, későbtb' Balogh Béla (L. o.) színész
neje.
Papofe házassága. Iskolai dráma, 1550bŐl. Irta: Sztáray Mihály, protestáns pap.
(L. o.)^ A mű csonkán maradt ránk.
Papp Gábor, úttöi"ő színész, 1791—
1792-b'en tagja volt Kelemen László első
magyar színtársulatának, ahol 20 frt volt
az egyhavi fizetése. További műköidése is
meretlen. Egy 1792 déc. 22-éről kelte
zett szerződése meigvan Pest vármegye le
véltára tiheatrális aktái között.
Papp Imre, (námesi) fejérmegyei ne
mes családból származó jeles színész volt,
társai azonb'an kötekedő természetű, hir
telen mérgűnek ismerték. 1874-ben Szi
getvárt működött, Tóth •színigazigatón:ál. I t t
egy haragosát, Gyömerey nevű színésztár
sát vadászpuskája agyával agyonütötte.
Papp erre Erdélyhe menekült, hol egy
színtársulatnál tavaszig* műköjdjött. Itt azon
ban utóiérte a földi igazság, ő volt az
— 439

elsők egyike, kit 1848-bb.n a fellázadt ro
mánok felkoncoltak. Öccse szintén színész
volt. Ez katonáskodása idején elveszett
nek hitt extra mondúrját egy ízben egy
bakapajtása testén meglátta, ezért bbszszút esküdött ellene és katonafegyverével
lelőtte. A székesfehérvári katonai bíróság
e tettéért halálra ítélte. Ez a szerencsétlen
Papp volt az egyetlen magyar színész,
ki bitón végezte életét. (»Bud'ape8ti HirlapK, 1890. szept. 5. »VérfoltQk a színészet
történetébten.íí [Tárca].)
Papp János, színész, sz. 1879. szept..
29-én, Kolozsvárott. Színipályára lépett
1899. ápr. havában. Működött Micsey
Györgynél,
Székesfehérvár—Szomblathelyen, 1907-től a Modern Színpad Ka
baré tagja lett. iQOö-hien a^Royal Orfeum
hoz szerződött. 1917. okt. 17-én hábtorús
jótékonyságáért a Vörös Ker^zt hadiékítményes ezüst díszórmét kapta.
Papp Katinka, színésznő, sz. 1897ben, Kolozsvárott. SzínÜskoíába nem- járt.
A kolozsvári zenekonzervatóriumban Kar
kas Ödön tanította lénekelni és a felsőbb
leányiskola, valamint a koloravári társada
lom műkedvelőelőadásain tűnt fel,
űgy
hqgfy dr. Janovics Jenő tagjai közé szer
ződtette. Itt Hetényi Elemér rendező kézo
alatt hamarosan a színház elsőrendű tagijai
sorába fejlődött és 1912-ben a »Cigányszerelemí<-ben Jolán szerepében mutatko
zott he sikerrel, szülővárosa közönséglének.
Miután családja nem engedte el a város
ból, 7 levet töltött a fcolozsivári társulatnál
mint énekesi-naiva és táncos-szubrett és
szép sikerrel játszotta többek között a
»CsárdásliirályTiő«, »Stanibul rózsája«, )>Tengerész Kató«, «Sibyli«, wHejehuja báró«,
»Tökéletes asszonycc, slglói diákok« szubrett
szerepeit. Közel 8, Kolozsvárott dr. Jano
vics Jenő láltal készített film vezetŐszerepét is játszotta. A 7 év elteltévei férjhez
ment dr. Ungár Gyula rákosszentmihályi
ügyvédhez és búcsút mondott a színpad
nak'.
, , I
Papp Manci, (valk'ói), színésznő, sz.
1894. nov. lO-én, Szolnokon, magasrangú
vasúti tisztviselő leánya. 1914—16-ban vég'ezte a iíákosi Szidi-féle színésziskolát,,
utolsó évben, mint a Király Színház ösz
töndíjas ta^ja, fellépett a »Mágn;ás Miska«,
~

Papp Mihiály

Papp Viiitor

»Császámó'c<, stb. operettekben. Innen Se
bestyén Géza szerződtette a buda-temesvári
társulathoz, melynek 1920-ig volt népszerű
primad.onn;áj a (»Túl a nagy Krivánon«,
»Debrecenbe kéne niemii« stb.). Közben
többször fellépett a Vígszínházban és a
Király Színházban (»A pnncí<, »Csárdáskirálynő«, »Lengyeh'.ér«). 1921-ben Beötliy
László a Király Színházba hozza prima
donnának', de közben férj e megnyitj a a
Várszínházat és odaszerződik. Itteni na'gyobb silíerei »Levendula«, »Kék postakocsi«, »A felség csókjaK stb. A Várszín
ház megszűntével felvidéki turnéra indul
Fedák-d arab okkal, majd a Király Szín
házban játszik a )>Pillang!ó főhadnagy«
felújításán. - Nevezetesebb szerepei: Antó
nia, Pompadour, Lili, Sibyll, Marica
g*rófnő, Grete
Hobenau (»Nótáskapitány«), Camillo ;grófnő (»Levendula«) stb.

zetes tettét. Eltemették a kerepesi-úti te
metőben, I X . parcella, VI. sor, 31,. sz.
díszsírhelyre, ahol Beöthy László búcsúz
tatta, majd Király Ernő elénekelte a nyi
tott sír mellett a »János vitéz« Ba^ó-jának
a rózsaszálról szóló nótáját. Sírkövét Incze
Sándor szerkesztő emelte 1925. nov.) 1-én.
Színműve; »Uj nász«, dramolett 1 felv.
Előadták Kolozsvárott, 1902-ben.
Papp Mihályné
Támolíy Giza, szí
nésznő, sz. 1870-ben, Budapesten. Színi
akadémiát látogatott, de ezt megelőzőleg
mint kis gyermek, 1880. dec. if-^én fel
lépett a Nemzeti Színházban, az »Alfonz
úr« Adrienné szerepében »és pedig annyi
melegséggel, oly meglepő kiözvetlenséggel,
hogy a közönség őszinte Örömmel tapsolta
meg a kedves csodagyermeketíí. (sPesti
Hirlap«.) 1887. jún. 2-án végizett mint
akadémiai növendék és július havában
Jakab Lajos színigazgatóhoz szerződött;
1888. febr. 12-én fellépett a Népszínház
ban, a »Piros bugyellárisíí Mencike sze
repében, mint a kassai színház tagja.
1891-ben Aradi Gerőnél volt szerződés
ben. Működött még Pozsonyban, Temes
várt, Szegeden. 1895. máj'. 22-én mint
vendég feUépett a Városligeti Színkörben,
a »Váljunk el« Cyprienne szerepében, mi
ről másnap a »rővárosi Lapok« ezekben
számol be: >A kisasszony a vidék' e g ^ k
legkedveltebb naivája, akit különben a fő
városi kpzönség is többször látott s aki
ma este is nagyon kedves alakítást mu
tatott be. Eleven, tüzes temperamentuma
igen jól beleillett a pezsgő szeliemességű
francia vígjátékba s kivált a harmadik
felvonás pompás vacsorázó jelenetében ta
lálta el a pajkos enyelgés kedves hang
jait. A 'Szép tehetségű kisasszonyt nyílt
színen is megtapsolták, a felvonások végén
pedig^ mindig íiajos tapssal zúgott föl a
tetszés, ü g y halljuk, hogy a kisasszonyt
a Vígszínházhoz szerzŐdtették.<í Későbbi fér
jével Budapesten működött.

Papp Mihály, színész, sz. 187ö-ben,
Makón, megli. öngyilkosság folytán, 1915.
szept. 20-áii, Budapesten. Édesapja megyei
fó'orvos volt Makón, ki a fiát nagy gond
dal neveltette és diplomáé p.ályára szánta,
de a művészi lángot, amelyet a természet
bőkezűsége gyújtott az ifjú lelkében, nem
lehetett eloltani; alig várva, hogy színész
legyen, leteszi tehát az érettségit és beirat
kozik a színészakadémiába. 1898. okt. 1-én
Szegeden lép színpadra, Makó Lajos tár
sulatánál; innen Kolozsvárra szerződött,
Megyeri Dezsőhöz, majd Szabadkára Pesti
Ih'ász Lajoshoz. Itt feleségül vette T.árnoky Giza színésznó't. (L. alábl^.) 1903.
jún. l9-én Vendégszerepelt a Nemzeti Szín
házban »A bor« Baracs Matyi szerepében.
Ez év november havában a Király Szín
ház szerződtette. Első síkere a »Lysistrata<í
kutyamosója volt, majd az »Én, te, Ő<Íben (Kussy igróf) jutott hálás szerephez,
végül a »János vitéz« Bagó trombitásab.ól felejthetetlen alakítást produkált. Tag'ja
volt a Magyar Színháznak' is és itt is
előkelő nevet biztosított ma;giának. Brilliáns
alakítása volt a »Császár katonái«-ban, a
»Szent Péter esernyőjé«-ben, az »Apjafiá«Papp Vüctor, zenekritikus, zenei író,
ban. 1905- jún'. 3-án a Vígszínház szer
sz. 1881. ápr. 3-án, Szilág^ysomlyón. Ta
ződtette, de csakhamar visszatért újra a
nulmányai elvégzése után állami szolgá
Magyar Színház kötelékébe. A háború ki
latba lépett a földmívelési minisztériumban.
törésekor katona lett, segédszolgálatra osz
.Számos zeneköltőről értékes életrajzot írt.
tották be, majd idegbaja halálba ker
Ismertebb munkái: »Arcképek az Opera
gette. A Városmajorban követte el vég
házbók, »Arcképek a külföldi zenevilág— 440 —

Paris Ila

Panádés-szerep

30. — 200-ik előadása: 1911. nov. 16.
— 300-ik előadása: 1925. márc. 12., a
szerző dirigálásával. — Felújítása: 1920.
szept. 26. Üj betanulással: 1930. jan. 23.

bók, »Arcképek a mag^yar 2enevilá.gból«
stb. Több napilapnak zenekritikusa volt,
szerkeszti a »Mu2sika« c. zenei szakfolyó
iratot, a rádió Stúdiója zenei tanácsának
tag-ja.

P a r a s z t p i r o s . így hívják az erős piros
színű arcfestéket, amelyet leginlíábib pa
rasztszerepek alakításánál használnak a szí
nészek; ennelv ellentéte a szalonpirosfes
ték. (L. o.;).

Parádés-szerep az, amelyhez a színész
nek nagy kedve van, mert benne brillirozni tu'd. Régente német idiomával Kglanzrolle«-nak (L. o.) mandták., Parádés sze
reposztás az, ha valamely színdarab' sze
repei a legkitűnőbb színészek kezeiben, van
nak.
\

P a r a s z t s z í n ész. Szerepkörmegjelölés. A
népszínműben játszó színészekre értik, vagy
azokra, akik különösen a paraszt alakok
ábrázolásában tűnnek ki.' Ilyen zsánerekben
híres művészek: Réthy Mihály, Füredi
Mihály, Pártényi János,, Bogyó Alajos,
Tamássy József, Horváth Vince,! Szentgyörgjá István, Rózsahegyi Kálmán, Kürti
József, Kiss Ferenc,; Pataki József stb.

Parányi Adolf, színész;, sz. 1862-ben,
Győrött. 1879. máj., 1-én lett színésszé,
Beődy Gábornál. 1896-ban a Népszínház
szerződtette, ahol egyhuzamban 14 évet
töltött, azután 1910-b6n a Király Színház
kÖtelélíébe lépett, ahol 5 évig működött,!
elismeréssel. 1913. máj. 26-,án nyugalomba
vonult. 1928. nov. 3-án jubilált, Győ
rött.

P a r á z s ó János, (nemes), jónevű szí
nész volt. 1833—34-ben Budán működött.
Neje: Nádudvary Krisztina, színésznő,'
8Z. 1813. máj. 1-én, Nagyváradon. Atyja
N. István, aranyműves volt.; 13-ik évé
ben a német nyelv elsajátítása végett Oravicára (Krassó vm.) ment. Szenvedélye
csakhamar a színpadra vonzotta és 1829.
Őszén Keszy Józsefnél Lúgoson lép a pá
lyára »Mátyás király választása« c. szmű
Madróczi szerepében. 1830. télutó 11-én
házasságra lépett Károlyfehérvárott Pará
zsóval. J á r t Nagyszeb'enb'en, Déván, Bras
sóban, Szegeden (Kilényivel), Szabadkán,
1833-ban Kolozsvárott volt. 1834-ben Bu
dán működött, azután Pályi Eleknél 31/2Í
évig. 1836-ban Kassán és Debrecenben
járt. Itt hunyt el, 1838.; febr. 24-én^ hol
Szabó Dávid író búcsúztatta. Legjobb sze
repe: Griseldis volt.

Paraszt a színpadon elfezör a SchicItaneder—Ság'hi-féle »PostaJi:ocsisok« e. vjban lép nálunk fel először. (Lásd; »Magyar Nyelv«, 1915—17. szám, 325. oldal.
Pexa Dezső: ))Szólások egy régi szín<Íárabb:Ql«.)
Parasztbecsület, opara 1 felv. Szöv.
írták: Targioni, Tosetti és Menasei. Zen.
szerz. Pietro Maacagiii. Ford.; Radó. An
tal. Első előadása 1890. des., 26-án volt
a M. Kir. Operaházban.i Szereposztása:
Santuzza: Szilágyi Arabella; Lola: Ábrányiné Wein Margij;; Turid'du: Szirovatka Károly; Alfio; Veres Sándbr; Lu
cia: Henszler Helén. (Turid'du szerepét
énekelte még: Luigi Signorini (1892.),
Perotti Gyula (1893.), Arányi Deziső
(1894.), Kertész ÖdÖn (1897.)^' Henri
Prevost (1903), Giovanni L u n a r ^ (1906.),
Környei Béla (1912.), majd 1913-tól
kezdve Gábor József énekelte felváltva.
1920-ban Pilinszky Zsigmond' mutatkozott
be ebben a szerepben, amelyben fellépett
1922-b'en Jeritza Mária társaságában Piccaver Alfréd' is. Szentmihályi Tibor, Somló
József énekelték még Turid'du szerepét az
utóbbi években. 1928. okt.! 23-án Hal
mos János mutatkozott be benne, nov.
10-én Patakry Kálmán lépett fel Turiddu
szerepében. — 100-ik előadása: 1895. okt.
~

Párhuzanios-prőba az, midőn egy és
és ugyanazon időben a színház tagjai két
helj'en próbálnak, például a színpadon és
a táncteremben, vagy a festőteremb'en,
esetleg a büffében; d'e az is párhuzamospróiba, ba egj délelőtt két darabból ké
szülnek a színészek és azokbél álland'óaa
tartanak próbákat.
Paris Ha, színé-sznŐ, az. 1904-ben, Bu
dapesten. Festöművészeti tanulmányok'után
lépett a színipiályára és magánúton végez;te
a Rákosi-iskolát. Magánkiképzésót Diet-
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Párisi naplopó

Parsifal

ricliné, dr. Fark'as Ferenc és Kovotny
mesterektől nyerte és 1927-ben vizsgázott
szép eredménnyel az iskola növendékeivel.
Vizsgiája után Andor Zsigmond újpesti
színigazgató szerződtette és itt az operettszubrett szerepekben lés főleg a »Dolly« o.
operettben játszott sikerrel. Ezután majd
nem valamennyi ma'giánszínházban szere
pelt, mint vendégszereplő, amíg a Városi
Színháa szerződtette taig'jai közé. Állandóan
folytatott énektanulmányaival az énekes
darabokban játszott jelentősebb szerepeket.
Filmeken is lállandóan szerepel, mely ala
kításai közül a »Mária nővér«-ben az apáca
szerepe a legsikerültebb.
Párisi naplopö (A), vj- 2 felvj. írta:
Bayard' Jean Frangois Alfrédé, fordította:
Nagy Ignác. Ezen darabban, a I I . inas
szerepében Petőfi első ízben lépett szín
padra, Székesfehérvárott, 1842. nov- 12-én.
Párizsi magyar színtársulat. Párizs
ban 1929. márc. bávában az ott élő ma
gyar színészek társulatot alakítottak és első
előadásul bemutatták Fodor László: »A
templom egere« e. 3 felvonásos vígjáté
kát. A színház zsúfolásig megtelt a párizsi
ma,gyarokkal s a közönség soraiban a pá
rizsi magyar követség is képviselve volt.
A hallgatóság rendlíívül hálásan méltá
nyolta a páriíffli magyar színészek fára
dozását és lelkesen megtapsolta a szerep
lőket. A színészek közül különösen kivált
Veres Ila, aki a nŐi főszerepet játszotta;
továbbá Marosi Mihály, a társulat igaz
gatója, valamint Cziffer Emil, SaöHősi
Miklós és M'ái'kus Károly.
Parlagliy Cornélia. (Pintér Imréné),
szubrett primadonna, sz. 1884. máj. 26-án,
Budapesten. Az Orszá.gos Zeneakadémia
opera osztályát oklevéllel elvégeave, Leszkay András avadi színigazgatóhoz szerző
dött, ahol a )>Szulamit« címszerepében e.^
csapásra meghódította a kiözönséget. Élénk
temperamentumával, mint naglyváradi pri
madonna a »Bob herceg«-ben éri el az első
ilynemű diadalát. Emlékezetes pécsi sikerei
a »Mignon« és »Carmen« címszerepén kí
vül a »V.arázskeringŐ« Franci-jaj a sBihliás
asszony« címszerepe, a »Baba« Aleziája.
Nagiy sikerei után meghívást kap a Kiirály
Színháztól, ahol a »János vitéz«-versenyén
az ezüst pálmaágat nyeri el, meghívj áik

a kecskeméti »Helyre asszonycí vendégjátók'ára, ahol Kada Elek, a poéta polgár
mester-szerző egyenesen őt kérte fel a sze
rep kteálására. Színpadi sikerein kívül az
Ő nevéhez fűződik a »lSrépfelkelő« c. há
borús film sikerei is, amelyben a női fő
szerepet kreálta. Államilag engedélyezett
magiánénekiskoláj a nagy részben elvonj a a
színpadtól és így csak hangversenyeken
éa a Rádióban működik.
Paródia (görög) = mellélíének. A szín
padi irodalomban annyi, mint nevetségessé
tenni valamely komoly témát. Ilyen pél
dául Off enbach mitologikus operettj ei,
melyekben a jgörög isteneket kigúnyolja.
A gúnyolódást »parodizálásc<-nak hívjuk.
A paródiának leg'hálásabb terrénuma a ka
baré-színpad. A régi színész^'ilágban gya
kori jelenségi volt a parodiaálás. Egressy
Gáborról is fel van jegyezve, hogy 1839ben kiparodizálta Csathó Pál írót az »Aggszínész és leánya« Keserű újságírójában.
Náday Ferenc Seribe »Pajtáskodásí<-ában
Ábrányi Emil maszkját vitte színpadra,
majd az »Első«-ben Wenzel Gusztáv jogjtudóst, a »Bozóti Márta« Mancsá-bau Kár
mán Lajost parodizálta ki.
Parókia, (francia = perruque, olasz =
parruca, spanyol = peluca, latin = pilus).
A színész maszkjiának egyik nélkülözhetet
len kelléke, mellyel játéka hatását fokozni
tudja. ~ - Az első parókát Szent Lajos,
Franciaorszáig királya viselte. Egyik ke
resztes hadj áratblól, Palesztinából, egészen
megkopaszodva tért vissza s anyja, Bianca
kasztiliai királynő, aki fiát valóságigal bál
ványozta, nagyon megütődött a hiányossá
gon. Vgy segített tehát rajta, hogy min
den udvari lovag a hajából, föltéve, hogy
a király haj.ához némileg is hasonlított,
leváigatott egy-egy fürtöt. A. fürtökfet ügye
sen összevarrta s a fejére rakta. — Az
allonge-paróka középen elválasztott, a vállakra dús fürtökben hulló paróka, amely
a francia királyok udvarából a 17-ik szá
zad vége felé terjedt el. Hajporozva hord
ták. A parókát a magyar színészek már
az első társulatnál használták;, amire a »1psd^~
fodorító« viselt igondot.
Parsiíal.
Egy középkori monda hőse.
Tulajdonképpen: »parsch-falíí, arab' szó,
azt jelenti, hog^y tiszta balga; németül:
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Pártényi

Bárbos Gusztáv

János

der reine Tor. A monda szerint Pareifalt
anyja elvonultan neveli, nehogy — mint
férje — kalandozó lovagként ifjan meg
haljon. A fiúból azonban kitör apja vére,
megszökik s bosszút :áll apja gyilkosain.
Araboktól sziviárgott á t e monda a keresz-^
tény kiözépkor népeihez. Az egtyes népek
szellemi alkata szerint a monda módosult,
átformálódott. A franciák, a németek, de
más népek is sajátjukká tették. A monda
rövid foglalata: a Grál, az a kehely, amely
ben Krisztus az urvacsorán a bort tanítvá
nyainak! fölkínálta és megfeszítésekor \'érét
is e kehelybe csurgatták. A, kelyhet ki
választott, tiszta lovagok Monsalvat hegyén
álló templomban Őrizték, ng'yanott őrizték
azt a csodatevő hatalommal fölruházott
lándzsát is, amellyel Krisztust átszúrták.
Ezt a lándzsát a lovagok fejétói elrabolja
egy varázsló, A mfortas, a lovagok feje
be nem hegedő sebből vérzik és csak akklor
gyógyul meg, amikor Parsifal, a balga
ifj ú a lándzsát visszahozza és megérinti
a sebet.
A mondából Wagner Richárd operát
(»zenés drámát«) írt. Nálunk' 1914. január
l ^ n mutatták be a Népoperában, az ere
deti német szöveggel. Szereposztása: Amfortas: Gábor Arnold; Titurel: Mátrai
Ernő; Gurnemanz: Bihar; Viriágiány: Adler A delin; I . Grál-lovag: Róna; II- Grál
lovag: Lóránd; Parsifal: Antbes György;
Kundiy: V. Krammer Teréz; Klingsor:
Pajor Ödön. A M. Kir, Operaház 1924.
június 1-én iktatta műsorába. Kereszty
István fordításának részletei felhasználásá
val fordította: Lányi Viktor. Főszerep
lők' : Amfortas: Szemere Árpád; Titurel:
Ney Bernát; Gurnemanz: Venczel Béla;
Parsifal; Szókelyhidy Ferenc; Kundry;
Haselbeck Olga; Klingsor: Szende Ferenc;
I. és I I . Grál-lovag: Závodsziky Zoltán
és Ivomáromy Pál, Viráglány; Marschalkó
Rózsi. New-Yorkban bem. 1903. déc. 24,
Münchenben 1914. máj. 22. Párizsban:
1914. jún. havában. Moszkvában és Rigá
ban betiltották (1914. május).
Pártényx János, színész, sz. 1834-ben,
megb. 1880, szept,: 17-én, Budapesten.
1851. márc, 17-én lett színésszé.,;Már Mol
nár György budai Népszínházában tűnt
fel, a 60-as óvekb'en és akkoribán szép
jövőt jósoltak néki. 1873^—7'5-ig' Temes-

váry Lajos színigazgatónál működlött, on
nan a Népszínház szerződtette. Mint a
nép fia: jól ismerte a magyar népet s
annak nem egy eredeti vonását kedélylyel, természetesen tudta a színpadon h'emutatni, FŐbb szerepei voltak: Márton
gazda (Csikós), Borbócs korcsmáros (Nők
az alkotmányban), Bagó (Sárga csikó) stb.
Temetése a Népszínház előtt történt, meg^
ható gyászbeszéd kíséretében, mely után
a színház énekkara búcsúztatta. — Neje:
Csörsz Teréz, színésznő, sz, 1843-ban, Esztáron, Bihar m., megb. 190Ö,, jan. 27-én,
Bud'apesten, 1861. máj^ 23-án lépett szín
padra, hősnői szerepkörben. Ez időben ő
is tagja lett Molnár György hadai Nép
színházának és mint ilyen 1S64. d'ec. l8-áa
lépett házasságra. 1875-től a Népszínliázban működött és itt felejthetetlenné tette
nevét. 1886. máj. 25-ón megülte 25 éves
jubileumát a »VörÖssapka« Örzse szerepé
ben. 1896. d'ec. 28";án elbúcsúzott a Nép
színház közönségétől a ))Betyár kendŐjé«b'en. ö volt a Népszínház nyugdíjintézeté
nek első nyugdíjasa. 1897. jan. 1-én nyu
galomba voimlt és nevelt leányával Bud'áa
élte le bátralévő éveit a saját házában.
Pártos Dezső, színész, sz. 1886. dec.
5-én, Budapesten. 1907-ben nyert színészakadémiai oklevelet. Első állomása Mis
kolc volt, Palágyi Lajos társulatánál,,
1907-ben, Egy év múlva Krecsányi Ignác
hoz szerződött, azután a Magyar Színház
kötelékébe lépett, ahol sokoldalusá.gával
igen hasznos tagja lett az intézetnek. 1927.
óta a Király Színház tagja. — Neje:
Székely Ilonka, színésznő. A színművészeti
akadémia elvégzése után 1907-bien Palágyi
Lajosnál lépett színpadta, itt ismerkedett
meg Pártos Dezsővel s miután férjhez
ment, a pályáról lemondott.
Pártos Gusztáv, színészj sz. 1895.>aug.
18-án, Pusztaszentbienedéken,; Békés m.
Atyja Pfitzner János, uradalmi gazda
tiszt, anyja Katzovszky Anna. Tanulmá
nyai végeztével 1912, szept, havában Rá
kosi Szidi növendéke lett, majd egy év
után a Színészakadémiára iratkozott, ahol
ösztöndíjat is élvezett; 1916, jan. havá
ban a Vígszínház szerződtette, 1920, jan,
havától az Apolló-Kabiaré tagja volt, d'e
már két év multán ismét ykszatérfc a Víg-

— 443 —

Passyné Comet Adél

Pártos Klári
színliáz köteléliébe, ahol 1926. nov. 18-áig
sok művészi sikernek volt osztályosa. Egy
ideig Amerikában is vendégszerepelt, Fedák Sári turnéjával. (45. városbaii).i A
turné befejezésével Hollywoodba filmszí
nésznek szerződtették. 1930. jan. havában
visszatért Budapestre.
P á r t o s Klári, színésznő, sz. 1907. jan.
23-án, Budapesten. A színpad iránti ra
jongással az Országos Színészegyesület is
kolájának lesz a növendéke, melynek el
végzése után Sebestyén ]\íiliályhoz szer
ződik Miskolcra. Innen Szegedre jött, An
dor Zsigmondboz, s azóta a Szegedi Vá
rosi Színház tagja. Családjában több ki
váló művész van. Unokatestvérei Nagy
Adorjánné Szabados Piroska, a Nemzeti
Színház művésznője és Kálmán Oszkár,
a világ'hírű operaénekes. Szerepei: Sasfiók,
Hannele, Kerncr Ilona (Taifun),- Tóth
Mari (Noszty fiú), Júlia (líjomeo és
Júlia), Julilía (Liliom), Hajtong (Kréta
kör) stbi.
P a s s i ő j á t é k o k Magyarországon. Az
első passiójátékokat hazánkban a domini
kánusok mutatták be, Mátyás király ud
varában, olasz nyelven. Ezen előadások
rendezését később átvették' a franciskáimsbarátok. Ezekben az előadásokban, a többi
középkori passiójátékkal egyezően, a szín
padot három részre osztották: így az alsó^
rész a pokol, a legfelső a menyország,míg a kiÖ;Z6ps5 a föld volt. Az Ördögöt
rendszerint ellenszenves, vagy póruljái't,,
komikus alaknak játszották. A templomi
misztérium-szertartásokból kifejlődő pasáójátékokat hazánkban is, először a templo
mokban játszották, a XVI-ik században.
De ismerünk egy párbieszéd'es játékot, amit
,1570—80. között adtak; elő, Debrecenben,
»Debr6ceni hitviták« címmel. Pozsonyban
pedig már a XV-ik században játszottak
passiójátékot, latin és német nyelven. A
passiójátékok kultiválását a XVII-ik szá
zadban a bencésrendi papok vették át. Délmagyarországon, a XVIII-ik század'bian,'
igen divatos lett az ú. n. »Overicsolásí<,
ami alatt Heród'es életéből vett játéko
kat értettek, amiket karácsonykor játszot
tak, ellentétben a rendszerint húsvétkor elő
adott passiókkal.
Budapesten

1876. szept. 22-éii mutat
_

ták be az első passiószerű játékot a
Nemzeti Színházban, amikor V.áradi An
tal: »Iskariót« c. darabját játszották. Ez
előtt hazánkban más passiót sohasem ját
szottak színházban. Váradi darabját az
után 1906-ig játszották megszakításokkal.
A Városligeti Színkör előbb 1897. okt.
havában ó-bajor társulat adott elő P-t,
majd 1900-ban is játszottak egy T-t,
melynek szerzője nem volt feltüntetve a
színlapon. 1909-ben a Budapesti Szín
házban mutatták be Hildebrand híres né
met passióját, a »Jézus«-tí, Lubinszky
Ödönnel a címszerepben (Mária: Féld
Irén), majd 1913-ban ugyanezt a passiót
felújítotbálí Lugosi Bélával a címszerepben.
1910-ben a. Nemzeti Színház mutatta
be Sudermann: Keresztelő Szent János«-át,
nagy sikerrel.
1910. nov. havában a pozsonymegyei
Főrév községben is bemutattak P-ot. 1914.
júl. 20-án ICömley Gyula színigazgató
Nyíregyházán tartott P-os előadást. (Krisz
tus: Stella Gyula volt, Júdás: Kömley,'
a többiek műkedvelők.) 1918. júl. 1-én a
Városi Színház is játszott P-ot, két hétig.
Színre került Georg Fuchs »Krisztusíí
0. drámai munkája, Váradi Antal átül
tetésében, Ivánfi Jenő rendezésével.
Mikófalván (Eger mellett) 1922. jún.
10-én rendeztek P-ot. A szöveg szerzője
D'Ehrenberg Peller Imre.
Ugyancsak 1922-ben Bihari Ákos passiorját mutatta hie a Budapesti Színház.
1929. márc. 24-én mutatta be a Nem
zeti Színház Max Mell: »Krisztus követése« c. modern passiójátókát, Palágyi La
jossal a főszerepben.
(Tiszay Andor)
P a s s y n é (passzi-) Cornet Adél, koloratur énekesnő, sz. 1833-ban,i Brannsch"\veigban, megh. 1915. nov. 9-én, Nürn
bergben. Első zenei kiképeztetését Ham
burgban kapta. Az öO-es években Bécsbe
jött, hol atyja Cornet Gyula, udvari ope
rai dirigens lett és a 16 éves leány a ze
nebarátok társaságának egyík hangverse
nyén énekével rendkívüli tetszést aratott.
1857-ben férjhez ment. 1862-ben a bécsi
konzervatórium ónektanára lett. Férje ha
lála után újra színpadra lépett. 1881-ben
a budapesti zene- ós színművészeti aka
démián énektanár lett, ahol 6 év után
ülte meg 25 éves tanári működését. 1892-
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Básztor Árpád
tan nyugalomba vonult. Sok nagy énekes
került ki a keze alól, köztük Zád'or De
zső és Diósynó Handel Berta is. Nagy
művészete, kiváló tudása és rendkívüli lel
kiismeretessége osztatlan tiszteletet, egyé
niségének lebilincselő varázsa pedig álta
lános szeretetet biztosított részére főváro
sunkban, hol háza a zenei élet egyik kö
zéppontja volt.
Pásztor Árpád, író/ színműíró, sz.
1877. ápr. 12-éin, Ungváron. Középiskoláit
Budapesten végezte és az egyetemen jogot
hallgatott. Eredeti színművei: ))Kadétkisasszonyíí, operett 3 felv. Zen. szerz, Mader Raoul. Bem. 1900- jan. 10-én volt
a Népszínházban, »Primadbnnák'«, operett
3 felv. 1 változásb'an. Zen. szerz. Mader
Eaoul. Bem. 1900. dec. 39. Magyar Szín
ház. »Fecskék«, operett 3 felv. (»A SaintCyr-i ldsasszonyok«-bÓl). Zen. szerz. Konti
József. Bem. 1903. jan. 20. Király Szín
ház. »A ködkirály«, opera 1 felv. Z&nj
szerz. ifj. Ábrányi Emil. Bem. 1903. okt.
16. M. Kir; Operaház. »A kis császár«,
operett 3 felv. Zen. szerzv Stoll Károly.
Bem. 1904. m á r c 2. Népszínliáz. »A
bolygó görög«, operett 3 felv. Zen. szerz.
Buttykay Ákos. Bem. 1905. okt. 19. Ki
rály Színház. »Alku«, szmű 1 felv.; »A
Wró«, vj. 1 felv.^ »Két ÖregK, vj.! 2 felv.
Egyszerre adatott 1906. febli'. 1-én, a
Nemzeti Színházban. »A harang«, legenda
3 felv. Zen. szerz, Kaesoh Ponráo és
Buttykay Ákos. Bem. 1907. febir. 1. Ki
rály Színház. (Blaha Lujzával a fősze
repben.) (Németországban »Das Dorf ohne
Glocfce« c. alatt Eduárd Küneeke fordí
tásában adták.) »E,ákóczá«, daljáték 4 felv.
Szövegét írta Bakonyi Károly társaságá
ban. Zenéjét EndrÖdi Sándor verseire
szerzetté Kaesoh Pongrác. Bem. 1907. [nov.
20. U. 0. »A na^mama«, operett 3 felv.
Csiky Gergely vígjátékából, zen. szerz:
Mader Raoul. Bem. 1908. febr. 11. Nép
színház—Vígopera, Blaha Lujzával a
címszerepben. »A harmadik«, szmű 3 felv.
Bem. 1909. nov., 26. Nemzeti Szíriház.
»Innoeent«, szmű 3 felv. Bem. 1912. márc.
30. Vígszínház. (A newyorki EUinger
Theatreben 1914. nov. havától 6 hóna
pon keresztül játszották. San-Franciseobán
az Alcazar-szíriház bemutatta: 1916. szept.
20-án. A főszerepet Amerika egyik leg

szebb színésznője, Blood Adél játszotta. A
siker olyan rendkívüli volt, hogy a máso
dik felvonás után a művésznőnek beszédet
kellett mondania. A közönség viharosan
ünnepelte a darabot és a szereplőket. A
sajtó egyhangúlag kiemelte, hogy a da
rab magyar és két felvonása Budapesten
játszik.) )>Savitri vagy a hitvesi hűség
diadala«. Hindu legenda 1 felv. Kisérő
zen. szerz. Molnár Antal. »A lányom«, vj.
2 felv. A menüetté zenéjét szerzetté Lehár
Ferenc. Egyszerre került színre a Nem
zeti Színházban, 1913. jan. 10. »Ferenc
József azt izente!« Látványos játék a mai
időkből 6 képben. Bem. 1914Í aug. 25.
Király Színház. »Vengergák«, dV. 3 felv.
Társsz. Góth Sándor. Bem. 1917. márc.
9. Vígszínház.; »Magnetic«, színjáték 5
felv. Bem. 1925. ápr. 4. Magyar Színház.
»Önagysága egy napja«, pesti életkép 3 felv.
9 képben. Bem. 1930. okt. 17. ü j Színház.
— Fordításai: »A görög rabszolga«, ope
rett 3 felv. Szövegét írta Owen Hall, zen.
szerz. Sidney Jones. Ford. Makai Emil
lel. Bem. 1899. márc. 4. Népszínház. »A
csillag fia«, keleti daljáték 4 felv. írta és
zen. szerz. Goldfaden Ábrahám. Társfor
dító Beöthy László. Bem. 1900.* ápr. 6.
ü . 0. )>Nióbieí<, operett 3 felvJ Zen. szerz.
Stoll Károly. Bem. 1902^ nov. 7. NépszínHáz. »A biohócíc, boh. 3 felv.; írta Paull
H. M. Bem. 1903. október 22. Víg
színház. »Robiii Hood«, regényes ope
rett 3 felv. írta Smith Harry B.. Zen.
szerz. Reginald de Köven. Bemj 1904.
okt. 29. Király Szíriház.i )>Flórenci tragédia«, dr. 1 felv. Irta Wilde Oscar...Bem.
1908. ápr. 11. Nemzeti Szíriház. »Salome«,
dr. 1 felv. írta Wilde Oscar, zen.! szerz.
Strauss Richárd. Bem. 1912. dec. 18. M.
Kir. Operaház.
P á s z t o r Béla, filmszínházi igazgató,
sz. 1894. jan. 1-én, Ákoson (Szilálgly m.).
Középiskoláit és a színészakadémiát Buda
pesten végezte, majd a soproni és pozsonyi
színházban Polgái' Károly, később Szabó
Ferenc társulatánál mint színész és ren
dező műlqödött. A színészettel nemsokára
felhagyott és újságíró lett. Mint ilyen a
»Világ« és a »Népszava« hasábjain írt po
litikai cikkeket. 1919-ben filmíró a Starnál, 1922-ben pedig a Royal Orfeum fő
titkárának nevezték ki. 1924-ben Hollan-
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Pásztor Ferike
diában filmszínházakat vezet, 1925-1)611 az
Ufa Filmszínhiáa igiazgatójává neveztéld ki.
1929-ben megalapítja a Bethlen-téri Szín
házat, de nemsokára visszavonult onnan.
Pásator Ferik©,
koloratúra-énekesnő,
ez. 1894. január 26-áii, Budapesten. Ke
reskedelmit
és színésziskolát
végzett,
azután a Fodor-féle zeneiskola, tanszakát.
Énektanulmányait
részben Bud'apesten,
részben Bécsben (Geiririigiemel)
végezte.
Kecskeméten lépett a színipályára, onnan
Pozsonyba szerződtették. Később Miskol
con, Kassán, Budapesten az Eskü-téri Szin."
h'ázban, 1921. a Városi, majd a Király
Színházban működött. Operai szerepei:
Gara Máiia (Hunyadi László), Oszkár
'(Álarcosbál), Öilda (Rigoletto), Carmen
és Tosca címszerepe, Musette (Bohémélet).
Operett-szerepei: a hiármas szerep »Hoffmann meséi«-ben, Szaffi (Cigánybáró),
Bocoaccio, Laura (Koldusdiak), Éva, Médi
(Károm a kislány), Szibíll, Lili, Sylvia
(Csárdáskirálynő), Kondsa Gül (Stambul
rózsája) stb. 1916 óta Nagypál Béla zene
szerző karnagynak neje.
PataM Anik^, úttörő erdélyi színésznő,
1810. júl. 29-én állt be a kolozsvári szín
ház tag'jai kiözé. Később Komjiáthy borsod
megyei birtokos neje lett és lelépett a
pályáról.
Pata;ki Benedek', úttörő színész, a Ke
lemen László első magyar színig^azgató
társulatánál. Előbb ref. pap volt, majd
1792-ben Pesten színésszé lesz, 15 frt havi
fizetés mellett. 1793-ban Ő is az ú. ni.
Sehy-párthoz tartozott. 1796- máro. 30-án
azonban Ő is ellene fordult és nem akart
Sehyvel fellépni. Később lelépett a pá
lyáról.
Pataki Ferenc, (dreihaken-i Prockl),
színész, sz. 1882. márc. 3-án, Pásztón (He
ves m.). Színpadra lépett 1904-ben. Műkcdött: Komjáthy János, JVXonori Sándor,
Szabadhegyi Aladár, Sziklai Comél, Kövessy Albert, Sebestyén Géza igazgatók
nál. A háboní alatt bevonult. A Fővárosi
Operett Színháznál sok szép sikere volt.
Szerepei: Gelecséri (Sárga csikó), Drumio
(Makrancos hölgy), Rageno (Cyrano),'
Bimbó (Bolond), Amandus (Ifjúság), Vla
dimír hercegi (Vengerbák), Roth (Hivatal

nok urak), Csura (Gyimesi vadvirági).
Boni (Mágnás Miska), Városbíró (Cornevillei harangok) stb. — Nej e: Bácsy
Irén, színésznő, sz. 1895. júl. 27-én, Deb
recenben. Rákosi Szidinél végezte színpadi
tanulmányait, majd 1920-ban színésznő
lett a vidéken.
P a t a k i József, színész, színésze ttört&neti író, a Nemzeti Színház tagija, sz.
1875. márc. 4-én, a esanádmegyei Apáca
pusztán, melyet atyja a m. kir- kincstár
tól bérelt. JEgyetemi tanulmányainak félbeszaliításával 1895-ben beiratkozott a színiakádémiára s 'aimak elvégezése után, 1898.
aug*. 1-én, Kúnbegyi Miklós társulatánál
Nagykárolyban lépett a színipályára. Első
szerepe Sandy volt, az akkor híres ))Trilby«
c. darabban. De nemsokára rá »Bánk báii«
címszerepét is eljátszotta. Kúnhegyitől Kjövessy Alberthez került, akivel megjiárta
0-Budát, Kecskemétet s annak nyári állo
másait. Innen Szegedre szerződött, dr- J a novics Jenő társulatához, három esztendőre.
Szeg'eden több jelentős szerepet játszott,
melyek Isözül különösen a »Bízaucz« Giovanni-fában keltett feltűnést. Azután Bi
hari Ákos kecskeméti társulatánál műkö
dött, mint hős- .és jellemszínész. Itt kez
dett rendezni is. Innen előbb Szilágtyi De
zsőhöz, majd mint teljesen kiforrott szí
nész Kolozsvárra ment, dr. Janovics JenŐ
társulatához, hős- és jellemszínésznek' és
drámai rendezőnek. Kolozsvárt 1909- máro.
31-én a »Bor<í-ban Baracs Imre szerepé
ben lépett fel először. Játszotta azonkívül
Bánk bánt, Ádámot (»Az ember tragédiájá«-ban), Ooskáy brigadérost, IfjúNagf
Istvánt (a »Tanítónőí<-ben),
Kisfaludy
Sándort (a »Himfy dalai«-ban) stb. Ko
lozsvárról Debrecenbe Zilahy Gyula tár
sulatához, majd' Budapestre az Uji Szín
padhoz szerződött. Itt a »Tavaszi mámor« főszerepében annyira megtetszett Tóth
Imrének, a Nemzeti Színház akkori igazgiatójának, hogy 1913. jan. 1-tŐl a Nem
zeti Színházhoz szerződtette, melynek azóta
állandó tagja. 1915-ben elnyerte a Fark'as-Ratkó díjat. 1919-ben tanácsosa lett
az Orsz. Színészegyesületnek s bizottsági
tagja a »Budapesti Színészek SzÖvetségeanek. E tisztségeket 3 évig viselte. 1920.;.
óta tanít az Orsz. Színészegyesület színészképzŐ iskolájában.
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PataH Szdiárd
Á Nemzeti Színhiáznál mint színész kü
lönösen a msigyar paraszt-alakokban tűnik
ki. Jobb szerepei (az említetteken kívül):
Fabula (Aranyember), Durbints sógor
(A bor)j Csikósgazda (Bák'óczi-liarang'),
Vén napszámos (Pacsírtaszo), Peleskei nó
tárius (címszerep), Márton csikós (Csikós),
Csárdásgazda (Sárga csikó), Benedek ku
rátor (Elnémult harang'ok), Rózsa Sándor
(Fekete lovas), Jeremiás (Árva László ki
rály), Vai-ga ÍPéter tiszttartó (Egy magyar
nábob), Sodró bácsi (Cifra nyomorúság),
James (Amibez minden asszony ért), Pe
dellus (Légy j ó mindbalájig!) stb.
Nagy- szeretettel foglalkozik a magyar
színészet történetével. Hasonló című mun
kájával 1914-ben elnyerte az 1500 koronás
Halmos Izor-félo pályadíjat. (Megjelent
Budapesten, 1922-ben, a Táltos-Iriadásában.) Számos színészet történeti cikket írt
a különböző' napilapokba lés folyóiratokba
(Pesti Napló, Nyug-at, Szózat, Pesti Hirr
lap, Magyarság, Budapesti Hírlap, Az
Élet, Színészek Lapja, Színészujság stb,
stb.). A jelen lexikonba is — mint szerkesztőségti tag — több cikket irt s a
lexikon Il-ik és Ill-ik kötetének anyagát
ó' revideálta. Sajtó alatt van egy »Bánk
bání< tanulmánya, melyben különösen a
színpad szempontjiából fooi-lalkozik' Bánk'
szerepével.
1925-ben dr. Hevesi Sándor eló'terjesztésére a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter meg^bízta a Nemzeti Színbáz Múzeumá
nak szervezésével, melynek azóta ó're és
1927. óta a Nemzeti Színbáz könyvtá
rosa is.
•
P a t a k i Szilárd, népszínműíró és d'alszerző, sz. 1877. máro.* 27-én,' a esanádmegyei Apácapusztán, melyet atyja a m;
kir. kincstártól bérelt, megb. 1926. márc.
7-ón, Budapesten. Fiatal éveibfen énekesszínésznek készült s I896'ban Ödry Le
heltől tanult énekelni, de szép bariton
bangja meghűlés következtébbn eltompul
ván, színpadi álmairól lemondott. í r t nép
színműveket, melyek közül a »Szűzdohány« c. egy népszínműpályázaton feltű
nést keltett, de miután a Népszínház nem
sokára rá megszűnt, nem került színre,
Tőbfe magyar népdalt is szerzett, melyek
közül a »Magas jegenyefán sárga rigófészekíí ikezdetű általánosan elterjedt. E

dalát {melynek társszerzője ifjú Purtei
Pepi cigányprímás') a színpadokon is,gyak
ran énekeltác. Ismertebb nótái: »Süvegemnek nincs már biokréfcás virága«, »Nem
megyek el a templomba, amikor majd esketnek« stb'. Népdalainak melódiáit min
dig a saját verseire komponálta.
Pataiky Kálmáji, operaénekes,' (teno
rista). Tanulmányai után tüzértiszt lett.
17 hónapot töltött a fronton. 1919. dee;
16-án kezdett énekelni és már 1921-b'en
a M. Kir. Operaház tagja lett, majd
1926. ápr. 13-án próbiát énekelt a bécsi
állami operaházban, mely után 6 évre szer
ződtették, itt a bemutatkozása 1926. júl.;
6-án volt a ?>Eigolettoí< herceg szerepé
ben. 1928. őszén (pabríel Pierné francia
zeneköltő, a párizsi Conservatoir igazgató
dirigálásával) Berlioz Kequiemében olyan
sikerrel énekelt, hogy a francia kormány
kitüntette az Officier d'Académíe-rend^
jellel. Bécsi szerződése megengedi, hogy
a M. líír. Operában sűrűn vendégszere
peljen. P . 1929.. júl. 16. nőül vette Be
regi Oszkár leányát, Leát. FŐb-b szerepei:
Asszad' (Sába királynője), Richárd (Ál
arcosbál), Turiddu (Parasztbecsület), Barinkay (Cigánybáró), Hoffmann,. Faust,
Kalaf (Turandbt), Kálmán (Farsangi la
kodalom) , Bodolphe (Bohémélet),, Mantuai herceg (Rigoletto), De Gríeux (Ma
nón Lescaut) stb.
P a t e k ' Béla dr., színigazgató, sz. 1884.
jan. 23-án, Szabadkán. Színészi működérsót 1909-ben kezdte a vidéken. Előbb
azonban újságíró volt, majd' 1907-ben a
Népszínház—'Vígopera titkára. 1911, jan.
30-án mint a győri színház titkára el
nyerte a színház igazgatását. 1916-tól a
lugosi színház vezetője. 1917. máj, havábö,n a nyíregyházi színházban játszik, aug.
havában pedig Pápára kapott meghívást.
1918. aug. havában Nagyszebenben ter
jesztette a kultúrát. Későblj lemondott az
iga.z;gatásról és impr^szárió lett.
PatétifcüS-iskola a régi klasszikus
(kothurnusos) tragédiák, Shakespeare-drámák és a német lovagdtámák nyomán tá
madt érzelgős előadási mód' képviselői. A
p es ti els Ő magyar színjátszó társulat,
mely a németek nyomán haladt, szintén
ezen iskola reprezentánsaihoz tartozott.
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Patliiós Irma
csak az önálló alapokon elindult kolozsvári
társulat színészeinek megjelenése üt rést
az iskolán, melynek azonban a legutóbbi
évtizedekig is maradtak egyes hívei, míg
teljesen át kellett adni a teret a modernebb
színjátszási irányzatoknak. (V. ö. Alpátosz.
pátosz.)
PatikÖS Irma, primadonna, sz. 1900.
márc. 8-án, Cegléden. Az Országos Szí
nészegyesület színésziskoláit végezve, Csáky
Antal színigazgatónál Békéscsabán lépett
először színpadra, majd Pécsre szerződött.
Férje Sziklai Jenő szegedi főrendező, aki
vel 1926. óta a Szegedi Városi Színház
tagja. Főbb szerepei: Panka-Etelka (Bergengócia), Erzsike (Sárga csikó), Lisbetb
(Ilip van Winkle), Germain (A comevillei harangok), Martba (Diadalmas aszBzony) stb.
P á t o s z (görögül: pathos: érzés, indu
lat) az irodalomb'an és művészetben a nagy
érzéseknek, annak eszközeivel való minél
hatásosabb kifejezése. A színészetben te
hát a szenvedélyek és érzelmeknek az arti
kuláló, erősen bangsúlyozíó beszéd'^ mély,
öblös hang, széles gesztusok és mimika se
gítségével való kifejezése, mely előadási
mód (sokszor: modorI) elsősorban a hall
gatók szívére, lelkére kíván minél erő
teljesebben hatni. Célja a minél teljesebb
hatáskeltés (túlzásban: hatásvadászat). Ez
az előadási mód fŐleg a régi színészetnél
volt szokásos és ezért a régi daraboknál,
melyek sokszor ugyanilyen stílusban és cél
zattal vannak megírva, megengedhető. A
fejlődő színjátszásnál, mely a hatáskeltés
ről a természetességre helyezte át a fő
súlyt, elveszíti jelentőségét. A túlzott vagy
hamisan, rossz helyen alkalmazott módja
az. ú. n. ál-pátosz. (L. o.)
(Dr. Farkas

Férem)

Patti AdeKna Johanna Mária, vEág^
hírű olasz énekesnő, sz. 1843. ápr. S-án,
Madridban, megh. 1919- szept. 26^án, Wa
lesben, craig-ynos-i kastélyában. — Atyja
szicíliai származású tenorista, anyja római
nő volt. Pesten 1876. ápr. lO-^én mutat
kozott be, a Népszínházban, mint Lammermoori Lucia, 12-én Eosinát énekelte
a »Sevillai borbély«-ban. (ElőzŐlegi csali
hangversenyeken, a Vigadóban lépett fel,
1867. október 12--én, majd 1874. ápr. ele

jén, ekkor nővérével: Carlottá-val együtt
járt nálunk, aki szintén elsőrangú ének
művésznő volt, de kissé sántított s ezért
nem léphetett színpadra. 1875. máro. 28-án
újra hangversenyzett a Vigadóban.) P.
1877. márc. 26-án, már mint előzőévi tenoristájának, Nicolininak neje, a »Traviata« címszerepében és 28-án mint Margit
(a »Faust«-ban) lépett fel a Népszínház kö
zönsége előtt; majd 1881-ben és 1885. dec.
12-én is ellátogatott a magyar fővárosba.
Ezúttal is Nioolini volt a partnere.
Paulay E d e , a magyar theatnális kul
túra egyik' legnagyobb alakja, a budapesti
Nemzeti Színháznak harmincegy esztendeig
tagja, amiből 14 évet mint színész és
drámai rendező, egy évet mint főrendező
és 16 évet mint igazgató, illetve főigaz
gató töltött el.
1836. március 15-ién a zemplénmegyei
Tokajban született, mint egy kincstáiú
tisztviselő-család
gyermeke nevelkedett.
Atyja, P . György, megh. 18911. márc.
15-.én, 81 éves korában; anyja, Záhorai
Mária, megh. 1875. aug. 15-én, 61 éves
korában. Sátoraljaújhelyen, Kassán, Budán
iskolázott, hogy majd a szülŐk óhaja sze
rint a premontrei rendbe lépjen, ahol az
ifjúságot fogja oktatni ós előkészíteni a
küzdelmes, nehéz életpályára. Ez a terv
semmivé lett. A fiú lelkének sóvárigása
mág irányba vitte. Nem ifjúságot, de egy
nemzetet oktatott és készített elő egy élet
sorra, amely az ő remiénye szerint méltó
lett volna az elmúlt ezredév dicsŐséigfeibez..,. Színész lett 1851-ben, Kassán.
A katedra helyett a színpadról hirdette
az igazságot, amely a gondolatokban és
Ezavalíban él örök életet. Tíz esztendőnél
tovább j árta az ország elsŐ vidéki színpadjait: Kolozsvár, Szeged,
Debrecen,
Gryőr közönsége lelkesedett érte. Szerették
komoly felfogláaáért, hogy a színészet szent
ség .és aki annak papja akar lenni, az egész
lelkét iáldozza fel az oltárán. Elsőrangú
drámai színész volt, aki maigával ragadta
közönségét és akinek híre kitünÖ volt. Vi
déki színészkedése utolsó három esztende
jét Kolozsvár kitünŐ színházában tölte,
mint színész és rendező; itt kapott meg
hívást Pestre a Nemzeti Színházhoz, hog'y
mutatkozzon be néhány nagyobb szerepé
ben. 1863. augusztus havában lépett fel
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Pethes Imre

Pethes Margit

\U^

Pewny Olga

Philipovich István

Philipovich Istvánné

f

I^etöfi ceruzával írt eredeti levelének másolata debreceni színész-korában.
Orlay Petrics Somához,
(Eredetije az Etnst-múzGumban.)
Womá:u! Ide érvón, a sídnházhoz mentein, ott sok ianierősöinre
alíadtam. Azok itidtára adák Komlósaynak ittlátBinet s ez, noha
nem volt szándékom, itt marasztott. E szerint IComlóysy társaságá
ban vagyok. Innen egy hét múlva Váradra 'megyünk s onnan
november elején Kolozsvárra. CsötÖrtökön vagy szombaton lépek fül
először. Szerelmes szerepeket fogok játszani. Tudom, szentnél néita
helyettem játszani, te tudod, kiért. Még többet is irnók, do. nem fog
a plajbászom.- Ölellek, csókollak, lelkem barátja: Petőfid.
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először mint Hamlet, azután játszott még
sBánt bán«-ban, »Kang és m.ód«-ban, »Seneterra marquÍ5«-ban s olyan sillerrel, liogy
a tözönség nejével együtt kívánta szer
ződtetését és szeptember 1-től kezdve a
színház tagijai JíÖzÖtt K'olt. A Nemzeti Szín
ház akkori együttesének keretében nem lett
első és nem volt még az elsők között
sem mint színjátszó, de nagy tanultsága,
folytonos önképzése, olvasása, érdeldŐdése
által mint a színész-kultúra embere a legH
elso lett, aki méltó utódja volt Egressy
Grábornak és Szigligeti Edének.
Kezdetben mint színész és rendező mű
ködött a színpadon, midŐn 1877-ben Szig
ligeti igazgató lett, ő lépett mint drámai
főrendező annak örökébe, amikor megiszünt
színésznek lenni s minden tudását és ere
jét a színpadi rendezésnek szentelte, megf
osztván gondjait és fáradozását a színészeti tanodával is, ahol előbb tanár, majd
pedig! aligazgató lett.
lS72-ben nagyobb külföldi tanulmány
utat tett. A nyugati államok' előrehaladt
fizinházi kultúráját tanulmányozandó, be
járta Francia-, Német- és Olaszországot
és 1876-ban ismét Párizsban és London
ban töltött hosszabb időt az ottani szín
padok és drámairodalmak tanulmányozá
sában.
Szigligeti, a színház igazgatója, 1878.
jan. 19-én meghalt- Örökét más nem fog^
ialhatta el, mint az, aki másfél évtized
óta munkatársa .és johbkeze volt s aki
ben azok' az erények, amelyek Szigligeti
működését oly kiválóvá tették, meg vol
tak', ö t ne\"ezték hát ki a Nemzeti Színház
drámai igazgatójává, s 3.2 maradt egészen
1884. szept. 27-éig, amikor az Opera az
Andrássy-úton új otthont (kapott s a íí'emzeti Szíhhiáz megszabadult a nagy teher
től, amely a drámai színjáték szabad fej
lődésének oly nagy akadálya volt. P. akkor
a Nemzeti Színház főigazgatója lett s az
maradt. 1894. máre- 12-én befejövetkezett
haláláig^. (Érdemeiért 1881- noV,. 21-én a
Ferenc József-rend lovagkersztjével tün
tették ki.)
Paulay jelentősége úgy a magyar d^é.mai irodalom fellendítésében, mint a Nem
zeti Színház emelkedésének szempontj áb'ól
rendlíívül jelentős. Az ő rendkívül széles
látókörébe esett az a magyar irodalom,
amely őt jóval megelőzve alapját képezte
~

a mai hatalmas, a művelt világ* előtt oly
tiszteletet kivívott magyar drámai iroda
lomnak'. Buzgó kutatásával rátalált azokta
a régi darabokra, amelyek átdolgozva, fel
frissítve a ma;gyar színpadnak kiváló mű
sordarabjaivá lettek. Ö volt az, aki Ma
dách »Ember tragédiája« c- drámai köl
teményével megajándékozta a magyar szín
padot, hogy aztán a magyar lángelme
egyelőre utolérhetetlen remeke a világ
annyi közönsége előtt hirdesse a magyar
költészet nagyságát. A magyar színpadra
ő vezette fel a világköltészet legelső alak
jainak egyikét — a mágikus Faustot, aki
Goethe szelleme által nyerte igazi, örÖk
életét. És azzal, hogy e két színre alkal
mazáson kívül még 37 színművet fordí
tott a nemzeti színpad számára -— iga
zolja, hogy mennyire támasza volt annak!
Paulay Ede. Cikkeivel is a magyar színé
szetet szolgíálta. Tervezte, hogy megírja
a Nemzeti Színház történetét, de ez a
munkája sohasem készült el, sőt jegj^zetei
is elvesztek, úgy hogy abból ma csak kéthárom levél maradt fenn a színház levél
tárában.
Működése a Nemzeti Színház színpadán
maradandó nyomokat hagyott. Ö a régi
nagy gárda annyi jelesével kezdte ottani
pályafutását, azután, amint azok egymás
után letűntek a színpadról, Paulay volt,
aki a változott művészi erőkkél a régti,
tradíciókat védelmezve — új szellemet ho
zott a színpadra. Rendező-munkájával a
színház süíereit, érdemeit s a magiyar kul
túrában elfoglalt helyzetét mindig öreg
bítette.
Eltemették a kerepesi-úti temetőbe, dísz
sírhelyre, a 49. tábla első sorába, a 211.
sírba. Síremlékleleplezése 1897- szeptember
26-:áa volt. Sírkőfelirata:
»Az eszmék erősbek
A rossz anyagnál. Ezt ledöntbeti
Erőszak, az örökké élni fo.g|.«
Madách •
1925. szept. 24-én a Közmunkák Ta
nácsa hozzájárult a Nemzeti Színház abbeli
kérelméhez, hogy a Szerecsen uceát Paulayról nevezzék el. Nov- 2^án el is nevez
ték! hivatalosan ezt az ucoát a zsemália'
rendezőről. — P. elsŐ neje: Gvozdanovies
Júlia (néhol Gozdanovics), színésznő,-, sz.
1829. febr. 8nán, Szabadkán, megh'. 1880.
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máj. l ^ n , Budapesten- Atyja G;. Móric,
mésaáros, anyja Varga Apollónia. Tizen
hat éves korában férjiiez ment Polakovics
szabadkai ügyvédliez, s nüár akkor műkedvelŐsködött, amit férjével Pestre költözve
itt is ig/yakran megismételt. A Nemzeti
ben és a Várban rendezett műkedvelői
előadásokon, a »Eavennai bős«-ben, »Dalma«-ban stb. tetszéssel szerepelt, míg' benső
vágyból és külső biztatástól Ösztönözve, tel
jesen a színészethez tért át. Havi társula
tánál kezdte, majd Szabóihoz s utána Latabárhoz szerződött 1856-ban Szabó társu
latával Bécsben is fellépett és szép sikert
aratott. Az ötvenes években
Debrecen,
Arad, Temesvár, Nagyvárad, Kolozsvár,
Kassa, Pécs, GyŐr stb. közönségbe elŐtt
játszott és játéka mellett szépségével is
hódított. 1858-ban 3 este vendégszerepelt
a Nemzetiben; tetszett, do nem kapott
szerződést. Ez időben Jánosi Emil volt
a férje. 1861-ben Miskolcon ismerkedett
meg Paulayval, aki el is vette és 1863-ban
együtt a Nemzetihez szerződtek. Eleinte
a hősnők' szerepkörére vágiyott, de a tár
sadalmi anyákkal nagyobb sikert ért el.
Bercsényi Béla és Váradi Antal mondtak
búcsúztatót koporsója felett. Második neje:
Adorján Berta, színésznő. (L. a )
(Rexa Dezső)
*
Paulay Ede ismertebh színműfordításai
ezek: >Al£onz úrc<, vj. 3 felv. Irta; Dumas
Siándor. Bem- 1874. ápr. »Bagdadi hereegnő« (L. o.), »Bajazett<í,
»Borbiála<í,
(1883.), sConstantin abbéíí (L. 6,.), »Dolores és DrahDmira« szomorúj. 5 felv. Irta:
iWeilen. »Egy csepp m'éreg«, »Eernande«
(L. 0.), »'Figaro házassága« vj.; »Prancilloníí (L. o.), Gringoire (L. o.; ezt ketten
is fordították.), »PIaza<í, tört. dr- 5 felv.
Irta: Sardou. Pord.: Szerdahelyi Kálmán
nal; »Iphigenia Aulisban« (L. o-j); »Iris
bosszúja, vj. 1 felv.; Irta: Ferrier Paul;
»Jó falusiakíí, szmű 5 felv. írta: Sardou.
'Ford. Szerdahelyi Kálmánnal, 1867- nov.
15.; »Julia«, 1872. aug. 26. Irta: Feuillet
Octav; »Kis szórakozottíc; Laury kisaszszony«, vj., írta: Mosing (1871.,); »Megboldogult«, vígjáték; )>Mirabeau ifjúsága«,
Langlé Aylic és Deslandes színműve. Bem.
1866. ápr. 13.; »Munkások«, dr. 1 felv.
Irta: Manuel Edmond, 1870. augl. 27-én
került színre; »Ne foig^adj fel soha sem— 450

mit!« (1879. Irta: Musset Alfréd). »Negyvenhetedik' cikk«, dr. 5 felv. 1878. máj,
24-én mutatták be. )>Női harca, vj. Irta:
Seribe. »Odette« (L. o-'.)
»Párisi«,
»Phaedra« (L. o., ford. még: Csiky Ger
gely is.); »Sphynx«, dr. 4 felv. Irta:
Feuillet Octav. Bem. 1875'. márc. 15-én.
»Szevillai horbély«, vj., írta: BeaumarchaisBem. 1881- jan. 30. »S2Íkra«, vj. 1 felv.
Irta: PaiUeron. Bem. 1879. okt. 10. »ütóirat«, vj., írta: Augier. »Testvérekí<,Goethe
1 felvonásos színműve. Bem. 1869'. jún.
23-án, stb.
*
Paulay-korszak. A Nemzeti Színház
történetében azt az időt, mely alatt Paulay
Ede volt a drámai igazgató: méltán ne
vezhetjük az Ő nevéről. Ezt a korszakot
azok az évek készítették elő, melyekben
Paulay — Szigligeti igazgatósága alatt —
már élénk részt vett a rendezés munkájá
ban. Az a tizenhat esztendő pedig —
1878-tól 1894-ig-, mialatt Paulay igazgatói
minőségben vezette a •Nemzeti Színház drá
mai munkaj át •— volt az igazi Paulaykorszak, a színház történetének egyiki leg
fényesebb fejezete. Paulay a legjelesebb
színházi emberek egyike volt. Színésznek
távolról sem kiváló, de mint rendező és
igazgató: párját ritkította. A Paulay-korszakhan hatalmas lendületet vett a Nem
zeti Színház, s ha a sok fényes diadalban
jelentékeny tényező volt is az akkor külö
nösen na,gy számban lévő ragyogó színészi
tehetség, s ha a hazai drámairodalomnak
is éppen akkor támadt — Szigligeti mun
kája folytatójaként — olyan Jeles és bá
mulatosan termékeny kép viselőj e, mint
Csiky Gergely s a francia vígjáték és
középfajú dráma is — mely hazáján kívül
mindenfelé s i^gy nálunk is annyira hódí
tott — kiváló reprezentánsokkal dicseked
hetett: mindezek mellett szükség volt a
műsort készítő, szerepet osztó, rendozŐ, ve
zető, igiazgató, fordító Paulay Ede rajongó
színház-szeretetére vagiy tehetségére, éles
szemére és fiáradhatatlali,
fmuhkaerojére,
hogy a Nemzeti Színház tevékenységében
résztvevő erők egy korszakos, állandó síker
eredőjében összhan'g'zatosan találkozzanak.
Paulay a magyar dráma múltján nagy
kegyelettel, jelenén szinte megható érzés
sel csüngött, s minden pajtáskodás nélkül
felkarolva egy sereg fiatal írót, a jövŐ
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útját is megértéssel egyengette. Nagyon rezve velük a Nemaeti Színház új és viszérdekes drámatörténeti sorozatokat rende szahódított közönségének. Igaz, hogy nagy
zett, több éven át, idény kezdetén, meg^ szerű gárda állott rendelkezésére a színház
szólaltatva Bessenyeitől kezdve sok mél személyzetében, melynek legelső rendű tag
tatlanul mellőzött magyar írót. Paulay ki jai: Szigeti József és Peleky, Újházi és
tűnő szeme látta meg az addig csalás Vízváry, Nagy Imre, Náday és Halmi,
kiönyvdrámának tartott -^: s a nagyközön az aiíkor feltűnt fiatal Mihályfí Károly,
ség* által bizony alig ismert —' »Ember a nők' közül Prielle Kornélia és Szathtragédiájací színpadi értekét, s nem törődve máryné, Jászai Mari és Helvey Laura,'
a szándélía ellen előzőleg fölsorakoztatott Molnárné Kocsisovszky Borcsa s a legiaggodalmakkal és elriasztásra szánt intel ifjabb nemzedékből Márkus Emilia, Csil
mekkel, szinte elképzelhetetlen diadallá!! lag Teréz és P á y Szeréna voltak. A kiváló
színpadríi rendezte és vitte Madách, költői tehetségeknek ilyen gazdagság'a az elsŐ
remekét. Paulay mutatta be először szín nagy nemzedék óta nem volt a színházban.
padon Vörösmarty íélszázaddal elŐbb írt Hogy azonban ezekből a talentumokból
bájos vígjátékát, a )>Csongor és Tündéí<-t. olyan művészi együttes kovácsolódött öszCsiky Gergely a Paulay-korszakban fej sze, amilyen egész Európában kevés volt,
lődött ritka népszerű szerzöjvé s óriási dia s amely a Théátre Erangais színvonalára
dalai Paulay számára is babért jelentet emelte Nemzeti Színilázunkat, annyira,
tek. Az idegen klasszikusok is kellő figye hogy a 80-as években még Moliére-előlemben részesültek a Paulay-korszak alatt adásaink is vetekedtek tökéletesség dolgá
a Nemzeti Színházban. Shalcespeare egjak ban a Prangais-beliékkel — az a Paulaylegmulatságosabb vígjátékát, a »Vizke- korszaknak soha el nem múló dicsősége,
reszt«-et, Paulay adatta elŐ magyar szín s jelentékeny részben a Paulay vezető szel
padon először, »Cymbeline«-t is, ezt az leme és rendezó'-keze felejthetetlen munká
érdekes regényes drámát a Nemzeti Szín- jának volt köszönhető. Az első híres gárda
hi-z szintén Paulay alatt mutatta be. Mo- nagyjai — Szentpiétery és Megyeri, Eglióre több darabjának: a ?>Eérjek iskolájáí<- ressy és id. Lendvay, László és Fáncsy,
nak, az »TJrhatnám polgár«-nak, »Á nők Laborfalvi Róza és Lendvayné Hivatal
iskolája bírálatáí<-nak elővételét is a száz- Amikó — a művészi egyéniséget illetőleg
kezű Paulaynak lehetett köszönni, ki So- bizonyára nem állottak hátrább a 80-as
phoklest és Plautust, Calderont és Kacine-t évek' fényes színész-csapatának hőseinél. De
is nagy hatással szólaltatta meg, s Beau- az összjáték jelentőség'e azelőtt még nem
marchais-nak általa fordított híres sí'igaro domborodott annyira ki, sikerének titk'a
házasságá«-val különösen nagy diadalt szer sem volt eléggé ismeretes és a nagy tehet
zett a sok nehéz feladatra hivatott és kö ségekben jelentkező fényes csillagok még
telezett Nemzeti Színház eg;)aittesének'. A inkább csak magukban r á f o g t a k a szín
modern franeia darabok iránti előszeretete padon, sokszor nagyon is szürke és elmo
a színháznak már előbbi évek sikereiben sódó környezetükben. Paulay volt valójá
gyökerezett. Újságok hasábjain már a ban az első színház-igazgató, aldnek jó
60-as évek alatt nem egy felszólalás tör szeme és erŐs keze keresztül tudta vinni
tént a francia színművek túlzott felkaro az egyes szereplők játékának' igazán mű
lása ellen, miután azonban Paulay ren vészi összeegyeztetését és kiegyenlítését, az
dezői és igazgatói működése idején nagy előadás egyes részleteinek megfelelő kiszerű virágzása volt a színpadon a g'all élesítését és szükséiges letompítását. A Pau
szellemnek, az immár öregedni kezdŐ ifiabb lay együttesében a legkiválóbb szereplők
Dumas és Augier is ragyogtatván meg sem játszottak kizárólag a maguk kezére
néhány új darabjukban tehetségüket s mel és dicsőségére!, s a jól fegyelmezett közép
lettük Sardou, Pailleron, Bisson és társaik szerű színjátszók is nem csekély mérvben
is sikert sikerre halmozván: nem csoda, járultak hozzá az egyöntetű előadások si
ha Paula}'' ki akarta használni az eme keréhez. Ez volt a Paulay-korszak egyik!
kitűnő francia darabokban rejlő vonzóerőt legjellegzetesebb vonása, színészettörténeti
s műsorában igen nagy teret juttatott ne nevezetes jelentőséggé és soha eléggé nem
(sz. Jó.)
kik, pompásabbnál pompásabb estéket sze dicsérhető halhatatlan érdeme.
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Paulay Erzsi

Plazmán Ferene

Paulay Erzsi, színésznő, sz. 1888. dee.
16-án, Budapesten. Színészakadémiát lá
togatott, majd 1902. szept. 16-án fellé
pett a Nemzeti Színházban a »N.5k barátjá«-ban, Leverdet Balbine szerepében.
1904. jan. bávában- elnyerte a főváros 200
frtüs színészeti Ösztöndíját. Ez évb^n fe
jezte be tanulmányait és aug. 30-,án a
Nemzeti Színbáz rendes tagja lett. 1908.
dec. 29-én házasságra lépett Czárán Zoltán
nagybirtokossal, kitől később elvált és férj
hez ment lovag Cerutti Vittorio pekingi
o]aaz királyi követhez, Sangbáiban,i 1923.
jún. 2-án. Ez év ápr., 21nén a Nemzeti
Színház Örökös tagja lett.

lyájának 25 éves fordulóját. Ez ideig öszszesen 2014 estén játszott és a »Fekete
dominóíí-fian egymagában 92-szer énekelt.
Í884-tűl a Nemzeti Színház operája foly
tatásának: a M. Kir. Operaháznak tagja
lett. 1886. júl., havában az operaiskola ta
nárává neveztél?:' ki. 1890. máj. Ö-én el
búcsúzott a színpadtól a »Szevillai borbély«
Álmaviva szerepében, amid'Őn az intézet
tiszteletbeli tagjává nevezték' ki. Ez év jún.
23-án a Ferenc József-rend lovagkereszt
jével tüntették ki. 1897. máj. 29-én zene
ünnepély keretében a Royal-szállóban meg
ülte 40 éves jubileumát. — Leánya: P .
Mariska, énekesnő. (L. o.).

Pauli Marískaj énekesnő, sz. l864-b:en,
Pesten. Szülei P. Richárd operaénekes és
Markovits Ilka, jeles operaénekesnő. (L.
o.) 1889. jan; 1-én lépett színpadra,
Evva Lajosnál, a Népszínházban,! majd
1891-ben Krecsányi Ignác tagja. 1894ben újra a Népszínházhoz hívták meg,
ahol márc. 18-án mutatkozotb he, a »Kis
alamuszi« Saráhjában. 1897-ben visszavo
nult és férjhez ment Hentaller Lajos or
szággyűlési képviselőhöz.

Payer Margit, operaénekesnő, sz. 1875ben, Budapesten. Énektanulmányait Káld'y
Gyulánál végezte; 21 éves korában a M.
Kir. Opera szerződtette. Első szerepe
Anna volt a »Biivös vadászí<-ban. Húsz
éve működik itt és szereplését mindvégig
siker és a közönség szeretete kisérte. Közel
100 játszott szerepe közül kiemelendők:
Mátyás (Hunyadi László), Mimi (Bohém
élet), Juliska (Jancsi és Juliska), Raj
nai sellő (K-ajna kincse), Pásztorfiú (Taanhauser) stb. 1916-ban nyugdíjba vonult.

Pauli Richárd, (berzéki), operaénekes,
sz. 1835. nov. 23-.án, Hakoviobán, Pozsony
mellett, megh. 1901. jan.! 3-án,' Buda
pesten. (Atyja Paulikovics József, anyja
megh. Esztergomban,! 1892. má'j.; lO-én^,
84 éves korában.) Iskoláit Nagyszombatban
végezte, hol szoprán4iang'ja a templomi
ének alatt feltűnt. Tanulmányait Bécsb'en
folytatta, majd' Nagel tanárnál énekelni
tanult és itt alkahna nyilt az udvari szín
ház előadásaiban a magánrészeket éne
kelni. Tanári stúdiumait befejezve, Gentiloumo tanítványa lett és egyben kiképezte
tudását a zongorán és a hegedűn is. 1857.
tavaszán Pozsonyban lépett fel önállóan,
azután Olmütz, Grác, Brünn, Krakó, Bu
karest és Brassó színpadiain aratja sike
reit. 18o9^1862-b'en Kolozsvárott talál
juk, ahol mint első tenoristának Őszinte
sikerei voltak. 1860. okt.; 2o-én mint a
kolozsvári színház tagja, majd újra 1862.
ápr. 22-ón mutatkozott bö a Nemzeti Szín
házban, az »Alvajáró«-ban mint Elvino.
1866-ban ide szerződtettek. 1869-ben nőül
vette Markovits Ilka operaénokesnőt. (L.
o.) 1882. jún- 4-én ünnepelte művészi pá

P á z m á n F e r e n c , énekesszínész (bari
ton), sz. 1873. szept.. 24-én,. Bécsben. Is
kolái végeztével Sztojanovits Jenő növen
déke lett, majd Solymossy Elek színészis
kolájába iratlíozott, négy hónapi tanulás
után Makó Lajos szerződtette temesvár—
budai színtársulatálioz, 1900. szejpt. 1-tőL
Itt a »Denevére-ben Eisenstein volt az
első szerepe. (Szeptember 23.) Makónál
másfél évig működött, rövid ideig a Vá
rosligeti Színkörben is játszott, onnan
1902-ben a Népszínház szerződtette, ahol
5 évig működött, kfeőbh Máder Raoul
rezsimje alatt a Népszínház—Vígopera
tagja; az intézet bukásával 1908-ban a
bécsi Johann Strauss-Theater szerződtette,
majd a Berliner Theater tagja lett, utána
négy évig működött Hamburgban, a Neues
Operetten Theaterb'en, később elkerül Han
noverbe. Franlífurt am Mainba stb. 1911ben német színpadbkon »Di6 Autobanditen« c. revűje került színre.! 1912-ben Már
kus Dezső a Népoperához szerződtette, köz
ben a rigai városi színház is meghívta, de
ezt a szerződést a. világ'háború kitörése
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Péchy Erzsi

Piázmán Milaály
miatt nem fogadhatta el. Es időbbn öt
Iiónapot töltött katonai szolgálatban, majd
a Front-színház igazgatója lett és lelkes
kis gárdájával hasznos szolgálatot tett,
amiért Vilmos császár a német becsület
rend lovagjává nevezte ki és megkapta a
rend emlékérmét és okiratát. Ezután ismét
a Városi Színház tagja lett, a Faludi-re^ i m alatt, majdi 1922-hen a »Fami«-kabarénál működött. — Neje: Kasper Griaella, színésznő,, sz. 1888. jan.; 29-én, Bu
dapesten. 1904. okt. 29-én lépett vele
frigyre, Budapesten.
P á z m á n Mahályj színigazgató, 35 évig
küzdött a vidéken mint a magyar nyelv
egyik lelkes terjesztője. Társulatát mindig
példásan vezette, tagjait megb'ecsülte és
ezért szép előadásokat is tudott produ
kálni. 1842. okt. 5-én mint vendég fellé
pett a Nemzeti Színházbán, a »lí,ózsa« c.
Szigligeti-vígjáték Nagy Endre szerepé
ben. 1849. júl. 18-án társulata 117 pfrt
47 kr-t és egy aranyat ajiánlt fel a hon
védseregnek. 1855. jún. 10-én a »Vasárnapi
Ujság« így jellemzi: »!Nemcsak mint igaz
gató, a szigorú rend' fentartása, de talpra
esett játéka .által is mint színész helyét
tökéletesen betölté. J ó termete, férfias
hangja és ügyes testtartása által ó't a
természet színésznek hélyegezte.« 1857^
febt. 16-án ismét fellépett a Nemzeti Szín
házban a »Cigány« Zsiga, szerepében, mi
dőn: »a cigányt egyéb sajátságaiban híven
és sok k'omikai erővel áWrázolaíí. (sNapkelet«, 1857. 7., szám'). Ugyanakkor a »Bu•dápesti Hirlap« is kedVezŐ bírálatot kö
zölt róla. (1857. febr. 18.) A »Hölgyfutár«
1858. 228. száma megemlíti társulatánál
uralkodó rendet, pontosságot és kiváló ügy
szeretetét. 1858-b'an Szabadkán működik.
1863. ietír, 22-én Kecskeméten megüli 25
-éves jubileumát és még ez év tavaszán
visszavonult, felszereléseit Sipos Károly (L.
0.) vette meg. Ekkor Miskolcx)n telepedett
le, a saját házába költözött, itt városi
tanácsos lett. Ott halt meg*, 1873. máro.
'Snán. Némethy György színész búcsúztatta.
Pázimándy D é n e s
•dori), orsz. képviselő,
nészegyesület egykori
júl. 10-én, Köml&lön,
Jiáziumi tanulmányait

(szomori és somoíró, az Oi-sz. Saíalelnöke, sz. 1848.Komárom' m: GimPesten végezte, az
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egyetemet Berlinben járta, később Párizs
ban időzött s az ottani irodalmi, művészi
és színészet! nevezetességek nagy részével éa
ezen szakok alapos tanulmányozása után
megismerkedve, ezen összeköttetéseit továhhra is fenntartotta. 1879. márc. havában
a képviselőházban indítványozta, hogy a
vidéki magyar színészet 50.000 frt segély
ben részesüljön. Hosszabb időn át élénk
részt vett a Színészegyesület vezetésébbn.
A )>Mai Nap« c. politikai napilapnak: kez
dete óta főmunkatársa. Areképe a Szí
nészegyesület tanácstermét díszíti. Pordításai: »Egyik olyan, mint a másik«,, vj.
1 felv. Irta Narrey, Bem. 1869. jún.
11. Nemzeti Színház., Felújítása: 1903.
okt. 14-én volt.! wKátka férj«, vj.
P é c h y Erzsi, (Ilona, Antónia), éne
kesnő, sz. ISOO-ben, Székelyhidbn (Bihar
m.) Nagyváradon és Kolozsvárott járt isr
koláb^a, azután feljött Budapestre és itt
Maleczky Vilmosnénál, majd V. Krammer
Teréznél tanult énekelni, közben 1912-beu
elvégezte Rózsahegyi Kálmán színészisko
láiját s elíikor Beötíhy László a Király Szín
házhoz szerződtette, ahol elsŐ sikereit mint
Mimóza 1912. jún.j 4-én a »Gésák«-bán,
majd' a »Mozikirály<í-ban aratta. Ezután a
Modem Színpad tagja lett. 1918.j jún,
21-én a Vígszínházban nagy sikere volt
a »Médi«-hen és a »Három a H8láay«-ban,
továbbá a Városi Színházban is, ahol a
)>Lili bárónő« c. operettben döntő sikert
aratott. 1920. szeptemberében ismét a Ki
rály Színháznál működött, ahol az »Utahi
lány«-ban volt az első fellépte. Ugyan
akkor a Kevü Színház primadonnája is.
1923. máre., 13-án a M. Kir. Operaház
felléptette a »Eemete cseng6tyűjé«-ben,
Friquet Rózsi szerepébfeűi és itt is ki
tűnően illeszkedett bie az ensembleba. Ek
kor hímeve már eljut a külföldre is és
ez év szept. 14-én meghívják' Bécsbe, a
Johann Strauss Theatérbe, ahol az »Ein
Marchen aus Florenz« c. op érettben el
ragadta a bécsieket. Játszott még a Vá
rosi, a Scala- és a Bláh'a Lujza Színház
ban is. 1925., máj. 23-án franoia nyelven
eljátszotta a »Szóp Heléná«-t a budajíesti
francia követség estélyen. Az élért nagyi
művészi sikerért a francia Akadémia tiszt
jévé nevezték ki. Aa eredeti kitüntető ok
levél szövege a következő: »A közoktatás-

Péchy. Gyula

Pécliy Kálmiáű

ügyi és szépművészeti miniszter tekintettel
az 1808. márc. 17-iki delírétum 32. sza
kaszára, tekintettel az 1844. nov.i 14-iki;
1845. szept. 9-ild és 1848. nov. 1-i királyi
rendeletekre, tekintettel az 1850. nov.
9-iH, 1866. ápr. 7. és deo. 27-iki, 1885.
d'ec. 2-í-iki, 1921. márc. 25-iki,a922. febr.
4^iki és 1924. szept. 13-iki határozatokra,
kimondja, hogy Péehi Erzsi (Péchy) bu
dapesti (Magyarország) színmű-\'észnő az
Academia tisztjévé neveztetik ki. A köz
oktatásügyi és szépművészeti m,iiiiszter.
Aláírás: Daladier.«
1927-ben előbb' Londonban vendégsze
repelt, azután újra a Király Színház tagja
volt. Ekkor a »Mersz-e Mary?« c. angol
operettel ért el feltűnő sikert. 1928, febr.
haváb'an a Király Színházban az »Éva
grófnő« c. operettet vitte diadalra. FŐbb
szerepei: Anny (A kislány), Klári (Pün
kösdi rózsa), Máry (Mersz-e Miiry?),'
Máry (Zenebona), továbbá a »Lilí bá. rónőcí, »Alesandi-a«, »Éva grófnŐ:<, »Száp
Heléna«, »A szép Saskia«, »Mcdi« címsze
repei, »Kék mazur« (Blanka), »Nűtás
kapitány«, »Anna-hál« (Esztike), »Hollandi menyecske (Julle), »Dé-Dé« (Deníse) »Miss Amerika« (Daisy) stb.
Ha Péchy Erzsi művészetét jellemezni
aikarjuk, ki kell emehiünk az ő vonzó:, nŐies
megjelenését. Egyéniségére ráillik a Goethe
féle »e\vig weiblichí<-meghatározás. Ég
színkék szeme csodás fényben világol, mo
solyával derűt áraszt a lelkekre. Hangja
tisztacsengésű, meleg, varázslatos. Könynyen énekel, biztosan intonál, tisztán ejti
ki a szöveget és b'ele tudja magát élni
szerepének lelkivilágába. Hangulatot teremt
és öntudatosan — vagy öntudatlanul —
mellőzi, sohse nem erőszakolja a mester
kélt színpadi fogásokat. Ezért kelt az ő
.művészete teljes illúziót és ezért van az
ő művészetének nem csak itthon, hanem
külföldön is varázsos hatása.
P é c h y Gryula, (péesujfalusi), a Nem.zeti Színház titkára, sz. 1854. jún. 17~én,
.Marosvásárhelyt. A gimnáziumot is ott
végezte a reformátusok főiskolájában. Jogi
•tanulmányait a budapesti Tud. Egyete.men elvégezvén, a m. kir. pénzügyminisz.tériumba került.
.. A véletlen azonban közbe lépett és köz
hivatalnoki szekerének rúdját a Nemzeti

Színház felé irányította s abban a segítő
kéz szerepéhez vezette.
Az Orczy-rezsim alatt felmerült ren
detlenségek szanálása idején édesatyja —
múlt belügyminisztériumi hivatalnok — a
színház főpénztárának átvételére utasítta
tott- Akkor még az opera a Nemzeti Szín
házban bontogatta szárnyait,, hogy nagyobb
fészekbe igyekezvén, elhagyja dicsőséges
fiatalságának színterét.
A két műfaj szétválásának az akkor
már nagy méretekre szaporodott drámai
és operai személyzet szervezésének művé
szeti és anyagi gondjai sok fejtörést okoz
tak a színház vezetőinek — amelyek ter
mészetesen az intézet pénztárának nagyobb
mérvű megterhelésével, munkájával jár
ván — édes atyjának segítségére kellett
sietnie, amelyekkel már hajlottkorú atyja
nem igen bírt megbirkózni s így mint
képesített állami tisztviselő a főpénztár
ban báró Podmaniczky Frigyes intendáns
jóváhagyásával, ha nem is hivatalb'ól, de
osztozott édesatyjával a nem jelentéktelen
anyagi felelősségben.
Az opera szétválása idején,. 1884-ben,
az intendáns atyja helyére nevezte ki, d&
már 1888-ban Gerő Károly s később gr.
Festetics Andor társaságában az intézet
titkári hivatalába került, ahol a Nemzeti
Színházi nyugdíjintézetnél is közreműkö
dött.
Gerő Károly távozása s Festetics An
dor gi'óf igazgatói kineveztetése után egye
dül maradt a titkári hivatalban 1925. év
végén történt nyug'dijba vonulásáig. Nyug
díjba vonulásakor a kormányzó ő főniéltósága Signum Laudissal kitüntette.
Péchy Kálmán
(péesujfalusi), szí
nész, a Vígszínház rendezője,' sz. 1884ben, Marosvásárhelyen, megh. 1910. szept.,
3ián, Budapesten. 1888. márc. havában
végezte a Szíuészakadémiát. Pályafutását
ez év április 1-én Valentin Lajos debre
ceni társulatánál kezdte, ahol a »Váljunk
el« c. vígjáték Adliemar szerepében debü
tált. 1896-ban gr. Keglevieh István a Víg
színházhoz szerződtotte rendezőnek, ahol
késóloh főrendezői címet nyert. Rendkívül
tanult, képzett, ízléses és lelkiismeretes ren
dező volt, akinek a neve eggyé forrott a
.Vígszínház történetével. Koporsójánál Szi•lágyi Vilmos mondbtt búcsúztatót. —
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Pécsi színészet

Pécsi Blanka
Neje: Jeney Vilma, színésznő, sz. 1865b'en, Szegedbn,, 1885. jún.,^ havában lépett
a színipályára, Krecsányi Ignác társula
tánál. Működött még Halmay Imrénél
(1889.), Csóka Sándornál (1890.,),, Aradi
Gerőnél (1891.), Tiszay Dezsőnél (1894.).
1893. szept., havában volt a házasságuk'.
1896-13^ 5 IS a Vígszínház tagja lett.
Pécsi Blanka, színésznő, sz. 1896.
szept. 21-én, Pécsett, ahol iskoláit is lá
togatta. Ezután színészakadémiára iratko
zott, melyet jeles eredinénnyel fejezett be.
Innen a Vígszínház szerződtette, azután
1916. okt, havában a Magyar Színház
meghívását fogadta el. 1927.1 szept. else
jétől a Belvárosi Színház tagja volt. 1928ban Reinhaídt berlini színházának' tagja.
Elismert szavaló művésznő is. Nevéhez sok
szép siker fűződik, szép beszéde, tiszta,
lendületes reoitativája finomabb hangszerelésű szerepekben értékes alakításokra pre
desztinálta. 1928.) nov. 6"án mint vendég
fellépett a bécsi Josephstadter Theaterben,
az »Élő holttest«-bén. A bécsi színházi
körök fokozott éídeklŐdéssel várták a ma
gyar művésznő első fellépését és Pécsi
Blanka igen nagy sikert aratott. A bécsi
sajtó megdicsérte nobilis, finom játékát,
dtámai kifejező erejét, meleg, asszonyi ala
kítását és azt a véleményüket hangoztatták,
hogy Eeinhardt kiváló társulata elsőrangú
erővel szaporodott Pécsi Blanka szerződ
tetése révén. A blécsi sajtó külön kiemelte
tökéletes német tudiását, amellyel néhány
hónapi tanulás után ú^
szólaltatta
meg Liza nehéz szerepét, hogy bármelyik
német színésznő példájául szolgálhatott.
Részletesen fejtegette alakításának megrázó
erejét és azt a, nagyszerű lélektani felké
szülést, amivel ennek a nehéz szerepnek
titkaiban behatolt. FŐbh szerepei: Aranka
(Kőszívű emb-er fiai), Móra (Á vesze-t
'd'elmes ember), Suzanne (X. Y-í és neje).
Márkinő (Tiéd a szívem) stbl —• Férje
ReHe Pál, hírlapíró (L. o.^.
Pécsi színészet. Pécs városáhian a ma
gyar színészet első nyomaival 1820. oktj
havában találkozunk. Ekkor a fejérmegyei
színtársulat kereste fel a várost, amiről a
»Hazai és Külföldi Tudósítások« (1821.
I. kötet, 2; szám;, 10. lap) ekkép ír;
»Pétsről jött tudósítások szerint a Ns
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Fejér Vm. oltalma alatt lévő Magyar
Théátromi Társaság, mellynek játékjaiban
Pesten már több ízben gyönyörködtünk,
a multt October, November és Decem
ber folytában a városnak nagy megélés
gedésére adta ottan mutatványait s azt
a kedves meggyőződést szerezte, hogy a
JN'íagyar Nemzet, ha akarná, nem szorulna
idegen mulatságokra.« 1821.1 óta színla
pokat is őriznek Pécsett. 1822. jan. 5-én
Déryné is itt működött, Kilényi Dávid
igazgatása alatt. Operákat is lehetett adni,
mert a püspöki zenekar tagjaiban kép
zett zenészeket találtak. 1826-ban újra Ki
lényi Dávid' itt az igazgató., majd 1827.
szept. 9-től az erdélyi nemzeti színjátszó
társaság egy töredéke kapott a városbian
játszási engedélyt, de csak egy hónapig
maradtak itt. 1834. jón. havában Baky
Gábor társulata jön a városba, tagjai közt
volt a felesége, Váradyiiéj Király Teré
zia leányasszony. Mészáros stb. A színieiőadásokat 1840-ig magánházakban tar
tották. 1839. Szent Iván (júl.) hava 18-án
tették le az új színház alapkövét, melynek
felirata: )>Eigj negyeifezázadig virító üdves héke olajága szülte Thalia oltárának
első kövét egyesülve.« A színház igazgatúsági tagjai: Gyulai Gaál Ferdinánd'
tábla- s főbíró, Pajnády József városi
tanácsos, id; Piacsek János,i városi szó
szóló és Tait Ferenc polgár. 1840- okt.
1-én Schmidt Sánd'or pesti német szín
igazgató tartotta itt az első előadást, 1846.'
nov. havában Havi Mihály és Szabó Jó
zsef egyesített társulata működött Pécsett;
az 50-es évek elején Pichler József jó
szágigazgató megvette a színház összes rész
vényeit és így övé lett a színház, majd
1855-ben ennek veje: Oertzen Gusztáv lett
a tulajdonosa. Ez évtől kezdve sűrűn jön
nek magyar társulatok Pécsre; többek kö
zött Latab^r Endre híres együttese, majd!
Molnár György kitűnő társasága elismerést
szerzett a nemzeti géniusznak, őket kö
veti sorrendben: 1860. dec. 6-án Reszler
István. Tagok voltak: Prielle Comélia
(mint vendég), SzaKó Amália, Váezi
Vilma, Alajosné, Berzsenyi Károly és neje,
Egriné, Hillerné, Kovacsics Júlia, Szentkúthy Mihály és neje, Jacgkó és neje^
Zsirai Róza, Deésy Zsiga,' Jánosi Emil,
Foltényi Vilmos, PrieUe Péter,^ Sánta,
Egri, Ch'ován, Sándori, Ürményi, •— to-

Peer Gynt

Pécsi színészet
vábbá operai tagok voltak: Dalnoki Béni
és neje, Láng Berta, Térey Antónia, Reszler István, Mezei Vilmos,' Baráti stb. —
1861. szept. havában Pázmán Mihály az
igazgató, 1864. telén pedig Szigeti Imre
jön a városba tért hódiítan;! a magyar szín
játszásnak egy év után ismét 5 kapja meg
a várost. 1866.' nov. havában Bényei Ist
ván társulatát kedvelték meg, aki Laczkó
Gergellyel egyesülve nagy társulattal vo
nult be Pécsre. A kitűnő együttes sok
hívet szerzett a színháznak, amiért is a
következő esztendőben újra a kettős di
rekciót hívták meg. 1867.; jan. havában
Krasznai kaszánói elnölí! buzgólkodására
megalakult az állandó színházi bizottság.
1868. nov., havától 1870 telén át Károlyi
Lajos az igazgató, 1871. máj.i havában
Mannsberger Jakab kap. játszási engedélyt,
azután 1872. febtr., havában Miklóssy
Gyula követi^ezik sorrendbbn, de már a
következő évb'en Aradi Geíő, okt. havábian
pedig Völgyi György társulatát találjuk
itt. 1875. ápr. haváb'on Pollinusz János,
majd ez év dec. havábian újra Miklóssy
Gyula az igazgató, alri 1876. jan., havá
ban 10 darab aranyat tűzött ki öt legjobb
színésze közötti versenyre, különböző szerepekh'en. A közönség szavazásra bízta a
döntést. A győztes Kazaliczky Antal lett,
aki a »Fény árnyai«-bian Nyarai Béla sze
repében tűnt fel. 1877., okt. havában Gerőffy Andor nyerte el a várost. 1882-bíin
Bogyó Alajos a színigazgató', Ő jön ide
okt. haváb'an is. 1883. okt. 13-án Aradi
Gerő társulata kezdte meg a szezont, ki
3 éven át játszott itt. 1886. telén Mészáros
Kálmán nyerte el a játékengedélyt, majd
e ^ év múlva Somogyi Károly jól öszszetanult társulata vonul be Pécsre. Az
igazgató ekkor színkört is építtetett. Az
új színház 1895. okt. 5-én nyílt meg,,
félmilHó frtnyi költséggel. Elfér benne
1150 néző. Az első igazgató Somogyi
Károly, aki az ünnepélyes megnyitásra in
gyen-előadást tartott. A prolóigust Váradi
Antal írta, utána a »Harag(< c. dramolett
és a »Szultán« c. operett I. felvonása ke
rült színre. A második ünnepi előadás
műsora ez volt: »Ébredésí<, prológus, utána
a »Szigetvári vértanuk<í I. felvonása és a
»Csikós« 0. népsz. I. felvonása került színre.
A szíriházat építette Steinhardt Antal és
Láng Adolf. A pécsi színháznak 1912— 456

tŐl Füredi Béla volt az igazgatója, újab
ban Fodor Oszkár működik itt. 1917. máj.
30-án a pécsi Nemzeti Színház hadikölcsön propaganda-előadásán 1,733.000 ko
ronát jegyeztek.
P e é r y Piri, színésznő, sz. 1904. máj.
12-én, Budapesten. Gyermekkora Óta vá
gyódott a színipályára;. A kereskedelmi
iskola elvégzése után, 1922-ben, Rákosi
Szidi Bzínésziskolájába iratkozott, majd
egy 'év után Czakó Pál a Várszínházhoz
szerződteti, ahol 1923. szept. 16-án »Jojó
három vőlegénye« komika szerepében mu
tatkozott be. 1924-ben férjhez ment s
1927-igj nem szerződött, ekkor Alapi Nán
dor Országos Kamara Színházánalí lett a
tagja, s 1928-ban Szegedre szerződött.
Szerepei: Ersilla Drei (Öltöztessük fel a
mezteleneket), Hilda (Sollnes építőmester),
Murátiné (Liliom), Zsemberi Magda (Elzevir), Eita (Fehér egér), Johanna, stb.
Irodalmilag is működik, egy regénye a
»Nyugatí<-ban, tárcái fővárosi napilapok
ban jelentek meg.
P e e r Gynt. Drámai költemény 4 fel
vonásban, 9 képben,. írta: Ibsen Henrik.
Kísérőzenéjét írta: Grieg EduardL Fordí
totta; Sebestyén Károly. Első előadása
1917. júl. 2-rán Yolt a Mag^-ar Színházban.
Személyek: Peer Gynt: Törzs
JenŐ;
Anisa: T. Halmi Margit; Solvejg: Szentg'yörgyi Ida; Helga: Mihályi Vüma; Sol
vejg apja: Kardos Andor; Solvejg anyja:
Kelenné; Haegstad: Hatvani; Ingrid; Pé
csi Blanka; Olaf: Kenessey; Olaf apja:
Ferenczy; Áslak, kovács: Kabók GyőzŐ;
A Dovre véne: Körmendy János; Udvari
manó: Kenessey; A zöldruhás: YoUand
Hedda; I. pásztorleány; Szilágyi Uózsi;
I I . pásztorleány; Nagy Margit; III- pász
torleány; Virág Rózsi; Anitra: Tisza Ka
rola; dr. Begriffenfeldt; Béthey Lajos;
Az ismeretlen utas: . Z. Molnár László;
A sovány személy: Vándory Gusztáv; A
nagy.sánta: Kabók GyŐzŐ; A gomböntő:
Pártos Dezső; — A berlini Deutsches
Theater a Vígszínházban bemutatta 1917.
augl. 6-án. — A Magyar Színház több
ízben újította fel, többek között; 1920.
dec. 22-6n, njely alkalommal is Torra Jenő
játszotta Peer Gyntet, de T. Forrai Eóza
asszony vette át Aaset, Környey Paula

Peleskei nótárius

Pelcáx Gyula dr.
Solvejg-et, Dolinay Hona Ingridet, Tóth
Böske Anitrát. Ebben a szereposztásban
érte el a darab századik eló'adásának ne
vezetes jubileumát: 1921. márc. 2-.án, 1925,
máj. 29-ón ezzel a szereposztással ismé
telték meg: Peer Gynt: Törzs JenŐ; Aase:
T. Halmi Margdt; Solvejg: Harmath
Hilda; Helga: Kiss Ica; Solvejg apj a:
Somlár Zsigmond; Solvejg anyja: Zala
Karola; Haegstad: Várnai Jenő; Ingrid:
Pécsi Blanka; Olaf: Balassa János; Olaf
apja: Thury Elemér; Áslak, kovács: Dá
vid Mihály; A Dovre véne: Eörmendy
János; A.- aöldruhás; Gombaszögá Irén;
Az udvari manó;: Viándor Andor; I. pász
torleány; Kőszegi Irén; 11. pásztorleány:
Vidor Gitta; I I I . pásztorleány: Verbőczy
Ila; A sánta óriás: Stella Gyula; Anitra:
Síró Anna; dr. Begtiffenfeldt;
Béthey
Lajos; A halál: Stella Gyula; A gomb
öntő; Pártos Dezső. 1926. febr. 5-én ismé
telten felelevenítették. A címszerepet ekkor
Törzs Jenő játszotta, Aase: T. Forrai
Hóza volt ezúttal is, Zalüer Magda volt
tájioos Anitra, Ingrid szerepe Tassy Máíia
kezében volt.

nevezték ki. 1927. ápr. 12-én az egyete
mes magyar színészet érdekében kifejtett
silíeres működéséért az Orszá,gos Színész
egyesület díszelnökéve választották meg.
Színművei: »Dobó fŐhadnagy«, Vj.. 3 felv.
Bem. 1899. ápr. 11., Vígszínház. xMátyáa
és BeatrisK, tört. dráma 4 felv., előjáték
kal. Bem. 1904. márc. 11., Nemzeti Színháa. »Drághy Éva esküje«, tört. színmű
3 felv. Bem. 1911. febr. 24. U. o. »A kölcsönlíért kastélyíí, vj. 3 felv. Bem. 1914.
febr. 6. U. o. 1915. január havában el
nyerte a Vojnich-díjat a »Kölesönkért kastély« 0. vígjátékával. Uj szereposztással
bem. 1915. dee. 11, »A mag^'ars, drámai
költemény, Bem. 1920. febr. 21. Nemzeti
Színház. »Danton<í, dráma 5 felv. Bem.
1920. nov. 5. U. o. »MoHére a timlynál«,
ünnepi játék. Díszelőadás Moliére szüle
tésének 300-ik évfordulójára. Bem. 1932.
jaa. 15. U. o.

Peleslded nótárius, bohózat 3 felv.,
12 képben. írta: Gaal József. ElsŐ elő
adása: 1838. okt. 8-áii volt a Nemzeti
Színházban.
A maga korában a sok ostoba bohózat
P é k á r G y u l a dr., (rozsnyói), áUamtit- mellett ú,gy hatott, mint sok nyomorék
kiár, író, orszáiggyülesi képviselő, a Magyar után 6gy egészséges ember- Szerzője a régi
Tudományos Akadémia levelező tOig'ja, a jó Gvadányitól vette át a főalakot, de
Petőfi Társaság elnöké, a Kisfaludy Tár- azt a maga céljai szerint egészen átfor
saságj rendes tagja, a Turáni Társaság el málta. Gvadányi nótáriusa az idegen ruhát
nöke, a Magyar Külügyi Társaság alel g'únyolja s a régi magyar világot köve
nöke, az Orszájgos Színészegyesület dísz- teli vissza; Gaal József ellenben éppen az
elnöke, az olasz koronarend nagykeresz ósdiságot, a maradiságot teszi hősében netese, a török cfiászári Medsidje-rend fő vetségí tárgyává. Tóti Dorka (a boszortisztje, az I . oszt. érdemkereszt tulajdo hénj) Gvadányinál csak akkor szerepel,
nosa, fiz. 1867. nov. Snán, Budapesten. amikor a nótárius betegágyához hívják;
A gimnáziumot Debrecenben és Budapes Gaalnál a boszorkány elejétől kezdve moz
ten végezte. A hatodik osztályt Ameriká gatója és irányítója a cselekVénynek.
ban, Bostonban j,árta. Eleinte festőnek! ké
Gaal József híressé vált bohózatában
szült, 'de már 15 éves kora óta írt tárcákat a cselekvény egységes, legfeljebb az idő
a »Vasámapi Ujsá,g«-ba és a »Pesti egység nincs meg bennq. Mert a darab
NaplÓ!<-ba. Majd jogásznak iratkozott be eleje, amíg a nótárius utazik, Gvadányi
Bécsben és Budapesten, ahol doktorrá avat kora, H amikor Pestre ér, már a miilt
ták' és három évig szolgált a törvényszék század harmincas éveinek vég!e felé vanél. 1892 lóta behatóbban foglalkozik az gyunlil.
irodalommal. Bejárta Olaszorssságlot, Sváj
A darab sikerében oroszlánrésze volt
cot, Németországíot, Hollandiát, Svéd- és Megyerinek (L. o.), aki a nótárius figu
Norvégországot. Sok magvas tartalmú iro ráját nagyszerű vonásokhan állította a
dalmi vonatkozású cikke j elent megí a színpadra, ú;gy, hogy utána sem Kéthy,
•»Pesti Napló«-ban, »Ma:g!yar Hirlap«-ban, sem Szentpétery nem tudták őt a közön
»Budapesti Hirlap«-ban, »Uj Nemzedéki séggel felejtetni. Amikór a Metermetű Me
ben. 1920. aug. X4r-éii kultusziállamtitkárrá gyeri téglavörös-színű rqka-mentéjében, hJár
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Peliár Gyula

Pendliaés

romszögletű kalapjában lós copfba font ha
jával, a smagislratuális persona« méltóság
teljes lépéseivel a színen megjelent, már
zúgó kacagás fogadta. Pedig Megyeri sem
akart nevettetni, sÖt komoly méítósáig^al
játszotta szerepét, de ez az ünnepélyes ko
molyság! — az ő megjelenésében — már
mag^ában nevettető hatású volt. Hát még
amikor ez a régimódi s a világ'tól elma
radt falusi nótárius utazása közben fatá
lis helyzetekbe kerül, majd meg amikor
belecsöppen Pesten Qgy reá nézve teljesen
új világba, mennyit nevethettek az apró
termetű Megyeri komoly nótáriusának' ije
delmein és megrökönyödésein,.
Ma — egy-két kivétellel — nem ilyen
felfogásban játsszák a nótáriust, hanem a
komikus hatást hajhászva valósággal ope
rettekbe "\'aló fig^urát csinálnak belőle. És
méjgsem nevet rajtuk senki. A nótárius
alakja ilyen felfogiásban egészen eltörpül
s a fejére nőnek a mellekfigurák, külö
nösen a vasas németek, akiknek mókáin
sokkal jobban mulat a közönség, mint a
nótáriusén. IÍO;gy hajdan nem a mellék
alakok voltak a m.ulatságosabbak, kitűnik
az első színlapokrói, melyeken például a
vasas németek szereplőiül csupa kóristák
vannak feltüntetve. (Ma elsőrendű színé
szek szokták játszani.)
Igaz, könnyebb volt a helyzet Megyeri
korában, a »Biedermeyer«-világban, ami
kor a »kanca-mente«, a háromszögletű ka
lap, meg a copf ~ mint tegnap levetett
viselet —- bizonyos komikai hatásokat kel
tett, de ma, amikor a Biedermeyer-frakk
is színpadi jelmezzé vált, nem hat komiku
san a kétféle jelmez egymás mellettiségeí.
Az idő sok' mindent kiegyenlít és sok
mindent eltüntet. A nótárius alakjáról is
sok minden lemállott. De az;ért ma is csak
akkor hat igazán, ha magj'ar figurának
játsszálí s ha ábrázolója a régi kor leve
gőjét tudja éreztetni. A nótárius naiv em
ber; ka raffiuált színészi kézzel nyúlunk
hozzá, letöröljük róla a liimporfc.
Baczúr Gazsi alakjának, melyet a darab
új korában Bartha János nagyszerűen ját
szott, sok kitűnő ábrázolója támadt azután
Í8, de bizony a nótáriust az első nagyok
után csak Szentgyörgyi István tudta —
a darab tendenciójához híven és méltó
képpen megszólaltatni.
(Pataki József.)

A premieren az említett művészeken kí
vül még a következők vettek! részt: Kovácsné Mária; Tóti Dorka; Szentpétery
Zsigmond: Hopfen; LendvayI
Márton:
Sug'ár Laci; Fáncsy Lajos: Othello; Lendvayné Hivatal Anikó: Desdemona; Labor
falvi Hóza: Sötétség királjiiője. 1838-bau
5-ször ment, 1839. febr. l-én az első fel
vonása »célszerű változtatásokkal« Megyeri
javára ment. 1839-ben 9-szer adj:ák, 1840ben 9-szer, 1841-ben S-ször,
1848-ban
1-szer (okt. 10.), 1851-ig nem adják,
1852-ben 2-szer, 1861-ben (jún.. 26.)
1-szei^ 1861 júniusában a cenzúra Baczur
Gazsi nótáját sérelmesnek vélte a német
Goethe és Börne urakra:
»Iíugo Victor, Goethe, Börne,
Bár az oldaluk betörne!«
e helyett ezt kellett énekelni:
sTudomány ós politüía.
Hogy enné meg mind a béka!«
Színrekerüit sTeichsusel und Dorfriehterí<
címmel. 1861. jún. 26-ián átdolgozta a
szerző a darabját, de nagyjában meghagyta
a régi alakokat és helyzeteket. Ekkor a kö
vetkező szereposztásban került színre: A
mexikói vőlegény: Tóth Soma; Hopfen:
Szerdahelyi; Baczur: Kémethi; Nótárius:
Szilágyi. 1868-ig minden évben adták' egy
néhányszor. 1870. okt. 23-.án József fŐherGeg kívánságára vették elő;. Ezen estén
871 frt volt a bevétel. 1874. aug. 16-án
71-edszer került színre a Nemzeti Színhiázban, egyúttal utoljára, mert a Népszínház
fülépültével a népszínművekkel együtt ide
vándorolt át, ahol 1876. márc 5-én volt a
bemutatója, a következő szereposztással:
Zajtay: Tihanyi Miklós; Klára: Árvái
Gizella; Baczur: Szabó Bandi; Tóti
Dorka: Klárné Aügyal Ilka; Zsuzsi: Kétszery; Sándor: Karík,ás; Hopfen: Solymossy Elek; Fogadós: Gyöngyösi;Oth.ello:
Eőry Gusztáv; Desdemona: E:ákosi Fanni;
Rendező: Rózái József; Hopfen Fanni:
Dancz Nina.
Pendlizés. (Pendel, német •— inga).:
Pesti argóban azit jelenti, hogy a saí-'
nész egj este két vagy töbl) helyen ját
szik. Különösen a kabarészínészek pend
liznek sokat. Híres pendlizŐk például: Boross Géza, Kadó Sándor, Kabqs Gyula,
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Perczel Sári

Péntek
Vidor Ferike, Kökény Ilona, Gárdonyi La
jos, stb. 1929. szept. havában E,átkai Már
ton tett érdekes pendlizést Budapestről
Bécsbe, még pedig repülőgépen. Bécsben
vendégszerepelt a sLusemb'urg gróí]á«-ban,
másnap Budapesten próbán kellett meg
jelennie.
Péntek. A pénteki nap rendszerint
nem a legjoblb napja a színliázakuak. Hét
végefelé, közvetlenül az általános szóra
kozásokra szánt szombat és vasárnap elŐtt
a péntek többnyire úgynevezett gyengébb
színházi nap és talán ez az oka annak a
szinte hagyománnyá kialakult szokásoknak,
hogy a bemutatókat rendszerint pénteken
tartják meg, mert akkor a péntek ellenére
is megtelik a színház. A pénteki rossz
színház-üzleti tény mellett szól az a régi
szokás is, hogy azelőtt pénteken nem volt
előadás a színházakbian. (V.! ö. Hétfő cím
szóval.)
»Percentes gá»si.« Abban az időben,
midőn a színigazgatók a fix fizetést hoz
ták b© a nyári időre, egy kis szabadsággal
éltek a szerződésiiek abban a pontjában,
amely a fizetést szabályozza. Újdonságul
behozták ugyanis a
levonásos-fizetést,
vagyis megfelelő gázsikulcesal (percentszá
mítással) redukált fizetést szolgáltak ki
a színészeknek. Ez volt az ú.i n. peraentes
gázsi, ami teljesen helytelen volt^ hiszen
a színésznek a nyári idŐJí^bien is ép. oly tu
dással kellett szolgálnia a művészetet, ép
úgy kellett a hivatásának élnie, mint az
év bármely más szalcában. Ezt be is lát
ták az intéző körök és ezért ma már
nincs is percentes gázsija a színésznek.
Perceptor (a latin »percipio« szóból)
— átvenni, felfogni, megtanulni. A régi
magyar színészek idején igj hívták a ren
dezőt, mint akinek hivatása volt a szí
nészeket a színészet elemeire oktatni. 1813ban a pesti magyar theatrista-társulatnál
Balogh István volt a P.
Perczel Carola, színésznő, sz. 1880..
fehr. 20-án, Budapesten. Színpadra lépett
1899. szept. 1-én, Relle Iván pozsonyi
színházánál. Mint első ballettánoosnő, elő
kelő nevet biztosított magának vidéki mű
ködése alatt. Külföldön is sokszor ven
dégszerepelt. Hét évig tagja volt a M.

Kir. Operaháznak, ahol képesítését is
nyerte. Lovag Ghilinsky Gryörgygyel való
házassága után Debrecenben táncoktatás
sal foglalkozik.
Perczel Joián, színésznő,, sz. 1901J
nov. 28-án, Pécsett. 1919-b'en lépett szín
padra, mint drámai hősnő,^ különösen a
klasszikus darabokban voltak sikerei. 1923lian férjhez ment Deréki Jánoshoz (L.
0.) és azóta színpadi működést nem foly
tat.
Perczel Mariska, színésznő,, sz. 1856.
jún. 22-én, Szabadkán. Színésznő lett 1884.
szept. havában, Báródy KárolynáÍ.i
Perczel Olga,
színésznő,' sz. 1899J
dec. 14-én, Lőcsén. 1922-ben lépett szín
padra. Állandóan ^ddéki színpadokon mű
ködik és minden műfajban elismeréssel ját
szik.
Perczel Oszkár, színházi ügyelő, sz.
1877. febr. 22-én, Budapesten. Mint tiszt
viselő lépett a színipályára, majd 1899ben színész lett. (Ügyelő, rendező, aztán
ismét ügyelő volt.) 1914-ben a Vígszín
házhoz hívták. Szeretettel foglalkozili: a szí
nészügyekkel s pályatársai bizalmából két
évtizede a Színészegyesület tanácsának
tagja, az utóbbi években számvizsgáló. A
Budapesti Színészek Szövetségének választ
mányi tagja és a Színésaszöivetség Film
irodájának vezetője. 1929. jún. 27-én meg
ünnepelte működése 30 éves jubileumát.
-— Első neje: Berczík Mariska (jászéi),
színésznő, kivel 1904. aug. havában lépett
házasságra, (megh. 1911. ápr. Q.) P. Osz
kár nővérei P. Carola ós Pv Hózsi, szí
nésznők. (L. 0.).
P e r c z e l Kózsij színésznő,, sz. 1874,
nov. 1-én, Budapesten. 1892. szept. 9-én
lépett a színipályára, Bokody Antalnál.
Nővérével, P. Garolával ő is balettáncosn'ö
volt a pozsonyi színházbán, vele megosz
totta a színpadi dicsőséget külföldi ven
dégszereplései alatt. Később' Valent Ármin
ev. lelkész neje lett és lelépett a pályáról.
Perczel Sári
(bonyhádi), énekesnő.
Atyja: P. Ákos táblabíró, anyja: Tevely
Ilona. Mint fővárosi tanítónő lépett a szí
nipályára. 1911-ben Kákosi Szidi színész
iskolájának egyik legkiválóbb' növendéke
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Perényi József

Pergő Celesztin

volt. 1912. szept. 4-éii mutatkozott be a
Király SzínlLazb'an, a wLimoiiádé ezredesíí
Lenke szerepében, midlŐn pompás játéká
val és szépen csengő 'hangjával sikert ara
tott. A »Limonádé ezred:es« táblás liázai
aniatt, alig egyhónapos színpadi sikerek
után, neki osztatott ki az »Evaíí címsze
repe, majd a »Cigányprímás« Juliskája
stb. A Király Színház híres bécsi ven
dégszereplésekor pedig a felújításibian Ő ját
szotta a »Leányvásár« Lucyjét e a »J.ános
vitéz« Iluskáját is s bájos egyéniségével,
gyönyörű énekével, elragadó játélcával a
bécsieket is egy csapásra meghódította. A
200-ilí »Leányvásár«, a 400-ik »János vité2« s a Király Színház tízéves jubileumi
előadása is mind szaporították Perczel Sári
nagy, elismert sikerei számát. Hasonlód
képen szenzációsak voltak vidéki vendég
szereplései. Debrecenben az »Éva« második
felvonásközét teljesen áttapsolták s fellép
teit mindenütt meg kellett hosszabbítani.
1913. júl., 2-án házasságra lépett nyirjesi Létay Gusztávval, a Magyar Általános
Hitelbiank cégvezetőjével és lelépett a pá
lyáról, de azért sűrűn fellép koncerteken,
jóték'onycélú elŐadiásokon.
Perényi Jőzsef, színész,, tenorista, sz.
1854r:ben, megh. 1926.. jún. 11-én, 72
éves korában, Debrecenben. 50 esztendőt
töltött a magyar színpadi kultúra szol
gálatából. Játszott Nagyváradon, Szege
den, Aradon, Kolozsvárott, Pécsett, a Nép
színházban. Képességeit mindenütt nagyra
értékelték s hogy azokkal arányban álló
nagy karriert nem futott meg, az tisz-.
tán csak a szerénységén múlt. Később mint
kardalos működött a debreceni Csokonai
Szín'házb'an, ahol 1911. máj. havában meg
ülte 35 éves jubileumát a »Cigánybáró«
címszerepében. Eltemették a Kossuth uccai temetőben. MüUer Mátyás és Szathmáry Zoltán hírlapíró búcsúztatta.
Perényi László, színész. Tanulmányai
végeztével Hettyey Aranka képezte szín
padra. Mint a Vígszínház tagja, 1930.
ápr. 26-án mutatkozott b^e az »If jú pásztor« c. vj.! Etienne szerepében. Ezután
a Nemzeti Színházban lépett fel (1930.
máj. 19.) Kállay Miklós »A liliomos ki
rályfia c. ünnepi darabjában, Szent Imre
Ézerepében.
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Pergő Celesztin
(orosafáji), úttörő
színész, az erdélyi színészet egyik' kima
gasló alakja, sz. 1784-ben,: a kolozsmegyei Oroszfáján, megh. 1858. aug. 4-én,
esti 10 órakor, Kolozsvárott. Nagyenyeden
és Kolozsvárott tanult, 1803-b'an tógátus
diák lett, majd 1810-!blen felcsapott szí
nésznek és szerelmes szerepeket játszott,
Wándza Müialy kolozsvári színtársulatánál.
(Első, rögtönzött fellépéséről ói'dekes ada
tokat közöl Rácz Sándor »Emléklapokí< c.
könyve 24. oldalán.) 1820-ban színigazgató
lett, Nagyváradon; ő nála lépett színpadira
a nagy Lendvay Márton, de egyiben eb
ben az évben a kolozsvári színház hármas
igazgatóságának is (triumvirátus) tagja
volt. 1821.1 febt. havában újra szerződik,
télire 90, nyárára 45 frt gázsit kapott
és rendező is volt egyúttal, valamint a
színházi könyvtár kezelője. Megfofd'ult a
kolozsvári színtársulattal Marosvásárhelyen,
Nagybiányán, M^áramarosszigeten, Szatmárt, majd 1822-ben Nagyszebenben is
játszott. 1825-ben Pozsonyban működik.,
1826. szept. elején mint igazgató fellérpett Budán, Hamletben,, miről a »Magyar
Kurir« ezekben tudósít: »MidŐn Hamletet
játszá, mind' testi mozdulásaib'an, mind be
szédének hangjaibian, olly tökéletességet
mutatott, hogy őtet a' Német Országból
ide jött leghíresebl) művészekkel egy
erányba. helyeztetni senki sem kételkedett.«
(Szept. 8. — 159. old.) 1827. jún. 18-án
Pesten igazgató éa az »Arany hattyúcí
nagytermét bérelte ki és ott a fiaját ri
zikójára tartott előadásokat. A telet Mis
kolcon töltötte. 1831: jrúl. 31-én Balla
Károllyal szövetkezve újra pesti igazgató
és ekkor a Beleznay-kertben játszik. (Tár
sulata 16 férfi és 7 nő személyből ál-^
lőtt). Köztük volt Lendvay Márton és a
Nemzeti Színház későbbi híres komíkája,
Kovácsné. 1832—33-ban Kolozsvárott volt
igazgató, ugyancsak BaUával, 1834—35ben megfordul Kassán, Győrött és Budán
is. Budán 1835., okt. 31-én ismételten fel
lép »Hamlet«-ben, ekkor a )>Honművész<í
így ír róla: )>Cz. úr azon régi iskolából
származottnak látszik, meUynek nevsndékei
nem a tiszta természet követésébbn, ha
nem inkább feszességében, tulsági^ vitt s
finom ízléssel ellenkező actiókban, indiulatos declamatiób'an (akkor is, midŐn szük
ségtelen) helyeztetik a színműv^zséget.íí
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Pergő Celesztin
Nov. 3-án Moór Károly szerepét játszotta,
ekkor a »Honművész« referádaja kiemeli,
hogy: »E színfaldiöntő szerep úgy látszik
inkább feküdt Cz. úr tehetségeiben, raint
az előbbi. Érzelgő részeit nem annyira
mint indulatos hevének kitöréseit sikerül
teknek mondhatjuk.í< 1839.> okt. 6-án újra
játszik Pesten, a Nemzeti Színházb^an és
a »Griseldis« Persival szerepében mutat
kozott be. 1849. jan. havától újra tag
volt Kolozsvárott, de avult,' hamis, pá("hosza nem igen tetszett már. Június ha
vától Kilényi Dáviddal társigazgató, majd
1842. okt. havától Komlóssy Ferenc tagja
lett. Ez évtől ke^dVe Petheő néven is
szerepelt. A már öregedő művészt 1844.
márc. 12-én ellenfelei hagymakoszorúval
dobálták meg. 1846. máj. havában Eger
ben Kőrössy Ferenccel újra színigazgató,
de már két óv után működő tag Kolozsvárt,
Feleky Miklósnál, egy év után pedig igaz
gató, amikor kényszerűségből németül is
játszott. Életének nevezetes eseménye volt,
midőn 1856. márc.; 29-én pályája 46-ik
fordulóját ülte meg, a »Haramiák«-'bian.
Utolsó napjaiban a város tehetős lakói
tól a következő sorok kiséretébbn kért se
gélyt : »A félszázadig színészkedett öreg,
kinek olykor virágos pályája rózsáiból már
csak a tövisek maradtak fenn és akinek
a közönség szíves volt nem egyszer az
elismerés babérját nyújtani, ugyanazt a
babért kéri most a nagy útra koldusbot
nak.« Maga hordta ezt a kérő ívet párt
fogóihoz és jobib' embereihez. Gróf Mikó
Imre volt egyik pártfogója. Szegényen,
szélhűdésben hunyt el, Haray Viktor bú
csúztatta. Eltemették Jancsó Pál mellé.)
(Végrendelete megjelent a »Pesti ]Síapló«
1858. szept. számában). Pergő Celesztin
— vagy röviden Celesztin —• [mert e né
ven is szerepelt] korának egyik legtekintélyesebh művésze volt. Feltűnő kellemes
külsővel, szép, erőteljes hanggal áldotta
meg a természet. Nagyon Önérzetes, de
erkölcsi értékben igen gyönge jellemű volt.
Déryné ismert naplójábian ep ezért meg
is rója. Egyébként a fiatal színészeket
nagy szorgalommal tanítgatta, akik há
lából »téns úrs-nak címezték. Szigligeti
Ede ekkép jellemzi: sCzelesztin a közön
ség kedvence volt, nemcsak a nézőterem
ben, hanem alant az uccán is,- mert har
sány, erős hangját — nyári idŐ lévén, a

nyitott ablakon át — a sFekete sascc ucca
szegletéről is szórói-szóra meg lehetett hallani.« (»Magyar színészek életrajzai.,« 90.
oldal.) Érdekes portrét rajzol róla Mol
nár György is emlékirataiban: »Eleven,
zömök kis ember; piros, gömbölyű arca
víg élettől sugárzott, finom szabású orra
alatt a vén tudósok és pecsovics tíábiabírák kurtára beretvált,, hegyesre kipö
dört bajusza, mint két .kis szarv öklelt;
apró szeme sokat és szaporán pislogott,
de mindig -vidám nyájassággal mosolygott;
gyorsan heszélt s mint a gyerekbúgó-csiga:
örökké forgott, nádj)álcikájának suhogatásával egyre izgett-mozgott, folyvást ficánkolódott.« Ö volt az egyetlen tagja a tár
sulatnak, aki az ' egész darabot kívülről
tudta. Szerepeit a szabad' ég alatt tanulta,
ahol kénye-kedve szerint deklamálhatott és
nem zavarta senki. E végből a kolozsvári
Hója-erdőnek mindennapos vendége volt.
A súgót soha igénybe nem vette, sőt in
gerülten toppantott a lábiával, ha az súgni
akart neki. Kiválóbh szerepei voltak: Moor
Károly (Haramiák), Hamlet^ Don Carlos, Fiesco, Machbeth', Péter cár, Báthory
Máriában: István, X I I . Károly^ Themistokles, Zsigmond (Zsigmond király álma),
Báró Mosonyi (Lassú víz partot mos),
Asztolf (Ördög Kóbert), Mátyás király,;
(Mátyás diák), AHonso (Lucretia Borgia), Gróf Tüzes (Műveltség és természet),
Linczig János, Strahli gróf (Heilbtoni Ka
tica), Totila, góthusok királya (Címszerep),
Zrinyi Miidós, Sámson, Fefdinand' (Ár
mány ós szerelem), Gróf Apiani (Galotti Emília), Lábszíj (Lumpácius), Quasimodó (Notre Dame harangozója) stR
Darabokat is írt. Ezefe: »A testvérgyilkos
vagy a jövendőt mutató tükör«, tündéres herosi szomorú történet 4 felv. Újon
nan közelebbről játékszínre kidolgozta egy
erdélyi színművész; 1832. jún„ 2. Maros
vásárhelyt először. »Egy szó Debrecen vá
rossá tisztelt lakosaihoz újesztendei köszöntésülíc (1833. Debrecen. Zsebiblöinyv). »Hálanyilvánítás«, Kolozsvár, 1835. Zseb^könyv. »Toldi Miklós, vagy a kőszegi liŐs
asszonyok«, énekes, vígságos, vegyes nem
zeti hőstörténet 6 felv., 1835. ápr. 4.
Kassán először került, melyben P. a cím
szerepet játszotta. »Tord'ai hasadék«, vj.
— Neje: Papp Ilonka volt,
(Efpdi
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Jenő).

Pergőtűz

PestKy László

PergÖíűz. Ha a színműíró pergőtüzet
akar jelezni instrukció alakjában, akkor
ezt ágy csinálják a kulisszák mögött, liogy
egy tollseprövel végigszántanak egy marék
homokon és kis kavicsokat pergetnek egy
egy üveglapra, mire az egész nézőtér meg
borzong a gépfegyverek kattogó golyózáporátóL Ha a mikrofon előtt még elsütnek
egy kapszlis pisztolyt is, mennydörögnek a
nehéz ágyúk, kezdődik a pergőtűz... A
h atás megtévesztésig töiíéietes les2i.
F e r o t t i Gyula, énekművész, tenor, sz.
1841- márc. 13-án, Ueckermündóben, Stettin mellett, megh. 1900. fehr. 20-án, Mi
lanóban. Atyja Prott Károly, előkelő ke
reskedő volt Stettinben (megh'. 1893. jan.
havában, u. o.). Az ifjúban korán mutat
kozott a zenei tehetség. Csakhamar Ber
linbe került, a Deutsehes Conservatoriumba, hogy karmesterré képezze ki má
giát. FŐszalvmája a zongora volt, melyre
a hímeves Eülow oly sikerrel oktatta, hogy
csakhamar virtuozitásra tett szert. Tanul
mányait Fíórenzben és Milanóban foly
tatta. 1863-ban lépett föl először a szín
padra: Boroszlóban, Bellini »Eomeo és J u Íiá«-jában Teobaldot énekelte. Innen Prá,gába menti. Az 1865. és 1866-iid évet
Konstantinápolyban töltötte, 1867'. és 68-ra
Bécsbe szerződött. Miután a háború Olasz
országban befejeződött, P. visszatért Mi
lanóba, ahol a »Lucrezia Borgia« o. operá
ban énekelte Genaro kapitányt, oly szép
sikerrel, hogy ez idŐtó'l számította nagy
karrierjének kezdetét. Innen. újabb köi-útra indult: Londonba, Madridba, majd
Bélamerikába. lS75-ben Budapesten Llarchetti olasz társulatával a német szín
házban énekelt; október 21-én a Nem
zeti Színházban először lépett fel, mint
Faust; egy hónapig volt vendégünk'. Erre
Lipcsébe szerződött; Sa-Pétervárott Benza
Idával együtt énekelt; 1876. máre.—-ápr.
éa 1878. jan. l-én újra hozaánk jött.
Ekkor az »Aidá«-ban mint Eadames fel
tűnő sikert aratott. Az elsŐ nagy románcát
magyar szöveggel énekelte, igen hatásosan;
ezóta operániínak állandó vendége
'volt
(1891-et kivéve), 1892. okt. 1-től 1899.
májf. 30-i,g pedig rendes tagja. Ideális
hőstenor, »Aida« Nilus-parti jelenetét a
magas d-vel fényesen végezte. Olaaz isko
lája mellett is igen jó Siegfried sat. volt.

Érdemei elismeréséül 1886. jan. 8-án, a
király a Ferenc József-rend lovagkeresztjé
vel tüntette ki.
P e r r e y (Perron) J á n o s , színházi tánc
mester, sz. lS14-ben, megh. 1870. jan.
28-án, Debrecenben. Atyja a francia forra
dalom elől menekült és előbb Ausztriád
ban, majd véglegesen Pozsonyban telepe
dett le. F i a : János, nyugtalan vérű gyer
mek volt és hajlama a tánc felé vonzotta.
LegéJiykorában Pesten beállt Veszter Sán
dor táncos-társulatához és vele az egész
világot bejárta, így többek közt London
ban is ^'olt, hol Viktória királynő e,gly
nagyértékű melltűvel is kitüntette. Haza
térve, a Nemzeti Színház balletmesternek
szerződtette és Szigligeti Ede azon melegé
ben elkeresztelte »Perrey«-nek. Irt több
némajátékot. Ismertebbek: »A molnárok,
vagy éji találkozás a létrán«. Tréfás néma
játéi:'. 1863. jún. 15. )>Lucifer, a zöld
crdÖgK, 1 felv., némajáték. —
Neje:
Schmidt Guszti, színésznő, sz. 1835-ben.
Atyja szivargyáros volt Pesten. Ő náluk
vásároltak naponta a német színház színé
szei, kiknek rábeszélésére beiratkozott a
színház balletkarába. Azonban a színház
leégett, mire visszalépett a polgári életbe,
azután felépült az Erzsébet-téri német szín•liá'z a ő újra a hallétben működik, 1850-ig,
onnan ez évben a Nemzeti Színházhoz
szerződött,. 15 éves korában. Küiön,ösen az »Ilka« c. operában nagy sikere
volt. Itt ment férjhez Perreyhez. 1860ban Kassára szerződött, Latabár Endré
hez ; u. e. év tavaszán Moln,ár György
budai Népszínházához ment, ahol a »Dünanan«-ban és »Ördög pirulái(í-ban aratott
szép sikert. A színház bukása után ván
dorútra kelt, majd ismét Budára jött, hol
3 évet töltött; innen Debrecenbe szerző
dött, ahol férje elhalálozásával, 1870-ben
Kolozsvárra került, mint balletmestemő,
Fehérváry Antalhoz. Eszerint az elsŐ női
balletmestemő ő volt. 1877-ben táncisko
lát nyitott. 1871-től a Eadnótfái-aiapból
évi 200 forint segélyt kapott.
Pesíliy László, úttörő színész, Kele
men László első magyar színigazgató tár
sulatánál, Budán, 1791—1792-ben, hol 20
frt fizetése volt. (Eredeti szerződése meg^•an a pestvármegyei levéltár theatrális ak^-ái között.)

— 462 —

Pesti (Hiász) Lajos

Pesti állandó színkáz
P e s ü áílandtí színház,
létesítésénelí
í"«rv.ét Berner Félix (Lí. o.), a pantomimikus gyermekek impresszárióia vetette
"fel. aki 1773,. okt. l-én azt javasolta a
pesti tanácsnak, hagy a dunaDarti ron
dellát alakíttassa át színházzá, hisz a be
fektetett átalakítási költse"* a bérösszea-ből
mesterül, sőt a színház jövedelmet is je
lent. A tanácsnak tetszett a terv A? okt.
13-án a helytartótan,ácshoz előterjesztést
tett, naely erre a színház létesítéséhez be
leegyezését megadta. Megnyílt 1774. aug.
14-én, az »Indiai iözvegy« c. vígjátékkal.
Erre líövetkezett Marinelli és az egykor
híres Vári-társasága.
P e s t i KálmáHj színész, sz. 1869. dec.
21-én, Budapesten. Középiskolái elvégzése
után meg^szökött hazulról s egy vándor
színésztruppnál Turkevén, 1888. nyarán,
felcsapott színésznek. Első ezerepe a »Sárg:a
csik.'ó« cig'ánya volt. Nemsokára megunta
ki'crnyezetét és beiratkozott a színészaka
démiára, ennek elvég-eztével Rakodczay
Pálhoz szerződött és 1892. március havá
ban lépett föl Szolnokon, »Lear király« Bolond-jában. Innen a kiövetkező városokba
teszi át működése terét: G-yőr, Szombat
hely, Nyitra, Kassa, Sátoraljaújhely, Nyír
egyháza,, Arad, Makó, Zombor, Baj a,
stb. 1893-ban, Kassára szerződik, Halmay
Imre kitűnő társulataihoz. Egy időben
üvegfestő volt, mert megbukott, azonban
szíve visszavágyott újból a festett világba
és működik Kecskeméten, 1896-ban, Rakodczaynál, 1897-ben Leszkaynál, Aradon,
1898-ban Dobó Sándornál, G-yőrÖtt, majd
rövid ideig a Népszínháznál, 1899—1911-ig
Eellénél, Pozsonyban, 1901-ben. Tiszay Dezsőnénól, Pécsett, 1906—1911-ig Makó
Lajos társulatánál Szegeden. 1913-ban a
laviá életű Uj Színpadnál, Budapesten,
1915—1916-ig Kassán játszik, Faragó
Ödönnél, 1917—1918-ig pedig Székesfe
hérvárott. 1921. febr. 10-én Sátoraljaúj
helyen megünnepelte 30 éves jubileumát.
1926. febr. l-én nyugalomba ment. Főbb
szerepei: Bolond (Lear), Polilla (Küzonyt
közönnyel), Lancelot Gobbo (Velencei kal
már), Biberach, Rióth bácsi (Hivatalnoli:'
uralv), Gochenil (Hoffmann meséi), Kri
tikus (Testőr), Lothár (Varázskeringő) stb.
Színművei: »A hetedik«, operett 3 felvf.
Zen. szerz.: Kun RicKárd. Bem. 1909.

ápr. 1., Szeged. »Slemilekíí, 3 egyfelvo
násos színmű. »Nem házasodom!«, »Nem
megyek férjhez!«, »A jó fiú<í, monológok,
megjelentek a »Színószeti Közlöny« 1900.
évfolyamában. Számos színészeti szákcik
ket írt a »Pócsi Napló«-ba, »Győri Hirlap«-ba, »Színészeti K,özlöny«-be,
»A1föld«-be, »Szegedi Hirlap«-ba, stb. — A
»Magyar Színművészeti Lexilíon<( szerkesz
tőségi tagja.
P e s í i (Ihász) Lajos, színigazgató, sz.
1849'. jan. 8-^án, Cecán (Fehér m.). Édes
atyja nemes Ihász István, édesanyja Ko
vács Zsuzsanna. Színipályára lépett 1869.
október havában,, a budai Népszínház-,
ban, Molnár György igazgatása alatt. Első
szerepe: »A szép szőke Duna« Q. életkép
ben egy jogász, igen hálás szerep volt,
úgyannyira, hogy nyíltszíni tapsot is ka
pott és azontúl 35 frt havi glázsira emel
ték a fizetését. 1870-ben Aradi Gerő tagja
volt a Várszínházban és a Horváth-kerti
színlíörben. 1871. január havában Pécsre
ment, Károlyi Lajos igazgatóhoz, kinél
3 éven át volt szerződtetve. Műlíiödött több
társulatnál mint jellem-, hős- és apaszínész
és rendező. 1883. év tavaszán megkezdte
színigazgatói működését, Békésen, szép
pártfogás mellett. Majd több éven át járt
kisebb-nagyobb városokban. Kecskeméten 8
télen, Szatmáron 2 télen, Szabadkán 10
télen és rövidebb-hosszabb időben volt tár
sulatával Szolnok, Szentes, Szarvas, Nagy
kőrös, Makó, Cegléd, Révkomárom, Pápa,
Hódmezővásárhely, Zenta, Pancsova, Új
vidék stb. városokban. Társulatánál mint
vendég* többízben műlíödtek: Prielle Kor
nélia, Biaha Lujza, S. E,áy Szeréna, Küry
Klára, Mihályfi Károly, Pethes Imre,
Szacsvay Imre stb. Mint .állandó tagok:
Sugár Aranka, Ledofszky Mariska, Lónyai
Piroska, H. Lévai Berta, Áldor Juliska,
Gerlaky Hermin, Hegedűs Gyula, Ger
gely József, Ferenczi Frigyes, Eerenczy
József, L'. Mihályfi Juliska,
Andorffy
Péter, Delli Lajos, Király EmŐ, Hidvéghy
Ernő, Szabó Ferenc stb.
Egyesületünk'
igazgató-tanácsának hosszú éveken át tagja
volt. Részt vett nyug^díj házunk' alapkőleté
telénél. 1906. ápr. 8-án nyugdíjba vonult.
— Neje: Kovács Karolin, színészinő, sz.
1869-ben, Szegeden. Színésznő lett 1885ben. 1912. máj. l-én nyugalomba ment.
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Pesti német színészet

Pesti magyar színtársulatok. Kele
men László első színtársulatának feloszlása
után 1807. máj. 8-án működnek újra ma
gyar színészek Pesten, ezek a kolozsvári szí
nészek, akik a E-ondellában játszanak. Első
előadásul a »Virtus próbaköve a szerencsét
lensége c. színdarabot adták' elő, mely 395
frt 11 krt jövedelmezett. Páholyt már elő
zőleg néhány nappal nem lehetett kapni
ezen előadáshoz, amely IdtünŐen sikerült,
a közönség szüntelen tetszésnyilvánítása kí
sérte a darab előadását. A társaság hiva
talos címe: »Nemzeti Játszó Társaság«
volt. A tagok között találjuk a kiovetkezŐ
aktorokat; Lángh Ádám, Lánghné, Benke
József, Sáska János, Andrád Elek, Mu
rányi Zsigmond, Murányiné Lefevre Te
réz, Simén Borhála, Némethi Ferenc, Ernyi Mihály, Emyiné Termetzky Fran
ciska, Nagy János, Kántor Gerzson, Simonffi György, Fehér István, Janikovics,
Ahonyi, Balogh István, Szilágyi Pál stU,
majd Pesten csatlakozott még a társaság
hoz;: Déry Istmn és neje, Komlóssy Fe
renc, Kőszeghy Alajos, Kántorné sth. A
társaság vezetője Ernyi Mihály volt. Patrónusuk Wesselényi MÜdós, majd 1809.
febr. 1-tŐl Vida László. 1809. márc. 1-étől
ez a társasáig' a Hacker-száláhan játszik,
ahol Bókessi néven Katona József is sze
repelt. Vida László lemondása után (1811.
augl- 15.) Mérey Sándor a társaság lelke,
aki azonban kevés eredményt tudott fel
mutatni, ö nem volt oly vagyonos ember,
mint Vida és í^y nem állt módjában a
sajátjából fedezni a mutatkozó deficitet.
181 l-ben Kónya János, Pest megye al
ispánja vezeti a pesti színészek társaságát,
mellette Balog^h István, Lángh Ádám és
Kultsár István segédkezik'. — 1812. febr.
9-én megnyílt az új német színház, mire
a Kondella felszabadult és a Helytartótaniács engedélye alapján a magyar színé
szek ide telepítették át működésük' szín
terét. — 1813. szept. havában Kultsár
István a társaság vezetője, aki elsőízben
a Rondella kiosinosítását határozta el és
addig is, amíg a tatarozás munlílája véget
ért, társulatát elküldte Székesfehérvárra.
Itt maradtak 1814 májusáig, ahol a kö
zönség' kitüntető pártfogása mellett működteE 1814. jún. 10-:én a KondeHát Pest
városa elárvereztette és a következő évben
az épületet lebontották, mire a színészek

~

Miskolcra mentek, eigy niásife része pedig
Kecskeméten próbált szerencsét. 1819. máj.
3-án visszajönnek a színészek Székesfehér
várról és első előadásul eljátszották Kis
faludy KáToly »Tatárok MagyarországouK
ö. drámáját, a német színházban, oly lel
kesedés mellett, minőt a német színház
mégi nem ért meg. A legközelebbi magyar
társaság, mely Pesten játszik, az 1822-ben
itt szereplő Kilényi Dávid társasájga, amely
a Hacker-száláhan folytatta játékait;. Fővonzó erejük Déryné volt, a drámában
Kántorné- 1824-hen az ötödik magyar tár
sulatot találjuk Pesten, ez a székesfehér
vári színház rendezett társasága. Május
10-én kezdték el játékukat, azonban csak
néhány napig játszottak itt. 1825-hen a
hatodik magyar társulat fordul meg a fő
városban, a német színházban vendégsze
repeltek, azután Pozsonyba utaztak. 1826ban ismét magyar társulat játszik a né
met színházban. Igazgatójuk Pergő Ce
lesztin volt. (Ez volt a hetedik' magyar
színtársulat Pestenj.) Az •1827-ik év elejével
a nyolcadik magyar színtársulat kezdi meg
előadásait Pesten, mely közben az ))Aranyhattyu«-ban ját8zik|. Ez év okt. 27-én a
kilencedik társulat hirdeti a fővárosban a
nemzeti kultúrát, mely nagy művészi ered
ménnyel dicsekedhetett- 1828. aug*. 17-én
Ballá Károly az igazgató Pesten, aki az
»Aranybattyu«-ban játszott. Tagjai között
volt 17 férfi és 6 nő;. Itt működött többek
között Bartha János, Lángli Ádám, Kan
tomé. 18 előadás után a Beleznay-kertben
játszottak. 1829-h6n újra Ballá Károly
a pesti igazgató; 1830-ban nincs nyoma
annak, hogy magyar színészek játszottak
a fővárosban. 1831-ben ismét Ballá Ká
roly és PergiŐ Celesztin kettős társasága
működik Pesten, 16 férfi és 7 nő taggal.
1833-han a kassai színtársulat Budán
játszik. Pesten csak 1837;. aug^. 22-én a
megnyíló Magyar Színház-zal (Nemzeti
Színház) talállcozunk újra, magyar színé
szettel. (A többi részleteket lásd az e,gyes
budapesti ezínház;ak címszavainál.)
(Erőéi

Jem.)

Pesti német színészet.
Pest város
rendszeres német színészete Schmallöglger
dohanna »impresszíával« veszi kezdetét,
1773-ban. A múzeumi könyvtár legtégibb
német színházi almanachja szerint méig
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1783-ban is Madame Johanna Sclimallög^
.ger volt a színházak »impresszájaí<. 1785ben a racikapu előtti »Hetztheater«-nek
Tiiscbl Sebestyén »polgiári kávés« volt a
bérlője. A német színészek ezenkívül a
pesti Rondellában is (a város bástyáiból
alakított színházban) játszottak, ezt később
a magyar színészek »száraz malom«-nak
nevezték el. Az 1808-ik év előtti pénzbőséglehetővé tette, hogy Pest városa, miután
pénztárába a Verschönerungs-Commission
intézkedései folytán is roppant nagy össze
gek folj'tak be, az állandó német színház
tervének foganatosításához kezdhetett. 1808
tavaszán a nádorispán felügyelete mellett
megbeszélt terv alapjáji hozzáfogtak a főmunkálatokhoz és 1808. júl. 16-,án, a mai
VcrÖsmarty-téren, á Haas-palota helyén a
nádor jelenlétében megtartották az alapkőietételi ünnepet. A színház építője Aman
János, bécsi építész (sz. 1765., megh.
1834.).
A megnyitás estéjón (1812: febr. 9.), az
aklíori »Bruckgasse« lakói kivilágították az
ablakaikat, különösen pazar fényárban
úszott a Kemnitzer-palota, továbbá az ak
kori »HarmincakhívataIí< (a mai Harmin
cad-utcában) és természetesen maga a szín
ház, melyen egy hatalmas transzparens
tündökölt, a következő latin felirattal:
Muta propria Francisci Regis Augusti,
Auspitiis Principis A:. A. Proregis Hun
gáriáé
Publico Urbis Pesthiensis sumptu
Haec moles surrexit
In decus et oblectamentum Publicia.
És ezt a lázas érdeklődéssel vegyes
készülődést nézte,, elkeseredett szívvel,
ökölbe facsarodó kezekkel egy kis csapat
éhes magyar színész. Nem a német baj
társak sikerét irigyelték ők, hanem fájt a
leiküknek, hogy nekik parancsszóra részt
kellett venniök ezen a megnyitó ünnepé
lyen, hogy a külső díszt emeljék'. A ma
gyar színészek akkori intendánsa, Mérey
Sándor, fölrendelte a magyar színészeket
a próbaterembe és kiadta az ukázt, hogy
minden színész jelen legyen a színpadon,
a férfiaJi díszma,gyárban, kardosán, a nők
uszályos riiháJíban.
— Hát a magyar statisztája legyen a
németnek! —• fakadt ki a bájos Szép

pataki Róza (később Déryné), mikor haza
mentek a próbateremből.
— Hja! — felelték neki — ez azért
van, mert Mérey Sándor, az intendáns',
CzibuUíánénak udvarol és ezzel is a sike
rét akarja emelni.
Czibulkáné az új német színház első
primadonnája volt, felesége a régi szín
ház bérlőjének'. (Az új színházat Szentiványi Márk és Gyürky Pál bérelték'.)
Czibulkáné jeles színészi kvalitásait Dé
ryné maga is elismeri »Napló«-jában, de
statisztálni nem akart neki.
-— No, engem ugyan nem lát holnap
a német színház! — monda. Hazament és
elkezdett beteg lenni. Este nem érezte ma
gát >;elég« lázasnak, pedig egész délután
»bodzaherbateát« ivott. Elkérette hát a
színház orvosát, elhitette vele, hog'y meg
terhelte a gyomrát és hánytatót adatott
magának, »amit máskor fizetésért sem vett
volna be«, és igaz, hogy »szintúgy gyön
gyözött a forró verejték a homlokáról«,
de mégsem ment el másnap. A többi mind
ott statisztált és a függöny föUebbenésekor kétoldalt állva énekelték a »hyTnnusz«-t.
(Ez persze a »Gott erhalte« volt, amit
akkor még nem gyűlöltek íigj a magya
rok;. )
A megtiyitó előadás programmja a kö
vetkező volt: »üngarns erster Wohltháter«, melodráma, karénekkel, szövegét írta
Kotzebue Ágoston. Ezután következett
»Die Erhebung von Pest zur königlichen
Freystadtíí, ein historisches Gemahlde in
einem Aufzug, mely azóta teljesen elme
rült az ismeretlenség homályában, csak az
egykorú »Vereinigte Ofner Pesther Zeitung« február 13-iki recenziójából tudjuk,
hogiy tárgya »nach der Gesc'hidhte von Jahr
1244. bearbeitet« volt- Végre mint »Nachspiel« következett »Die Ruinen von Athen«
melodráma, ugyancsak Kotzebue műve.
Ugy az elő-, mint az utójáték, szövegét
a megnyitó ünnepre rendelték meg. Hogy
jutottak éppen Kotzebuehoz? Valószínű
leg az a ritlía népszerűség, melynek ez a
roppant termékenységű író Örvendett, ve
zette hozzá az intéző köröket. Számos da
rabját adták úgy magyar, mint német nyel
ven. (Különösen a »Benyovszky«-ját ismer
ték' országszerte.) Két magyar tárgyú szín
művet is írt, »Die Corsen in tJngarn« és
»Béla's Flucht« (utóbbit későbben megze-
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nésitette Euzicsk'a Ijgliiác) s így megma
gyarázható, hogy őt kérték fel a szöveg
könyv megírására, holott akkortájt már
a politika mezején kellett őt felkeresni.
A két darab zenéjét Beethoven szer
zetté. Az ő személyének bevonását szá
mos körülmény teszi érthetővéj. A m;ártonviásári gróf Brunswick Ferenccel való
barátsága ismeretes. (Neki dedikálta a hal
hatatlan sAppassionataK szonátát.) Bruns
wick Teréz grófnő (Ferenc nővére) iránt
való rajonglása sem titoji^. Azt is tudjuk,
hogy Beethoven akkor a legziláltahb pénz
viszonyok között élti. Mi sem természe
tesebb, mint hogy az előkelő család egy
kis keresethez akarta juttatni a mestert- A
dologl nem volt nebézi. Gróf Brunswick'
József (a későbbi országbíró), Ferenc
nagybátyja, consiliárius volt a belytartó
tanácsnál, amelyhez ak&of a színb-ázi üg^ek
tartoztak. A helytartó tanács elnöke a
nádor volt,, aki pedig fívére volt Rudolf
főhercegnek (későbbi olmützi érseknek), ez
pedigi nagyon kedvelte Beethovent,. H a
most még! teHntetbe vesszük, hogy sem!
Mozart, sem Haydn nem voltak már élet
ben, megkaptuk a kulcsát Beethoven meg'bizatásának.
A pesti német színházban a divatba
jött színműírók, sokszor színműgyárosok,
középszerű darabjai melletít
színYonalas
operai előadások váltakoznak' az alacso
nyabb kívánalmakkal fellépő közönség ked
véért minduntalan színrehozott alkalmi re
vükkel, kérész életű, irodalmi igény híjá
val lévő paródiákkal és vásári látványos
ságokkal- A legnagyobb baj az volt, hogy
a színház túlságosan nagy volt, 3500 em
ber befogadására készült az akkor még
alig 35.000 lakosú Pestnek'. Ezenfelül még
ott volt a budai Várszínbáz is, amely
csekély látogatottsága miatt, az egykorú
jelentések' szerint, csak a helytartótanács
tisztviselői látogatták, — kedvezményes
jeg'gyel — állandóan deficittel küzdött,
1824-ig egy bérlŐ kézében volt a pesti
színbázzal együtt. A városi tanács pedig
ugyan semmi támogatásban sem részesí
tette a színészetet, sŐt, ha csak' mód volt
reá, adminisztratív szŐrszálbasogátasokkal,
munkájában hátráltatta. Egységes j átékstílus, jól felépített játókrend tervszerű
kialakítását pedig gátolta az a körülmény,
hogy ennek az egy színháznak kellett az

csszes igényeket az operától kezdve a bo-'
hózatig és a paródiáig kielégíteni. Ez vi
szont nagy és sokféle képzettségű társula
tot kívánt, aminek nagy költB%eit csak
nehezen bírta el a legtöbbször csak gyéren
látogatott színház. Ezért vagy nagynevű
külföldi vendégek feUépéeével igyekeznek'
a bérlők közönséget teremteni, vagy pe
dig engedményeket téve a közönség fej
letlenebb ízlésének az irodalmi színvonal
rovására. Tartalmatlan és
önűvészietlen
ka^zadarabokkal, vagy éppen cdfkuszi mu
tatványokkal igyekeznek az anyagi sikert
biztosítani. Nem volt tehát kfennyű és
anyagi kockázat híján való dolog ezidőben Pesten színházbérlőnek lenni'. Annál
kevésbé, mert a városi tanács, hogy men
től erősebben kezében tartsa a bérlőt, csu
pán három évi szerződést l^ÖtÖtt, ami pe
dig túlságosan rövid idő volt nemcsak egy
séges művészi színvonal megteremtésére, de
a befektetett tŐke amortizálására is. Ért
hető tehát, hogy az elsŐ bérlőknek: Szentiványi Márk' és Gyürky Pál, akik nem
csekély lelkesedéssel és anyagi erővel fog
tak vállalkozásukhoz, mindjárt kezdetben
nagy nehézségeiddel kellett megküzdeniök.
A sok vendégszereplés érthető volt,, ami
nek bajhászásában a vezetőség odáig ment
hogy a kassza kedvéért az elsőrendű becsi
vendégek mellett igen gyakran szerepelnek
vidéki német színpadok másod-, harmad
rendű nagyságai isj. Az anyagi eredmény
mindezek dacára sivár maradt, azért a
bérlők nem kívánj ák szerződésük meg
hosszabbítását a következő három eszten
dőre. A tanács a színházat most gróf
Ráday Pálnak, a kuruc Ráday Pál déd
unokájának, Kazinczy barátjának, aki már
1784 óta behatóan, elméletileg és gyakorlatilagt foglalkozott színművészeti kérdé
sekkel, — adta bérbef. Anyagilag ked
vezőbb feltételekkel, (a két színházért évi
9000 forintot fizet 12.000 helyett) veszi
át a színházat, amelynek újj ászervezéséhez nagy gonddal és lelkesedéssel fog|.
Hároméves bu2:gólkbdása erkölcsi és mű
vészi eredményeket teremtett ugyan, az
anyagi eredmény azonban éppen nem volt
megfelelő. Ennek' ellenére a színház mégis
csábító vállalkozásnak tetszett, mert az
1818-ban kezdŐdŐ bároméves cdkius bár
letét gtóf Brunswick Fereno és Bodor Mi
hály már 12:.00O forint évi bérösszeg* ki-

— éGQ —

Pesti német színészet.

Pesti német színészet

kötésével ütik el Kádaj Pál kezéből. Az
új vezetőség alatt a művészi vezetés jó
formán csődöt mond, a bevételek foko
zása miatt a bérlők ismét a látványos
játékot és aktuális paródiák előadását szor
galmazzák, de nem túlságos eredménnyel,
mert felszerelésük ugyancsak hiányos volt
a látványos játékokhoz. 1819-bea a székes
fehérvári mag'yar színtársulat vendégsze
repel, nagy sikert aratva KÜsfaludy Ká
roly darabjaival. Eántornét pedigt a német
színikritikusok őszintén irigylik', a még
kissé nehezen mozgó magyar színészettől.
Az új éra nemcsak teljes anyagi, de mű
vészi sikertelenséggel is végződött.
Nem is akadt senki a két színKáz bér
bevételére, ezért a polgárság részvénytár
saság alakítását határozza el a két színház
üzemben tartására. Hangsúlyozzák, hogy
nem az anya'gi haszon vezeti a részvény
jegyzőket (100 darab 1000 forintos rész
vényt bocsátottak ki), hanem csakis a mélyresüilyedt játékszínt akarják felemelni. A
vezetőség' élére Ráday Pált és Szentiványit
állították'. A társas vezetés azonban, min
denki beleszólt a vezetésbe, sehögty sem
bizonyult jónak, az alaptőke csakhamar
elúszott úgy,, hogy a városnak kellett a
tái'saságot kölcsönnel támogatni. Az anyagi
sikertelenség és a színház belsŐ életében
ezzel kapcsolatos súrlódások miatt Háday
visszavonul a vezetéstől és ekkor 1823 vé
gén a tagok a hátralévő időre maguk
tartják' üzemben a színházat. Ezek a za
varok meglazították a társulat fegyelmét
is, amivel együtt járt a művészi pangás!.
A régi darabok mellett a műsoron két mű
faj uralkodik: a bécsi bohózat és a lát
ványos komédia. Az operák mellett pedig
mindjobban tért hódit a hang^-erseny, itt
lépett fel 1823-ban a tizenegyéves Liszt
Ferenc s fellepte mélj^g'es szenzációt kelíett.
Az 1824. év fordulópontot jelentett a
pesti és budai német színészet történeté
ben. A két színház bérletét elválasztják
egymástól, a pesti színház bérlete ezzel
kedvezőbb lett, mert nem kellett fedeznie
a Várszínház deficitjét. A bérlők ez alka
lommal a színtársulatból kerültek Iá. Babniglg Antal tenorista és Grimm Fedor
drámai intrikuö- A következő 12 év fel
lendülését Grimm ügyes és takarékos adjninisztrációjiának, valamint
körültekintő

művészi vezetésének köszönheti. Shakespearet /gyakran adják, de még mindig át
dolgozásokban, legtöbbször, ha jónevű drá
mai vendégszereplők vannak. Schiller és
Goethe állandóan műsoron vannak', vala
mint Kotzebue is,, de az élelmes igaz
gató nem hanyagolja el a kasszát dúsan
megtöltő látványos attrakciókat sem'.
1836-ban Grimm önként vonult vissza
a bérlettől. Egy lelkes, nemcsak művész
pártoló, de a művészethez is értő gyáros,
Schmidt Sándor volt az új bérlő- JHatalmas költséggel újjászervezte a színházat,
remek díszleteket készíttetett, de nem csu
pán külső eszközökkel kíviánt hatni. Nála,
mint egykor Eádaynál, meg volt a cél
tudatos törekvés művészi együttesre és
egyforma gondot fordított a drámai és
az operai előadásokra. Nemcsak elsőrangún
színészgárdát teremtett, de nagy hírű ven
dégek felléptével is gyakran tarkította a
műsorU
A Schmidt utáni igazgatók', Prank
Gusztáv és Forst József, már nem tud
tak a szính,áz életének újabb lendületet
adni. A magyar színház diadalmasan kjivívta az első helyet Pest művészi életé
ben. A német színészet élete a vissza
fejlődés, mely miár csak a mnlt tradicióin
táplálkozik'. A drámai előadások még ma
gasabb színvonalon vannak, mint az ope
raiak, egj-két Shakespeare-alakítás kimu
tathatóan nagy hatással volt Egressy Gábor
művészetére is. Az igazgatók megint min
denféle
látványossággal
kísérleteznek,
mindez meglehetős eredményt biztosít ne
kik, í^gy új fűtőkészülék berendezésével
a színház téli látogatottságát
aklan'án
emelni, nyilván annak elővijgyázatlan ke
zelése folytán 1847 február 2-ikára vir^
radó éjjel tűz támad, amely porig! ham
vasztja a színház épületét s megsemmisült
egyben a pesti német színészet uralma is.
Objektív meglállapítható, hogy a pesti
német színészet kezdete jótékony hatást
gyakorolt a magyar színművészet stílusá
nak kialakulására. Közönsége legnagyobb
részt magyar vagy erősen magyarosodó
pestiekből állván, jelentőségét mindinkább
elvesztette a magyar játékszín diadalmas
előnyomulása folytán. A fizikai pusztulás
(a tűzvész) már csak ezt a gyors vissza
fejlődés! folyamatot pecsételte m e g - . .
A katasztrófa után Zay Károly azt in-
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dítványozta, hogy adják át a Nemzeti
Színházat a németeknek a azok helyén
építsenek a magyaroknak új színházat. Á
terv azonban nem valósult meg ilyen fór
ban. (A színház leégése után 300 ember
maradt kenyér nélkül, kiknek felsegítésére
a Nemzeti Színház tagjai előadták az
j>Emáni« 6. operát, melynek jövedelmé
ből 252 pfrtot juttattak német kollégáik
nak', Hollósy Kornélia pedig jutalomjáté
kának féljövedelmét ajánlotta fel- (»Pesti
Divatlap«, 1847. 6- és 7. szám.) Ez utóbb
újra felépült, de 1849-ben bombák elpusz
tították; (homlokzata még mintegy húsz
évig fennállt, boltokat telepítettek bele)
ezt egty bizottság vezette, majd
Kalis
nevű igazgató állt a vezetés élén;. lS52-ben
a redoute-színbáz is leégott. Itt Heimer,
majd Witte volt az igazgató,. 1853. máj.
elején az U j - (ma Erzsébet-)téren fel
épült egy ideiglenes (u. n. Noth-theater),
mely az sOrleansi szŰ2«-el kezdte előadá
sait. (Lásd: »Szópirodalmi Lapok«, 1853.
36í. szám.) Igazgató: Witte. E színház
nak PoUack Mihály volt az építője, míg
a festményeit Hübler, akadémiai festő
művész készítette. (»Délibáb«, 1853. I I .
kötet, 610. oldal.) A későbbi ig'azgatók:
Ditrich, Treichlinger (1 napig!), Gundy
(1857—1860.), Alsdorf (1862-ig), Winter
•(1864-ig), Röhring (1865-ig) és Landvogt 1S67. virág vasárnapjáig. Itt az utolsó
előadás 1870. húsvéthétfőn volt, Gundy
igazgatása alatt. E színházat 1870. jún.
havában bontották le. Ekkoriban nyílha
tott megf (pontos adatok nincsenek) a Her
mina-térre (a mai M. Kir. Operaház
telkén) néző kisebb színház (az Operaház
hajósuccai bejáratával szemben lévS két
emeletes hájban), ahol rendszeres német
előadások folytak; 1876. november végén
e színházat Guttmann
igazgató be
zárta. Orfeum lett az épületből, de egyegy német előadás akadt benne: a ma
gyar születésű Jány János a »Falu
rosszá«-t (Der Dorflump) játszotta, a
pesti Koch Sándor tragédiajá.ban lépett
fel. Közben — 1860. aug. 2 6 ^ n —
megiiyilt Alsdorf KJároly lövöldetéri szín
háza is. Itt 1866-ban Landvogt, 1867-töl
3 évig Gundy az igazgató, aki a város
ligetben színkört is épített;. A telekért
évi 1000 frtnyi bért fizetett. Pesten 1867.
júl. elején vendégszerepelt Gallmeyer Pepi

és Geistinger Mari,. Volt még egy német
színház, a igj^apjuutcai (L'. o.) Ezt a Variétés-részvénytársulat emelte a német mú
zsa számára. (Lásd még: Pesti hermina
téri német szíuhás.)
Pest-Pilis-Solt t ö r v é n y e s e n e g y e s ü l t
v á r m e g y e , amelyből 1876-ban, amikor a
kúnkapitánjság duna-tiszaközi részét a vár
megyéhez kapcsolták, lett a mai PestPilis-Solt-Kiskun vármegye.
Méltatlanság lenne, ha nem emlékeznénk
meg hálával és tisztelettel a magyar vár
megyékről, amelyek a magyar művelődés
legküzdelmesebb évtizedeiben áldozattal és
igyekezettel az ébtedező nemzeti kultúra
mellé állottak és amelyek a sokat csipkedve
emlegetett táblabíróikkal kivívták nemzeti
színészetünk akkora diadalát. A várme
gyék voltak a magyar Thália patrónusai,
Ők voltak a megértők, a lelkesülők, az
áldozatot hozók. A magyar főnemesség leg
tehetősebb része a német kultúráért buz-^
gott, áldozott, sőt ment tönkre; a magyar
érzésű mágnásainkbiól egy-kettő volt, aki
cselekedett és eredményekre vitte az aktorokat. A nemességbői is sokan állottak
a színészek pártjára és tőlük telhetőleg
segítették a magyar szó vándor apostolait.
De a vármegyék a közöny nagy századá
nak, a XVII-ik századnak végén összetar
tásukban is versenyeztek, melyilv tesz töb
bet a kezdetben leldcsinyelt és elnyomott
theatraliáért.
És ezek között a lelkes mecénások kö
zött első volt az ország területre legnagyobb
vármegyéje: Pest-Pilis-Solt t. e. vármegye.
Kelemen László — mint tudvalévő
dolog ~ Pest városánál cancellista volt,
hivatalokat ismerő, ald jól tudta, hogy
Pest városa, még kevésbé Buda városai
alig támogatná a magyar theátristákat és
hogy azt csak a vármegyétől lehet várni,
ahol az urak nem borotváltatják a ba
juszukat és nem fésülik a hajukat a ha
lántékukra, nem hordának magas kráglit,.
tehát jóravaló magyarok, akiktől legin
kább várható el a magyar szó szeretete.
A színészet ügyét tehát —• az ő szívükre
kell kötni.
1790. év októberének 15-én tehát a vár
megyéhez fordult kérésével. Kelemeni a kér
relmének jó alapot tudott teremteni. Csak
azt kellett meglebíegtetni a magyar urak

— 468 —

Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vármegye •
előtt, liogy — mit csinál a n é m e t . . . ?
A kis német truppot bejárják a magyar
városokat, ott nem is színliázat csinálnak.
de komédiát, mert mit akar a német di
rektor például Cegléden akár a »Der edle
Ungar Freigraf Udalszky« c. tragédiával?
K i érti azt ott meg? És mégis a német
Cegléden komédiázhat, de a magyarnalc
még Pesten, a tekintetes vármegye ott
honában sem szabad, sem lehet színháza . . .
Pedig már holnap is játszhatnának. (Zárjelben, valahol a sorok laözött még azt is
kiolvasták a magyar urak, h'ogy a Nagy
méltóságú helytartó tanács megpukkadna
dühiben, ha ők életre kelhetnének!) Azt
kérték hát Kelemen László és társai, írna
fel a f. vármegye a helytartótanácshoz
engedélyért. Tudniillik,, ha egyszer ez a
magyarba ojtott német társaság tudomásul
veszi, hog^y a leghatalmasabb y.ávmegye sem
átal a )>magyar komédiázók« segítségére
menni, akkor már nem j átszhat velüJí
olyan kiönnyen. A megye meghányta-vetette a dolg'ot és felírt a helytartótanács
nak'.
Ez volt az első lépés, amelyet Pest
vármegye a magyar nemzeti színjáték
érdekében tett és ettől kezdve a színésaet
napjainkig a vármegye oltalma alatt áll.
-L\íit tett azóta érte -— arról keveset
nem lehet szólani.
Pest vármegye volt, aki a Kelemen
László áldozatos alkotásait odáig vitte,
hogy annak eredménye lehetett ós lett.
Kelemen társaságát anyagilag segélyezte;
részben maga adományozta, részben a társtörvényhatóságok' körében gyűjtött tetemes
pénzGsszeggeL Segítette erkölcsileg is. Te
kintélyével mellé állott, a hivatalos nyo
másokat, melyekkel gyengíteni vagy sem
mivé tenni akarták, súlyától megfosztotta,
elviselhetővé vagy teljesen hatástalanná
tette és azzal, hogy Pest és Buda városok
tanácsának kifejezetten értésére adta, hogy
minden hatalmával a színjátszók mellett
áll, a két város német hajlandóságiú ta
nácsára erős befolyással volt.
így buzgott a vármegye a magyar nyelv
és szellem érdekében és amikor 1791. ja
nuárjában gróf Unwerth jGmaauel, a pesti
és budai színházak albérlője a tlieátristák egy, a városhoz intézett beadványára
elsőül vetette fel a »Pesti magyar színház«
eszméjét, nem ug'yan a magyar és a ma

gyar kultúra iránti tekintetekből, de mert
tudta, hogy annak a kérdésnek felvetése
az adott viszonyok között bukást j e l e n t . . .
a vármegye ettől kezdve minden időkben
gondolt e nagyszerű tervre, s ha nem is
tudta egyelőre testté váltani az eszmét,
de bizonyos, hogy elaludni többé nem
hagyta.
A vármegye — bár a lelkes társulat
részben a Sehy-Liptay-féle botrány, rész
ben a későbbi zavarok és páxtoláshiány
folytán egyre jobban vesztette erejét és
értékét — több-kevesebb lelkesedéssel és
odaadással támogatta a színészetet és ak
kor, amikor már azoknak' sem Pesten, sem
Budán maradásuk nem volt s kénytele
nek voltak vándorútra kelni, a társaságot
ajánlólevelekkel látta el ós lehetővé tette
további erőlködését, míg nem aztán a Ke
lemen-féle nagy igyekezetnek vége szakadt
s más irányokból folytatódott a további
küzdelem a magyar színészet érdekében,
amikor a vármegye az előbbivel azonos
buzg'alommal tett eleget nemzeti köteles
ségeinek!.
A vármegye állandóan foglalkozva a
pesti magiyar színház építésének eszméjé
vel, mindig' igyekezett ennek lehetőségét
megteremteni, úgy erősen befolyt abba az
akcióba, mikor a Kulceár István igazga
tása alatt álló társaság örökössé tételére
Kulcsár megvette a színház száraára a
hatvaniuccai (ma Kossuth Lajos és Szspuccák sarkán) telket, melyet később ugyan
el kellett adni, de a termek megerősö
déséhez így is hozzájárult.
Pest vármegye a most időnként Pesten,
Budán megjelenő magyar színészeket to
vább is támogatta és akkor, amikor az
1833-ik esztendőben Kassáról az ott játszó
kitűnő társaság legkitűnőbbjei Budára jöt
tek és a »Budai nemzeti színjátszó társaságot« megteremtettéi'í s e társaság tagijai
1833- aug. 25-én Pest vármegye Karaihoz
és Eendcihez esadeztek, hogy »Őket, mindig
jobban igyekezni kívánókat, nagybecsű ol
talmukra érdemeseknek ítélnék s pártfo
gásukba nagylelkűleg venni .méltóztatnának'<í.
A kérelmet a megye aug. 28-iki köz
gyűlésén tárgyalta s bizottságot küldött
ki a kérelem megvitatására és 30-án —
annak javaslata szerint — újból vállalta a
társulat pártolását és sok erre vonatkozó
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határozat mellett F á y András és DoHrentey Gábort iglazgatóként kiküldte.
A' megiyei védelem erősíti a jeles színé
szeket s midőn a megye végre az állandó
magyar színház; felépítésének lehetőségét
látta és a Grassalkovics hercegtől nyert
telket megka'pta az építés céljára —• a tár
sulat, hár akkor már nagy küzdelmeket
vívott a iklö'ZÖnsé:g: közönyével a hiztos j^évbe
jutás érdekében,, sok hálát és dicsőséget
érdemlő igyekezettel rajta volt, hogy a
meggye ten^e mielőbb sikerüljiön':.
Pest vármegye nagy anyagi áldozattal
1837. áprilisaiig együtt tartotta Budán a
társaságot, aztán — a költségek' kímélése
és az építkezésnél való felhasználása célját
Bzem előtt tartva •— azt feloszlatta azzal,
hogy ugyanazon év augusztus elsején is
mét Pesten legyenek,' a Pesti Magyar
Sz;íiiház megnyílása bizonyossá lévén.
í g y hozta tető alá a vái-megye a ma
gyar színészetet Pesten.
Ebben az időben a vármegiye küzdelme
már nem volt oly súlyos, mint azelőtt.
A megerősödött, jelentőségében és szín
vonalában már a nemet színészetet elérte
magyar színészettel szemben ú.gy az auiikus
urakkal betöltött mag'3'ar főhatóságok, mint
Buda és Pest tanácsa, nem lehetett többé
olyan ellentáUö. Felszabadüí-t a mag*yar
múzsa a becsi kényszer alól s ha csupán
a magyar közönségre is volt utalva, fej
lődése szabadabb volt.
Jóllehet Bécs mindig féltékenykedett
s ahol csak lehetséges volt, ott ellene dol^ z o t t ; lám, mikor a színházépítés költ
ségeit egy sorsjáték útján akarták a me
gyék előteremteni, a Bécsben székelő pénz
ügyi hatóság hosszú huzavona után, egy
szerűen visszautasította az előterjesztett ké
relmet és tervezetet. És akkor már a bécsi
ellenkezés csak kellemetlenkedés volt s nem
volt többé lehetetlenítés s a vármegiye cél
tudatos, szívós, sőt gyakran erőszakos mun
kájának »a sár éa porta« ugyan, de sikerült
felépíteni a aPesti Magyar Színház«-at,
mely a »Pesti Királyi Városi SzínházK-zal
szemben, a nemzeti érzést és gondolatot,
a nemzeti nyelvet és pallérozást diadalra
vitte, ú,gy hogy az rövid idő multán mint
»Nemzeti SzínhásK a világ első műintézetei
kö'zé emelkedett és tisztán művészi ere
jével éa hatalmával lassan elnyomta a né
met színészet magyar programm-munkáját-
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Elnyomta, elfojtotta a német szót, Örökre
eloltotta a német színpad rivaldájának
lámpasorát és Pest vármegye diadalaként
örökre megsemmisítette a német hatalmas
kodást a magyar fővárosban.
A Nemzeti Színház csaknem egy év
tizeden keresztül nemcsak védelme alatt
állott Pest vármegyének, de az vezette
8 intézte az üg'yeit. A vármegye urai ül
tek igiazgatói székeben, a vármegye uraiból
állott össze az a bizottság, mely bölcsessé:ggel, szeretettel s hozzáértéssel segítette
a táblabíró-igazgatót nehéz munkájában.
Hozzáértéssel, — mondhatjuk — mert a
Nemzeti Színház annyi balszerencse kpzt
és oly sok viszály között is egyre erősbö
dött s egyre közelebb jutott a színészet
ideáljához, mígnem aztán felérkezhetett
arra a ma;g'aslatra, amelyről hirdethette
a magyar kultúrának igaz európai voltát.
Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesült vár
megyék utóda,, a mai Pest-Pilis-Solt és
Kiski'm vármegye büszke arra a nagy ered
ményre, melyre a magyar színészet ju
tott, 8 amely eredmény elviálaszthatatlan
az Ő nevétől. Minden alkalommal a magiyar színészet mellé áll és erejéhez képest
támogatja.
Midőn az általa megteremtett »Nem~
zeti Szíuház« fennállásának kilencvenedik
évfordulójához ért, ezt külön diszgyülésen
ünnepelte s ekkor elhatározta, hogy egy
nagy és a múlthoz méltó pompás monographiában kiadja a vármegye színészetpártolásának történetét. A »Pest vármegye
és a nemzeti színészet« című négy kiötetre
tervezett mű első kötete — a Nemzeti
Színház fent említett évfordulója alkal
mából — »A Nemzeti Színház megnyi
tásának története« címen meg is j elent.
(Rexa Dezsőd)
Peterdi (Marianovics) Sándor, színész,
színigazgató, sz. 1855-ben, Nagyszentmik
lóson (Torontál m.), megh". 1917. febr.
20-án, Újpesten. Színész lett 1873. október
havában, Hákosi Jenőnél. Pályája kezdete
után nemsokára naigyobb színházakhoz szer
ződik, h'ol elsőrendű és kedvelt tag' volt,
leginkább mint hősszerelmes és jellemszínészí. 1896-ban igazgató lett. Mint ren
dező is elismerés mellett működött. 1898.
jan. 9-én ülte meg színészkedése 25 éyes
jubileumát, Pécsett, Somogyi Károly tár-
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Bulatánál, mely alkalommal a »Babérfa és
kolclusbot« 0. színmű került színre. Műkö
dése 35 éves fordulóját 1900. jan. 19-én
ünnepelte meg, Szatmáron. Sólyom Lajos
így jellemzi: »Egyike volt nemcsak a le^Bzebb, de a legteiietségesebb és legrokonBzenvesebb szerelmes, társalgási és h'Ősszínészéknek. Szerepében a nemes előkelőség*,
kellemes, meleg beszéd, mely szíve rejtekk'amrájáiiak kápráztató kincseit hozta fel
színre, váltak különösen nagty eló'nyére és
kellemes liatást gyakorolt nemcsak az ér
zékenyebb lelkű férfi, de különösen a női
kíizönségre, mely benne e^ igaz férfiideál megtestesülését látta.« Főbb szerepei:
Grin!goire, Odiot Maximé, Romeo, Hamlet,
I I I . Richárd, Bakaj András, Bannai Gá
bor, Lear király, Márton Igazda (Sárga
csikó) stb. 1910. júl. 1-én nyuglalomba
ment. — ElsŐ neje: Oroszi Geongette,
színésznői, (L. o.) Második neje: Tóvári
Anna, énekiesnő, ez. 1864. ápr. 26-án. Szí
nipályára lépett 1881Í. október 'havában.
1 9 1 ^ máj. 1-én nyugdíjba lépett. Leánya:
P. Etel, színésznő, sz. 1884. aug. 10-én,
Budapesten. Mint primadonna, előkelő ne
vet szerzett a vidéken, í|g'y elsősorban Pé
csett, ahbl mindenkor lelkesen ünnepeltéH

Ferke (Patika), Puszta (Buta ember),
Gueriot (A negyvenéves asszony), Ervin
(Gazdagi lány), Adh'emar (Váljunk' el),
Radványi ezredes (Gyurkojvicfe
lányok),
Szentirmay (Egy magyar nábob), Gedeon
(Uj rokon), Benedek (Sok h'űhÓ semmi
ért), Bassanio (Velencei kalmár), Szepessy
Theodor (Déryné ifiasszony), Balázs (Nem
élhetek muzsikaszó nélkül), Marédhal (Most
jelent meg) ^ TeUheim (Bamhélm Mima) stb.

P e t h e s Imre_Xkechkemétí),,' színez, ren
dező, a Színiakadémia tanára, a Nemzeti
Színház Örökös tagja, sz. 1864. december
18-;án, Jászárokszálláson, megh. 1924. nov.
14-én, Budapesten. Iskoláit szülŐvánoeár
ban, majd Jászberényb'en végezte. 1883ban beiratkozott a jogra, majd blölcsészettani hallgató lett, de ^ y i k fakultáson
sem tudta ma,gíát beletalálni a tudomá-'
nyok viiáglába. Míg végre lelke vágyait
követve, a színművészeti akadémiára ment,
ah'ol azonban még a nagy színész-pedagó
gus, Szigeti József sem fedezte fel rend
kívüli tehetsegeit). Elvégezte ugyan az aka
démiát, de úgy tanárai, mint növendék
társai csak' afféle átla,gos színészt láttak
benne, akiből — 'giondblt,ák ok — igazi
nagy emberábrázoló sohasem válhátik,
I*etheő Atlála (|g(yiöngyösi), színész, SÜ.
A színészákádémia elvégzése után, 1890IS5lii máj. 1 l-4n, Budapesten. Iskoláit beu, Som<>gyi Károly társulatánál lett szí
Székelyudvaíhelyen végezte, majd Rákbsi nész, s&iol főleg szerelmes és bonvivant
Szidi növendéke lett. 1910-ben a Magyar szerepeket játszott. Az átlagnál azonban
Színház igazgatósága szerződtette, ahol itt sem emelkedett felül. Hja, a nemes
első szerepe a )>Frankfbrtiakí< c. vígjátékr gyümölcs lassan érikj- ö is úgy volt, mint
ban Jakabka volt'. Innen Almássy Endre nagy elődei, — '.Megyeri K'áioly és Egressy,
Szegedre szerződtette, de nemsokiára meg Gábor — akikről kezdŐ korukban senkivált és a Budapesti Színház ta^ja lett, sem olvasta le leendő nagyságukat. Az
azután ismét a Ma;gyar Színház kötelékébe igazi tehetséget azonban nem hogy elísüg^lépett. 1914-től 43 hónapig katona volt. gesztenó a meg nem értés, sőt éppen ellen
19171. november hátában a Belvárosi Szín- kezőleg, további önfejlesztésre sarkalja;.
hsaáÍGZ kapott meghívást, ahol számottevő Peth'es Imre ús eigyre tanult és szemlélődötti.
sikerei voltak- 1923. aug. 31-én innen el Lassankint megismerte a maga sajátos
búcsúzott, miután a Nemzeti Színház kiöi- színjátszói eszközeit és rájött, hbgjy aaokat
telélíébe lépett. Itt október 12-én mutat az akkor m^g divatos szaválási játékstílus
kozott be a »Kaméliás hölgy« Duval Ar- keretein belül nem értékesítheti, h'anem
mand' szerepében. Főbb szerepei: Vincze új utakon kell mqgind'ulnia,.
József (Te csak pipálj, Ladányi), Cso
Peth'es Imrének tíz é\Te volt szük'séigje,
konai Vitéz Mihály (Lilla), Széchenyi Ist hbigy Szárnyait teljesen kibonthassa, dg
ván gr. (A. híd), Domokos Sándor (A há- akkor aztán ^g^szerre fent volt a színészi zasságok' az égben köttetnek), Belizár diadal tetőpontjáui. Ki ne emlékeznék aa-,
(TiUa), PoAgrác István (Ötvenéves férfi), ő csodálatos Cyrano-jára,; amelyet Budán_
Béla (Terike), Ábel (Három csésze tea), játszott Malcíó Lajos színtársulatánál, a,
A nagyobb fiú (Gyerméktragédia), Papp krisztinavárosi színkörben? Nevét e^yazerrgr
~
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szárnyára vette a li'ír és vitte mindenfelé
.az országba, sőt a Nemzeti Színház igaz
gatói irodájában is felfigyeltek rái.
És mivel érte el Petbes Imre ezfc a
rendkívüli nagy b'atást? A lehető legegy
szerűbb külső kifejezési eszközökkel, de
— belül — a legnagyobb' átéléssel;. Abbun
az időben a szerelmes színészek a szé"p
hang* és a szavalás zenéjének varázsa alatt
állottaH És ezt kívánta tőlük a köaönségi isi. Petb'es Imrének azonban nem volt
szép hangja, nem is szavalt, hanem be
szélt, még pedig úgy, ahogy hősének lelki
állapota 6S adott helyzete megkívánta'- Nem
.játék' volt az, amit ő produkált, hanem
.a teljes átélés, a tökéletes beolvadás a
szerepbe.
Cyrano rendkívüli sikere követkoztében
egyszerre két előkelő fővárosi színház tett
szerződtetési ajiánlatot Pethes Imrének: a
Vígszínház é^ a Nemzeti Színházj. Pethes
ekkor már családos ember volt, tehát az
.anya,gilag csábítóbb' Vígszínház ajánlatát
fogadta el, de mindenki érezte, hogy ez
csak átmeneti állomása lesz a kiváló mű
vésznek. A Vígszínháznál két nagyobb szei'epet játszott: »Kurucz Feja Dávidcí-ot
és a »I)adá«-ban a félkezű embert. Mind
két alakítása méltó volt bensőséges Cyranojához. »Kurucz Feja Dávid«-ban keserűen
tüzes ma,g3'ar lélek Volt s történeti levegőt
hozott magával, a »Dada« istenfélő embe
rében csupa áhítatos meleg szív..
Pethes Imre 1903-ban szerződött a Nem
zeti Színházhoz. Voltak akkor is — szí
nészek' pedig —, akik azt mondták róla,
hogy ott nem lesz első hegedűs, de az
»Egyenlőség«-ben elért váratlan nagy si
kere teljesen leszerelte az aggódókat.
Pethes a maga egyszerű, de nemes pátinájú művészetével nemcsak Kogy nag^^sze^fíen bele tudott illeszkedni a Nemzeti
Színház művészi együttesébe, hanem annak
egfyik kimagasló ^'ezéralakj a lett.
Művésze volt a szónak s a mimikának
egyaránt. Voltak szerepei, ahol egyetlen
mozdulattal va^y csak puszta megjelené
sével is többet fejezett ki, mint hosszú
dikeióban az iátlagszínész. E tekintetben
elégi az »Örvény« járásbírójára, a »HazaJáró lélek« első felvonására; s a »Süt a nap«
tisz telelésére utalnunk.
Egyéniségében volt varázserő, amely
nemcsak a közönség're hatott, hanem kü

lönösen fiatalabb pályatársaira is s i,oy
működése a fiatal generácó fejlődésére is
jótékony hatással volt. E varázserő hatá
sát kitűnően érvényesítette a Színművé
szeti Akadémia tanszékében is, melyet
1919-től kezdve haláláig töltött be. Tanít
ványai rajongtak érte, mert nemcsak a
szigorú tanárt látták benne, hanem a jó.lelkű, gondos és érdekeiket mindig a szí
vén viselő atyai barátjukat is, aki még
anyagi áldozatokkal is igyekezett egy-egy
szegényebb növendéke sorsán enyhíteni.
J ó ember volt. És éppen olyan apostoHasan egyszerű, mint a művészete*. Sze
rette embertársait és rajongott a színpad
ért. A színpad és a család- Ez a hettŐ
volt a legkedvesebb neki. Ezekért élt. Öfc
is szerette mindenki, még a rendezői szék
ben is, ahol a fegj'olemtartást
mindig
cssz^hangba tudta hozni az emberséges bá
násmóddal.
Kiváló érdemeinek elismeréséül 1923;.
ápr'. 21-én kinevezték a Nemzeti Színház
örökös tagjának s a zárkózott életű mű
vészt olyan őszinte szívből fakadó ünnep
lésben részesítették, amilyet ritkán látott a
Nemzeti Színház színpada.
ugyancsak
ilyen meleg ünneplésben részesült 1921.
nov. 14-6n, amikor a Nemzeti Színház
színpadán századszor játszotta Cyranót.
Egyik kiváló sajátsága volt, hogy nem
voltali benne »star«-beli hajlandóságok. El
játszotta Ő a legkisebb szerepet is és ab
ban is éreztetni tudta igazi nagyságát.
A szerep lényegét mindig meglátta és
éreztette, anélkül, h'ogy az az átélés rová
sára esett volna;. Pepecselni, részlet-rajzokba
beleveszni nem tudott, nem szeretett. Nagy
vonalú volt. A külsőségekkel sem sokat
vesződött. A lélek, az volt nála a fŐ. Azt
kereste, azt mutatta mindig, drámában
éppen íigy^ mint a vígjátékban!.
Sokoldalú egyéniség voltl Sokféle szín
és sok színvegyület jellemezte. A nagy
szenvedélyek ábrázolása mellett kítünŐ ér
zéke volt a humor iránt is, amiről külö
nösen Szép Ernő aEgj'szeri királyii«-jában
tett bizonyságot »az öreg halál« tökéletes
eljátszásával. KitünŐ szerepei közül említ
sük meg Hamlet-et, Bánk-ot, Gregers-et
(a »Vadkacsá«-ból), Petruchió-t (a »Makraneos hölgy«-ből), Benedek-et (a »Sok
hűhó semmiért«-bÖl), Wasziljevics Fedor-t
(az »Élő holttest<í-ből) stbl stbL
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Utolsó szereplése 192-1. okt. 19-ón a
»Süt a Dap« délutáni előadásán történt|.
K i gondolta volna akkor, hogy a fiatalos
külsővel bíró művészt Örökre elveszíti a
Nemzeti Színház?!
Temetése nov. 16-án délelőtt a Nemzeti
Színház előcsarnokából nagy pompával
ment végbe. Hamvai a Kerepesi-temető
ben nyugszanak- Emlékoszlopát Jászárok
szálláson 1926. október l7-én leplezték le.
Később Jászberény szoborban örökítette
meg emlékét. Síremlékét Csorba Géza ké
szítette. Leleplezték; 1930. okt. Sl-én.
(Patáid József)
Pethes Sándor (kechkeméti), színész,
P. Imre fia, sz. 1899. máj. 28-.án, KasBán. Eredetileg orvosnalc készült. Színpadra
lépett 1920. október havában, miután si
kerrel fejezte be tanulmányait a színéfizakadémián. Eiöbb az
Apolló-kabaréban
volt szerződésben, onnan az Újpesti Színliáz szerződtette tagjai sorába, majd 1922
óta a Nemzeti Színház elismert tagja.
1924-ben elnyerte a Páfcosi Jenő-díjat.
Neje: Bondy Lili, kivel 1927.. okt- 29-.én
volt a! |iázassá|göt. — P. Sándor főbb sze
repei ezek; Füstös
(Bakony), Nestor
(Blanco Posnet), Blades (Vén leányok),
Havranek (A híd), Bartoló (János vitéz),
Báró Házy (Elzevir), Kontra (Vén gaz
ember), Sárfőy (Falusi verebek), Forgal
mista (Süt a nap), Keszeg Andor (Víz
kereszt), Moulinot (Szépasszony feleség"),
Tauer (Hang és mód). Márki (Tücsök),
Biondello (Aíakrancos hölgyek), Marquis
(Don Cezar de Bazan),. Kosnitzky (Há
rom testőr), Buniíós (Sok hűhó semmiért),
Bora J a n i (Nyúl a bokorban), Sanyi
bál-ó (Vége a szép nyárnak), Pap (Bunbmy), Lubin (Dandin), Hort László (Bál
ványok), Masham (Egy pohár viz), Lajos
(A szökött katona), Clítander (A misantrop), Garanbonciás diák (Rákóczi), Alexos
(Antonius és Clöopatra), Diafoirus Tamás
(Képzelt beteg), Ránk (Nóra) stb.
Peíhö Ádám, úttörő színész, működött
Budán, 1791—92-ben, Kelemen:
László
első magyar színigazgató
társulatánál.
(Ezután megvált a színészettől).
Peti Sándor, színész, szí. 1898. nov.
6-án, Kiskunhalasoa. Gimnáziumba járt,

de mert megbukott, inasnak adták. Ezután
polgárit végzett, majd érettségit tett. Ró
zsahegyi Kálmánnál tanult ezután és 1921ben lett színésszé. Előbb' az Apolló Kabaré
tagja volt, onnan meghívták az Andrássyúti Színházhoz, majd az Unió tagja lett.
Berlinben filmszínész volt. ]928~ban
a
Alag5''ar Színház szerződtette. 1929 óta a
Vígszínház tagja. 1929 júl, havában el
nyerte a főváros 1000 peng'Ős színész-juta
lomdíját.
P e t ő Endre, színész, sz. 1905^ febr.
14-én. Színészakadémiai tanulmányai után
1926-ban lépett a színipályára. ElŐbb
Alapi Nándor Országos Kamara Színhá
zánál kapott szerződést, majd két év múlva
Pozsonyba kapott meghívást. 1930. szept.
havában a Belvárosi Színházhoz szerződ
tették.
Peíöfi Sándor színészélete. Mi vezé
relte őt a színészethez? A lelkesedés. Sze
rette a szabadságot, a függetlenséget, von
zotta a dicsőség varázsa: színésszé lett. 15
éves diák volt és már akkor lángra gyúlt á
szíve: szerelmes volt a forró deszkákba',
.Ez időben járt Aszódon Balogh István
és Gál Mihály egyesített színtársulata,
akiknek előadásait sűrűn látogatta az ifjú
Petőfi és ezenközben -— amint már diá
koknál szokás — ő is szerelmes lett, még
])edigi egy Borcsa nevŰ színésznőbe. Az
ábrándos ifjú hamarosan elhatározza ekkor,
hogy színész lesz. Célja világos:
»Közéjük állni és elmenni vélök,
El, habár apámnak átka.
Anyámnak' könnyűi lesznek utitái'sam,
Csakhogy szabad, csakhogy független
[legyek!«
Szándékát elő is adta az igazgatónak,
aki azonban ürügyül iskolai bizonyítványt
kért. Az ifjú költő erre beállított Korén
nevű tanárához és megkérte, hogy adjon
neki bizonyítványt, mert színész szeretne
lenni. A tanár azonban sietett a diákapját felvilágosítani, ald persze csakha
mar eltiltotta a fiát a színháztól. ErrŐl
1845-ben így ír az Uti jegyzetek-ben:
»Professzorom (Isten áldja meg őt!), jó
nak látta, tettbe menendő tervemet egy
oly férfinak megírni, kinek eléggé nem
dicsérhető tulajdonsába volt: a színésze-
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tet csodálatraméltóképpen való módon .gfjrü- vél eg'y 8zínész-bariátomhoz« című versé
lelni Ezen ritka tulajdonú férfi történe ben így rajzolja:
tesen éppen az atyám volt, ki — mint jó
. . . »Menék ebédre és ebéd után
atyáihoz illik' — a veszedelmes hírvétel
Beigtatának
ünnepélyesen
után egy percig- sem fcésett pokoli lörA
társaságba,
nem kutatva, mi
vénybe sülyedéndŐ fia me'g'mentésére ro
Valék: diák-e, vag!y csizmadia ?
hanni'. S istentelen szánd'ékomtió'l
csakMiásnap felléptem a Pelesk'ei
u ^ a n eltérítettek atyai tanácsai, melyek
Nótárius-ban. HŐsle'g működem
még- hetek múlva is meglátszottak... há
Három
szerepben, minthbgfy összesen
tamon és lelkem porsátonának egyéb réA
társaságnak:
csak hat tagja volt.<í
szén«,...
De mit ér ilyenkor az apa,í szigor? Pe
Elképzelhető, hQ'gy ily kis truppnál'nemi
tőfi 1838 augusztus havában Selmecre ke lehetett Petőfinek' vajmi rózsás helyzete.
rült, alaol a német színielŐadiásokat láto- Bizony Ő is írta a színlapojkat, mint annyi;
g'atta-. Pénzszűkében lévén, nem tellett még sok más kisjövedelmű színész (nyomdát
karzati jegyre sem, tehát új ötlethez fo még. nem mindenütt ismertek akkoron a.
lyamodott: eladog*atta rubadarabjait ésnél- sötét vidéken!) és tisztogatta a színpadot,
külczött, csakho,giy lálmait megvalósítsa: melyet felépíteni és' lebontani js k'elletír.
színielőadást látni! Termésszetesen rossz és jó, hogy így volt, hiszen azért külön
bizonyítványt kapott. A kis Petrovits erre díjazás járt. Ó neki kellett a kellékekről^
elkeseredett és 1839'. február lö-én 'gya éa bútorokról gondoskodni, ha sorra k e 
log nekivágott Pestneky azzal a szándék rült, jegyeket szedett, meg a kortinát iskal, hogy beáll a Nemzeti Színbázhbz sta húzta, töltögette a lámp,ákát és a színpad
tisztának és majd idővel azután nagy szí díszítési munkájában is részt vett. E kis'.
nésszé fogija magát kiképezni. I t t álnév társulattal járt Ceee községben, Szilasbalhámcjg'é rejtőzött, felvette a Kónai nevet, son, Simontomyán, Szegfeaárdbn, Sárbogár-ezen néven szerepelt is mint statiszta, sze- don, szóval olyan helyeken, ahol ma is
repkihord'ó és kisegítő kellékes'. A színé csak' egészen kis vidéki társulatok fordul-szek apró szolgiálatokra használták! fel, el- nak' megl És mikor például Sárbogárdra
tüldczték ide-oda, sört és tormáskolbászt értek, közel volt az egész hatalmas trupp
hordott, az asszonyságiokat pedig előadás az éhenhaláshoí!.
után lámpással hazakísérte s ő minden
A romantikus élet Igiyiönyöre azonban-;
lealázó munkát is szívesen elvég'zett, hisz nem tartott sokáig^, mert Mohácson nem.
most már ott volt a lámpák előtt í j . . .
pártolta Őket a közönság! s így kénytelenek,
Hét hónapig volt a Nemzeti Színház voltak a szélrózsa minden irányába el
névtelen katonája s ki tudja, talán még oszlani. Ekkor Petőfi búcsút mond a szí-továbbra is ott marad, ba a szi:gíorú apa nészetnek, de föltette ma,'gában: »h'a Isten:
fel nem j.ön érte és el nem \iszi:. ígty el segít, nem örökre!«»., Ez időben is so-került Sopronba, ahol 1839 szeptember Ö-ián k'at koplalt szegény, de azért örömest tűrt
beállt katonának, innen Horvátország^ba veti mindent. Csak' az fájt lelkének, h b ^ szí-a sorsa. Két év után hazaboesátották ás nésztáraaiban egyetlen szikrája sem volt
r ^ v;ágyát követve, megint csak felcsa a művészetnek;. Orlayhoz írt egyik' levele-pott színésznek, Abday Siándor karcagi tár ben keserűen panaszolja, ho'gty: »e színész-sulatánál. Abday visszaemlékezéseiben így söpredék (a Sepsy Károly társulatát értve)'
ír Petőfi jelentkezéséről: »PetŐfi katona- majdnem merőben lelketlen fajankókból.
kicpenyeg^ben jött hozzám Karcagra, a szín áll, akiknelc a Iművészet fenségléről még csaík:
társulatomnál öt hónapot töltött. De szí fogalmuk sincs!«.... Szomorú napjait egy
nésznek' ügyetlen lévén, felvittem Pestre, szer icjgy derűs'epizód vidította föL Ugyan,ishol 50 frttal megujiánd'ék,bzvaj egy ügy Szegszárdon, midőn mint színlapkihord'ó
j-árt házról-házra, becsen,getett Augusz A n 
védnek adtam áti.«
Pestről a tolnamegíyei Ozorára ment Pe tal birtokos portájiára is, ahol fáradságát"
tőfi, ahol Sepsy Károly hattagfú társula »0gy ezüst tallérral« hbnoráltáki. Ez éppen.
tához szerződött és itt is Rónaii néven kapóra jött, mert régi terve volt felszedni,
játszott. A társulatiioz való felvételét »Le- a sátorfáját és tovább menni. Kis időre'
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Pápára visszatért az iskola padjaiba, de
már szeptember havában harmadszor is fel
csapott színésznek, Demény Dániel, majd
Csehfalvy Antal társulatához szerzŐdÜo.
Koplalt, nyomorgott. De a soli^ szenvedés
még mindig nem törte meg ambicióját,
sőt mindjobban meg^kedvelte a festett vi
lág tarkaságát, a falusi vándoréletet. A
következő igazgatója, Kétszery József volt,
akinél szintén kis fizetése lévéoi, szerepírást
is vállalt. Ezért a Inelléfeifoglalkozásért azon
időben csak 1 frt jiárt, de a szűkiös viszo
nyok] mellett az is jól esett a vándoi'színésznek. (A Petőfi-Házban ez időből
Őriznek eg^ szerepet, melynek ez a címe:
»Zolky, a vén diák«, dráma 2 felvonás
ban, írta Maltitz, fordította Havi Mi
hály*. Másolta: Hónai színész, 1841. Földváron^« Kétszery igazgató erre a szerepre
ezeket az érdekes sorokat je'g^ezte föl:
sBecsületemre állítom, hog^^ a fenti idő
ben Petőfi nálam Hónai név alatt társasá
gom tagja volt és h'ogy ezen darabot ő
másolta,.«) Kétszerynél se volt sokáigl ma
radása. A következő ig'azgatója Balcy Gá
bor lett, aHnek »társulata« leginkább családtaígjaiból rekrutálódott.
Ezt is otthagiyta és gyalogosan neki
indult az országútnak' Székesfehérvár felé,
ahol Szabó József jónevű iglazgató lállomásozott. A társulatnál Petőfinek volt egy
kunsági barátja, Szuper Károly. Öt kérte
fel, ho,g*y ajánlaná az igazgató fi^elmébe,
szerződtetés céljából. Szuper ezt igy örö
kíti megi híres naplójában: »A napokban
éi'kezett hozzánk qg'y pápai diák:, Ui minthó|gy kunsági, mint én, mert félegyháísi,
[a nagy fcöltő ugyanis sokszor azt mon
dotta, hogy Félegyházán született] engem
keresett föl, hogy mint földije ajiánljam
az igazgatónak!. Mint monda, rég von
zalma van a színészethez, sőt már m'^gl
is kísérletté egyszer Csehfalvi társulatánál,
de ott ri^tön abbahagyta. Én rögtön kész
séggel ajánlottam loözbenjárásomat s fel
is vétettem a társulatboz.<í Eszerint Pető
fit csakugyan szerződtette a fehérvári di
rektor s a színlapon Borostyán Sándor
néven szerepeltette. Petőfi november 10-én
első szerepét jiátszotta az ősi kbronázó vá
rosban a »Párisi naplopÓ« című vígijátékban; a második' inast osztotta rá az iigazgatója. Csak' pár szóból áll a színészet
történeti szempontból is érdek'es szerep,

melynek szövege így hangzák:: — vessétek
ki! (Józsefet visszatartja). »De mikor
mondom neki, nem szabad' bejönni!«
— Sok gyönyörűséges cseléd. — (Fel
kacag.) Ha-ha-ha!
— Bátorságom különös lábon áll. —•
(Inasok el.)
]\íint ebből is kliviláglik, kurta szerepecske volt az első szerep, de azért Petőfi
ennek is megörült, úgyannyira, hogy ezt
a históriai tényt azonnal meg is énekelte
az »Első szerepem« című versében, mely
ben keserűen említi:
))Színésszó lettem._Megik'apám
Az első szerepet,
•S -a-BZÍnpádoíT. először is
Nevetném kelletett.
É n ' á " "szerepben jóízűen
S szívemből" nevetek;....
""Pályámon óh,_jjgyi.s tudom
Leénd^'söF^sírni _még.«
E ténnyel ellentétben érdekesnek tartom
kutatásaim alapján eg^ másik nevezetes
eseményt megörökíteni. Ugyanis Németby,
György aggszínész, a »Pesti Napló« 1882.
évi 245. számában visszaemlékezéseiben azt
írja, hQgy Petőfi székesfehérvári d'ebüje
a »Bársony cipŐ« című regiényes vitézli
játékban folyt le, még pedig trikÓs sze
repben 8 »vékony, kissé igörbe lábszárai
val kissé furcsán nézett kí s csak fejét
horda oly ma^gasan, mintha az egész vi
lági őt uralná<íi... A jelzett darab cím
lapja így szólt: »Bársonycipő vagy Greifen Stein vára«.. Lova,gi néző játék 5 fel
vonásban. Pichler Karolina regéj e után
Zulima. Előjátékkal szabadon kidolgbzta
Birch-Pfeiffer Oharlotta. Fordította Ttes
Deáky Filep Sámuel ur Kolozsváron.«
Szék'esfehérviárott Homonnai, Borostyán,
Sajó, Pönögei és Dalma név alatt színész
kedett Petőfi. De nem sok eredménnyel.
Ugyanis Petőfi külső megjelenése nem volt
színpadra valÓ. Hangja nem volt csengő,
nem is volt erős, pedig azon időben, ami
kor a színfalhasogatás még divatozott a
vidéken, a »nagy bangot« szinte megköve
telte a publikum: Fizetéséről is csak keve
set moncUiatunk'. 28 forintot kapott mind
össze, ezt is úgtynevezett proporraóra.
Ebből persze sem étkezésre, sem fűtésre
nem sok' tellett és Petőfi glyakran ment
át Szuperhez melegedni. Egy ízben vacsora
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után sDisznótorbaníí c- liumoros versét sza
valta el, amelyen jól mulattató. Mert közben szorgalmasan verselgetett is (1842'.
május 22-én »Borozó« című versét már
az Athenaeum is közölte), sokat olvasott,
sokat tanult, önerejéből képezte magiáti. Már
ekkor eredetiben olvasta Shakespearet, meg
tanult franciául és még a rendezőjét iá
kioktatta, ka az idegen szavakat nem tudta
helyesen Idejteni;. Megyerit a »Tintás ÜTeg«
0, ismert liumoros versében ekkortájt éne
kelte meg:
j>Vándor szí nészkorá^an. _^íegyeri
fV"an-é7 ki e iievet_jQam, ismeri?)
KormolgíiTé', ^mínt más, a színlapot
"S'^'ap^oTr^zert_
"T'agy öt forintnyi,..bért,
y\rmíu.t_ ^mon dám,
Vagy öt forintnyi bért« v..
Ebbe az idŐbe esik az is, liogy vég
legesen a Petőfi nevet ^választottai. Fehér
vári lakása a színház mögötti kis uccában, ma Szent István ueca és Petőfi ucca
sarkán, a Magyar György-íéle
házban
volt, ahol Némethy György nevű színész
szel közösen bérelt szobát. Közös ágyukért
két-két váltó-forintot fizettek havonkénti.
A hiázon most is ott áll az emléktábla
ezzel a szöveggel:
I t t laliotí
Tíiudorszínész líoráíjim
G>1

1842. nov. 9. — i843. j a n . 10.
Ezidőszerint mozi van Petőfi hajdani
lakóhelyén.
Egy ízben a súgó beteg lett és őt
kérték fel, ho:g7 a sú^ót helyettesítse. A
büszke Petőfi megharagudott erre. Próba
után durcásan ment haza, este nem is
vacsorázott, pedig csak' átmenetileg bíz
ták rá ezt a tisztséget, míg, Görbe Ferdi
nánd, a súgió ismét jobban nem lett. Ha
ragjában »A súgó« címmel tíz strófás köl
teményt írt, abba öntötte ki mérgét. Amint
ennek híre ment a társulatnál, mag^a a
direktor, Szabó József,
felvilágiosította,
ho;gy csak helyettesítés miatt használták
súgásra. Mire Petőfi is megbékélt, örömé
ben pedig eltépte az új kiöltemónyfc.

A társulat azonban nemsokára felosz
lott és Petőfi is különvált. 1843. jan. 9-én
még Székesfehérvárott játszott, ll-én pedig
Kecskemét felé indult. És most átadjuk a
szót az öreg Szupernek, ki a naplójá
ban így emlékezik meg erről az utazás
ról: »tIárom napig utaztunk Fehérvárról
Kecskemétre; hiában, tél van és jól föl
kellett pakkolnunk a podigyászból. Velem,
családomon kívül, még Petőfi és Körmendi
Liua utazott egy szekéren. ElsŐ nap Pentelére értünk s eddig még csak tűrhető
volt utunk Fehérmeg/yében, de tegnap át
kelvén a Dunán, feneketlen sáron és ho
mokon keresztül vergődtünk nagy nehe
zen. A fiatalság azonban vígan utazott
és egész úton dalolt. Petőfi is becsípvén
egy kissé a dunai révnél és meglátván
Szalkaszentmártonnái a Dunaparton a csár
dát, hol apja korcsmáros volt, olyan enthuziaszmuszba jött a kocsin, hogy nem le
hetett vele boldogulni. Dalolt, káromko
dott, mindent tett örömébon.
Nó'm fölkérte Petőfit, hogy ne károm
kodjék olyan nagyon, mert bizony meg
veri az Isten, s még feldőlünk, pedig
kis gyermekünk is velünk van a kocsin'.
Inkább menjen — úgymond — más ko
csira, ahol nincsenek nők és gyermekeki.
Ü aztán el is ment nagy dühösen a nőt
len emberek kocsijára. No, volt ott aztán
danolás,. kiabálás s midŐn az enthuziaszmusz tetőpontjára ért, amidőn a Rákócziinduló ezen strófáját énekelték a legdühösebben: »és ha rája harc, vihar dúl, síkra
szólít bajnokotíí, kocsijuk eg^í^szerre fel
borult. Nőm szentül hitte, hogy Petőfit
veri az Isten, amiért oly szörnyen károm
kodik, — úgymond — jó, hogy tőlünk
elment, mert mi fordulhattunk volna fel.
Éjjelre aztán Szabadszállásra s így Kunföidre jutottunk. Itt aztán én is együtt
mulattam Petőfivel, annak örömére, hogy
most már Kunságban, azaz: otthon va
gyunk !«
Kecskeméten szintén Némethy György
volt a lakótársa; egy Dudásné nevű pa
rasztasszonynál laktak. Az egyablakú kis
szobában egyetlen á.p;y, fiókos szekrény,
festett asztal, két szék volt az egész bútor
zat. De nem hiányzott az íróasztal sem,
ezt a buboskemence patkája helyettesítette,
ott írta a verseit, amelyeket már közöl
tek' a lapok.
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Keoskeméten egy érdekes epizód történt
vele, amit Szuper így ismertet: »Febru.ár
S. Este sógoromat a színházba vittem s
Griseldist adtuk, amelybon olj komédiát
csinált Petőfi, hog'y a jiátek majdnem meg
akadt. Statisztának volt öltözve s épen
nem jutott neki spádé. Hiába követelte
a szabótól, hogy adjon neki kardot, mert
ő kard nélkül nem lép színpadra, nem
jutott neíd. Ho,gy hát kardtartója üre
sen ne fityegjen az oldalán, egy bunkósbotot dugott belé Petőfi, mit talán a kö
zönség észre sem vett volna, miután a
bot nem volt liosszabb, mint egy kard s
egyenes volt, mint a spádá. Azonban a
mellette levő vazall meglátta s elnevette
magát s megsi'igta a szomszédjának s íg;y
sorra mindnyájan nevettünk e bohóságon.
Désy a trónon, ült, mint Perszival, ette
a méreg s mormogott, liogy ily nagy tra
gédiában mit tudnalí nevetnii. Azonban
szájról-szájra neki is megsúgták, hogy te
kintsen csak Petőfi kardjára, melyre 6
is úgy kijött a sodrából, hogy elfelejtette
a szigiorú szavakat, mellyel Perszival el
űzi magától Grriseldist. Általános lett a
nevetés s csaknem a kortinát le kellett
ereszteni, hogy a szomorú játékot tovább
i s folytathassulíL«
Petőfit e cselekedetéért 5 frtra büntet
ték, de ezt a jólelkű igazgatója elengedte.
Kecskeméten eg^-- őszi esŐs délután ta
lálkozott Jókaival isi. Petőfi a már ismert
katonaköpenyt viselte, Jókai errÖl ráismert
és í^ kiáltott fel: »Petrovits!« Mire Pe
tőfi így válaszolt: »Nem Petrovits, ha
nem — Petőfi!« és mindjárt hozzátette,
hogy & most színész a helybeli társulatnál.
A találkozás örömére Petőfi másnap Jókai
vendége volt ebédre. Petőfi csinos violaszín-frakkot vett fel sárga gombokkal, me
lyek raindegyikén más-más állatfej pom
pázott. Később lemásolta Jókai
»Zsidó
fiúíc G, drámáját, amely akadémiai pályá
zatra volt szánva. Ezt azért vállalta el,
mivel Jókai pénzzel segítette és ellenszol
gálat fejében az ő ismert gyöngybetűi
vel lemásolta a darabot.
Március 23-án tartotta Petőfi jutalom
estéjét. Ez alkalommal »Lear király«-ban
a bolondot játszotta, amelyben jelentős si
kert ért el s Désy Zsigmond rendezője
»össze-vissza csókolta«. Az estbői 10 váltó
forintot kapott.

Kecskeméten egy ízben megengedte az
igazgatója, hogy saját versét szavalhassa;.
A »Szatmári ólmos botok« o. költeményé
vel nag'y hatást ért el. A diákság t o m 
boló lelkesedéssel tüntetett mellette. Ez
tetszett az igazgatójának is, aki most fize
tésjavítást is igértj. Most már lehetőség
nyílt arra, hogy pecsenyéhez is jusson,
mert Petőfi eddigelé csak ritkán jutott
ízes falatoklioz.
Petőfi kecskeméti színészkedése eg;>^ben
a színlaphordással volt egybekötve, de Ő
ezt sem bánta meg, hiszen ez is kis hasz
not hajtó mellékjövedelmet jelentett. Köz
ben verselgetett s bár a cenzor nem en
gedte meg, hogy versei napvilágot lássa
nak, mégis megjelentette a verseket sok
szorosítás útján. Ezt az érdekes epizódot
Szilády ICároly nyomdász így adja elő:
»Bejön hozzám egy sovány, sápadt, sze
gényes öltözetű ifjú s jelentve, hogy Ő a
most itt működő színtársulatnak tagja s
illetőlegi egyik cédulahordozója, kezembe ad
egy lap kéziratot azzal a kéréssel, hogy
azt nyomatnám ki neki újévkor k.osztás
végett. Akkoriban még erős cenzúra alatt
lévén a sajtó, meg kellett néznem: mit
akar kinyomatni s ez egy kedélyes vers
volt, a már eléggé ismeretes »Disznótorban« címmel és Petőfi Sándor aláírással.
Mondám neki: magam viszem el a cen
zorhoz s ha ez megengedi, szívesen ki
nyomatom az Ő javára. Cenzorunk akkor
az itteni kegyesrendi tanítószerzetnek fő
nöke: Sembera Kaláz József nevű tót em
ber volt, ki mindenre inkább alkalmas
le])6tett, mint elmeművek meg bírálására,
mert amint elolvasta a verset, egész indignációval monda: 5>Micsoda bolondság már
ez, hogy a. világban töltelékek vagyunk ?«...
stb. ezt nem engedhetem meg, non admittitur!« . . . Erre Petőfi jópajtásai: J ó 
kai, Gyenes Pál nekifeküdtek, Ők másol
gatták a verseket.
Kecskeméti színészéletéből való az itt
következő dokumentum, amely élénk vi
lágot vet az akkori idők viszonyaira:
Kötelezvény.
»Elismerem, hogy Vargáné asszonynalí:
két heti koszt fejében 23 frt, mondom:
huszonkét forinttal váltóban adós marad
tam, melynek lefizetésére a következő hus-
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véti hétre magamat -okvetetlen kötelezemj.
Addi;gi Í8, míg a fönt nevezett summa,
kezéhez adatik, zálogában marad nála két
pár fehér ruhám, ket lajblim, egy trikó,
egry pár csizma, egy tÖrűkliJzŐ, egy aranyos
rámájú kis tükör, melyeknek hozzámi való
szállítását a fönt nevezett asszonysáigj má
giára vállalja. Ezekre magamat kötelezem.
Kecskeméten, április 7. napján, 1843. —
Petőfi Sándor, színész.«

Kecskeméten összesen tíz verset írt.
Pozsonyban is megfordult a társulat. I t t
nagiy nyomorban élt, szerepet nem kapott,
másolási munkákból tengődött. Állandó la
kása sem volt,, mert az országgyűlések
tartama alatt borsós lárakat kértek a lakiásadók, tehát úgy segített a helyzetén,
hbg5^ a színházi cltÖzŐben rendezkedett be.
Ekkor mondta, hogy: »Ezek a színészek!
meg az oláhcigányok a legszabadabb^ em
berek Magyarországfban.í( Később színésziameró'sei meghívását vette igénybe. "Üres
idejét ekkor is verselgetésre használta feL
Pozsonyban majdnem német színésszé lett,
de Pokorny színigazgató az ajiánlkozását
visszautasította, mert Petőfi mag'yaros ki
ejtéssel beszélte a német nyelvet'. Eglyfizer aztán megunta a nyomorgást, felment
Pestre és Váhot Imre meg'hívására elfu
lladta a »Pesti Divatlap« szerkesztését. Vahbt igen érdekesen írja le a költŐ-színész
érkezését: »Egyszer csak egy mogon'a, de
jelentős, lelkesarcú fiatalember toppan a
szobámba, borzas hajjal, világos-színű vagy
inkább színehagyott kabát- és nadrágban
s mag^tetejű fehér kalappal. Igazi ván
dor bolygó-lélek, a viszontagságos, hánytvetett kalandoros élet sajátszerű bélyegé
vel, éppen mint egy felhőből cseppent garabonoás d6ák« . . .
E szerint seglédszerkesztő lett Petőfi,
amit egy gyönyörű versben is megéne
kelt. Címe; »Búcsú a színészélettől:«
Adom tudtára mindazoknak,
Kiket tán sorsom érdekel,
HOigy tiszta látkörét jtivŐmnek
Sötét, nehéz köd lepte el.
Eddigi Thália papja voltam.
Most ezerkesztö-seg'éd leszek,
Isten veled, regényes élet,
Kalandok, Isten veletek!

Szép élet a színészi élet,
Ki megpróbálta: tudja jól,
Bár ellene a balítélet
Vak órjásának nyelve szól.
Hogy én lelépek a színpadról,
Szívein nagyon, nagyon beteg,
Isten veled, reigiényes élet,
Kalandok, Isten veletek!
Igaz, hogy ottan a nózsának
Sokkal n a ^ o h b tövise van^
De oly rózsákat, mint ott nőnek,
Máshol keresni hasztalan.
Mindezt szivemben iigazolják
Két évi emlékezetek,
Isten veled, regényes élet,
Kalandok, Isten veletek!
Mert nem lesz nekem már kalandom,,
Pedi,g e nélkül e világ"
Előttem untató, kietlen,
Egyalaku nagy pusztaság:.
Ki egy országot átfuték, most
Egiy kis szobában ülhetek,
Isten veled', regényes élet.
Kalandok, Isten veletek!
De sorsom egykor még azt mondja,
Ha majd nám me.g'békülve néz:
»Eredj, ahonnan száműzélek,
Légy, a mi voltál, légy színész!«
Hát addig* is, míg újra elzárt
Menyországomba léphetek,
Isten veled, regényes élet,
Kalandok, Isten veletek!«,...
A szerkesztésért jó majgyaros kosztot,
szállást és havi 15 frtot kapott és ezen
kívül minden versét külön díj aztákj. De
nyug'batatlan természetével nem bírt. Me
gint csak elment viándorszínésznek. Egy
hétigi Debrecenben játszott, majd megjárta
Diószeget, Székelybidlat. Éhesen, leso^vá.nyodva, nyomorúsáigosan került vissza Deb
recenbe, kölcsön kellett kérnie, ha enni
akarL Aztán megint nekivágott a falvak
nak' télvíz idején, mint vándorszínészj.
Nem is bírta a szervezete, tífuszba
esett. Mikor felépült, vékony nyári rubában, megint elment gyalog Debrecenbe.
Itt már olyan kétsógbesett lállapotban volt,
hogy Piákh Albert enni adott neki és
lakni is megbívta magéhozi- De Ő nem'
akart terhére lenni, egy Fogas Józsefné
nevű színházi jegyszedőnŐnél bérelt la-
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kast. Ridegi szobájában csak egy igy me^
Qgy szalmaszéJi' volt és a szokásos boglyakemence, hol rendszerint a Verseit írta,-.
A temetőbe az út az ő uccáján vezetett;
a halotti ének' behallatszott a szobájáb'a,
ekkor írta ezt a szép verset:
:»Temetésre szól az ének,
'Temetőbe kit kísérnek ?
Akiárki, már nem földi rab,
Nálam százszorta boldogabb'«...
Fellépett Debrecenben is ez idŐ tájt.
De nyugtalan természete egy időre elvonta
a színészettől, visszatért az irodalomh'oaj,.
Pesten 1845-ben a Kerepesi-út 23. számú
házban lakott Szentpétery Zsigmond, Egressy ^Grábor és 3éni, Szigeti József, Udvar
helyi Miklós és Sándor és Páncsy Lajos
színészek, akik ugyanis Szentpéteryéknél
kosztoltak. (Szentpétery anyja kitűnő foaőnő volt.) Egy napon bejön Petőfi is
és itt meglátta Prielle Coméliát,' ald szin
tén itt étkezett. A költŐ-színész pillanat
alatt megszerette a nagy művésznfítj. És
odaszólt Ugressyhez: »Ki ez a kis leány ?«
•— Hát nem látod? A Hs Kelly, — volt
a Viálasíí. Mikor Petőfi elment, Eg^ressy
azt kérdezte PrieHetŐl, hogy tetszik Petőfi ?
Prielle azt felelte, hogiy sehogysem tet
szik', mert nem öltözikiödifc úigly, mint miáfiokl
Eklcor már szerelmes volt Petőfi, de
nem a kis Nellybe, hanem Szendrey J ú 
liába. Már kosarat is kapott az preigt Szendrej'től.
1846 Őszén Feleky Miklós színigazgató
működött a Nánássy Gábor-féle debreceni
színházban'. HJgíy ízben a »Két pisztoly« c.
népszínmű került színre, melyben Prielle
Cornélia Lenkét játszotta. E,giy változás
liiözben qgyszerre vagy 60 lelkes diiáld Pető
fit léljenzi. Mielőtt az új felvoniáist elkezd
ték volna,, CsÖngei Dávid — aki kitűnő
gitározó •\''olt és Bájkertit játszotta — éppen
színpadra akart lépni, de Prielle odaszólt:
— Ne menjen, szent Dávidom, kiki a
maga módja szerint tisztelegjen a k|öltŐnefc, amazok éljeneznek, magja gitározzon,
én majd énekelek!.
— Hogyan? — k^rdi Cs;öngei(.
— Látja, most jön az a jelenetünk',
midőn Lenkét felszólítják az éneklésre, te
hát nekem azt fQgj.ák mondani: »Esedezünk baronessz, énekeljen egjy népdalt 1«

— Értem!
— Aztán »fel,i fel, e vérző kebelrők
dal helyett rákezdjük, hogy »A virágnak
megtiltani nem leliek^. •— És ágy js íürtént!
A kitűnő ötlet leírhatatlan lelkesedést
keltett. Petőfi boldog" ittasultságában fel
rohant a színpadra, akiket nem ismert,
azoknak bemutatkozott és mindnyájához
így szólt: »Barátaim, testvérek vagyunk
az Úrban; köszönöm, h'ogy olyan szívesen
fogadtok', higyjétek el, hogy ma mégis
csak ti szereztétek nekem a legédesebb
örömet!«|.., Azután Priellehez
fordulva
így szólt: »KöszÖnőm, kisasszony, köszö^nőm, mégi akkor is, ha azt kívánta tud
tomra adni, h<^gíy a virág már azóta csaikugyan kinyilt;.«
— Ki is nyilt, he is zárult, — volt a
válaszi.
Mire Petőfi ezt viálaszolta:
— No lám, ilyenek a leányok, szere
tik affektálni, hogy a dér már fagy, pedig' fogadom, még az sem' érinthette olyan
óvatosan, hamar elrejtőzött előle - . .
A következő napon Debrecenben az a
hír fogadta, hogy Szendrey Júlia m^ásfhoz akar férjhez menni. Petőfi daoos lelke
felindulásában hirtelen tettre határozta el
mag!át: megkérte a próbán Prielle kezét.
Egy este a »Lara hét fia« q. darabban
Prielle menyasszony-szerepet játszott; Pe
tőfi újra feljött a színpadra és azt mondta,
hogy íme már kész is van a menyasszony).
A. harmadik felvonás után rohant Tóth
Mihály nevű paphoz, arra fcerve, hogy
eskesse okét Össze azonnalj. A reformiátus
lelkész azonban diszpenzáeió' nélkül nem
volt hajlandói őket azonnal lösszeadnii'. Máenap' a kathoHkus papnál is járt, mert
\aUásváltoztatá6ra is készen volt, de itt
ia eredménytelen volt a buzgtóltpdása|...
Ugyanezen idő tájban történt, hogy
FeleJíyt felkereste s azt mondta: »Te, én
holnap szavalni akarok !«>.. És Pelekynek meg kellett ígérnie, h'o.gy másnapra
kiteszi a színlapra e két szót: Petőfi sza
val. Csakhogy ez nem volt könnyű dolog,
mivel hatalmas úr volt a cenzor! Tehát
előbb a cenzor beleegyezését is H kellett
kérni. Az engedélyt maga Petőfi akarta
megszerezni. Elmegy tehát a cenzorhoz és
se szó, se beszéd, ezzel láll elébe: »Urasá-
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god a cenzor ?« —• A cenzoi- mérges lesz
a szoliatlan hang hallatára.
— Igenis, — mondja. ~ Kihoz van
szerencsém ?
— Szerencséje van Petőfi Sándorhoz,
ki a mai előadáson szavalni akar, — volt
a válasíJ.
— És mit akar szavalni ura8á,,^od, ha
kérdenem szabad?
— Kérdezni szabad, de nem mondom
me^! — jelenti ki kereken a költS.
Erre még ingerültebb lett a cenzor és
ígj rivalt fel: »Nem mondja meg? Akkor
nem szavalliatlK
Erre Petőfi faképnél hagyta az üres
fejű cenzort;... Este természetesen zsúfo
lásig megtelt a színház. Tombolt a közön
ség' és előhívják Petőfit. Az ifjú költő a
tapsot megköszönve jelenti, hogy nem sza
valhat, mert (és itt a cenzorra mutatott)
a cenzor nem engedi meg! »De eljön még
ezen uraknak is a napja!« fejezte be be
szédét Petőfi. Erre zajos tüntetés követ
kezett, előadás után pedig vidám lakoma.
A cenzor pedig hosszú orral tá.vozott
a színházból...
. . . Egressy Gábor protekciója révén ju
tott hozzá, hogy íálma teljesült és 1844. o|kt.
12-én végi'e fellépett a Nenazeti Színház
ban, a »Szökött katoná«-ban, Gémessy sze
repében, még* pedig Egressy jutalomjátékárai. A fellépés azonban nem sikerült'.
Egressy Gábor ígj nyilatkozik e kudarc
ról : »Sándor elejétől végi^ bátran, kedé
lyesen játszott és ügyesen is mozgott, csu
pán bang'ja volt egy kissé fakó a sok
dohányzástól. Hanem a végjelenetben ezt
kell mondania az illetőkre mutatva; »Ez
itl: a vőlegény, ez pedig a menyasszony«
— és Sándor e szavakat mondVány szóra
kozásból a leányt mutatta be vőlegényül,
a fiút pedigí menyasszonyul,-, mire a kai'zatról egy kis nevetés hallatszott. Sán
dor ez esetet a sors intéséniek v^eitte s a szí
nészi pályáról csakugyan végkép lemon
dotta . . .
>.. Lemondott tehát a pályáról, de hű
maradt barátjához, Egressyhez, kit 1847.
tavaszán Székesfehérvárra vendégszereplé
sére elkísérte; majd III- E.icbárd'-járói ma
gasztaló kritikát írt. De írt hozzá gyö
nyörű verset is, »Lear Mmly« előadása
hatása alatt, melyben Egressy elragadta őt
művészetével. í'gy kezdődik a vers:

»Megéuekellek!... de te léssz oka.
Ha énekem tán szabadon nem szárnyal,
Lerészegítéd szomjas lelkemet
jSíűvészetcdnek édes italával,.«
. . . Az álmodott nagy sikert mégis meg
kapta a színpadon, az ország első színszínpadán: 1848 március 15-én!
Egressy Gábor elsz;avalta a Nemzeti
Színházban lelkes közönség áhítatos figye
lése mellett szívéből írt »>Iemzeti dal«-át,
a Talpra magyart!
Az orkánszerű taps, a nemzet Öröm
ujjongása,, a diadal boldogító perce íiárpótlást nyújtott azért a tengernyi szenve.désért, amiből mint vándorszínésznek oly
sokszor kellett kivennie a részét. -.
(Erődi Jenő.)
JPetöfi színészi t e h e t s é g e . Az iro
dalomtörténet csodálatos egyértelműséggel
és határozottsággal tör pálcát Petőfi Sán
dor színészi kvalitásai felett. Megállapítá
sait meglehetős felületességgel és egyolda
lúsággal az általa produkált színpadi sike
rekre, illetve balsikerekre alapítja, anél
kül azonban, hogy közelebbről vizsgálná
a színpadi szereplések körülményeit. El
végre érthető ez, mert hiszen az iroda
lomtörténet elsősorban a költőnek irodalmi
méltatásával foglalkozik. De ha színészeti
szakkönyv foglalkozik' Petőfi személyével,
úgy szülíséges, hogy e kérdést behatóbb
vizsgálódáá tárgyává tegye és vizsgálja
meg, vájjon a színész szempontjából te
kintve is, elfogadhatjuk-e az irodalomtör
ténet erre vonatkozó megállapításait. A
színpad iránti vágyakozás már koraifjúsá
gában -— úgyszólván gyermekkorában —felébredt benne Aszódon, körülbelül 12—
14 éves diákkorában. A színészi tehetség
megállapítása szempotjából ez még nem
sokat jelentő momentum, mert hiszen a
polgári családok' gyermekeiek legtöbbjé
nél az ifjú években fellángol ej^szer a
vágy a színpad iránt. Selmeci diákkorá
ban azonban még élénkéhben ólt benne e
vágy; itt a német színészek előadásait
látogatta titokban és ettől, ép úgy mint
Aszódon, a szülői és tanári intések és dorgálások sem tudták visszatartani. A sel
meci diáiíok »Mag5'ar tá.rsaságában<í már
mint szavaló: is szerepel. A kör X I . ülé
sén a »Csák<í című költeményt szavalta
dicsérettel s a X ' X I I . ülésen, 1839. ja-
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nuárban, egy újabl:^ szavalata szintén »liözdícséretre méltó« volt. Most niiár hivatást
erezett a színészetre és még ez évben,
16 éves líorában, beállt a Nemzeti Színbázboz statisztának és apróbb színpadi
segédmunkálv elvégzését is elvállalta. Pár
bónapig' volt itt és hogy itt színpadi sike
rei neni' lehettek, ez csak magától érte
tődő. Midőn még ez évben katonának
állott, a soproni diákok irodalmi társasá
gában többször szavalt. Orlay .Soma
mondj a róla, hogy »modora a túlságos
színezés volt; szavalási modora rendkívüli
volt, plasztikai szabálj^ait maga készítetteí<.
Mikor a katonaságtól lS40-ben (17 éves
korában) kiszabadult és újra Sopronba
érkezett, első útja megint a színházba
vezette. Ezután egy p.ár kis társulatnál
színészkedett. E társulatok oly jelentékte
lenek (ripacs-társulatok) voltak, hogy itt
sikerekről, művészi produkcióról szó sem
lehetett. Meg is csömörlik a színészettől:
nemi a színészi hivatástól, de színésztár
saitól, kik szerinte »csőcselék, durva, lel
ketlen fatuskok«, kik a művészet magasz
tosságát felfogni képtelenek. 1840—41-ben
Pápán diákoskodik; sűrűn szerepel a
Tarczy Lajos vezetése alatt álló képző
társaságban. A IV. ülésen Vörösmarty
»Peti'ké«-jét szavalja, a bírálat szerint:
»a személy esi tőszavalat többnyire jó, do
testtartása és tagdejtése nem' kiel6gítŐ«.
A XLVIX. ülésen (1840. júl. 10-én) a
Szózatot szavalta paródisztik'us felfogás
sal, előrebocsátván: »labdacsul azoknak,
kiknek a színészi szavalástól gyomrok elromlott«. Bírálóit akarja kigúnyolni és
)>hüsszűra nyúlt képpel, magából egy ki
éhezett tót deákot alakítva, érzelgős han
gon, tótos dialefctussal« szavalja el a köl
teményt; a hatás nagy volt, Tarozay tanár
is jól mulatott rajta, mégis megrótták érte.
íme: a karrikirozás, parodizálás, groteszkség, mint a színészi képességek megnyil
vánulásai! A hangja ellen esett csak ki
fogás, mert »eltonipult és némi orrhang
zással bír; volt benne valami orgonaszerű
búgás<c. így szól a diákbírálók véleménye.
Ezenkívül arca nevetés közben kissé el
torzul, mert ilyenkor bal szemfogát két
mellékfoga nagyon előre tolja, ami zavarja
az arc szokott alakjának összhangját. Oly
tulajdonságok tehát, melyek abban az idő
ben, mikor a színészi érvényesülésnél oly

nagy súly esett a külsőségekre és csengiŐ
orgiánumra, bizonyára alkalmasak lehettek,
hogy az igaza színjátszó tehetséget és ké
pességet háttérbe szorítsák. 184-2. július
29-én tartotta a Kópzőtársaság az iskolaév
végén »örömünnep ét« a megyeház nagy
termében. Petőfi pályadíjjal kitüntetett
költeményeivel szerepelt a 21-számból álló
műsoron, ezenkívül elszavalta Szalkay Máté
»ölmosbotok<: c. költeményét- Ugyancsak
ő zárta be az ünnepélyt Vörösmarty »Liszt
Ferenchez<: c. ódájával. Már a társaság
előző ülésén, mikor
próbaszavalatként
mondta el az »Ölmosbotok«~at, szavalata
után nagj' volt a lelkesedés, Tarczy tanár
külcn is meggratulálta, a bírálók (Bárány
István ós Jókai Mór) szokatlan előadási
modora ellenére is kitünó'nek mondtáli. Az
ünnepélyen pedig oly viharos tetszést ara
tott, ol}' nagy volt a hatás, hogy a jelen
volt Eszterházy Pál gróf elragadtatásá
ban még egy külön arannyal toldotta meg
a pár aranyból álló jutalomdíjat. És ez
a Petőfi lett volna a tehetségtelen szín
padi előadó? A rossz színész?! Űjból szí
nésznek megy. Szabó Jó^ef színtársula
tánál Széliesfehérváron Almási Pista, a
rendező, bárha szépen, értelmesen szavalt,
az orrhangját nem szerette. A társulatnál
rettentőek' a iszonyok; egyes tagok a töb
biek keresetét is elköltötték, míg végre
felbomlik a társulat. 1843-ban Kecske
méten játszott kisebb szerepeket. Itt gon
dolkozó színésznek mondják, aki apró sze
repeibe is elmélyedt. Szerény alakja, ke
véssé színpadias arca, korlátolt hangter
jedelme, melj' tompa, kevés ércű volt, az
orrhang némi árnyalatával s a kitörések
ben még inkább eltompult, bizonytalan
testtartása mellett érvényesülhetett-e a fia
tal kezdő tehetség abban az időben, ami
kor a színész legfontosabb kelléke az volt>
hogy szép' ember legyen, hatalmas, menydörgő vagj' szerelmesen olvadozó orgá-nummal bírjon, és amdíor a proporció
a játszott szerepek nagysága szerint igiazodott, szóhoz juthatott-e a fiatal kezd^ még
oly szép fejlődő tehetséggel bíró színész
is ?! És mégis voltak' sikerei. A kortár
sak' feljegyzése szerint a )>Micz bán családjában« (Demeter szerepében) nagyon szé
pen szavalt, • a »Eorszellem« c. darabban
megnevettette a közönséget, többször még
is tapsolták, 1843. márc. 23-án jutalom-
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Petőfi

Petőfi színészi tetetsége
játékára »Lear király«-ban a Bolond' sze
repét játszotta. Álal:ítása és játéka oly
pompásan siJíerült, hogy Lear király ala
kítója, Deézsy Zsigmond, utóbb a Nem
zeti Színliáz tag-ja, ki úttörő színészeink
egyik' legjelesbike és kitűnő rendező volt,
a játék után megölelte és össze-vissza csó
kolta. Elképzelliető-e ez egy oly tehet
ségtelen színésznél, aminőnek Petőfit az
irodalomtörténet mondja. Hány M'^^álósága
a színészetnek tud 20 éves korából ennél
szebb eredményeket felmutatni?! Debre
ceni és székelyhídi színészkédésének siker
telen ségét is sok más körülménnyel (be
tegség, stb.) inkább magyarázhatjuk, mint
sem' tehetségtelenségóvel. Számításba kell
vennünk kitartó ragaszkodását a színészet
hez, amely most már nem a fiatalság
iSzokásos rajongása a színpad iránt, de oly
inlellektuelnél, mint Petőfi, miár bizonyáxa
ennél több, talán a hivatás és félreismert
tehetség térkeresése és érvényesülni akáüása.
1844. okt. 12-én fellépett Egressy juta
lomjátékán és ezt úgy szeretik feltüntetni,
mint egy végső kísérletet a színészkedésre.
Ez talán vitatható, mert hisz egy műves?
jutalom játéka és a vállalt kis szerep sem
alkalmasak arra, hogy egy ily sorsdöntő
elhatározás próbakövei legj'enek; valószí
nűbb, hogy akkor már végleg szakított
a színészettel és csak Egressy iránti ba
rátságból kereste e fellépést, hogy szemé
lyének' népszerűségével emelje az előadás
érdekességét és talán: anyagi sikerét. Ta
gadhatatlan, hogy Petőfi kereste a hírt,
dicsőséget és mikor a költői piályán ezt
elérte, érthető, hogy könnyű szívvel mon
dott végleg búcsút a színészetnek. És ha
utóbb csalódottan Gmlélcezik vissza szín
padi kísérletezéseire, a csalódás bizonyára
inkább szól az ott tapasztalt szomorú vi
szonyoknak, balszerencsés körülményeknek
és kontárok tülekedésének', mint saját szín
padi képességeinek. Hisz a későbbi 'évdk^
ben is nyilvános előadásaiban, szónoklatai
ban és szavalataiban mindig érvényesült
kitűnő előadó képessége. Jókai, ak|i kősvetlen megfigyeléshői ismeri Petőfi szí
nészi képességeit és aki elfogultnak Petőfi
vel szemben .éppen nem műndható, eze
ket írja róla: »Petőfinek valóban nagy
tehetsége volt a 8zínészethezí<. - . »magyarul szavalni, helyesen, érzéssel, változatos,
jellemző hanghordozással szavalni, még a

Zoltán

leghíresebb magyar színészek között ia
fisak kettőt ismertem, aki ehhez jobban
értett Petőfinek... »amellett alakító te
hetséggel is bírt, kitűnően tudott paro
dizálni. Ha most támadna hasonló: ki
tűnő színész lenne belőle; de laz ő kor
szakában maga az irodalmi válfaj is hiány
zott. Amit akkor a színésztől követeltek;
hatalmas páthosz, dörgő hang vagy olva
dozó, szerelmes orgánum: az mind hiány
zott PetŐfinél.« Orlay Soma ós Sass István
is hasonló értelemben írnak. Feltehetó'-e,
hogy e hozzáértő férfiak' a közvetlen ta
pasztalatok alapjián ennyire tévedhettek
volna?! ^p ezért, ha nem' is merjük még
határozottan kimondani, hogy Petőfi igen
is színész talentum volt, az ellenkező állás
pontot mégis fenntartással kell fogadnunk
és a kimeríthetetlen
Petőfi-kutatásnak
lenne szép és érdemes feladata, hogy tel
jes tárgyilagossággal világosságot derítsen
ezen kérdésre is.
(Dr. Farkas Ferenc.)
Pet-őfi Zoltán,
színész,. Petőfi Sán
dor fia, sz. 1848. dec. lÖ-ér;. Debrecen
ben, megh. 1870. nov. 5-én, Budapesten, a
Sánd'or-u. 12. szám' alatti házban, hajnali
3 órakor. (Keresztszülei Arany János és
neje voltak.) Atyja halála után Erdődön,
nagyatyjánál és Pesten, mostoha atyjánál,
Horváth Ádám egyetemi tanárnál nevelke
dett. 1865—66-han Szarvason járta isko
láit, .az ottani ev. főgimnáziumban, ahol
nagybátyja, P . István, atyailag gondosko
dott róla. De P. Zoltán a veleszületett
könnyelmű hajlamát követve, csakhamar
összeütközésbe jutott az iskolai törvények
kel. S b'ár nagybátyja kérlelte, későbh szi
gorral kívánt hatni rá. de mindez hasz
talan volt. Különös kedvvel látogatta a
paraszt lakodalmakat, hol igen szívesen lá
tott vendég volt s deli alkata, ügyes tánca,
behízelgő modora mindenki tetszését meg
nyerte. Sötétkékszínű fekete zsinórral sujtásozott magyar nadrághan és fekete attilában, fényes, magassarkú és sokráncos
csizm'ában járt és amerre ment, áhítat
tal kisérték minden lépését. Nemsokára
nyűgnek tekintette a fegyelmezett isko
lai életet s amint az első vándorszínész
csapat beállított Szarvasra, azonnal szí
nésznek akart felcsapni. De a színigazgató,
Csahy Imre, okosabh volt, semliogy Pe
tőfi nagyreményű fiát befogadta volna tájr
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Petőfi Zoltán
sulatállioz, sőt merő jóakaratból azonnal
besúgta a dolg-ot a gimnázium ig-azgatójának, Tatay Istvánnak, ki Zoltán sorsát
szívén hordva, szigorúan megleckéztette őt.
De eklcor minden intés hiábavaló volt.
Most már mindenáron színész akart lenni
s mert célját Szarvason el nem érhette, búcsúzatlanuí neld indult a nagy világnak'.
Elvándorolt a szomszédos Mezőtúrra és az
ott működő színész-társulatnál felvétette
magát.
De P. István rögtön ott termett és
elvitte magával Csákóra, azzal a szándék
kal, hogy ott személyes felügyelete alatt
mint magá_ntanuló folytassa tanulmányait.
Zoltán ki is húzta nála tavaszig, amibe
belejátszott az is, hogy később kitört be
tegsége ekkor már mutatkozni kezdett,
mert itt is hónapokig gyöngélkedett. Ta
vaszra azonban visszanyerte rugékonyságát
s most már nagybátyja tudatta vele, hogy
a Vll-ik gimnáziumi osztály másodüc' fél
évére személyesen íratja Őt be magántanu
lónak Pesten, hogy az elmaradt vizsgá
latot letehésse. 1867- ápr. 20-án Zoltán
erre ismét eltűnt CsákóiTiól és egyenesen
Debrecenbe ment, ahol akkor Lángh Bol
dizsár színigazgató 30 frt havi fizetéssel
segédszínésznek szerződtette. 1868-ban Sze
geden működött, Kocsiszovsziky Jusztinnál,
ahol P . Zoltán rendkivül szerette a ikényel-i
met, átaludta a próh,ákat és^ akaratlan ha
nyagságával gyakran megzavarta a ren
det és igazgatója csak azért nézte el e
szabálytalanságot, mert Petőfi fiáról volt
szó. Bz időben megpróbálkozott egyszer
egyszer nagyobb szereppel is, d'e sikert
nem tudott fölmutatni. Egyik jelentősebb
szerepe a »Baxankovios GryÖrgy«-ben a fia
talabb fiú volt. Gyenge színész rolt.,
Alakja, megjelenése tetszetős volt ugyan,
de fátyolozott hangja miatt nagyobb' sze
repekre nem vállalkozhatott, mindamellett
megmaradt e pályán 1869. év őszéig. Éle
tének utolsó nyarát Gleichenbergben töl
tötte, ahonnan kissé megerősödve tért haaa,
de pár hónap múlva elhiuiyt. Gyászje
lentését halála előtt két évv^l ő maga ké
szítette el Puszta-Csákón. Hamvait a Pe
tőfi-Társaság 1908. okt. 24-én exhumáltatta és a Petőfi-családdal közös sírba he
lyezték el a kerepesi-úti temetőben. Alak
ját »Zoltánka« c. alatt színpadra vitte
Krúdy Gyula, bemutatta a Magyar Szín

ház, 1913. nov. lÖ^n, Törzs Jenővel a
címszerepben.
Petrán (Csányi) Gyula, színész, sz.
1889. nov. 4^n,' Zombbrban. A felső
kereskedelmi iskola elvégzése után az Or
szágos Színészegyesület iskoláját végezte
el és eleinte Kolozsvárott, majd Hidvéghy
Ernő staggione társulatánál működött. Si
kerrel alakított szerepei: A nagyherceg
(Lyon Lea), Faun, A férj (Farkas), Szatin (Éjjeli menedékhely), 1920 óta a
budapesti államrendőrség detektívtestületének tagja. — Felesége: Hegedűs (Handei) Cornélia, naiva. 1912-ben lépett a
színpadra mint Kassai Károly tanítványa.
Játszott Aradon, Nagyváradon és Új
pesten. 1914-ben, amikor férjhez ment
visszavonult a színpadtól.
Petráss Böske, színésznő, 1907. okt.
havától a Népszínház tagja volt. 1913.
aug. 2S-;án férjhez ment bánó Podmaniczlíy
Györgyhöz. (Nővére: P. Sári, énekesnő.
L. 0.).
Petráss Sári, énekesnő, sz. 1888-ban.
Az Országos Színészegyesület iskoláját lá
togatta és először a Vígszínház színpadán
lépett föl az »Ancsi sír, Jancsi nevet«
e. egyfelvonásos Offenbaeh'-opérettben. Itt
tűnt föl Vidor Pálnak, a Népszínház ak
kori igazgatójának, aki nyomban szerződ
tette. Első fellépte a Népszínházban, HüvÖs
Iván operettjében, a »Két Hippolit«-ban
volt, majd' a »Papa lányacc o. énekes vígjá
tékban játszott. Igazi sikeremek sora azon
ban 1907. febr. bambán a »Sogun«-nal
és a »Hollandi lány«-nyal indult meg a
Király Színházban, 1910. nov. 14-én in
nen búcsút vett, miután Bécsbe, de
cember havában pedig Berlinbe szer
ződött. 1912-ben külföldön aratott dia
dalt, így májusban londoni,; majd ame
rikai színpadokon. 191-5.. ápr. 20-án ismét
hazatért, akkor a Király Színház vendége
volt. (»Lengyelvér«: Heléna). 1917. márc.
havában férjhez ment Sommerhoff Félix,
németországi gyároshoz, akinek Svájcban
is nagy vállalatai vannak. 1923. ápr. 19-én
új hiázasságra lépett Gordon Crock'erral,
a Skót-magyar kereskedelmi társulat igaa
gatójával. 1927. dec. SO^án fellépett a
Városi Színházban »A cigánykirály« c. ope
rettben mint Baróthy Anna. 1928* nov.
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Pewny Olga

Petróczy Alice
elején a londoni New Little Tíieatre új
angol vígjátékot hozott színre, »Ezek az
idegenek« c. alatt, amelyben P. S,ári is
fellépett, az angol közönség legdédelgetett«bb operettsztárja volt. A Times szerint P .
Sári volt az előadás foékessége. Főbb sze
repei: Nanett (Két Hippolit), Willibald
(Külteleki hercegnő), Bronislava (Koldusdiák), Ilona grófnő (Cigányszerelem),
Böske (Sportlovagok), Éviké (Á mádi
2sidó), Örzsi (Mézeskalács).
Boulotte
(Nászutazás a kaszárnyába), továbbá Dobó
Katica, Jeanettfej Marinka, a táncosnő.
Hamburgi menyasszony címszerepei stb.
1930. szept. havában Antwerpenben autórazerenesetlenség áldozata lett. Mellszobrát
a budapesti Színész-üd'ülŐ előcsarnokában
közvetlen a halála után állították fel. Ké
szítette Csorba Géza szobrászművész.
P e t r ó c z y Alice, színésznő. Atyja táb
labíró volt, Nagyváradon. Eredetileg ta
nítóképzőt végzett és csupán kedvtelésből
lépett fel Nagyváradon, műkedvelőkkel.
Mások biztatására azután a nagyváradi
színházban kezdte pályáját, Gróf László
társulatánál, onnan Kolozsvárra kerül,
majd 1928. nov. 16-án fellépett a Nemzeti
Színházban, a »Dolovai nábob leánya«
Vilma szerepében. A bemutatkozás igen
szerencsés volt, a közönségi'e jó hatást tett
előkelő megjelenése, szép magyar dikciója.
Kellemes beszédét ós őszinte játékát hang
súlyozottan dicsérte a kritika.
)>Petykö-fillérek.« »Petykó-fillérek«-nek
az Országos Színészegyesület egyik se
gély ző-alap ját nevezik; alapította Deák
Péter, volt vidéki színigazgató, bizalmas
néven: Petykó, kit vidéki színigazgatása
után a Színészegyesület pénztárosának vá
lasztotta meg. Á Petykó-fillérékből sze
génysorsú, kis-nyugdíjjal bíró színészeket
segélyeznek. A nemes célú intézménj 1905.
jan. 1-én lépett életbe. 1920-ban a P .
intézménye megszűnt, helyette a Deák Pé
ter-alapot létesítették.
P e w n y Irén, szoprán énekesnő,, sz.
1866. ápr. 17-én, Zimonybany megh.
1916. dec. 29-é^, Budapesten. 15 éves ko
rában a bécsi konzervatóriumban képez
tette gyönyörű hangját, majd Gansbachernél fejezte be tanulmányait, ahol az arany
emlékérmet egyhangúlag neki ítélték oda.

Ezután megkezdi diadalmas pályafutását.
Ott látjuk Hamburg, Frankfurt,' Mün
chen (3 évig), Hannover elsőrendű ope
rai együtteseiben. Innen Amerikába megy,
és ott is gyorsan hódított. Hazatérve,
egy csapással meghódította a mi közön
ségünket is. 1895. május havától 1902.
augusztus
haváig a M. Kir. Opera
tagja volt; első fellépése Erkel »Hunyadi László«-jában volt, mint Szi
lágyi Erzsébet és kivált a »La Grangsária<( bravúros eléneklésével dÖntŐ sikert
ért el. Több mint 80 szerepe volt a szubrett, koloratur, lírai és drámai szak'makörbül. (A házi tücsök: Dot; »A nürnbergi
mesterdalnokok«: Éva, stb.) — Első férjs:
Futtaky Gyula, hírlapíró volt, majd
Bruchsteiner Imre gyároshoz ment nÖül.
Azóta csak a hangverseny-dobogóról élvez
hették néha-néha nagy terjedelmű, meleg
fényű hangját, leginkább jótékonycélú est
keretében.
P e w n y Olga, operaénekesnő (szoprán),
sz. lS72-hen, Pancsován. Nővérének, P .
Irénnek (L. o.) sikeren felbuzdulva, ő
is énekesnővé képeztette magát nővére és
a bécsi konzervatórium oktatása útján;
1885-ben Hamburgban, 1886-ban Frank
furtban, 1889-ben Münchenben, 1890-ben
Lipcsében (a »Varázsfuvola«, Pamina) ope
ráiban aratta sikereit. 1893-ban
Nev/Yorkba kapott meghívást, mint koncerténekesnŐ; stettini operaévada után, 1895ben, a darmstadti udvari színház kötelé
kében (Tannhauser, Erzsébet) 189S-ig
műlvödött; innen elfogadta a newyorki
Metropolitan-Opera meghívását. Csak egy
évet töltött az új hazában, majd a bo
roszlói városi színház tagjai sorába lépett.
Itt is kedvenc szerepében, Paminá-ban lé
pett először a közönség elé,. Itt egymás^
után a legpompásabb szerepeiben van al
kalma fellépni; Elsa, Margarethe, Grófnő
(Figaro lakodalma), Agatha,
Santuzza
mind-mind diadalt hoz számára. Azonban
nemcsak a színpadon, hanem a koncertdobogón is ünneplik, az Egyesült Álla
mokban ép úgy, mint Németországban.
Az Egyesült Államokban nagy zenekari
hang^"erseny6ken Anton Seidl, Damrosch',
Paur stb. vezetése alatt (Beethoven IX.
szimfóniája szólói szólamát, Tannhauser Elisabethjét stb.) énekelte szinte páratlan si-
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Piarista iskolai

Pilisi LajiOs

dráma

lierrel. Haiigjánat technikai képzettsége pett. 1910. április havában felvétette ma
példaszámba ment és játéka — a kritikák gát a Színészegyesület kötelékébe. 1913szerint — »testet ad alakításainak«. Mo ban Miskolcon működife, onnan az Operá
zart- és Wagíier-szerepeiben oly kiválót hoz szerződtették:. 1924-ben Amerikában
nyújtott^ liogy az 1902. és 1904. évek- turnén volt, onnan visszatérve ismét tagja
l)en megliirast kapott a bayreuth-i ünnepi lett első dalműintézetünknek. 1925. okt.
játékokra, liol Freyát, Ortlindét, az első 29-én itt első ízben énekelte Tannliáusert,
lovagot és Parsifal virágleány szóló-sze komoly sikerrel, 1926. ápr. 25-én pedig!
repét alakította. Ezután nőül ment Scba- .Bánlí bánt vette át elsŐ ízben lés ekkor is
fer J . boroszlói igazságügyi taimcsosboz hatásosan adta a gőgös nagyúr szerepét.
192&. szeptember havában a berlini vá
-és a színpadtól viss2a,v^onult.
rosi operaház tagja, ahol elsŐ fellépte a
Piarista iskolai dráma. A piaristák »Lo'hengrin«-ben volt. 1929. máj. 17-én
latin nyelvű drámákat adtak elő, majd mint vendég fellépett a Városi Színházban
később magyart is. Ismertebb
piarista a »Tannháuser« címszerepében; ugyanerre
hayreutJú
drámaírók: Pállya István, Dugonics And meg;hivatott 1930 nyarára a
rás, EudrŐdy János, Benyák Bernát, Per- Wagner-színhiázba. Főbb szerepei: Lohenczel Imre, Katsor Keresztély, Simái Kris grin címszerepe, Pinlvérton '(PiUangókisaszszony), Sámson (Sámson és Delüa), Siegtóf, Péoby Domokos.
fried (Istenek alkonya), Alfréd (Denevér),
Pichler Elemér, operaénekesi. Előbb az Bánk bán és Tannhauser címszerepe stb.
Operaliáz fuvolása, majd vidéken karmes — Neje: Edvi IILés Erzsébet, kivel 1921.
ter, Németországban íiŐatenor lett. 1900- augi. 3-án kötött házasságot.
ban Pozsonyban működött; 1901. április
25-én volt az elsŐ fellépte a Magyar Szín
Pilisi Lajos, színész, sz. 1878. febr.
házban, a )>Denevéríí Alfréd szerepében.
24-én, Kalocsán, megh'. 1918. szept. ö-ián,
1902|. okt. 26-^án volt a l>emutatko2ása
Budapesten. Begényes életpiályáb
futott
a M. Kir. Operaházban, )>Hunyadi Lászlóxmeg. Papnak készült, de csakhamar le
bau, mint V. László. Operai műkiödése
vetette a reverendát és 1896 virágvasár
mellett a budapest-belvárosi plébániatemp
napján Deák Péter színigazgatónál szí
lom karnag:ya volt. 1925 táján kivándorolt
nész lett. Játszott a különböző nag'y vidéki
Amerikábavárosokban, többnyire kémikus .és jellem
szerepekben lépett föl, majd éveken át
Pierette fátyla, Dohnányi Ernő né
működött mint színig'azgató. Utoljiára a
majátéka 3 képben. »Beatrice fátyola« c.
sopron-szombathelyi társulatnál színészke
5 felvonásosából írta Sclinitzler Arth'uj^.
dett és Szombathelyen kezdett foglalkozni
Bem. 1910. máj. 7. M. Kir. Operaíiaz.
írással. A háborúban vonta aztán ma,giára
Szereplők: Pierrette: Szoyer Ilonka; Piera legszélesebb kiörök figyelmét. Bejiárta
r o t : Kornai Richárd; Arledbino: Guerra
a különböző harctereket és sűrűn küldte
Miklós; két Biedermayer baba: Kasztner
be leírásait a »Világ«-nak, amelynek belső
Lujza és Krammer Ilona. Külföldi szín
munkatársa lett. Háborús riportjait méltó,
padokon is bemutatták: 1910. jan. 22~én
meleg siker jutalmazta és három könyve,
a drezdai k'Ön. Opernhausban; 1910. máj.
amelyekben cikkeit összegyűjtötte, kápiós
18-án a krisztiániai Nemzeti Színházban;
olvasmánynak bizonyult. Nagy szándékok
1910. nov. 9-én a düsseldorfi Stadttheaégtek benne, foglalkozott Q^J színdarab
terben; 1911. szept. 20nán a bécsi Hoftervével, &^ regényét javarészben már
op érben.
meg is írta, amikor hirtelen eltűnt az
Pilinszky Zsigmond, operaénekes, sz. ő erős, szikiár, vállas alakja. Hihetetlen
1883. máj. 5-én, Budapesten. Diákkorá nek hangzott, hogy ez a délceg ember
ban harangöntÖ atart lenni, miután Qgy súlyos beteg. Pehervérűségben szenvedett
ideig nagybátyja harangöntőjében gyakor és mégj az ő szívós szervezete sem tudott
nokoskodott. Azonban mégis rászánta ma megbirkózni e nehéz hetegségtgd. Titkára
gát a művészpályára és amint befejezte volt a2 Orsaágüs Eadiklális Pártnak és igaz
'énektanulmányait, 1908-ban színpadra lé gató tar, ácsosa volt az Orsz. Színészegyesü— 485 —

Pillér Margit

Pintér Imre

letnei. Színműve: »Simon lovag éj^aloája«,
történeti színjáték. Bem', a budapesti Ha
diparkban, 1917.. aug*. 26-án. — Neje;
Pálffy Boriska, énekesnő, sz. 1892. január
1-rén, Kolozsviárott. Színpadra lépett 1914ben. Később dr. Bársany Lajos színész
neje lett.
Pillér Margit, színésznő, sz. 1870-ben,
Egerben (Heves m.). A Színművészeti
Akadémia elvéigizése után első szerződése
Tiazay Dezső kassai színig-azgatóhoz kö
tötte. Alint naiva és szende színésznő aratta
megérdemelt sikereit. Kassáról Szatmárra
szerüődctt, Kömley G-yula színigazgatóhoz,
Szatmárról iVlató Lajoshoz, később pedig
Pesthi Ihász Lajoshoz hívták meg. Fő
szerepei: »IV. László«-'ban,' Aida, »Vasgyáros«-bün
Claire,
»Aranyember«-b'en
Noémi és Timea, »Dolovai nábob leányá«ban Szentirmayné stb. Édesanyja halála
után otthagyta a színpadot (1902-ben) és
a Máv. szolgálatába lépett. Jelenleg a
Máv. nyugalmazott tiszüáselője.
Pintér Dezső, színész, sa. 1874. márc.
S^án, Gyöngyösön. Atyja P- Alajos,
anyja Bugiáth Júlia,. Papnak szánták a
szülei, <Íe 18 éves korában Szabó Gábor
nál színész lett, TécsŐn (Máramaros m-.)Ezután Gáspár JenŐ az igazgatója, ahol
szerelmes szerepekre fogták. Kisbereznán
azonban a trupp széjjel oszlott, mire fel
jött Budapestre lés itt Rákosi Szidi növen
déke lett, majd elszerződött kisebb-naigyobb
társulatokhoz (Erdélyi Miklós, Micsey
Kunhegyi, Monori stbi.). A világháború
alatt katonának vonult be, majd Gyöngiyösön a városi számvevőségnél kapott alkal
mazást. 1920—1925~i;g a debreceni szín
ház tagja volt. 1922. aug. 26-án megülte
30 éves jubileumát. Irt egynéhány szín
darabot, amelyeket részben a fővárosi ligeti
színházakban :és a vidéken játszották. 1929.
okt. 1-én nyugdíjazták.
Pintér Imre, színész, sz. 1864. okt,
6-^án, Vácott. Diákcsinyjei miatt negyed
magával kiaártáJc a vá-ci kegyesreadi gim
náziumból, mire Pestre vitték, hogy nagy
apja pék- és cukrászmesterségét folytatva,
idővel annak örökébe lépjen. A nyugtalan
természetű fiúnak, aki már az iskolai pa
dokban is gúnyverseket írogatott,, egy-egy
haragos pajtásáról, sehogy sem' tetszett a

sütemény-kihordás, s csakhamar vissza
szökött Vácra, özvegysorban élŐ édesany
jához. Rövidesen ismét Pestre kerül, Luzsa Mihály uram Kerepesi-úti fűszer- és
gyarmatárukereskedésébe, ez éppen középen
volt a Nemzeti- és Népszínház között, sok
művész volt a törzsvendége, ez lobbantotta
lángra az alvó szikrát. Négyhavi tanonckodás után felvétette magát a Népszínház
kórusába és harmadnap már a sComevillei
harangok«-ban ő játssza a csősz szerepét.
Öt évi kórístásk'odás után Pécsre kerül,
mint segédbaritoDíista^ két hónapra már
ő énekli Kippet, Bippót, Erminio gró
fot, Somogyi Károlynál 4 évig működik^
Győr, Sopron, Kaposvár városában. Innen
Krecsányi Ignáchoz Budára, onnan Po
zsony és Temesvárra megy, a^hol a nép
színműveken kivül az operák vezető sze
repeit is énekli. Három évvel később első
feleségével, Szép Olgával (sz;. 1872. márc.
22. Szabadkén, megh. 1906. jún. 19. Bu
dapest) együtt már Kolozsvárott játszik
Ditrói Mórnál, aki egy évvel később a
Vígszínházhoz szerződteti- Énekes-darabok
hiányában szerződését felbontva, Szép Ol
gával együtt Aradra szerződik,, Leszkay
Andráshoz, mint opera és operett-bariton,
egyben mint rend'ezŐ is. 1900-ban Nagy
váradon az új Szigligeti Színháznak lesz
a főrendezője, majd 3 év után vissza
szerződik Budapestre a Népszínházhoz, ahol
mint Blaha Lujza partnere domináló sze
repekhez jut. Színdarabjai a Budai Szín
körben kerültek színre: »Lugo&i erdŐ«
»Szellő Judit«, )>Falu rózsája«,, míg a
»Pezsgő után« e. 3 felvonásos énekes vígjá
tékát Vidor Pál előadásra kitűzte Blaha
Lujzával a főszerepben, Dóczi muzsikájá
val, de Vidor Pál öngyilkossága miatt a
darab elmaradt. Nagy jelentős sikert ért
el a »NépfÖlkelők« c. háborús filmjével,
mely az Apollóban és az Omniában került
színre zsúfolt házak mellett. A filmet kü
lönben egész Németország és Ausztria hir
dette a szerző arcképével. Gramofónlemezei még ma is közkézen forognak. Főbb
szerepei: Laci (Sárga csikó). Jani (In
gyenélők), Csillag (Piros bugyelláris),
X X V I I . Balduin (Külteleki hercegnő),
Gáspár apó (Comevillei harangok), RipRip (címszerep), KokÓ (Mikádó), Gyurka
(Gyimesi vadvirág) stb. — Második fe
lesége Parlaghy Cornélia. (L. o.)
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Piros buoyelláris
Piros bugyelláris. Eredeti népszínmű,
dalokkal 3 felvonásban, írta: Csepreghy
Ferenc. Zenéje Erkel G-yulától., Előadták
1878. nov. 22-én, a Népszínházban. Sze
reposztása: Török Mihály: Eöry Gusztáv;
Zsófi: Blalia Lujza; Csillag Pál: Tamássy József; Petálí káplár: Tihanyi Mik
lós ; Pennáa: Együd' István; Hájas: Hor
váth Vince; Kósza Gyurka: Vidor PáJ;
Julis asszony: Pártényiné Csörsz Teréz;
Kata cigányasszony: Klárné Angyal Ilka;
Menczi: Komáromi Mariska. 25-ik elő
adása 1879. máj. 6-án volt; 50-ik előadása
1880. nov. 4-én és 100-adszor 1894. jan.
9-én került színre. A Népoperában 1912.
okt, 19-én került színre.) A Vígszíriház
is műsorába iktatta fennállása 25-iIi év
fordulója alkalmából, 1921. máj. 7-éii. A
béc-si Raimund'Theater bemutatta 1897.
febr. 13-án.
Plá.giuill, a szerzői jogbitorlás egy
neme. A szerzői jogbitorlás úgy követhető
el, hogy (mindig a szerző eriged'élye nélkül).
1. Valam ely szellemi terméket a szerző
engedelme nélkül, bár nevénelí: megnevezése
mellett, valamely formában felhasználnak.
2. Ugyanez, de a szerző nevének elhallga
tásával. 3. Ugyanezen cselekmény oly for
mában, mintha a szellemi termék másnalí—
legtöbbször a felhasználónak —• tulajdona,
szellemi produktuma lenne. Ez az utóbbi
a plágium. A szerző jogait a szerzői jog
ról szóló törvéoiy védi, kártalanítással és
szigorú büntetőintézkedésekkel biztosítja. A
szerzői jogbitorlásról legtöbbször irodalmi
művekkel kapcsolatban esik szó', d'e az
újabb gyakorlat terrénumát igyekszik lé
nyegesen kiszelesbíteni. így védelem alá
helyezi a rendező munkáját és legújabban
a színészi alakítások eredeti felfogásait és
ötleteit is így igyekszik védelmében részesí
teni. Sok ilyen Ötlet, maszkban,) egy-egy
beszúrásban, jellegzetes öltözködésb'fin,, gesz
tusban szinte hagyományossá vált s nélküle
az alakítás már el sem képzelhető, így
pl. a »Cigánybáró<í operettben Carnero bot
jának végén levő gombot egy alma helyet
tesíti, melybe az egyik cigáiny e szavaknál:
»a pénz az övé« — beleharap; ez az ötlet
is egy színész kitalálása és ilyen sok ezer
miás van. Ezeknek szerzői jogát igyekszik
az újabb gyakorlat az ötlet szerzőjének,
kitalálójának javára biztosítani. Ez a kér

dés az 1930-iki nemzetközi színészkon
gresszus programmjának egyik fontos tár
gya. A követendő eljárás most van kiala
kulóban.
(Dr. Farlcas Ferenc}
Plasztikus díszlet, tulajdonképen a
szoborszerű, erősen kidomborodó díszlet;
oly színházakban használatos, ahol soro
zatosan, en suite adnák valamely darabot
s a díszlet (a tűzoltóság beleegyezésével)
heteken át a színpadon maradhat. (Mol
nár F . »VörÖs malom.<í Magyar Színház).
A P . ugyanis legtöbbnyire kényes dísz
let, romlik a szállításnál és ezért kell kí
mélni. (V. ö. Díszlet. Függődisziet).
Podinaniczky Frigyes báró (podmanini és aszódi), v. Uí t. t., országgyűlési
képídselŐ, sz. 1824. jún. 20-án, Pesten,
megh. 1907. okt. I9-én, u. o. Közép
iskoláit 1838—42-ig Pesten, a jogot Kés
márkon végezte. 1848-ban a Károlyi-hu
szároknál mint kapitány vógigküzdötte a
szabadságliarcot. 1875. márc. havában Itinevezték a Nemzeti Színház intendánsává,
azután 1885-ig az Operaház intendánsa
is volt. Működése maradandó nyomot ha
gyott hátra úgy a két műintézet, mint
egyáltalán egész művészi élefcüak történe
tében. Tiszta, nemes műízíés párosulva
igazi jóindulattal — ez volt a főjellem
vonása. Ney Dávidot voltaképen ő fedezte
fel.
Podmaiiiczky Jözsef báxó (podmanini és aszódi), cs. kir.; V. b. t. t., kama
rás, aranykulcsos főispán,; sz. 17Ö6« júl.
39-én, megh. 1823.; máj. 11-én, Pesten.
Ö volt az első magyar színházi intendáns.
Atyja báró Podmaniezky J.ános, anyja
Kisfaludy Zsuzsanna. — Kiváló szellemi
képességű fŐúr, aki nagy műveltségével,
minden komoly és kulturális kezdés iránti
érdeklődésével, a tudományok buzgó pár
tolásával tűnt ki korának társadalmából.
Igénytelen, szikár, púpos emberke volt,
akinek nem előnyös,; tetszetős és vonzó
külsejét szerencsésen pótolta gazdag ben
sőjének annyi érdekes vonása. Jelentőségét,
egyéni kiválóságát igazolja, hogy mikor
a napóleoni időkben a franciák 700 milliá
badisarcán osztoztak a lehengerelt és ak
kor felülkerült középeurópai hatalmak,
Ausztria Párizsba küldött megbízottja 5
volt. Ránk r\ézve abban b'ír nagy jelentő-
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Podmaniczk'y Károlyné bárónő'

Pogiánj József

seggel, hogy ő volt az elsŐ magyar szín
házi intendáns. Kaídnczy Ferenc kérte
fel, liogy vállalja ezt a nemes, de felet
tébb terhes hazafias szolgálatot; ő akkor
a Helytartó Tanácsnál viselt tisztséget s
így annak engedélye kellett számára. A
H. T.. szívesen beleegyezett, mert akkor
még közvetlenebbül figyelhette a magyar
.kultúrának ezt az előretörését, tehát meg
adta az engedélyt, hogy a gr. üádíay Pál
igazgatósága alatt .álló társulatnak 6 legyen
az intendánsa. 1791.J februárjától áH az
ügy ólén, rögtön új, szigorúbb törvényt
alkot a színészek számára s igen nagy
szigorral vezeti Őket, fegyelmet teremt s
az állandósulás lehetőségét előbbre vitte.
Működése egészen addig, míg az 1794.
évi botrányok el nem kezdődnek — áldá
sos. A Buseh-fóle régime, amikor ez a
német direktor mint vállalkozó vette át
a magyar színjátszó társaságot — hatal
mát, befolyását csökkentette s igazán csak
a H. T.i tartja benne a lelket, hogy aztán
egyre erélytelenebbé, kedvetlenebbé lévén,
1795. tavaszán már semmivel sem gondol,
ősszel még ott van, de aztán semmi híre,jele működésének.
Podiuítaiczky K á r o l y n é bárónő (sz.
báró Nosztitz Jeankendorf). 1835. nov.
18-án Pest vármegyéhez ezt a levelet in
tézte: »Örömmel értettem, hogy a' tekin
tetes Karok és Rendek tegnapi napon tar
tatott köz-gyülésökben a' Kerepesi-úton el
kezdett játékszín építését továbbá is köz s
álliatatoB lelkesedéssel elhatározák, E' ne
mes ügynek némi nemű elŐsegélésére én is,
ámbár idegen nemzetü vagyok, de még
is uj szép hazám iránt tartozó szent kö
telességeimet ismervén, bátor vagyok a
tekintetes nemes vármegyének 25 öl hasíttatlan (Prügel) cserfát tégla-égetésre vagy
egyéb használatra alázatosan ajánlani,
melly az én Kartallal határos Mindszenti
erdőmből akár mikor elvitethető, egyedül
azt sajnálván, hogy szegény özvegy lé
temre a' tettes Karok és Rendek ezen ha
zafiúi nemes intézetét méltóképpen tete
mesebb áldoz;atokial nem segithetem'í<. (-A.
levelet közli a »Honművész«, 1835.,| 96.
Bzáma, 769. oldalán).
Pogány Ferenc ár., operaénekes (ba
riton), sz. 1888. de'c. IS-án, Máramaros-

szigeten. Budapesten jogászkorában tanult
énekelni. 1914-ben mint tartalékos had
nagy indult a világháborúba; orosz fog
ságba kerülve, 1920-ban tért haza. 1926ban ügyvédi oklevelet szerzett s azóta ezen
a pályán is működik. 1912-ben szerződ
tette a M. Kir- Operaház, ennek tagja
maradt az 1929. évi úgynevezett »leépítésig.« 1924-ben Lipcsében vendégszerepelt,
elismerés mellett. FŐbb szerepei: Telramund (Lohengrin), Rigoletto,
Scai-pia
(Tosca), Alberich (Rajna Hncse); Abimelek (Sámson és Delila), Don Inigo Gomea (Pásztoróra), Faninal (Rózsalovag),
Beclanesser és Kothner (Nürnbergi mes
terdalnokok), Biteroff (Tannháuser), Ping
(Turandot), Papageno (Varázsfuvola), Tonio (Bajazzók), Alfio (Parasztbecsület),
Cremonai hegedűs stb.
P o g á n y György, operaénekes (tenor),
sz. 1884-ben, Vácon, megli. 1924. márc.
27-én, Budapesten. ElŐbb Bemb^en lépett
színpadra, 1909. nov. havában, a »S.ámson
és Delila« Sámson szerepében, amidőn a
kritika egyhangú magasztalással írt a fia,tal énekes szépen csengő, üde tenor hangjá
ról, kitűnő iskolázottságáról, zenei bizton
ságáról, ízléses előadásáról és kifejező já
tékáról. Pályája nálunk' 1911-ben az ak
kor alakult Népoperánál kezd'ŐdÖtt, ahol
nagy reményeket fűztek éi'tékes orgánumá
hoz. »Quo vadis?«-ban mutatkozott be és
szép sikerrel adta Meister Vilmos, Manrico, Alfréd, Don Josó szerepeit. Később
külföldön működött, majd' az Operabázhoz
szerződött és Lohengrint, Siegfriedet, Radamest, Bánk bánt énekelte. 1916. máj.
13-án a M. Kir.| Operaházban fellépett
mint vendég a »Oarmen« Don José-jában,
1924-ben a Városi Színházb^an Asszad és
Faust voltak újabb szerepei. Pázmán Fe
renc búcsúztatta.
P o g á n y Jíízsef, hírlapíró, sz. 1892.
febr. 20-án, Újpesten., Iskoláit Budapes
ten és Kiskunfélegyházán végezte. Itt írta
első színilíritikáit, a helybeli lapokban. Fő
iskolai végzettséggel tért vissza, Újpestre,!
ahol Papír Sándor társulatánál kardalos
lett, majd mint kármester műkiödött. Pa
pír Sándor halála után végleg az újsága
íráshoz pártolt át. A háború alatt mint
főhadnagy teljesít szolgálatot. Leszerelés
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Polgíár István

után a »Szín'Iiázi Világ« c. hetilap segéd
szerkesztője, majd. a »Pesti NaplÓK belsŐ
munkatársa lett. A »Délibáb« c. színházi
lietilapnak megindulása óta szerkesztője.
Pogány MöriCj építész, az új Nemzeti
Saíniiáz tervezője, sz. 1880. aug. 13-án,
Nagyenyeden. 1890-ben Kolozsvárott járt
gimnáziumban, majd Budapesten Tőry
Emil építész irodájában dolgozott. 1913ban elnyerte a Nemzeti Színház tervpályá
zat első díját. 1929. júl. havában kormányfőtanácsosi címet nyert.
Pogátscher Lajos, az állami színhá
zak főpénztárosa, sz. 1877-ben, Kismarton
ban. 1903-baii került a honvédelmi mi
nisztériumba, ahonnan 1911-ben kinevez
ték a M. Kir. Operaház főpénztárosának,
Bánffy igazgatósága alatt. Azóta az ál
lami színházak összes pénü^gyeit vezeti.
Poldini Ede, zeneszerző, sz. 1869. ápr.
13rán, Budapesten. Dédapja a múlt szá
zad SO-as éveiben vándorolt be Lombar
diából Magyarországba és Győrött tele
pedett meg. Nyomdász volt, fia is az
lett. P. E. gondos zenei Idképzest kapott
Budapesten a Nemzeti Zenedében'. 1892ben az Orsz;. Daláregyesület
pályadíját
nyerte el egy feltűnést keltŐ, művészi ki
dolgozású férfikarával. 17 éves korában
külföldre került, majd Svájcban, Bergerocban telepedett meg. 1930. nov. havá
ban kormányfőtanáesos lett- Művei »Északi
fény(í, ballet 1 felv. Szövegét írta: León
Viktor. Bem. 1894. máj. 9-én, M. Kir.
Operaház. »A csavargló és a királykisaszszony«, vígopera 1 felv. Szöveget versbe
szedte Seli,gmann A. Ford. Viárady Sán
dor. Bem. 1903. szept. lÖ. u. o.' 25-ifc
előadás: 1906. márc. 28. 75-ik' előadás:
1926. dec. 11. »Farsangi lakoda]om«, víg
opera 3 fely. Pályanyertes szövegét írta
Vajda E r n a Bem. 1924. fehr. 16. u. o.
50-ik előadás: 0. H. Becker dr. egyetemi
tanár, porosz líiözoktatásügyi miniszter tisz
teletére 1926. máj. 27-6n. 1929. szept.
20-án 75HÖdször adták. Drezdában az ál
lami Operaház bem. 1925. okt. 24-én, a
göteburgi Dalszínház (Stora Teatern) is
előadta 1927. márc. Egyéb művei: ))Hóféhérke(í, »HamupipŐke«, »A vasorrú bába«
stb. — Nővére: P. Lujza, 1894. okt. 30-án

férjhez ment Kerner Istvánhoz (L. o.),
megh. 1914. ápr. 24-én, Budapesten. (30
éves volt.)
Polgár (BÖttger) Béla, színigazgató,
sz. 1860-ban, Eévkomáromban, megh. 1909.
márc. 6-án, Munkácson. Színész lett 1878ban, fivérénél, Polgár Gyula társulatánál.
Az 1875—76-iki orosz-török háború alatt
mint tudósító volt alkalmazva, majd 3
évig a Lloyd-társaságnál hajón működött
Galaczban s onnan visszatérve, ismét szí
nész lett, testvérénél, Polgár Károlynál.
Majd ő is megpróbálkozik: a ezínigazgatással.
Polgár (BÖttger) Gyula, színész, sss.
1847-ben, Komáromban, megh. 1910. júl
9-én, Pécelen. Színpadra lépett 1867-ben.
(Előzőleg hadnagy volt.) 1875. jan. ha
vában színigazgató lett. 1880. január 12-én
a Népszínházban vendégszerepelt a ))BocGaccio« Lambertuccio szerepében,' később'
mint recitátor járta a vidékét. ElsŐ neje
Aitner Ilka, színészncí. (L. o.) Miásodik
neje; Tóth Júlia, színésznő, sz. 1865-ben,
meg'h. 1914. jan, 2-án, Pécelen. 1885-ben
lett színésznő.
Polgár István dr., Máv. titkár, író
és színészeti szakíró, sz. 1881. deo. 4-én,
Székesfehérváron. Középiskoláit u:gyanott
végezte, a ciszterci-rend főgimná^dumában,.
Jogtudományi oklevelét a budapesti egye
temen szerezte. Már kora ifjúságában szín
házi kritikákat írt a székesfehérvári la
pokba, később' egy éven át segédszerkesz
tője volt a »Székesfehér\iári Friss Ujsá(g<<~
nak, amely lapban számos költeménye, el
beszélése és színházi vonatkrozású cikke je
lent meg. Verseci tartózkodása alatt
(1906—1908) sokat foglalkozott az ottani
lapokban a verseci és az oravicai, általá
ban a délridéki színészet múltjával^. Teme&\ári műkndése (1908^19201) alattmint
a »Temesvári Hirlap« munkatársa, fŐleg
művelődési és színészettörbéneti cikkeket
írt. Színészeti szakcikkei azonban nagy
számban jelentek meg más lapokban és
színházi ujsá^gokban isi.
Szombathelyen
1921-től kezdve úgy a h'elyi, mint a fő
városi lapok hasábjain fejt ki ugyanilyen
irányú munkásságot. 1926 óta a »Hirí< c.
politikai napilap állandó munkatársa;. Szé
leskörű publicisztikai, szépirodalmi, kriti-
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kai és szakírói működésének elismeréséül
a saombatlielyi Faludy Ferenc Irodalmi
Társaság, a tagjai sorába választotta.
Színpadi művei: »Vasuton«, vígj;. 1 fel
vonásban. Először adták Temesváron, 1910ben. Nyomtatásban is megjelent és sokat
játszották. »Pintyőke úr házasodik«,, farsang'i boliózat 'és a »ICarmester« egyfelvo
násos operett műkedvelők részére. Bemutat
ták Szombathelyen, 1925|. és
1926-ban.
»A véres liliomok«, dráma 7 képben. Be
mutatta Deák Fereno színigazgató: SzékesfeKérváron, 192&. okt- 22-én.
Magyar nyelvre átültette Calderonnak!:
»Herakliusz császár ifjúság'a« ű. drámáját,
amelyet Polgár Károly színigazgató muta
tott be Pozsonyban, 1916 április 'Kávában.
Átdolgfozta Hugó Viktor: »Notre-damei toronyőr« c. színművének Pályi Elek által
készített elavult fordítását. Ebben az át
dolgozásban újította fel a darabot Bodonyi Béla színigazgató Szombathelyen és
Sopronban, 1924-ben. Mint képzett tenoristának is nagy sikerei voltak úgy a szín
padon, mint a bangversenydobogón. Szom
bathelyen a »Troubadour«, »Szevillai borbély« és »iligoletto« operák vezető tenorszerepiét énekelte.
Megírta a szombathelyi színjátszás tör
ténetét 1928-ig (megjelent 'ai Pannónia
sajtóvállalat kiadásában), továbbá a szé
kesfehérvári színház ötvenéves történetét.
Utóbbi folytatásokban jelent megi a »Székesfehérvári Friss U]ság<(-ban 1923'-han.
Lexikonunk munkatársa.
Polgár Károly, színigazgató, sz. 1864.
febr. 18-án, Na:gykőrösön. 1882. máj. l-én
kezdte a pályáját, Gáspár Jenő színtársu
latánál. 1891-ben igazgató lett. Társula
tával 1908. júl. 2-án vendégszerepelt Belg
rádban, ahol zajos tapssal fogladták a ma
gyar színészeket. (Lásd: I. kötet, 157. old.
»BelgTádi Nemzeti Színház
címszót.)
1910. jún. 6-án meg\^álasztották pozsonyi
színigazgatónak, ahol elismerésre méltó kultúrmÍFsziót teljesített. Ez évben a Dél
vidék igazgatója volt és mint ilyen meg
fordult kitűnő együttesével Versecen, Nagybecskereken, Nagykikíndán, Lúgoson stb.
Azután a kaposvári színház igazgatója
lett. 1914. ápr. 12-én a Budapesti Szín
házban szerepeltette társulatát, mint a pozsony-fiumei színház együttesét, de járt

Bécsben is, a Carltheaterben (1915. aug.
2.). Két év múlva újra játszik Fiúmé
ban. 1922. jún. 9-én Pozsonyban megüli
40 éves jubileumát, az »Ember tragédiája<í
Lucifer szerepében, 1927-tŐl a felvidéken
is játszik. írt egy színdarabot: »A két
Kohn« 0. alatt, bóh. 3 felv. Bem. 1897.
jún. 15. Kisfaludy Színház. — Neje:
Schlesinger Ella, Sch. Zsigmond magyar
születésű bécsi író' leánya, líivel
1900..
szept- 26-:án lépett házasságra. (Egy ízben
— 1912 szept. 23^án — Pozsonyban fel
lépett a »Náni« címszerepében. — Neje
előzőleg a bécsi Burgszínház tagja volt,
ahol jelentős sikereket aratott.)
Po6r láli, drámai színésznő, sz. 1886.
ápr;. 15-én, Marianesban (Szlavónia). 1906.
december havában lépett a színipályára.
A színiakadémiát jeles eredménnyel vé
gezte, maj d vidékre szerződött és mint
ilyen, nagy sikert aratott az ismertebb
színházaknál,. Évek óta Kolozsvárott mű
ködik és mint az ottani színház Id^'álósága,
általános ünneplésnek iörvend;. Férje: dr.
Janovies Jenő, igazgató,. (L. o.)
P o 6 r Miklós, színész, sz,. 1893. máj.
13-án, Budapesten. 1921-ben lépett a szíixipályára. 1930-ban a Bethlen-téri Szín
pad tag'ja.
Porzsolt K á l m á n , (barátosi), író, lap
szerkesztő, a Népszínház volt igazgatója,
a Petőfi-Társaság tagja, sz. 1860-ban, Lu
dason (Heves m.). Középiskoláit Budapes
ten és Kecskeméten végezte. Azután a bu
dapesti egyetem bölcsészeti fakultásának
hallg'atója volt. Tanári pályára készült, de
állást nem vállalt. 1897. okt. 16-án a
»Falu rossza« előadásával kezdte meg mű
ködését, mint a Népszínház igazgatója.
Azonban 1904. márc. 15-én az intézettől
megvált. A magyar színművek kultuszát
propagiálta s több pályadíjat tűzött ki a
Népszínházban és a Nemzeti Színházban
is. 1891. szept. 16-án nŐül vette Lukács
Juliska (L. 0.), drámai művésznőt, aki
től később elvált és 190&. dec. 4-én Gazsi
Mariska (L. o.) színművésznőt vette feleség-ül. 1928. jan. 8-án a Magyar Tudo
mányos Akadémián, majd január 15-én a
Vígszínházban matiné keretében megünne
pelte 50 éves írói jubileumát. Munkája:
í>Blaha, Lujza^Emlékalbmn«,
Budapest,
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1927. Színművei; »A párbaj«, színmű 1
felv. Bem. 1881. márc. 23. Nemzeti Szín
ház. »Vetélytársak«, vj. 1 felv. Bem. 1901.
ott. 23. Vígszínliáz. »Asszony(í, színmű
4 felv. Bem. 1906. okt 19. Nemzeti Színhkz. (Németre fordította dr. Kohut Adolf,
olaszra Róbert Fava, milánm
lapszer
kesztő.) »A |gyermekkirály«, tragédia 4
feh';., a Koczán-díjjal jutalmazva. Bem.
1909. márc. 5. Nemzeti Színház. »Iskolatársak(í, vj'. 3 felv. >Az irodában«, monolóigj. P. nagyarányú munkásságot fej
tett ki a )?Fővárosi Lapok<( szei'kesztésével, a Dunántúli Közművelődési Egyesü
let közreműködésével sok kulturális és szo
ciális eszmét valósított meg. Tóth Béla
halálával ő vette át a )>Pesti Hirlap« or
szágszerte ismert »Esti levél« o. rovatának
vezetését, ahonnan már ig'en solt értéhes
ötlet indult ki és valósalt megl.
Pósa LajoSf költő, sz. 1850. ápr. 9-én,
Hadnóton (Gömör m..), megli. 1914. júh
9-én, Budapesten. Eg'yetemi tanulmányai
után előbb tanító volt, majd az írói pá
lyára lépett. 1883. őszén Szegeden, Nagy
Vince ig'azgatása alatt titkár volt.
Piósa Mahály, színigazgató, intrikus
szerepekben kiváló volt. Síolnár György
szerint: »a karakter-szerepekben sok mű
vészi tehetséget fejtett ki«. sSohasem volt
durva, az intrikum-karaktereket játszók
ama fajtájából volt való, akikből a Me
gyeri-iskolája után Tóth József is kike
rült és azután a művészet magas fokára
szállt',« Meghalt afeletti bánatában, hogy
neje hűtlen lett hozzá. Nejét, ki szende
színésznő volt. Molnár György így karak
terizálja: »A színpadon érdekes arcával,
két fekete égő szemével, melodikusán zengő
kis hangjával, középtermetének karcsúsá
gával az Eszmeraldálí, Maritánák, Juli
inak olvadozó s lágy drámai szerepeiben
tudott igyujtani, tapsokra indítani.íí A
»Hölgyfutár« egykoii kritikusa pedig eze
ket írta róla: »Az egyszerű naivságot s
a felsőbb kicrhen mozgió. művelt játsziságot s a társalgási finom női ármányt sok
könnyűséggel adja visszaw^ (1851. máj.
22. Dósi fellépésekor.)
P o s t á s Piroska, színésznő, sz. 1898ban, Veszprémben. Színipályára
lépett

1920-ban, Sebestjéén Gézánál. Következő
igazgatója Máriházy Miklós volt, Kecs
keméten, azután Nagyváradon működik,
Erdélyi Miklósnál, táncos-szubrett szerep
körben. Jobb szerepei vannak: a ))Tilos
a csók«, »Erdészleány«, »VarázskeringŐ«,
»Víg özvegyei, )>Leányvásár<í stb|. operet
tekben. Nagyváradon férjhez ment dr. Smilovits Imre főorvoshoz;.
PMiillérek.
1908. dec. elején Szilágyi
Vilmos, az Orsz. Színészegyesület elnöke,
a fővárosi színészelv tanácsülése keretében
kifejtette, hogy mily nagy jövedelmet le
hetne az Egyesület nyugdíjintézete részére
szerezni a színházi jegyek után szedendő
pótfillérekből. Az ez évi színészközgyülésen már indítvány alakjában tárgyalták e
fontos szociális kérdést. A belügy- és kul
tuszminiszter is jóváhagyta az egyetemes
színész-kívánságot és ezen időtől kezdve
a színigazgatókat arra kötelezték, hogy
pótfilléreket szedjenek az elárusított je,gyek után. Az első csonka évben az eMiént
befolyt összeg 49 ezer, a második! évben
108 ezer koronát jövedelmezett.
Pozsonyi Alajos, színigazgató, s^. 1806ban, meglv. 1870. jún. 28-án, Szilágysom
lyón. A szabadságharc alatt honvédfőhadnag'y volt. 32 évig vezette színtársulatát,
ahol mint rendszerető igazgatót elisme
réssel tüntették ki a színészels. Leginkább
a drámát kultiválta. Ö maga közepes szí
nész volt, szerelmes szerepeket és naturbursokat játszott leginkább. 38 évig mű
ködött a színii^ályán. Utolsó fellepte 1870.
jún. 25-én volt a »Miatyánk isten«-ben,
a lelkész szerepében. Másnap este esés kö
vetkeztében agyszélhűdés érte. Koporsója
felett M'árton Béla színész mondott búcsú
beszédet. — Neje: Pivári Anna, színésznő.
Színipályára lépett 1835. szept. 6-án. A
)>Eegélő« 1842-bea kolozsvári
tudósítás
ezeket írta róla: »Én ez asszonyban ki
tűnő talentumot látok rejleni, olyan talen
tumot, mely vidékies balfogásai között is
nagyszerűen kitetsző. Testalkotása szabályo
san csinos, hangja megható, szavalása gaz
dagon érzelmes s ezáltal nagy ereje van
belsőnkig hatni, mintha valaha Lcndvayné
vagy Kántorne tanítványa volt volna<í.
(54. szám, 448. oldal.) Molnár György
híres emlékiratában ezekben emlékezik: meg
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sairól, a »Bétsi Magyar Kurir« pedig ál
landó rovatot nyitott a Pozsonyban ven
dégszereplő magyar színtársulatnak.
Kevesebb szerencséje volt annak a tár
sulatnak, amelyet Fejérvármegye »Nemzeti Színjátszó T.ársaság« elnevezés alatt
182Ö-ben küldött fel Pozsonyba az országgyíüésre, Kolozsvári Pál táblabíró ve
zetése alatt.
Ennél a társaságnál kezdte meg ra
gyogó pályafutását Lendvayné Hivatal
Anikó, a Nemzeti Színház halhatatlan
művésznője.
Amikor Vasvármegye 1828. okt. 1-én
pártfogása alá vette a Komlósy Ferenc
vezetése alatt működ'Ö »Dunántuli Szín
játszó Társaságí<-ot és ahhoz 1832. júl.i
ha^'ában Balogh István is csatlakozott,
csakhamar felmerült az az óhaj, hogy a
társaság, amely abban az időben egyike
volt a vidék legjobb' színtársulatának, a
Pozsonyban egybegyűlt Pend'eknek mu
tassa be művészetét. Ez alkalommal te
hát már nem a magyar színészet állan
dósítása volt a céljuk, mert a budai szí
nészet már annyira megerősödött, hogy a
Nemzeti Színház felállítása csak idŐk kér
dése volt, hiszen maga a társadalom is
komolyan kezdett most mór dolgozni; így
pl. Pesten, némely »lelkes ifjakcc elhatá
rozták, hogy a magyar nyelvet társalködási nyelvvé teszik és megkedveltetik.
Ilyen kedvező körülmények között jelent
meg a társaság 1833. januárjában Po,zsonyban, ahol örömmel fogadták.

róla: )>Drámai hősné volt — örütlíé mosolygó arccal. Neliéz volt annak a sorsa,
akinek vele a düámai szerepet kellé j átszania, mert még akkor is nevetett az
arc-szeme, mikor Szapárinéban — vagiy
másban is — átkoziódott. Jól játszta a
házsártos vénasszonyokat, a vígjátéki fiatal
tereferés asszonyokat.« Megli. közel 90 éves
korában, 1906. aug. 25-én, Baróton, (Há
romszék' megye), mint kegydíjas színésznő.
Nevelt leánya: P. Júlia, színésznő, sz.
1852-ben, megli. 1916. dec. 27-én, Szent
endrén. 1865-ben lépett a színipályára.
Nyugdíjba vonult 1907.. iápr. 1-én.
Pozsonyi magyar színészet. Pozsony
még a múlt század' utolsó évtizedeiben is
majdnem tisztára német város volt s csak
a 70-es évek elején kezdődött az a moz
galom, mely megteremtette a magyar Po
zsonyt.
Az első magyar színtársulat csak 1820ban látogatott el Pozsonyba. Kilényi Dá
vid volt a merész úttörő, aki mint a »Komáromi Játszó TársaságK vezetője, Dé
ryné befolyása alatt Pozsonyba vitte fel
társaságát.
1820. jún., 24-án volt a nagy n a p ! . . .
Szinte hihetetlen; a német Pozsony német
színházában magyar színészek' magyar já
tékot játszottak!... Feszült izgalommal
várta a derék kis csapat s a kíváncsiak
sokaságával megtelt nézőtér az előadás kez
detét..,, a fügigöny felgördült és Szentpétery Zsigmond, a fenséges pillanat tel
jes tudatában, örömtől ragyogó arccal lé
pett a lámpák' elé. J. az ő ajkáról hang
zott el a pozfíonyi színpadon az elsŐ ma
gyar s z ó . . . Izgalomtói remegő hangon
mondotta el a beköszöntőt...
Szavait óriási tapsvihar követte, a nagy
számú közönség lelkes hangulatban ünne
pelte a színészeket is, akik történelmi szín
művet, »Mátyás király vála8ztását<(, adták
elő az első estén. Déryné csak a második
estén, jún. 25-én lépett először a po
zsonyi közönség elé, melynek egy, csapásra
-dédelgetett kedvence lett.
Kilényi vállalkozása Pozsonyban fénye
sen sikerült, az úttÖrŐ magyarok remekel
tek s így nem csak az anyagi, de az
erkölcsi siker is oly nagy volt, hogy a
pozsonyi német sajtó nagy elismeréssel em
lékezett meg a magyar művészek' előadá

1842. tavaszán Fekete Gábor győri szín
igazgató működött itt, aki a Ligetben,
deszkából nyári színházat építtetett, de da
cára annak, hogy Egressy Gábort is le
szerződtette vendégszereplésekre, arra a
fájdalmas meggyőződésre kellett jutnia,
hogy Pozsonyban magyar színtársulat még
nem boldogulhat.
Az 1843. évi pozsonyi országgyűlésre
mégis újra felment társaságával, a Li
getben 7000 forintért nagy nyári szín
házat is építtetett, de dacára annak, hogy
Bartha, Szigeti, Dézsy, Feketéné, Bai^
tháné, Chiabayné és Szatmáryné voltak tár
sulatánál és hogy Benza, Egressy Gábor,
Lendvay Márton, Szentpétery Zsigmond
és Lendvayné hosszabb-ravidebb ideig vend'égszerepeltek, a fcözönsÓg" érdeklődése
mégis elenyészően csekély volt.
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A pesti Nemzeti Saínliáz művészgár
dája 1844. tavaszáji Pozsonyba rándult,
mert Bartay igaz;gató, tiogy célját elér
hesse, az országgyűlés alatt Pozsonyban
kívánta játszatni együttesét.
Május 18nán volt a bemutató-előadás.
»Lignerolles Lujzá«-t adták, Tompa for
dításában. A. színészek »kiválóan« játszot
tak s minden egyes szereplőn meglátszott
a törekvés, hogy a honatyák előtt tudá^Jiak legjavát adja. Különösen Lendvayné
remekelt, ala több társával együtt nem
csak a felvonások végén, hanem sokszor
nyilt színen is, óriási tapsvihart aratott.
1847. május 13-tól jún. 6-ig ismét Kilényi Dávid társulata játszott Pozsonyban
s az akkor már divatos eredeti népszínmű
vekkei aratott nagy sikert. Ez a társulat
részben a városi színházban, részben a li
geti városi nappali színkörben hozta színre
darabjait.
Az 1848—49. év eseményei hirtelenül
félbe szakították a magyar színészet bé
kés fejlődésének korszakát, A szabadság
harcot megelőző politikai események leg
nagyobbrészt Pozsonyban játszódtak le, V.
Ferdinánd Hrály itt szentesítette 1848.
ápr. 11-én a magyar szabadság alaptör
vényeit 8 Haynau tábornok ebben a város
ban szedte rémm''alma elsŐ véráldozatait.
A szomorú események után csak 1856ban jött ismét magyar színtársulat Po
zsonyba és bármily furcsán hangozzék is,
egy német színigazgató jóvoltából. Kreibig
Ede, a pozsonyi német színház bérlője,
aki Aradon és Temesvárott szerette meg
magyar kollégáitj Bécsből hozatta le az
ott vendégszereplő )>Aradi Magyar Nem
zeti Színésztársaság«-ot, amely szept. 2-tól
okt. 18-ig Szabó József színigazgató ve
zetése alatt közel 40 előadást tartott Possonyban oly nag-y sikerrel, amilyennel ed
dig talán még egyetlen színtársulat sem
dicsekedhetett.
1857-ben a pozsonyi szíriházat Kottaun
Lipót német színigazgató vette bérbe, aki
nemcsak jó színész, de jó üzletember is
volt. Amikor a pozsonyi színház vezetését
átvette, bevételét azzal is akarta fokozni,
hogy a magyarság kívánságának eleget
téve, magyar színtársulatot hozzon a vá
rosba. Igazgatósá'ga első idejében mind
járt tárgyalásokba bocsátkozott magyar
színtársulatokkal s 1858. elején megálla

podásra is jutott Hegedűs Lajos szegedi
igazgatóval 12 előadást felölelő pozsonyi
vendégszereplés ügyében. Hegedűs Lajos
Szabó József iskolájából került ki, 43 tagii,
jóhírű társulatával ápr. elején érkezett Po
zsonyba. Bemutatóelőadása ápr. 6-án volt,
Szigligeti »Csikósc<-át adták szép sikerrel.
1860-ban a miskolci színtársulatot tálál
juk Pozsonyban'. Igazgatójuk
Molnár
Györ;gy volt, 46 tagú társaságával április
elején érkezett Pozsonyba.
A pozsonyi városi színház a 60-as évek
elején súlyos válságba jutott. A közönség
nemcsak az időnként vendégszereplő ma
gyar társaságok előadásaira nem ment el,
de kevés érdeklődést tanúsított a német
előadások iránt is, úgiy hogy a színház már
1862 közepe táján »hitelezöi választmány«
kezére került. Ezt megelőzőleg Kottaun,
a derék német igazgató sokat küzlíödött,
de a közönség nemtörődömségéén minden
becsületes igyekezete hajótörést szenvedett.
Ilyen vigasztalan volt a helyzet, amikor
Kottaun a Szélresfeliéniáron vendégszereplő
pécsi színtársulatot hozatta Pozsonyba. Azt
remélte, hogy a magyar előadások talán
mégis több vonzerővel lesznek a közön
ségre, de ebben a feltevésében is alapo
san csalódott. A magyar társaságnak Szi
geti Imre volt az igazgatója; január 25-én
kezdte meg vendégszereplését, de a szúnház még az első alkalommal sem telt meg,.
A »Csizmadia mint ldscrtet« volt műsoron
s a líisszámú közönség lelkesen ünnepelte
a színészeket és -sáharzó éljenzéssel meiglismételtette a darab énekszámait. Sajnos
azonban, liogy a társaságnak csak néhány
tagja közelítette meg Szigeti művészetét.
Már a második előadás alkalmával fel
tűnt helytelen hangsúlyozásuk.
Szigeti után Keszler István lett a po
zsonyi igazgató. Reszier külön operatár
sulatot is hozott magával és mégis az eló'adások iránti érdeklődés igíin csekély volt
s a nap-nap utáni üres házak tarthatat
lanná tettek helyzetét. Eeszler 2000 forin
tot fizetett rá a hazafias v.állalkozásra és
Pozsonyból csak úgy tudott tovább utazni,
hogy a magyar múzsa néhány barátja
g'yüjtést rendezett a színtársulat javára,
mely 300 forintot eredményezett; ezen
felül még a Sopronból elküldött 1200 fo
rintnyi elővételi díjakat is elköltötte.
1864. március havában Latabár Endre
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aradi színigazgató 45 tagból lállói társu
latiával jött Pozsonyba és húsvét hétfő
jén iezdte meg előadásait. Társasága két
egyfelvonásos operettben mutatkozott be
a pozsonyi kjözönsé^nek'. Szigetiné Hirtling
Mária — a magyar társaság' gJÖn^e —
érzelmes szerepekben kiválót nyújtott, já
téka szívhez szóló volt). A férfiak közül
Jánosi Emil kiváló jellemszínészj,
Tamássy József a magyar paraszt utolérhe
tetlen ábrázolója. Kecskés Károly pedi^ a
komikus szerepek mester^.
Szerdahelyi Kálmán, a budapesti Nem
zeti Színház kiváló művésze, 1867. jún.
29-én látOigatott el Pozsonyba, a Nemzeti
Színház több ta,gj,ával. Tóth Kálmán ere
deti vígjátéka, »A király házasodik« került
színre az első' este. A pozsonyi magtyarságságnak három éve nem volt magyar szín
háza s már ezért is megtelt a színház az
első estén. A darab kiállítása, a ruhák
rendkívül szépek voltak, a színészeki pedi,g
remekeltek és művészi képességükét fénye
sen igazolták, úgy hogy másnapra zsufolásig^ megtelt a színház. Bár minden egyes
színész tudásának legijavát adta, az együt
tesből mégis Paulayné, Lendvayné, isíiczkyné, Paulay és Szerdahelyi játéka emel
kedett ki: Szigeti a saját darabjában, Í>A
falusiak«-ban remekelt. Az együttes mű
sora meglehetősen változatos volt, bár fő
leg vígjiátékok kerültek' színre. Az előadá
sokat szép számú közönség látogatta s ha
nem is telt meg mindennap a színház,
annyi bizonyos, hogy eddig még egyetlen
magyar társaság sem bírta a kiözönség ér
deklődését ily mértékben felkelteni.
Bokody Antal székesfehérvári társulata
1873 május 7-én vonult be a városi színhiázha. Vendég'játékát Tóth Kálmánnak
»Nők az alkotmány«-ban című vígjátéká
val nyitották megl. Ugy a társulat, mint
az előadások is jók voltak s ha nem^ is
játszottak állandóan telt ház előtt, mégis
voltak estéi, amelyeken a pénztár előtt
olyan tolongíás \olt észlelhető, amilyent ma
gyar társaság még nem ért meg Pozsony
ban.
1874. január 24-én alakult meg; Po
zsonyban az első »színi-bizottságí<, amely
ezintén a magyar színészet iállandósításánal^
jelszavát tűzte zászlajára.
Bokody 1874 április 5-én Szigligetinek
»A rabí< című népszínművével nyitotta megi

második vendégszereplését Pozsonyban, me
lyet május 18-án zárt le. Vendégjátéká
nak két kiemelkedő eseménye az április
19-én Liszt Ferenc tiszteletére adott dísz
előadás, melyen a halhatatlan zeneköltő
személyesen is megjelent és Szerdahelyiné
Prielle Kornélia, a Nemzeti Színház nagy
művésznőjének május 12-tŐl 15-igí tartó
négynapos vendégszereplése.
1875-ben Follinusz János játszott itt
társulatával és olyan nagy népszerűségre
tett szert, hogy 1876-ban megismételte
vendégszereplését. 1875-ben FoUinusz meg
hívására játszott Pozsonyban először Blaha
Lujza, »a nemzet csalogánya'!.
1877-hen és 1878-ban Szilágyi Béla szé
kesfehérvári színtársulata kereste fel Po
zsonyt, ahol Ők hozták először színre »Bánk
bán« operáját.
1879—ben Beödy gyŐri színtársulata ven
dégszerepelt.
1880-ban Mándoky, a következő eszten
dőkben Mosonyi és Gerőffy voltak'itt tár
sulatukkal.
Mivel a régi pozsonyi színház, mely
ben Thália papjai több mint száz eszten
dőn keresztül hirdették a színművészet dicsőségiét, magasztos 'céljának már nem fe
lelt meg, 1884. szeptember 25-én kezd
ték meg lebontását'. A pozsonyi magyar
ég német közönség példás áldozatkészségé
ből létesült a ma is fennálló új színház,
amelyet 1886 szeptember 22-én országos
ünnep keretében, a msigyar kormány képvi
selőinek' jelenlétében Jókai Mór prológja
után, Erkel Ferenc »Bánk bán«-jával, a
budapesti opera művészei nyitották meg|.
Az új S'zínház első három évében Mo
sonyi Károly játszott Pozsonyban. Öt Krecsányi Ignác követte, aki el nem. évülŐ
érdemeket szerzett a pozsonyi magyar szí
nészet fejlesztése terén.
1899-től 1902-igt Eelle Iván kétnyelvű
társulata kísérletezett Pozsonyban- Alatta
a Bécsből állandóan idehívott művészek
vendégiszereplése kiövetkeztében fellendült a
német színészet és válságba kerültek a
magyarokL
Miután Relle megbukott,
Szendrey Mihály vette kezébe a pozsonyi
magyar színészet ügyét, határozott silcerrel-Az ő távozása után, 1905-ben, Pozsony
városának törvényhatósága
egyhangúan
megszavazta a magyar színészet állandó
sítását. Ennek) következtében a magyar
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színészek október elsejétől március \égéig
játszottak, vagyis az egész téli évadban.
Az első színigazgató, aki a teljes évad
tartama alatt működött, And'orffy Péter
volt, de anyaigi zavarok siettették a szín
társulat távozását.
1907-től három esztendőre Ballá Kál
mánnak ítélték oda a szírilíázat, 1910-ben
pedig Polgár Károlynak, aki 1919-ig mű
ködött Pozsonyban szép eredménnyel. Az
lállamfordulat v ^ é t jelentette Polgár po
zsonyi színigazgatói tevékenységéneid. A
csehek elfoglalták a pozsonyi dicsŐ múltú
színházat .és »Szlovák Nemzeti Színház«nafc léptették elő, a cseli' és szlovák' opera
bevonult :és a magyaroknak távozniok kel
lett, illetve »csak' mint vendégekíc jöhet
tek el, úgy mint valamikor nagyon régen,
az ős koronázó városba.
Az államfordulat utáni első esztendők
ben Fara,gó Ödön jónevű társulata ven
dégszerepelt a pozsonyi színházban sok si
kerrel, majd eg^ éven át Földes Dezső
játszott- Utána Faragó Ödön következett
ismét, 1926. okt. 26-ig, amikor Iván Sán
dor vette át Faragó társulatának vezetését.
A pozsonyi szlováli' minisztérium, illetve
a prágai líözoktatásügyi minisztérium ren
delkezése folytán a magyar színtársulat
kéthetenként és pedig- minden alkalommal
hétfőn, kedden játszhat a városi színhá2fban, nyáron pedig az operett-társaságával
egy hónapra jön el Pozsony baj; A többi
időt vándorúton tölti s felkeresi azokat a
kis felvidéki városokat, amelyekben még
magyar kisebbség létezik!.
Iván Sándor — dacára a nehéz viszo
nyoknak — elsőrangú társasággal játszott
a pozsonyi magyarság teljes megelégedé
sére, míg 1938-ban a prágai minisztérium
váratlan utasítással ketté nem osztotta a
Felvidék magyar színi kerületét s Iván
Sándornak a keleti kerületet Kassával, a
nyugati kerületet pedig Pozsonnyal Földes
Dezsőnek ítélte oda.
Abban a színházban tehát, amelyben a
magyar színészet legjelesebbjei működtek,
amelyben Fedák Sári, Hettyei Aranka,
Szentgyörgyi Lenke, Beregi Oszkár, Dal
noki Viktor és sok más jeles magyar szí
nész nevelkedett, ma az idegen múzsa ural
kodik s a maigyar vándortársulatok, úgy
mint száa esztendővel ezelőtt,, csak tűrt
idegenként tartózkodhatok néhány hétig a

történelmi ma,gyar városban. (Irodalom:
Benyovszky Károly, »A pozsonyi magyar
színészet története 1867-igíc.
Pozsony,
1928.)
(Bmyovszliy
Károly.)
PÖnÖgei Kiss P á l , Petőfi egyik szí
nészi álneve.
P ö s t y é n i színészet. Pöstyénben (Nyitra
m.) már 1831. jún. 16-án működtek ma
gyar színészek: Balogh István ismert ván
dorcsapata érkezett ekkor ide és ö előadást
játszott. A későbbi években is szívesen
ker-esték fel a színigazgatók ezen fürdő
helyet. Ujabb időkből a következiő. ese
ményeket jegyeztük fel a pöstyéni színé
szetről: 1882. máj. 28^áii Tóth Béla szín
társulata működött itt. 1908. júl. 21-éu
pedig Mezei Béla az igazgató. Bemutató
előadása Heltai JenŐ »Naftalin« c. víg
játéka volt. 1910. és 1911. nyarán Szabó
Ferenc társulata látogatta meg e fürdőlieiyet. Ez időben ismertebb' tagok voltak;
Kállay Jolán, Juhos Margit, Székely
René,' Gulyás Menyhért, Barics G-yula,
Nagy Gyula, Justh Gyula, Stoll Béla,
Sziklai Jenő. 1912, júl. 21-ón &T. Patek Béla győri színigazgató játszott itt.
Egy év múlva újra Szabó Ferenc nyerte
el az állomást, ö játszott itt 1916—17., és
18-ban is- (A gróf ErdŐd^ Imre-féle park
színházban tartották az előadásokat.)
P r á g a i m a g y a r színészet. Prágában
1925. júi. 3-án Faragó Ödön kassai szín
igazgató társulata »Marica grófnŐ«-t adta
elő. )>A zsúfolt ház nagy ünneplésben
részesítette a magyar művészeket, köztük'
elsősorban Eosáry Emmit, a társulat primadonnáját.« (»Nemzeti Ujság«,, 1925.
júl. 4.).
P r e m i e r e (fr. prömjé), a színdarab b^frmutató (első) előadása. Helyes kifejezé
sül, amíg a fővárosban csak &gy szín
ház volt: »pr6mier« helyett »bemutatócí-t
írtak a lapok. Újabban használják a spremiert«-t a közéletben.
Premier-líjÖKÖiiség. A fővárosban így
hívják az elite-társadalom azon tagjait,
akik mintegy Idválasztottaknak tartják ma
gukat ahhoz, hogy valamely színházi be
mutatón elsőül megjelennek. A nizelgő kri
tika is hozzájárul hiúságuk felkeltéséhez,
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mert például nagyobb színliázi eseménynél
a másnapi referádában quasi fel is vannak
sorolva névszerint, liogy az ismertebb lá
togatók kik voltak.
Prepelitzíiy Sámuel, ügyvéd, sz. 1790ben. Előbb Pesten nevelő és a nemzeti szí
nészet buzgó pártolója és ügyének terjesztője
volt. Egy időben Dérynével bensőbb viszonyt
folytatott. Később Aradra költözött, liol
1859. szept. 22-én meg-halt, 69. évében.
Munkája: »Nemzeti intézet.« Egy magyar
szín játszótársaság
előadásairól. Pesten.
1822. Értélíes cikke van a »Tudományos
Gyűjtemény* 1821. X I I . kötet 71. olda
lán : »A' Játékszínről, egy szó annak idejében« o. alatt és u. o. »Székes Feliér
Vármegye Hazafiságának szép emléke^ cí
men 1822. IX., kötet, 121. oldalon, vala
mint a X I . kötet 36. oldalán is: »Figyelmeztetés Magyar Nemzeti Játékszínünkre«
címen.
Prielle (priel) Kornölla, a Nemzeti
Színháznak első Örökös tagja, 1826. jún.
1-én, pünkösd vasár napján született. Mára
mar osszigeten. Anyja a francia emigránscsaládból származó Székely Eleonóra volt.
A keresztségben Antónia nevet nyert s
ezt a családban cserélték fel mÓg kis
gyermek korában a Kornélia névvel. A
színészethez kedvet szülővárosa úri műked
velőinek előadásain kapott, tizenötéves ko
rában pedig már fel is lépett Szatmáron,
Xótli István társulatánál, 1841. jún. lO-én,
Hell »Két gályarab* c, romantikus drá
májában, egy tizenegy éves fiú szerepé
ben. Tóth társulata három hónap múlva
megbukott, ekkor atyja a családjukkal ro
konságban álló Kilénjá Dávid társulatá
hoz vitte, mely leginkább Erdélyben mű
ködött (Marosvásárhely, Csemáton, Kézdivásáfhely, Sepsiszentgyörgy, Nagyenyed
stb.), Marosvásárhelyt ismerkedett meg Dé
rynével, ki nagy szeretettel foglalkozott
vele, buzgón oktatgatta s kitől saját meg
emlékezése szerint is sokat tanult. Erdély
ben találkozott Kantoméval is, ki nemkü
lönben figyelmére és barátságára méltatta.
Erdélyben hívta meg a Nemzeti Színház
hoz Szigligeti Ede is, kinek »Zsidóí< c.
népszínművében 1844. őszén Nagyszeben
ben nagy sikerrel játsziotta Lizi szerepét.
Ebben a szerepben, mutatkozott be azután

a budapesti Nemzeti Színházban is, 1844.
dec. 17-én.' Fellépését igen kedvezően fo
gadták, a »Honderű« bírálója nem késett
rámutatni, hogy: »Ben.ne ritka színészi te
hetség rejlik, mely évek folytán a művészi
tökély nem mindennapi fokára fejlődhe
tik.« De 1845. végén újra vidékre ment s
a szabadságharcig Nagyváradon, Kecske
méten, Kolozsvárt és fŐleg Debrecenben
játszott. 1846. őszén itt esett meg rövid
ós romantikus ismeretsége Petőfivel, mely
nek majdnem házasság lett a vége, Pe
tőfi a pár napos epizód után visszapár
tolt Szendrey Júliához, Kornélia pedig a
következő évben nőül ment egy nagyte
hetségű kezdő pályatársához, Szerdahelyi
Kálmánhoz, a jónevű és sokoldalú Szer
dahelyi József fiához. Mikor az ifjú férj
a következő évben honvédhek állt, házas•ságukat felbontották. 1849-ben Hidassy
Elek földbirtokos huszárkapitány felesége
lett s egy időre szakított a színpaddal, Do
tartós ez a házasság sem volt. Hidassy
1851-ben felcsapott színésznek, majd szíriigazgatónak is, nemsokára elváltak. P .
visszatért a színpadra s 1857-3.g a vidéken
működött. Ez évi okt. 7-én gróf Káday
intendáns meghívására ismét vendégszere
pelt a Nemzeti Színházban, a Dumas »La
dame aux Camélias« c. regényéből,; Bulyovszky Lilla által dramatizált wGauthier
Margit« című dráma címszerepében- Bulyovszkyné leghíresebb szerepében valósá
gos irodalmi és kritikai harcot kavart fel.
Vajda János élesen megtámadta játékstí
lusát, melynek pedig utóbb ma^a is lel
kes méltánylójává letfc. Greguss Ágost meg
Szigligeti Ede viszont egész tekintélyük
kel mellé álltak, úgyszintén Salamon Fe
renc is, Id pár nappal utóbb' a »Oigány<í
Rózsijában látta, miben szerinte »a leg
szigorúbb bírót is kielégítheté.« »Ö a ter
mészettől nemcsak sok művészi kész ad'ománnyal van megáldva, hanem^ ami több
külső és belső tehetségei szép összhangban
állanak. Játéka föérdeme az összhangzás,
az egység. Nem magas, de igazi csinos
és szép arányú külseje, szelíd, nemes és
fogékony arca, nem erős, die igen kellemes
csengő hangja, kerek művészi egészet tesz
nek, melyen a mesterkélés mit sem ront.íí
A vendég távozását sajnálattal látja Sala
mon és ismétli azt az .Óhajtását, hogy
»ezen a maga nemében jeles és oly sok

496 —

Prielle Kornélia

Prielle Eomélia

részvéttel fogadott művésznő színházunknál
vagy szerződtessék vagy alkalom adassék
minél gyakoribb vendégszereplésre.<í Szer
ződtetésére azonban csak két év múlva ke
rült sor, ily minőségben 1859. ápr. 25-én
mutatkozott be a »Bájik b,áu« Melinda
szerepében. Ez alakításában Gyulai Pál
különösen az őrültség finom rajzát di
csérte. 1861-ben egy magánügye miatt igen
rövid időre még egyszer megvált a színliáztól és Pécsre szerződ Ött Kessler társulatáboz, de már ez óv tavaszán ~ immár
véglegesen — újra tagja lett a Nemzeti
Színiláznak s ott mint újonnan szerződ
tetett tag ápr. 15-én mutatkozott be Courrey és Deperty »AiigyaI és daemon<c-áiiak
Clarisse szerepében. Attól fogva ozutín
negyvenöt esztendőn át egyik főerősséga
volt a színháznak. Az első évtizedben —
mely egybeesik a francia tái-sadalmi drá
mának színpadunkon való fokozatos tér
hódításával —• legnagyobb diadalait férje,
Szerdahelyi Kálmán társaságában aratta,
kivel másodszor is egybekelt (Szerdahelyi
1872. őszé-n hunyt el). Akkor Augier,
Bayard, Belot, Benedix, B'Ennery, Dumanoir, Feuilletj, Hugó, Musset, Sardou,
Seribe voltak a divatos szerzők, darab
jaik közül soknak' magyar fordítása is
Szerdahelyi tollából származott s a jeles
művészpár majd mindegyikben megtalálta
a magának való feladatot. A francia szalo
nok fiatal hősnőit rendre P . keltette ILIÍlunk életre s JdÖ'ZÖjnséig és kritika egyaránt
meghódolt bensőségej finomsága előtt. Megjeleti&ének választékos előkelősége is hódí
tott ezekben a szerepekben, a női eleg-anciájiak ő volt a színpadi megtestesítője.
Nemzeti Színházi pályatársnői öltözködés
ben csakúgy hozzá igazodtak, mint a vi
déki színpadok szalonheroinái. Még egyéni
hanghordozása is (a szóvégi magánbangzórkat kissé elnyújtotta) valóságos iskolát csi
nált. Két évtizeden át szinte vetélytárs
nélkül állt ebben a szerepkörben, arcának
üdesége, sokáig megőrzött fínomarányú
testalkata lehetővé tette, bogy Ötvenéves
koráig teljes illúziót keltsen a Gauthier
Margit-szerű alakokban (e szerepéhen egy
szer Erzsébet királyné egyenes kívánságájra
is fel kellett lépnie). Húsz évi nemzeti
színházi működbe alkalmával azzal tisz
telték meg, hogy a színház örökös tag
jává nevezték ki (1881. ápr. 1.); az el

ismerésnek ez a formája legelső ízben őt
érte. Ez az időpont szerepkörében is lé
nyegesebb fordulatot jelentett. Hovatoviblf
áttért az idősebb szerepelíre s kiviláglott,
hogy nagy jellemző ereje, egyéniségének
az életkortól független varázsa ezen a té
ren is újabb és még értékesebb diadalokat
tartogatott számára. Szigeti »Kang és
mód«-jának Bannainéjában, Rákosi vAesopusíí-ánalíí Trundusiájában, »Endre és J o hanná«-jának királynéjában, majd Csiky,
Gergely wProletárokíí-jájiak Szederváry Ka
millájában már nem az ifjúság bájával
hódított,, annál inkább az asszonyi eszesseggel és tekintéllyel, az érett értelem és
gazdag kedély ellenállhatatlan erejével. A
ma is élő nemzedék már csak az Öregedő
éveiben látta őt a színpadon, de ez alakí
tásaiból is szinte legendás emlékét őrzi.
A legcsodálatosabb az, hogy kései szerep
lésében is meg lehetett érezni — mint
egy Összegeződ've — gyermeklány alakjai
nak gráciáját, fiatal asszonyainak fölényes
szellemességét s mindehhez egy hosszú élet
finom bölcseséggé érett tapasztalatát. Csiky
Gergely mindezt belesűrítette egy szeren
csés inspirációból fogant alakba, »Nagymamá«-jának címszerepébe, mit egyenest
P.-ra szabott s amivel ez egész 2>dlyái a
mintegy feltette a koronát. .1891. nov. 4-én
már ezzel az alakítással ülte meg ötven
éves színészi jubileumát s működésének
utolsó másfél évtizedében e darab előadá
sait P. szereplése valóságos ünnepi ér
tékké avatta. Ez, valamint a Paillerou-féle
»Abol unatkoznak«-ban Peville hercegnő
verőfényes figurája volt az a- két sze
rep, mit csabiem nyolcvanadik életévéig
szinte egyre fokozódó hatással játszott. A
színészi hanyatlás legáltalánosabb tünete,
az emlékezőtehetség csökkenése is loámiilatosan sokáig megkímélte B még utolsó évei
ben is készséggel elvállalt s megindítóan
eljátszott egy új szerepet: a tábomagj-né
alakját Sudermann »Pricikéí<-jében. A sze
mélyét és előkelő művészetét övező hódolat
pályája végén minden alkalmat megraga
dott, hogy a legváltozatosabb formában
manifesztálódbassék. Ötvenéves jubileumán
a királyi kegy is rátalált: a koronás arany
érdemkereszttel tüntették ki. Pályájának
különböző fordulóin fővárosi és vidéki
tisztelőinek tábora az értékes emléktárgyak
Özönével .árasztották el. Művészetének te-
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Primadonna

Prielle Kornélia
tőpontján Rakodczay Pál egész könyvet
szentelt maltatásáiiak. A Nemzeti Színház
elsőemeleti termében 1902-ben bensőséges
ünnep keretében felállították Teles Ede
szobrászművész által karrarai márvánjból
faragott mellszobrát s még életében (1904.
aug.) emléktábla került máramarosszigeti
szülőházára; ugyanott a pályájára vonat
kozó enüékekegybegyüjtésére sz'ob-ít is ren
deztek be. 1903. márc. 12-,én a színészkongresszus résztvevői, az egész liazai szí
nészet képviselői a Színészegyesület Örökös
dísztagjául választották meg. 1904. deo.
1-én a nemzeti színHázi elsŐ felléptének
hatvanadik évfordulóján díszelőadást tar
tottak, mely alkalommal Somló Sándor
igazgató üdvözölte. E jubiláris estén P .
2291~ed&zer lépett fel a Nemzeti Szín
ház színpadán. 1905-ben, hetvenkileneedik
életévében mutatkoztak csak rajta a fi
zikai hanyatlás tünetei. Sűrűn ismétlődő
megbetegedései következtében
színpadra
többé nem léphetett, visszavonultságában
megs23állta az elhagyatottság fájdalmas ér
zése s talán ez bírta rá arra is, hogy egy
külföldről hazatért fiatal írónak, "Rozsnyay
Kálmánnak iránta huzamos időn át tanú
sított gondoskodását kései házasságköté
sükbe való beleegyezésével találja meg.
1905. d'ec. 24-én —• szembeszállva a csa
ládja s a közvélemény részéről megnyil
vánuló heves ellenzéssel — újra férjhez
ment. A magánügyekben rendszerint nem
túlságosan tapintatos szenzációehség elŐl s
egyúttal gyióigyulás vég«tt is Abbáziába
utazott, de onnan még betegebben tért
haza s 1906. febr. 25-én napokig tartó
haláltusa után elhunyt. Temetése a régi
Nemzeti Színház épületéből ment végbe
febr. 27-én, lóriási' faszoló' közönség je
lenlétében. Petri Elek ref. lelkész és Somló
Sándor igazgató: búcsúztatták, majd a Ke
leti pályaudvaron a kartársak nevében Mihályfi Károly mondott gyászbeszédet s cnnan a koporsót Szabadszállásra vitték s
a férj csaiádj.ának sírboltjában helyeát^t
örök nyugalomra. Működését a nemzet köz
tudata azóta is a magyar színészet tör
ténetének legelső vonalába helyezi. Születé
sének eentennáriumán a Nemzeti Színház
a »Nagymama« díszelőadásával .áldozott
emlékezetének s a TÍdéken is, főleg szülő
városában, kegyeletes ünnepeket rendeztek.
A fővárosi Közmunkák Tanácsa az egyik

épülő városrészben uccát keresztelt el ne
véről. Pályája a magyar színészet hős
korából indult el s belenyúlt a modern
színjátszás bölcsőkorába; nagy hagyomá
nyokat indított meg maga is, hatása mind
máig elevenen munkál a színpad legjobb
jainak művészetében.
(Redey Tivadar)
Prielle (priel) Lilla,
színésznő, (P.
Kornélia nővére), sz. 1834-ben, megh.
1877. dec. 17-.én, Budapesten. Elismert
színésznő volt a vidéken. 1858—1864r-LkÍ
szezonokban GyŐüött működött. 1859. ápr.
11-én mint a Nemzeti Színház új tagja
a 'fővárosi közönségnek is bemutatkozott,
az »Ő nem féltékeny« c. vj-ban. — Férje:
Rónai Gyula, színész. (L. o.)
Prielle (priel) P é t e r ,
színész* (P,
Cornélia fivére), sz. 1838. jún. 37-ón,
Máramarosszigeten, megh. 1915. szept.
16-án, Nagyabonyban, Pozsony m. 1855.
dec. 15-én lépett a színipályáxa, Latabár Endrénél. 1871. aug. havában Szatmárra szerződtették. Évtizedeken át a vi
déki színészetnek egyik kiváló tagja volt.
Működésének utolsói szaliában a régi Nem
zeti Színháznak' több mint tíz évig volt
rendkívül szorgalmas és hasznavehető szí
nésze, ahol kollegái körében puritán jel
leme révén általános megbecsülésnek ör
vendett. 1898. jan. 1-én ment nyugalomba,
mint az Orsz. Színészegy^ület tagja, egy
év után (1899. ápr. 1.) a Nemzeti Színház
is nyugdíjazta. — ElsŐ neje: Könczöl
Lujza, színésznőy sz. 1854-ben, Pesten.
Színésznő lett: Í871-ben, Károlyi Lajos
nál. Működött 1880-ban u. o., 1881-ben
Lá&zy Vilmosnál, azután Sághy Zsig
mond és Dobó Sándor egyesített társu
latánál, 1885-hen Tóth Bélánál, 18S7-hen
Bánfalvy Bélánál. — Második neje: Páncsy Emilia, ( P . Hk'a unokaliúga)^ szí
nésznő, sz. 1852-ben, a pestmegyei Tass
községben. Színpadra lépett 1879-ben,
Mililóssy Gyulánál. Házasságuk 1889. nov.
25-én volt.
Primadonna, (olasz). Az első hölgy.
Leginkább az elsŐ énekesnő, használatos
így is: operett-primadonna és így is: di'ímai-primad'onna. A magyar színészet elsŐ
primadonnája: Liptai Mária. A Nemzeti
Színházban: Déryné, őt követte: Schó-
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deliié. Ismertebb primadoniLát: De Caux
Mimi, Benza Ida, Gerster Etelka, MándokTiié Morzsái Emma, HoUósy Kornélia^
Hegedüsné, PauHné, Balázsné Bogníir
Vilma, Maleczkyiié, Nádayné, Toperczer
nfca, Humán Erzsi, Olga és Alexandra,
Bényeiné, Némethyné Eötvös Borcsa, Timámé Nagy Rózsa, Hetényi Antónia^
Halmi Ferencné, Konti Earmy, Gerecsaé
Melles Liszk'a, Dékány Teréz és ílóza,,
Nyilvay Irma, Krecsányi Sarolta, Blaha
Lujza, Hegyi Aranka, Gerőffyné Z,ádor
Hona, Karczagné Kopácsy Juliska, Pálmay Hka, Komáromy Mariska, Margó Cé
llá, Küry IQára stb.
P r i m s t i m m : (latin és német szó öszBzetétele), elsŐ szólam, a fő ének- (vagy
zenekari stb.) szólam, amelyücben a fő
d'allam van. Több énekes vagy több liangszer együttműfcöd ésekor rendesen a leg
magasabb (mert legáthatósabb) szólami »vezet«, a többiek a kíséretet, az összhangot
szolgáltatják. Az már külön művészet, lia
a fő dallamot egy-egy mélyebb szálamra
írják; ilyenikor a magasabb bangóknak lialk'abban kell szerepeLoiök. Azért beszélünk
fő dallamról, mert voltaképen — s ez a
legfőbb művészet, (lásd: Bach' Sebestyén
nél) — mindegyik szólamnak daUamosnak kell lennie, nem' csak a Ií|ettősnél
(duettnél), hármasnál (énekben ezt tercettnek, hangszerzenében triónak! nevezik) vagy
négyesnél (quartett, quatuor) stb.,. lianem
nagy együttesekben is.
Principális volt a ' színigazgató neve
a régi színészek id^jéin„ a kiözönség azonban
»direktor«-nak hívta őket. (1830. után
már magyarosan: »igazgatóí< volt a nevök.)
Prtíbák. A színész nappali elfoglalt
sága a próbákban nyilvánul. A »próba«
a latin probare szóból jutott át a ma
gyar színiészek szótárába. Jelenti a néze
getést, vizsgálást, kísérletezést. Az első ma
gyar színészek e szóval még nem élteiií'.
Ők a próbát »közgyakorlat«-nai' nevezték,
de már 1793-tól bivatalosan is szerepel a
»ppóba« szó. Ez időben már törvényt is
készítettek a színészek számára, melynek
9. pontja a próMk'ra is vonatkozik, mely
ből a követk'ezŐ rendblkezést idézzük:
»Senki se merészeilyen a ki rendeltt pró^

bárói el maradni, vagy későn jönni. A
kinek késedelme miatt a próba folyviást
nem mehet, holnapi füzetesének 16-od: ré
szét veszti el, a ki pedig egészen ki marad;
még egyszer annyit.« — Egy 1833. szept27-én érvénybe lépett budai színtársalati
törvénykönyv a próbáJn-a vonatkozólag a
következő utasítást közli: »A líendelő ál
tal hirdetett próbákra minden tag meg
jelenni tartozik, ha pedig valami előre
nem látott különös esetben az Igazg.itóság maga rendélését írásban fogná a ta
gokkal közö.lm, azt minden tag a vele kö
zölt hird etés elismerésére aláírni köteles«... (6. §;.) »A ki próbán vigyázatlan
sága miatt jelenéséről elkésik, de egyéb
iránt a próbán fent van, fizet 30 váltó
krt, aki próbáról elmaradt, hogy utánna
küldeni v. a próbával reá várakozni kel
lessék, fizet min'd'annyiszor 1 frtot, aki
pedig a próbái'él végképpen elmarad', be
tegség v. más fontos esetekben a rendelés
felmentlieti a tagot a próbáról, de ak
kor a megtörténhető hiányról keze3k.3dni
tartozik.« (7. §.) — Szükség volt min
denkor ilyen szágorú törvényt hozni, mert
a színészek közül sokan könnyedén fog
ták fel kötelezettségeiket. Az első színtár
sulat bláxomfóle próbát ismert: 1. »01vasó
próba«, melyen mindén játszó tag köte
les volt megjelenni; 2. »játékpróba«, ami
dőn a kárpitokat .állították elő és ^. »főpróba«, melyen minden szereplő ;>roll
nélkül« tartozott kiállani. (Más néven
)>mutatványi próbácí-nak is hívtók.) A szín
házi pdóbák különfélék. Ilyenek: balletpróba, díszletpróba, 'énekkari prÓba, olvasó-,
rendelkező-, emlékíróba,' ezt követi a fő
próba ; van jelmezes próba is, együttes-,,
zongorapróba, máskép." ensemble, instruk
ció-, javító-, részletes, statiszta-, tánc- és
^dlágítási próbák; ezen próbák' azért Qzükségesek, hó'gy a bemutatásra kerülő színmű
a. legtökíeletesebb benyomást keltse. A némefc
sizínészek az első próbát m'Sgelőzőleg ú. n.
»megbeszélőí<-próbát is tartanak, amit újab
ban egynémely modern magyar rendező
is meghonosított. A zenekar is tart meg
felelő számú próbát, ahol a karmester
diszponál. (Az egjes próbákról lásd rész
letesen a megfelelő címszó alatt. V. ö'.:
Éjjeli főpróba, Éjjeli próba. Emlékpróba.
Főpróba. HázifŐprób'a. Húzópróbá. Javí
tópróba, Mutatványi próba. Nyilvános fŐ-
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Próbáló-színész

Prológus

próba. Hészletes próba. Sajtó főpróba. Ülőpróba. Zárt főpróba.)
Próbáló-színész. A régi világban a
kezdő színész neve volt. (Lásd róla rész
letesen: »Kezd6 színész« címszót.)
»Próba nélkül is mehet.'« így szok
ták mondani Joginkább vidéken az olj'an
jól betanult darabraj amelyet darabvóltozási esetén sürgősen elő akarnak adni, —
minden előzetes próba híjján.
Próbatábla. Minden színliáz ú. n. pró
batáblán adja tudtul az érdekelt tagjai
nak a másnapi munka programmját. E
tábla feketére van festve, ezért máskép
»feketetáblá«-nak is mondják. (V. Ö. Fe
ketetábla.)
Próbatétel. A régi iiírlapok így fe
jezték ki azon eseményt, 'ha egy kezdő
színész az elsŐ lépést megtette, de a színlapokon is megtaláljuk e kitételt, így töb
bek között Petőfinél is, aki t. i. Í844.
okt. 12-én fellépvén a Nemzeti Színház
ban az akkori színlapon ezen eseményt a
következő ajánlással hirdették: »PötÖfi úr
Bzínészpályára menendő ifjú jelelt, szere
pét próbatételül választván, a t. c. kösxjnség jóindulatába ajánlja magát.«
Próbát kapni. Színészi szaJíkifejezés.
Akkor mondjiálí, ha valamely darabban új
szereplő fog- fellépni, aki a rendezőtől meg
felelő próbát kér és azt megkapja.
Próféta (A), nagy opera, szöv. írta:
Eugéne Seribe, ford. Égressy Béni ós Szer
dahelyi József, zen. szerz. Giacomo Meyerbeer. Bem. 1850. jún. 12. Nemzeti Szín
ház, Szereplők: Fides: Lagraiage Anua,
m. V.; Leydeni János: Stéger Ferenc;
Berta: Szymanska Leona, továbbá szere
pelt még: Bognár Ignácj Udvarhelyi Mik
lós, KŐszeghy Károly,' Benza Ivároly és
Egressy Béni. A fényes kiállítást igénylő
történeti • opera olyan nagy hatású volt,
hogy híre ment az egész ország'ban
fi a vidék is igényelte előadását. Be
is mutatták gyors tempóban, így többelí
kczött Debrecenben: 1850. júl. végén,
Nagyváradon: 1850. szept. közepén, Ko
lozsvárott: 1851.. ápr. elején, majd újra:

1853, júl. 31-én adták, Kaczvinszky Járos
színigazgatása alatt. Költsége 6 e íor frt
volt. Szereplők: Leydeni János: Follinusz
János; Obertbal: Kaczvinszky János;
Anabaptisták: Szerdahelyi Kálmán, Va
sad! és Stőger, Fides: Szerdahelyi Nelli;
Bertha: Táborszky Gabriella, (Lásd »Magyar Polgár«, 1874. febr, 5.). Aradon:
1851. ápr. 15-én, (Fides: Toperczerné),
Temesvárt: 1851, máj. 28-án: »roppant
hatással, a magyar dalművészek által s
húsz mértföldnyi távolból is sereglettek
oda uraságok e nagyszerű előadás meg
hallgatására.« (Hölgyfutár.) 1853. jan.
15-én a Nemzeti Szíriház új betanulá-ssal
a következő szereposztásban adta: Leydeni
János: Young Frigyes; Fides: Hasselt
Barth Anna; Bertha: Leiter Paulina;
Oberthal: Benza Károly; Jónás: Bognár
Ignác; Mathisen: Udvarhelyi Miklós; Zachariás: KŐszeghy Károly. 1854. jan.
26-án újra műsorra illesztették. Ugyan
ezen év szept. havában Nagyszebenben is
előadták. 1873. máro. ö-én Miskolcon is
színre került. A Magy. Kir. Opera be
mutatta: 1885. jan. l-én^ a követkeíő sze
reposztásban : Leydeni János; Broulik' Fe
renc; Fides: Bartolucci Viktória; Bei+a:
Eeich Irma; Oberthal: Maleczky Vilmos;
Jónás: Pauli Richárd; Mathisen: TalEán
János és Zaohariás: KŐszeghy Károly, aki
mind a 136 előadásban énekelte u. e.
szerepet. A Városi Színház is műsorába
iktatta: 1921. dec. 6^án. (Párizsban bí.m.
1849. máj. havában; Bécsben: 1850, íebr.
28-án, a Kartnerthor-színházban. London
ban: 1890. jún. havában francia előadás
ban adták. (Lásd »Pesti Hirlap;<, 1890.
jún, 38.) [Kuriózumként feijegyesíük,
hogy Pápán Ujfalussy Sándor társulata
1851. jún. havában zene nélkül mint diá
mat adta elő.]
Prolégus. (gör.) A görög drámának a
helyzet felŐl tájékoztatói, de már a drámai
cselekményhez tartozó bevezetése, Aisuhylosnál és Sophoklesnél. írt ilyet Shakes
peare is, pl. a »Ilom'eo és Júliá«-hoz. Sőt
az opera műfaja is átvette; épen a »l.lomeo lés Júlia« zenekűltője, Gounod, aki
felhők közt éneklő kar szájába adja a
prológot; Leoncavallo pedig a »Bajazznk<í
0. operájának egyik' hősét állítja a füg
göny elé a prológot énekelni. Manapság
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Protasevitz Benedefld

Proportio
főleg színbázavatáskor (többszemélyes nagy
j elenet alakj ában is), ávíordulók, vagy
iná-s ünnep alkalmából szoktak prológust
bev ezét ni. (V. Ö. Bek őszön tó'. Elő j áték.
Előversengés.) A régi magyar szíiíjszet
idején a P. annyi, mint sbeköszöntő be6zéd.« (»Magyar Kunr<í, 1819. I. kötet,
297. oldal).
Proportio (latin: proporció, a. m. —
arány), a j Öv edelem megbatározott hányada,
aráiiylagosan felosztott jövedelemrész. Eégente a vidéki magyar színészvilágban
csak elvétve ismerteik a fixfizeCést, e lielyett
a begyült jövedelem felett aránylagosan
osztozkodtak, amit P-nak hívtak, magya
rosan : »közkereset((-nek. Ha a vendégfo
gadó nagyterme megtelt közönséggel, ak
kor igazán örültek a színészek, mert a
nagy bevétel nemcsak a direktort érde
kelte, hanem őket is, lévén a fizetségük a
bevételnek rájuk eső egyik része. És ezt
a részt nevezték ők proporciónak, a proporcióra kapott előleg művészi neve pe
dig »majdlingí< volt. (L. o.). A P-t ha
vonta kétszer osztották fel, szerepkör, te
hetség és rangfokozat szerint és így ter
mészetes, hogy minden színész igyekezett
egyéniséget fejleszteni .& érvényesíteni,
hogy minél magasabb osztalékban része
sülhessen, amiből viszont az is következett,
Kogy a színészek között kifejlődött ,az
összetartás tudata, az egym,ás megbecsü
lése, az idősebbek tisztelete, a színipálya
iránt meg^hozandó minden .áldozatkészség.
A P. kifizetésénél számba jött az összes
kiadások levonása és így megtörténhetett,
hogy a tagok nem kaptak semmit, leg
feljebb az igazgató kifizette egynémelyek
nek a lakását, kosztját. A fizetésnél 3 osz
tály volt: I., II., l i l . osztály. Az I. oszr
tályú 6 frtot, a I I . 4 frtot,, a I I I . és a
kórus tagjai 2 frtot kaptak.
A háborúban, amikor sok minden meg
változott és amikor sokszor kerültek elő
a lomtárból régen múlt időfc ósdi rend
szerei, visszatéi't a »proporcíóí< is. Igaz,
hogy modern kiadásban, ezúttal a proporciót )>egysóg«-nek nevezték, de a rend
szer voltaképen a régi és egy-két vidéki
színházat kivéve, a legtöbb vidéki szín
társulatnál a tagok is részt kaptak a bevé
telből és a jövedelmük nagysága is at
tól függött (akárcsak Déryné idejében),
~

hogy mennyire érdeklődött a közönség a
színházi előadások iránt. Ha táblás ház
volt, akkor a színészek fizetése is nagyobb
volt, ha pedig üres nézőtér előtt játszot
tak, akkor a heti osztozkodásnál kevesel)b
volt az egység. (V. ö. Egységre játszani.
Fixum. Gáge.)
Proportionális (proporció) színtársu
lat, azon társulat, ahol a tagok proportióra
(L. iO.) műlíödtek. Miután e téren sok
^dsszaélés történt, a P.-sz. működése ellen
a színészkongresszus 1877,. dec. 6-án állást
foglalt. »A Színpad« c. szaklap is élénk
agitációt fej tett ki a túlkapások elleni.
(1870. 7., 18., 21., 24. szám; 1873. 27.,
30. szám. — Az utolsó P. sz. Várady
Ferencé volt. (Lásd: »Pesti Hirlap«, 1886.
szept. 4.)
Proportióra (proporció) játszani. így
mondták azon színészek működésére, akik
közkeresetre, osztályos keresetre, tehát pro
portióra szerződtek^. (V. ö. Proportio.)
Proscéiiium (proszcénium). Latinul nem
a nézőtér, hanem a színpad előrésze, mert
a hajdani színházban (méig a 18. század
ban is) az előkelőségek piáholyait magára
a színpadra építették. — Proscénium-p.áholy '= a színpaddal szemlcözt levő páholy
neve.
P r o t a s e v i t z Benedek, az első magyar
színtársulat művezetője, 1792. máj. elsejé
től Kelemen László színtársulatánalí tagja
volt. Lengyel származású borkereskedő volt
eredetileg, régebben állítólag német szín
társulatoknál működött. Egy alkalommal
bevetődött a pesti magyar színészek pró
bájára, ott beavatkozott a rendezésbe, majd
azt el is vállalta, amiről egly referáda is
tanúskodik: »Mag-ára váUalta ezen jószívű
hazafi, ho;gy első máj ustól fogva 8 heteldgi gondját viselendi (a társulatnak),
minden pénz és jutalom kiránás nélkül a
Teátrom
kasszáj ának;-«
(Magyar Hír
mondó, 1792. 646. oldal.) P. azonban tu
lajdonképpen békeböntó volt: a hatalmat
magához akarta ragadni és ezért az első
társulat pá-rtra szakadt: e^y része Kelemen
ellen szegült, másik része P. mellé állott,
úgy, hogy a belső egyenetlenség alattom
ban bár, de mindinkább nagtyobb arányo-
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Puccini G iac-omo

Ptasinszliy Pepi
t a t Öltötí;. Május 12-én az Ő vezetése
mellett játsa>tták' el a »Talált ,gyermek«
c. színművet. P. jún. 19-ig 'állt a színtáreulat élén. Eltávozáskor búcsúlevelet inté
zett a tago!k,boz.
P t a s t a s z k y P e p i , a M. KJir. Opera
ház prímaballeriaája, sz. 1905-ben, Bécs
ben. A'Iár tora ifjúságában az Operaliázhoz iíerült balletnö vend éknek, ahol sziámoa gyermekszerepet játszott a különböző
operákban. (Rózsalovag, Lohengrin, Pil
langó kisasszony stb.) 16 éves korában
szerződtette az Operaház szólótáncosnŐnefc,
majd rövidesen primaballerinának. Gyor
san ívelő pályája nagyszerű lábtech'nikája
óa mimikai képessége folytán emelkedett
mind jobban felfelé. Hét évig működött
az Operánál. Közben több ízbbn szere
pelt a külföldi operák színpadjain is.
t923-ban férjhez ment, azóta visszavonult
a szerepléstől. '
(Tiszay Andor.)
Publikum-szót a régi színészek idején
úgiy mondtáik, hogy: hallgatói. (A szót elő
ször a »Magyar Hirmondó« használja és
magyarázatképpen zárjelben teszi az 179S.
év I. kötet, 216. oldalán.) XJ,gyancsak a
»Mag|yar Hirmondo« 1800. jún. 3. már
)>k!Özönség'« szót ír. (Kecskeméti tudósítás:
»A Magyar Teátromí Játszók ide jűttek
egy darab időre Szegedről s már tegnap
játszottak is, a' Közönségnek különös meg^
eléged ésére.<í)
Puecini Giacomo (pucsíni dzsákómo),
olasz zeneköltő, ez. 1858. júl. 22-éni, Ludclában, meg'h. 1924. nov, 29-én, Brüsszelben.
Híres zenészcsalád világhírű sarja, a mi
lánói konzervatóriumban Antonio Bazzini
éa Amilcare Ponchielli tanítványa volt,
Luccában orgonista lettj. Első operái (Le
\-iUi: A-tündérek, 1884,.; Ed^ar, 1889.)
caak kísérletek voltak'; a Prévost abbé saá^
év óta hervadatlan reigényéből írt »Manon
Leacautíí (Torino, 18931) már remekmű.
(Szöv'. írta Giuseppe Giaoosa :és Luigi
Illioa; Radó Antal fordításában a Mi. Kir.
Operaliáz bemutatta 1894. mára 17., cím
szereplő: Abrányiné W;. Mai^git, karnagy
Nikisoh Artúr opu-Í,g.) Ebben a műben
már jelentkezik a későbbieknek, a világh
sikerűeknek minden erénye: mély érzelem,
átütő drámai erŐ, a formák szabadsága,

fülcsiklandó disszonanciák, — mindig ze
neileg megokolva — fölényes művészá hang
szerelés, amelyek mind uralkodnak a hállglató hangulatán. Még modernebb, könnye
debb, csapong^óbb zenéjű P,. második ope
rája: a Sardöu' drámájából u. a. szöveg
írókkal alkotott »Tosca« (Róma, 190Ö,.),,
nálunk Várady Sándor ford. 1903. dec. 1.
Krammer Teréz kreálta; az amerk'ai Belasoo Dávid »Madame Butterfly« ö. kis
színművéből, melynek h'ősnőjét a Vígszín
házban Pálmay Ilka kreálta, írt »Pillaű,gÓ
kÍ8asszony« (Milano, 1904.). 1906. máj.
12-én jelent meg nálunk' (Várady Sándor
ford.) Kreálta Szamosi Elza. Üj útra tért
P., mikor a Belasco szenz-áoiós • »vad-nyug'ati« darabjából GuelfO' Civinini és Carlo
Zangfarini írta szöveggel a dallamban sze
gény »FanciulIa del Wests: »Nyugat leányaíí foiglalkoztattaj. (Bem-i a newyorki Metroj>olitan Opera.) Várady Sándor ford'.,
nálunk 1912'. febr. 29., maga P. dirigálta
először, címszereplőjét Szamosi Elzát, NewYorkba is vitte e szerepre. Következett
Trittico ( = a ^örög triptyoh'on, hármasegység.). Közös címmel 3 egyfelvonásos:
»I1 tabarro«: »A' köpeny«; »Ang|elica nővér«; Gianni Sdhicchi (az elsőnek' szöv.
Giuseppe Adami, a tö'bliit
Giovacchino
Forzano írta. PordítÓjuk Graff László),
bem. 1932. dec. 9. A főszereplők kreálói:
Walter Rózsi, Medek Anna, Szende F e reno. Utolsó, nagyszabású művének utolsó
jelenetét már nem írhatta meg: Franco
AHano fejezte be a »Turando«-t (Milano,
Scala, 1925.). A régi híres Gozzí-darabból
készült. Nálunk 1927, nov. lé-én mutatták
be a M. Kir. Operaházban. A címszerep
Tihanyi Vilma, Kalaf: dii Székelybidy
Ferenc kreálása, dirigálta Rékai Nándor.
Az egyetlen, különben operett-fajsúlyú
P.-opera, amelyet magyarul nemi az Ope
raház mutatott be: a világháború kitöré
sekor elkfezült »La rondine«: »A fecske^.
Szövegét (az eredeti olaszból teljesen át
dolgozva) írta Harsányi Zsolt; a Városi
Színház mutatta be 1927. ápr. 9-én, a
címszerepben Dömötör Ilonával; kamaigly
Karácsonyi István volt. — P. holttetemét
ideiglenes sírjából, a Viareggio melletti
Tőrre del Lago-beli villájának egyik ter
mébe épített síremlékben helyezték vég
leges nyugalomraj 1926. nov. 29.
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(Kereszti/

István,}

Puks Ferenc

Putty Lia

Piiks Ferenc, zene- és énektanár, a
Ncpszínliáz karnagya, előbb a pécsi szé
kesegyház karnagya volt, megalapította a
pécsi dalegyesületet, azután 1875-ben a
Népszíniláz karnagya lett, ahol 1882. máj.
liaváig működött. Innen az Orsz. Zene
akadémiára hívták meg, ahol két évig
működött, tanári minőségben. Több hír
neves művésznőt képezett a művészpályái'a.
(Blalia Lujza, Komáromi Mariska, Pálmay Ilka stb.) Számos operett-zenét és
népdalt írt. Többek közt: »Titilla hadnagy« zenéjét, llákosi Jenő szövegére
(1880. febr. 27.) Megh. 1887. júl. 30-án,
Budapesten. Munkája:
»A Népszínház
színfal ti tkai«. 1882. (Ismerteti:
»Pesti
Hirlap«, 1882. aug. 20.)
Pulszky Tessza, színésznő. (Márkus
Emma leánya.) Tanulmányait LewinskyPrechelsen asszonynál végezte. 1904. jún.
havában a bécsi Burgtheater szerződtette.
Pusztai (Pisztolka) Béla, színész, sz.
1862-ben, Nagyváradon, mogli. 1894. dec.
8-án, Kolozsvárott. Színész lett: 1882. ápr.
9-én, Gerőffy Andornál, tőle elszerződött
Jakab Lajoshoz. 1886-ban a szabadkai
»Tliália-szüvetkezot«-nél kezdett feltűnni,
nagyobb szerepeiben. 1887. máj. 10-én fel
lépett a Népszínházban, a »Királyfogás«
c. operett Don Bernardo szerepében, mely
után az intézet egyik oszlopos tagja lett.
Ámde csak egy évig tudott itt megma
radni, 1888. okt. havában visszament Ko
lozsvárra, ahol rajongtak éi'te. Igen jeles
komikus volt, a »Nebántsvirág«-beli Ce
lesztin szerepében szinte felülmúlhatatlan
sikert ért el. Főbb szerepei: Veréb Jankó
(Vereshaju), Kerbino (Kalózkirály), Calcas (Szép Heléna), Scalza (Boccaccio),
Quicly (Szegény Jonathan) stb. Ditrói
Mór és Megyeri Dezső mondtak búcsú
beszédet felette. Sírkőfelirata:
»Művész hazája széles e világ!«,...
A te világod már e néma sír.
Kit oly gyakorta megnevettettél,
E kis halomnál ma zokogva sír.«
írt két színdarabot, ezek: »Jani ós Juci«,
énekes bohózat 3 íelv. Zenéjét Delin Hen
rik szerzetté. Bem. 1891. jún. 18. Város
ligeti Színkör. »A kis baba«, boh. 3 felv.

Bem. ugyanott, 1893. szept. 10. — Neje:
Váry Ilona, színésznő, sz. 1860-ban, megh.
1925. aug. 4-én, Kolozsvárott. Színésznő
lett 1880-ban. 1913. okt. 1-én nyugdí
jazták!.
Pusztai Sándor, operaénekes, bariton,
sz:. 1887-ben, Martonvásáron (Fejér m.),
1905-ben Pápán tanítói oklevelet nyert,
a fővárosnál működött s ezalatt magán
úton Herald Lajosnénál, Noseda Károly
nál, Stoinhausz Gyulánénál és az Országos
Zeneművészeti főiskolában folytatta zenei
és énektanulmányait. 1913. jún. 1. óta a
M. Kir. Operaház tagja. Vendégszerepelt
Pozsonyban, Kassán, Nagyváradon, Temesvárott. Szegeden, hangversenyezett az or
szág minden városában. Külföldön: Rómá
ban, Trevisoban, Veneziában, Abbáziában,
Hágában, Scheweningben, Amsterdamban
és Bredában szerzett elismerést a magyar
művészetnek'. Főbb szerepei: Silvio (I3ajazzó), Alfio (Parasztbecsület),
Luna
(Troubadour), Amonasro (Aida), Eené (Ál
arcosbál), Marcel (Bohémélet), Salamon
(Sába királynője), Frederic (Lakmé), Lothario (Mignon), Valentin (Faust), Wolf«
ram (Tannhauser), Amfortasi
(Parsifal),
Günther (Istenek alkonya), Fasolt (Eajna
kincse). Sharples (Pillangó kisasszony),
Tiborc Rs Endre király (Bánk bán), Gara
nádor (Hunyadi László), Péter nemzetes
úr (Farsangi lakodalom), Oblonszky Sztépán (Karenin Anna), Moralés (Carmen),
Narulló (Rigoletto), Főpap (Varázsfuvola),
Filippó (Cremonai hegedűs) stb.
Putty Lia, színésznő, Zemplén megyé
ben született. Atyja Putty Pál ulánus
százados volt, anyja Hoyos grófnő. Főúri
kényelemben nőtt fel. Férje, a főszolga
bíró, híres gentry volt. Két gyermekük
született. Putty Lia később elvált a
férjétől, otthagyta Zemplént és Pestre
jött. Beiratkozott a színiiskolába és
elvégezte. A Iloyal Orfeum színpadán
debütált. Kisebb-nagyobb sikerei voltak
ugyan, de ezek nem elégítették ki. Ber
linbe utazott és filmszínésznő lett. Ber
linben fedezték fel filmszínészi tehet
ségét. Csakliamar egyre-másra érkeztek a
fényes ajánlatok'. Nem sokáig habozott.
Hajóra ült és átvitorlázott Amei'ikába.
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rünköstli

Püsjiöki Tmro

Andor

H"!iyu--'iiin.a:i ni ír ri"özofi-[*(.-kk''Í viínáíí. zetta:, s^niíí 3 íVlv. í r t a : Oalíworliiy. Bo!Nvp.-=^:orüfi'''iif i'^yro lu'Jtt. Gy'íiiy'ru \iihijji
mutaló V.*'27. ÚJT. ?-Í. V'íijs/íiiii:iz.
van ós a fizctórfe lieti i}y.>Tny<>hfi-/.{i:: li'ilMr.
Nevét m a éppen úgy isriHíri a mozi k.'jP i i s | u ' k ( l m r t \ színész, sz. 1850-hen,
zönsége Amerikában, inint a lege!dwg-it- Xairyl'áiiyáii, iiio^h. 1903. aug. 26-án,
t a b b kinai falucskában.
Doííníuenbon. l.^tlT. ÍHIL-. 3l)-án kezdte a
pályáját, mint 17 éve.s ifjú. IÍI-SZIH- István
P Ü n k ö s t i A n d o r (uzoni), író, esztétikus debreceni társulatánál, íih<>i I;.Á-őbb luiiníni
és hírlapíró, szí. 1892. okt. 31-én, Kassán. megszerették, hogy amikor a Xé].szíiiÍláz
Középiskoláit Debrecenben és Budapesten
hoz kapott meghívást, üzt az ajánhiiut
végezte. 1920-ban h í r l a p í r ó lett- 1923. febr. nem fogadta el, a n n y i r a niegked vt-] 11 • n
15-én megszalasztották a Budapesti Szín debrecenieket. 1900. júl. 23-án jubilnlt.
házi K r i t ü u s o k Szindikátusa titkárává. A — N e j e : Szathmári J ú l i a , színésznő, sz.
Budapesti Újságírók Egyesülete főtitká
l S 5 6 - b a n , Debrecenben, ahol 1 9 2 1 . nov.
rává, m a j d elnökségi tagjává választotta. 20-áii h u n y t el. 14 éves korában kezdte
1929. nov. havában a M a g y a r Színház
a pályát. L e á n y u k : P . Kózsi, színésznő,
művészi ig'azgatója volt, de csakhamar l e  Sií. 1877. dec. 27-én, Debrecenben. 1896.
köszönt.' Színműfordítása: »Áz ezüst ka virágK'asámapján lépett a színipályára.
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