
Cabaletta (oL), tulajdoaképen cavatina 
helyett, a. m'. kis ária. 

Cabaret (franc, ejtsd: kabaré, 1. Ka
baré). 

Cabotiii (franc, [ejtsd: káboten), a fran
cia ripacs neve. Olyan v,ándorszínész, 
aki tehetség és műveltség nélkül, nem min
dig ízlésesen komédiázza végig a vidéket. 

Caccini (Kaccsini) Giulio, olasz zene
szerző, sz. 1550, megh. 1618. A megzené
sített dráma, az opera megteremtője. 

Cachirozás. A. színpadon a szerző uta-
sífcására baszn^álandó kellékeknek, dísztár
gyaknak és főleg ételeknek nem tényle
ges alakjában, h&nem' költséigkímélés szem
pontjából, biádogból vagy kemény papírból 
készített élethű s ezáltal teljesen illuzdót 
keltő módon való szerepeltetése. A mai 
színjátszás minél nagyobb valószínűségre 
törekedvén, lehetőleg mellőzi a c-t. Mint 
egy 1806-ból való debreoeni sziámla mu
tatja, ott a c. nem' divott, mert a saíná-
Bzeknek a »Makrancos hölg5'« előadásához 
szükségelt sültkappanra 51 kr., egy fer-
hér cipóra pedig 9 kr. költségük volt. 

Cadentia, (cadance, fr. -dánsz), össze
csengő véghang*zás a zenében, versben a 
rím'; zened'arabban a befejezést előkészítő 
hangmenetet js ijelenti, mely szabiályos 
ütem, mérték nélkül, mintegy ábrándozó 
kitérése a zenésznek. 

Cahier (kájé) Mme. Charles, ír szár
mazású operaénekesnő. A Magy. Kir. 
Operaházban 1905. nov. 4Hén a »Sámson és 
D6lLlá«-ban, Delila szerepében mutatko
zott be. 1909. miáito. 4 - ^ a »Próféta<4 
Pidesióben, 1911. ̂ ee. 3-ián az »Aidaí< Atn-
necis-ében, majd 1922. jan. 4-ón ismét a 
»Sámson ás Delilá«-ban vendégszerepelt. 

CalUavet (kajavé) Georges Armand 
de, ír. színműíró, sz. 1869-ben, Párizsban. 
megb. 1915. jan. 15-én, u. o. Kobert de 
.Plers (1. 0.) társaságában számos nagy
sikerű, a köztársaság korát szatirizáló szín~ 
darabot írt, melyek nagyrósze nálmik ia 
színre került. Az ismertebbek ezek: »Her-
kules munkái«, fr. operett 3 felv. Irta 
C. és Bobért de Plers. Zen. szerz.: Claude 
Terrasse; ford'. Keszthelyi Ernő. Bem.: 
1902. máj. 23. Majgyar Színház. sAz 
erény útjai«, "vígjj. 3 felv. C. és Plers. 
Ford'.: Molnár Ferenc. Bem'. 1904. febr. 
1^'. Ví'gszínhiáz. »Én, te, Ő!« operetté 3 
felv. Ir ta: 0. és Flers. Zen. szerz.: Claudfe 
Terrasse. Bem. 1904. máj. 13. Király 
Színház. í)Az őrangyal<í, vígj. 3 felv. Irta: 
C. és Flers. Ford. Molnár Ferenc. Bem, 
1905. okt. 5. VígszínKáz. »A kis trafikos-
lány«, vígj. 3 felv. Irta; 0 . és Flers. 
Bem. 1907. máj. 17. Vígszáuház. )>For̂  
tuniÓK lírikus vígj. 4 felr. Alfréd de 
MuBset »A :gyertyatartó« c. műre nyomán 
írta 0. és Flers. Zen. szerz.: Messager A. 
Ford. Várady Sándor. Bem-. 1907. dec. 
22. Magy. iCir. Operabiáz. »Páris almája«, 
operetté 1 felv. Ir ta: C. és Flers. Zen, 
szerz.: Claude Terrasse. Ford. Mérei A. 
Bem. 1908. május 23i. Népszínház-Víg-
opera. »Virraszt a szerelem«, vígij. 4 felv. 
Ir ta: C. és Flers. Ford. Adorján Andor. 
Bem. 1908. okt. 3. Vígszínház. »A ki-
rály«, vígj. 3 felv. Irta: C. és Flers, 
Ford. Molnár Ferenc. Bem. 1908. dec. 
9. Vígszínház. Felújították 1923. nov. 
24-én. »Buridán szamara«, vígj. 3 felv. 
Irta: C. és Flers. Ford. Molnár Ferenc. 
Bem. 1909. okt. 7. Vígszínház. »Szent 
liget«, 'VÍgj. 3 felv. Ir ta: C. és Flers. 
Ford.. Heltai Jenő és Molnár Ferenc. 
1910. dec. 17. Vígszínház. »Papa«, vigj-
3 felv. Irta: C. és Flers. Ford'. Molnár 
Ferenc. Bem. 1911. nov. 4. Felújították 
1918. ápr. 6-án. Vígszínház. wPrimrose 
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Cain Henry Cancan 

kisasszony«, színm-ű 3 felv; Irta: C. és 
Plere. Ford. Gótli Sándor. Bem. 1912. 
okt. 5-én, Vígszínház.)>A zöld frakk« vígj. 
3 felv. Irta: C. és Flers. Bem. 1913. okt, 
31-én. VígszínTaáz. »Vegyen el feleségóilí;, 
kis operetté 1 felv. Irta: C. éö Flera. Zen. 
szerz.: Claude Terrasse. Bem. 1917. máj. 
2. Modern Színpad. »A legszebb kaland«, 
yígj. 3 felv. Irta: C. és Flers. Ford. Hol
tai Jenő. Bem. 1919. okt, 4. Vígszínház. 
»Hazatérés«, vígj. 3 felv. Ir ta: C. és 
Flers. Bem. 1921. okt. S- Vígszínház.. 
»A főpénztáros úra, vígj. 3 felv. Irta: C. 
és Flers. Bem. 1925. febr. 28. Vígszínház;. 

Caiu (kain) Heury, francia festő és 
író, sz. 1859-ben, Párizshan. Több opera
szöveget írt, melyek közül nálunk is színre 
kerültek: »A kecskepásztor«, opera 1 felv. 
Zen. szerz.: Dupont Gábriel. Ford. Vá-
rady Sándor. Bem. 1904. dee. 15. M. Kir. 
Operaház. »Quo vadis?« opera 6 képben, 
Sienkientz regénye után. Zen. szerz.: Jeau 
Nougués. Bem. 1911. dec. 7. Népopera. 
Megnyitó előadás. 

Cakewalk, (ejtsd: Kékvók) néger ere
detű tánc, mely különösen a világháború 
előtt szerepelt betétként operettekben és 
könnyebb fajsúlyú darabokban. Ujszierű 
ritmusa előfutárja volt a mai modern tán
coknak. 

Calando (ol.), zenében: engedve, vagyis 
a, tempót lassítani és a hangerősséget (di
namóiét) halkítani keU. 

Calderon de la Barca Pedro, spa
nyol színműíró, sz. 1600. ján. 17-én, Mad
ridban, megh. u. 0. 1681. máj. 25-6n. IV. 
Fülöp madridi színházának igazgatója volt 
és számtalan színművet írt, melyek tartal
muk szerint: filozófiai dtámák, tragédiák, 
lovagdrámáfc és operettszerű darabok. líá-
lunk színre kerültek :)>A zalameai bíró«, ford. 
.Gaál J'ózsef. Bem. 1842-benj. 25-Ödször: 
.1918. febr. 7. »Beesületéűiek orvosa«, dráma 
5 felv. Ford. Fekete Soma. Bemv 1852. 
kug. 23Hán. Nem'zeü Színház. »Az élet 
álom«, ford. Győry Vilmos. Bem. 1873. 
jún. 30. Nemzeti Színház?. )>Az állhatatos 
iejedelem«, színmű 3 felv. (Spanyol szín
műtár. 1871.) »K6t szék közt a pad alatt<c, 
vígj. 3 felv. Bem.1903. okt. 2. Nemzeti 

Színház. Ford. Huszár Vilmos és Makai 
Bmü. »Uniő és komornaK, vígj. 3 felv. 
Ford. Kosztolányi Dezső. Bem. 1912. máj. 
19. Nemzeti Színház. 

Caliban. Shakespeare Vihar-jának ször
nyetege, akit a költészet és filozófia által 
leg^'őzütt dun"a köznapiság allegóriájának 
tekintenek. Nálunk a Nemzeti Színliaaban 
Sugár Károly alakította ezt az alakot nagy 
sikerrel. 

Calvé Emma. a pái-isi Opera prima
donnája, sz. 1862-ben, Decazevillehen. 
1898. óta csak vendégként lépett fel. Ná
lunk 1904. nov. 26^án mutatkozott be a 
Vigadóban. A Magy. Kir. Operaházban 
1904. dec. 3-án lépett fel először, a ;>Car-
men« címszerepében. 

Camil Hedvig, lengyel énekesnő, sz. 
Varsóhan. Tanult Pascail és Souvestre ta
nároknál és Prágában, Lenihergben és Var
sóban működött. Nálunk 1894. szeptem
ber 18-ián vendégszerepelt a »Lammermooiú 
Lucia« címszerepében. 

Campilli Frigyes, a Magy. Kir. Ope
raház balletmestere, sz. 1836. okt. 7-án, 
megh. 1889. okt. S-̂ án, Bécsben, Olasz 
létére élete javát nálunk töltötte. 1847. 
májusban a Nemzeti Színházhoz szerződ
vén, Ő vezette be nálunk a baEetet. Bár,' 
maga is részt vett az előadásokon, fŐér-« 
derae a betanítás volt. 50 éves jubileumát 
1886. okt. S^án ülte meg; 1887-hen pedig 
a király az arany érdemkereszttel tüntette 
ki. Balletszerzeményei: »Eenaissance<í, 
)>Eoccoco«, »Á- szerelmes ördog« 5 felv., 
Maailier után, »lí,óbert és Bertram« víg 
ballet 3 felv. Szerz.: Hog\^et M. S. Ze
néje: Sch'm'idi H.-tól. »Gjzella«, 2 felv., 
»Saint GeopgesK, Gauthier és Corally 
után. »A festő álomképe«, ballet 5 felv. 
»Katalin, a rablóvezómő«, ballet 5 felv. 
»Kísértésí<, ballet. 1885. ápr. 9. Neje: 
Huhenay Vilma, színésznő volt, kivel 1868. 
májusában kötött házas^ágott. 

Cancan, francia szó, eredetileg fecse-
gést, rágalmazást jelent. Más néven cha-
chut, híres tánc, melyet Offenbach »Orfeusz 
a pokolban« című operettjében tett neve
zetessé. C. volt a második császárs^áíg leg-
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népszerűbb tánca; eredetileg Algírból ke
rült Prancdaoi^zá.g'ba. 

»Caiican a törvényszék előtt<(. Eredeti 
operett 3 felvonásban. Ir ta: Rajkai F . 
István. Zen. szerz.: Jakobi J . Bem. 1864. 
ápr 17-6n, a Budai líépszínbázban, 

Canon, zenében műfaj, melyben több 
szólani' egymásután megs2íólalva az elsŐ szó
lamot utánozzák, Népdalaiukban is elő
fordul-

Cantabile (oL), zenében: énekszerüen, 
dallamosai. 

Cantate , (latin; a. m. énekeljetek) 
alatta drámai formába Öntött érzel
meket kifejező költeményt értünk, mely 
zenekar kiséretével éneklésre való. Tár
gya vallási eszmék, történelmi esemé
nyek, vagy természeti jelenségek; ezek sze
rint lehet egyházi és világi 0. Olasz ere
detű, nálunk a XVII . század végén je
lent meg. 

Canto, a. m. énekj. »Bel. C.« szósze-
rint szép ének, tulajdonlcépen a hangok 
művészies egybefűzését jelenti a deklamáló 
énekkel ellentétben. 

Canth t l l r ika Mina, finn irónő, sz. 
1844-ben, Tammerforsban,megh. 1900-'ban. 
Brandes hatása alatt szociális táxgyú drá
mákat írt, műveiből magyarra is lefordí
tották: »A munkás neje« (TyÖmichen va-
imo) c. drámáját. 

Cantilena (ol.) zene: dallamos szólam; 
dallam. 

Cantus, (lat.) ének; énekkar; C. fir-
muB, a ehorál alapdallama. C. gregoriá
nus, gregoiiani ének; C. monodicus, egy
szólamú egyházi ének. 

Canzone (oÍ.) dal, lyrai költemény; 
canzonétta, dalocska. 

Cápa. Humoros gúnynév, az idősebb 
kóristánékra értik, akik a fiatalabb és 
csinosabb kartársnŐket mintegy elnyelni 
szeretnék elŐnyösebb szereplésük! miatt. 

^ Capek (Csapek) Kari, cseh színmű
író, 6z. 1890. jan. 9-én, Málé 8vaU No-
fíce-ben. A modem cseh irodWom képvi-

seló'je, kinek fantasztikus tárgyú, de azért 
nem kevésbé mély, társadalmi eszméket ki
váló szatirizálással feldolgozó művei az 
egész világon, még Japánban, is elterjed
tek. Eleinte József nevű testvérével együtt • 
írt; így újszerű komédiáját »Arovarok éle- H 
téből«. ÖnáUó művei közül a »IÍ,. ü . E.« 
címűt a Vígszínház is bemutatta. 

Capella (ol.) egyházi ének- s zene, vagy 
világi zenekar (a eapella, a régi templom-
stilben énekhangokra, zenekíséret nélkül). 

Capo (ol.) fej ; da c , elülről, újra! 
hogy volt! í)a c. al fine,' elejétől végig 
(ismétlendő). C. d'astro v. C. tasto, hú
ros, hegedűalakú hangszereken a nyakat 
fedő léc. 

Capriccio (ol.) — riceso = szeszély, a 
zenében régebben szabadon csapongó fuga
szerű zenedarab', valamely élénk théma fe
lett, ujabban inkább oly zenedarab, mely
ben a szerző a formát kedve szerint, de 
lehetőleg meglepő fordulatokkal változ
tatja; az ábránddal (fantáziával) és scher-
zoval közel rokon. 

Capus (kapüsz) Alfréd, francia szín
műíró, sz. 1858. nov. 25-én, Áix ett Pro-
vence-hen, megh. 1922. nov. 26-án, Neuil-
1/yhen. Kálunk is előadták következő szín
műveit: »Pénzt vagy életet«, vj. 5 kép
ben. Ford.: Bálint DezsQ. Bem. 1901. 
ápr. 18. Vígszínház. »Leontine férjes, vj. 
3 ríelv. ,Ford.: Malonyay Dezső. Bem. 
1901. nov. 27. Vígszínház. »A szerenc8e«, 
vígj. 4 felv. Ford.: Bálint DezsŐ. Bem. 
1901. dee. 28. Nemzeti Színház!. »Az én 
szabóm«, ezmn 1 felv. Ford.: Janovícs 
Jenő. Bem. 1902. ápr. 11. Vígszínház. »If-
júságunk«, vj. 4 felv. Ford.: Kürthy 
Emil. Bem. 1905. szept. 30. Nemzeti 
Színház. »Két iskolás, vj . 4 felv. Ford.: 
8algó Ernő. Bem. 1908. febr. 2Q. Nem
zeti Színház. »A sebzett madár« ( f Oi-
seau blessé), vj. 4 felv. A berlini Deut-
sches Theater együttese bemutatta a Víg
színházban, 1911. ápr. 28-án. 

Caragiale (kárázsále) János Lukács. 
romén író, sz. 1852-ben, Marginemben. A 
bukaresti nemzeti színház igazgatója volt. 
»Napa8ta« o. művét Alexics György fordí
tásában a budapesti Népszínházban elő-
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Caravatti Pietro Carpenter Edward Childe 

adtak »Anca<í címmel. »0 "scrisoara pier-
duta« (Egy elveszett levél) c. szművét 
Kádé' Imre íordításában előadta a ko-
lozsvái'i nemzeti színház. 

Caravatti Pietro, olasz baritonénekes, 
két évig volt tagja a kolozsvári Nemzeti 
Színháznak, ahol 1876. okt. havában mu
tatkozott be a »NabukodoüOzor« c. operá
ban, 1878. tavaszáig működött itt. Az
után Olaszországba szerződött. 

Carboiü Ferenc, a Magy. Kir. Ope
raház magántáncosa 189-i. dec. 1-éu mu
tatkozott be nálunk, a »Bánk bán«-ban. 

Cár és ács. Víg opera 3 felv. Szö
vegét írta: MelesviUe (Jean Honoré Dn-
veyrier), zen. szerz. Lortzing Gustav Al
bert. Bem. 1848. jan. 15-én, a Nemzeti 
Színházban Szerdahelyi József fordításá
ban. Eredeti szereposztása a következő: 
Polgármester: Benza Károly, Mari: Hol-
lósy Kornélia, Ivanov Péter: l^arkas Ká
roly, I . Péter: Füredi Mihály, I . követ: 
Udvarheljá, I I . követ: Kőszegh}' Károly, 
I I I . követ: Bognár. Bevétel volt 453 frt., 
a második előadáson 289 frt 14 kr., a 
harmadik lelŐadáson 83 frt 20 kr. Fel
újították 1879. jún. 28-án. Krecsányi Ig
nác budai társulata bemutatta 1904. jún. 
10-én. 1924. ápr. l7-én a Városi Szín
ház is műsorába iktatta Kmsányi Zsolt 
átdolgozásában. 

Carina Anna, a Nemzeti Színház ma
gyarrá lett német származású drámai éne
kesnője. Sz. 1839. nov. 15,, megh'. 1885. 
máj. 7. Budapesten. Atyja Gschmeidier 
bécsi kormányszéki tanácsos volt. Énekelni 
tanult Marchesinél, azután Uffmannái. 
Énektanulmányai befejezte után 1863-ig 
különböző német színpadokon játszott, 
ekkor a Nemzeti Színházban vendégszere
pelt. 1867. júl. 1-én végleg ide szerző
dött. Első fellépése a »Hugonottákí< Valen
tiné szerepe volt. 1878-bán férjhez ment 
Frankenburg Adolf íróhoz, az »Életkíépekcí 
szerkesztőjéhez és ekkor megvált a szín
padtól. Főbb szerepei:\4?íce (Ördög Bo
bért), Fidelio, Camüla (Címszerep), El
vira (Hernani), Liikrécia, Erzsébet (Hu
nyadi László), Elsa, Agatha Antonina, 
Amália (Álarcos bál), stb. 

Carl Henriette, híres német koloratur-
énekesnő, sz. 1802-hen, Berlinben, jnegh. 
1890. márc. közepén, Bécsben. 1835. ápr. 
15-én a pesti városi Kedout-teremben lé
pett fel, majd 1837. júl. 18-án a német 
színházban a )>Normá«-ban, azután 1842. 
jan. 4-én és aug. 24-én a Nemzeti Színház 
vendége volt a »Belizárí< c. operában. 
1850-ben visszavonult a színpadtói és ta
nítással foglalkozott. Főbb szerepei: B-o-
sina (SzeviUai borbély), Lucia, Norma, 
Az alvajáró, Ijinda, stb. 

Carl-Theater (Bécs) együttese 1913. 
máj. 6-án vendégszerepelt nálunk a Ki
rály Színházban, a Lanner-féle »Alt-
Wien« G. operettel. (Ugyanakkor' a Király 
Színház is vendégszerepelt a bécsi Carl-
Theaterben.) 

Carmen. Opera 4 felv. Meriméé Pros-
per beszélye után írták: Meilhac B.env'if és 
KaUvy Louis. Zen. szerz.: Bizet Geor-
ges. Ford. ifj!. Ábrányi Kornél. Bem. 
1876. okt. •28-án, a Nemzeti Színházban. 
Szereplők; Don Jósé: Pauli Kichárd, Es-
eamillo; Láng Fülöp, Dancaire: Nagy, 
Eemendad'o:. Zajonghy Elemér, Zuniga: 
Taüián János, Morales: , Maleczky 
Vilmos, ^ Lilás Pastias: Gonda, Car
men: Náday Ferenoné, Micaéla: Ma
leczky Vümosné. A M. Kir. Operaházbán 
1893. nov. 4-6n mutatták he Hilgermann 
Laurával a címszerepben. U. i. 100-ad-
szor 1907. máj. 20-án. Később Szamosy 
Elza játszotta. A Népoperában feleleve
nítették, Basilides Máriával 1912, okt. 
17-én. A Városi Színház együttese be
mutatta 1919. dec. 28. (Carmen: Albert 
Erzsi, Escamillo: Bihari, Don Jósé:, De-
mény Artúr). Bécsb'en: bem. 1875, okt. 
28. Carmen: Ehnn Berta, Lilás: Neumann 
Angelo. 100-adszor 1888. márc. 7., 200-
adszor 1899. dec. 27., 300-adszor, 1909. 
aug. 23. Berlinben: 1906. okt. 25. 400-
szor került színre. Párizsban: 1875-ben; 
adták először. 100-adbzor 1883. dec. 31. 
150-edszer 1884. jún. 14. • 600-adszop 
1894. okt. 18. 1000-ik: előadása 1904. 
dec. 24. 

Carpenter (Karpenter ) Edward 
Childe, newyorki író, munkája: sAggle-
gény apa« (The Bachelor Father) vj. 3 
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Carró Alfréd Cavalotti Felice 

felv. 7 képben. Ford.: Zágon István. 
Bem. 1929. márc. 1. Magyar Színliáz. 

Carré (karré) Alfréd, fr. író, szín
művei: »Mi történt az éjjel ?« Boh.. 3' 
felv. Társszerző: Bisson Alesandre. Ford. 
Konior Gyula. Bem. 1895. júl. 13. Bu
dai Színkör. »Pepi d'dktor úrí<, vj. 3 felv. 
Ford. Züaki Kiss Béla. Bem. 1899. febr. 
28. Ví^zínház. 

Carré (karré) Fabríce, fr. színmű
író. Színműve: »Toledad«, operett 3 felv. 
Ford. Fm J. Béla és Mokai Emil. Bem. 
1899. máj. 24. Népszínház. 

Carré (Karré) Michel, fr. költő, sz. 
1819-ben, megli. 1872. jún. 27. Afffen-
teidl-ben. Száonos híressé vált opera szö
vegét írta, Barbier-vel, mint társszerző
vel, Gounod, Massé, Meyerbéer zenéjé
vel. Nálunk színre került művei: »Lalla 
Iloukh«, vígopera 2 felv. Ford. Csep-
reghy (Pest, 1863.). »Faust<í, opera 5" 
felv. Goethe után ford. Ormai/, zenéjét 
szerz. Gounod (Budapest). »Pal és Vir-
ginia«, dalmű 3 felv. és 6 képben. Ford. 
id. Áhrányi Kornél, zen. szerzi Massé Vik
tor (Budapest, 1877.). »Jannette menyeg-
zője«, víg dalmű 1 felv. Ford. BöUm 
G., zen. szerz. Massé (Bud'apeatj 1879.). 
>:'Philemon és Baueis«, dalmű 2 felv. 
Ford. id. Ábrányi Kornél, zen. szerz'. Gou-
Tiod (Budapest, 1880.)- sDinorah vagy a 
ploermeli búc8Ú«, vígopera 3 felv. Ford. 
Csep'e^éy Lajos, zen. szerzi. MeyerUeior 
(Pest, 1860.). »Eljegyzés lámpafénynék, 
operett 1 felv. Ford. Feleky. Miklós (Pest, 
1860.). 

Carrioil, olasz operaénekes, 1857. aug. 
1-én fellépett a Nemzeti Színházban egy 
operai egyvelegb'en, midőn »Az asszony 
ingatag« o. dalt magyarul énekelte, zajos 
siker taellett. 

Caruso Enríco, világhírű olasz teno
rista, sz. 1873. febt. 25-én, Nápolt/ban, 
megh. 1921. augusztus 2-ián, u. o. Szü
lővárosában tanult és egy templomi kó
rusban szerepelt elősiíir. Színpadon elő
ször egy kis Btagfgione-val szerepelt és 
havi fizetése negyven lira volt. KésŐbh 
ítaoul Gunsbourgh igazgató a mbntecar-
lói operához szerződtette és tüneményes 

pályafutását Amerikában mint a Metro
politan Operahouse tagja fejezte be. Ná
lunk 1907. akt. 2-án vendégszerepelt a 
Magy. Kir. Operaházban, az »Aidaí( o. 
opera Radames szerepében, 

Caryll Iván, angol zeneszerző. Magya
rul előadott munkái: »Kis 8zökevény«, 
operett 3 felv. Irta: Hicks és NkHolls. 
Ford. Kacziány Géza és Mécai Emil. 
Zen. részben szerz.: Mmickton. Bem'. 1899. 
nov. 11. Népszínházi. bCirkuszélets, loperett 3' 
felv. Irta: Tanner, PalUngs, GreenhanJc 
és Ross. Zen. részben szerZ.: Monécton. 
Ford. Fái J . Béla. Bem. 1901. márc. 20. 
U. 0. »A toreadoríí, operett 2 felv. Szöv. 
írta: James Tanner és Adrián Ross. Zen. 
részben szerz.: MoncktoTí Lionell. Ford. 
LaUJíó Andor. Bem. 1904,. február 
26. Király Színház. »A dauzigí herceg-
nőc<, daljáték 3 felv. Szövegét írta: Ha-
milton. Ford. ^Hdtai Jenő és Mérd Adolf. 
Bem. 1905. ápr. 15. U. o. »A rózsa-
lány«, operett 3 felv. Szövegét írta: Ver-
nemi Louis. Bem. 1923. okt. 12. Blaha 
Lujza Színház. 

Carnzzi-Bodogui, olasz operaénekes
nő, 1873. ápr. 1-én mint vendég fel
lépett a Nemzeti Színházban, a »Rigo-
letto«-ban. 

Castellano, olasz operaénekes, tenorista, 
1902. jan. 18-án vendégszerepelt a M. 
Kir. Operaházban, a »Troubadöur<( Man-
rico-jában. 

Castelli F r a n z Ignaz, osztrák költő, 
Bz. 1781. máj:. 6. Bécsben, megh. 1862. 
febr. 5. XJ. o. Munkái: »Svájoi C8alád«, 
opera. Zen. szerz. Wdgl. »Constantia, por-
tugall király leányax, dráma 3 felv. Ford. 
Lángh Ádám. Kassa, 1824. 

Catliry Ferenc , színész, sz. 1871. okt. 
29. Miskolcon. Színipályára lépett 1894. 
máj. 6. Féld Zsigmondnál. 1918. jan. 
nyugdíjba ment. ~ Neje: C. Tertán 
Anna, megh. 1912. jan. 30. 'Aradon. 

Cavalott i Felice, olasz író és poUtikus, 
sz. 1842. nov. 6-án, MHaiioban, niegh. 
1898. márc. 6-án, párbaj következtében, 
Rómában. Munkája: »Énekek éneke« (U 
cantico dei cantici), dramölette 1 felv 
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Cavatina Cerrito Fanny 

Ford. Badó Antal. Bem. 1900. nov. 3. 
Vígszínház. 

Cavatina, V. cavata (ol.), kisebb, egy
szerű jellegű ária az operáklmn. 

Cédula, (olasz), a színlap régies el
nevezése. Még 1837-ben is használatos volt. 
De mondták így is', játékcédula, játékszíui-
cédula, színicédula, theátrum-cédula. Jó
val később úgj mondták: színlap. 

Cédula-liordó Azon egyén, aki a cé
dulát (színlapot) kézbesítette. A szó 1793-
ból ismeretes. 1830-ban Egerben úgy 
mondták: cédula^jsztó. 

Ceglédi színészet. 1780-ból való első 
értesüléseink szerint németek játszajiak itt. 
1834. márc. 19-én a »Jelenkor« értesí
tése szerint jártak itt magyar színészek, 
akik saját szűkös jövedelmükkel hozzá-
jái'ultak a szomszédos tűzkárosultak felsegí
téséhez. 1836-ban Balogh István társulata 
keresi fel a várost, i t t voltak jún. 27-tal 
aug. 3-ig. 1844. naáre. havában Hetényi 
József társulata játszik itt. 1853. ápr. 23-
án ismét ő jár itt. 1865. jan. havában 
Keszy, József az igazgató, őt felváltja 
Lángh Boldizsái- stb. 1881. november 
2Ö-)án a Népkör telkén nyílik meg a szín
ház, Jakab Lajos igazgatása alatt. Van 8 
páholya, 136 földszinti zártszéke, emeleti 
erlíóiye és nagy karzata. Hossza 20, széles
sége 7 öl. A felavató előad'ós prológusát 
Forgács Endre ref. lelkész írta- Ezt kö
vette Bánk bán, amelyben mint vendégek, a 
következők léptek fel: Ságeti Imre (Bánk), 
Felekyné (Gertrúd), 'Fáj Szeréna (Me
linda), Feleky Miklós (Petur), Mihályfi 
Károly (Ottó), Bercsényi Béla és Komiá-
romi Alajos. Az első előadás 700 forintot 
jövedelmezett. Fersay Ferenc, később Bars 
vármegye alispánja ée Bába Molnár Sámuel 
polgármester szereztek érdemeket a színház 
felépítése körül, amennyiben a 10 forintos 
részjegyzéseket ők gyűjtötték. A díszleteket 
Havasy Jenő festette. A függöny felirata: 
»Nyelvében él a nemzet Ií< 1907. óta, miután 
a hatóság a színházat rozoga állapota mi
att bezáratta, a Központi Szállodában tar
tottak Bzíüielőadásokat, 1928. óta pedig 
aa ipartestületi u. n. Kultúrházban ját
szik Csáky Antal, Gulyás Menyhért, il-

• lefcve Deálv LŐrino társulata. A rendes 
játékidő 8 hét és 1200 személy fér el a 
színházban. (Györe Károly.) 

Celestina (szelesztina), vagy Tragi-
comedía de CaHsto y MeHbea a neve egy 
érdékes spanyol könyvdrámának, amely a 
spanyol drámairodalom kiinduló pontjának 
tekinthető. Megjelent 1499-ben Femando 
de Royas kiadásában. 

Cello (ol.) cselló, gordonka, kisbőgő; 
rövidítés »violon-cello«-ból. 

Czelldömölk (Vas m.) város, 1929-ben 
Tompos 'Péter színigazgató színikerüle-
tóhez tartozik. 

Cembalo (oL), osembedo, voltaképen 
cla\'i c , a zongoi-ának régi neve. 

Cenk, (I^zség, Sopron m,) gróf Szé
chenyi István szülőhelye. 1831. júl. 12-én 
Balogh István színtársulata játszik itt, 
valószínűleg első ízben; 6 előadást tar
tottak. 

Cenzúra. (Lásd: Színháza cenzúra.^ 

Cereza (Csereza) Lajos.olasz szárma
zású, operaénekes, megh. 1884. febr. 19-én, 
MÜamban. Mint a milanói színház tagja 
1863. szept. 23nán vendégszerepelt nálunk 
a Nemzeti Színházban, a )>Troubadour(íi Mán-
i1ieo-jában. Ekkor ezeket írja róla a 
»Hölgyfutái-«: »C. való'di hőstenor hang
gal bir. Felső hangütése igen kellemes 
és szabályszerű, az álfalak mögött énekelt 
szerelmi románccal nagy hatást Mézett elő.« 
(1863. szept. 26.) ü. e. év okt. 6-án szer
ződtették az intézethez, els5 fellépte ekkor 
volt a &>Eágoletto«-ban. Főbb szerepei: Hu
nyadi László, Bánk bán, Vasco di Gama 
(Az afrikai nŐ-ben), Zampa, Arnold (Teli 
Vilmos), Eleázár (Zsidónő), Próféta, Ör
dög Róbert stb. 

Cérna-tenor, g!únyos kifejezés, a nagyon 
magas, vékony hangra mondják. 

Cerrito (cserrito) Fanny, olasz tán
cosnő, 1846. szept. 17-én fellépett a Nem
zeti Színházban, férjével, Saint Leon-nal, a 
»Markotányosnő és postalegényK c. hallét
ben. »Játéka ós arckifejezése mesteriek 
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Cervantes Charpentier Gustave 

Ugj'aii minden léptén, áiiide a kellembáj, 
melly kivált polkáján elömlött, utáínozha-
hatatlaűíí, — írja a Honderű,, 1846. 16. 
száma, 320. oldalán. (V. ö. ;> Életképekíí, 
1846. — 16., 17,, 18. saámával.) 

Cervantes Saavedra Miguel de, híres 
spanyol költő, sz. 1547. okt. Q-áa, Alcala 
de Henareshen, megh. 1616. ápr. 23-án, 
Madridban. — Zaklatott, kalandos élete so-
nán nagyon sok munkát í r t ; ezek közül a 
világirodalom' remekei közé számít regé
nye, a; »Don Quijotes, teljes címén: »I1 
Ingenioso Hidalgó Don Quijote de la 
Mancha«. Színművei közül nálunk is ját
szották: ))A salamancai varázsló«-t. Fel
újította a Nemzeti Színház 1924. jún. 13-
án. »Csodaszínliází<, vígj. 1 felv. Pord. 
Szalay Emil. Bem. 1904. ápr. 16-án, Kem-
zeti Színház. 

Cervati , olasz operaénekes 1838. szept. 
4-ién fellépett a Nem'zeti Színházban, a 
»Nomiiá<(-han, Sever szerepében. 

Cervi Annaj olasz operaánekesnő, 1903. 
d'ec, 38-án vendégszerepelt nálunlc a Vár
színházban, a »Bigolettó« Gildá-jában. 

Chabrier (fr. sabrié) Emánuel (Ale-
xis), francia zeneszerzíő. Sz. 1842. jan. 
12-én,. Ámhertben, megh. 1894. szept. 13. 
Párizsban. Képviselő is volt. 1877-ben ad
ták nagy sikerrel »A csillag(í o. operettjét 
a párizsi Bouffe-színházban. Ehhez írtak 
új zenét Bátor Szidor és Hegyi Béla »Üff 
kinályc< címen. 

Chainpka János , ág. ev. lelkész, sz. 
1791. okt. 28-^án FelsŐmicsmi/m, megh. 
1871. július 15-én, Brezmhányátt. Szín-
m'ú've: »A vén szerelmes, vagy a torházi 
négy vőlegény«, yig], 3 felv. Pest. 1835. 
E művel a Magy. Tud. Akadémia dicsé
retét is elnyerte. 

Chalupka KezsÖ, gimn, tanár, szül. 
1868. ápr. 19-én, Eperjesen, megh. 1928. 
nov. 1-én, Székesfehérvárott. Szakmunkája: 
»A székesfehérvári álland'ó színház törté
nete, Székesfehérvár, 1899.« Megírta az 
eperjesi színészet rövid történetét. Megje
lent a aFelvidéki Szemle« 1888. aug. 22. 
(65-ik) számában. Címe: »A színészet 
Eperjesen 1873-tól l88S-ig«. 

Clian Speyer Rudolf dr., karmester. A 
budapesti Népopera tagja volfc 1913. év 
elején, ahonnan még ez év május havában 
meg^'iált. 

Chanson (fr. sanszon), a francia iro
dalomban régente a történeti ének, később 
a népdal, minden énekelhető költemény 
neve.̂  Általában a. m. ének, .kabaréd'al, 
kupié, m'dynek sikeréhez nem a hang a 
fontos, hanem az előadás közvetleíisége, 
és egyéni szuggesztív ereje. 

Chansonet te-dal , vidám, könnyed, tar
talommal. 

Chansonétte-éuefeesuőjénekes-kávéházi, 
orfeumi énekesnő. A eh. kifejezés ebben a 
nálunk használatos értelemben tulajd'on-
képen helytelen, mert eh. a franciiában nem 
énekesnőt, hanem' dalocskát jelent. Az 
énekesnő neve franciául: ohanteuse. 

Chantecler (fr. santöklér), 1. Kostand'. 

Chapi Kuperto, spanyol zeneszerző, 
megh. 1909. márc. havában, Madridban. 
Nálunk és bemutatták »Az unatkozó ki
rályi c. operettjét. Szöv. í r ta : Ramm 
Cárion és Vitai Áza. Pord.: dr. Hevesi 
Sándor és dr. Szalay Emil. 1898. dec. 
10. Népszínház. 

CJhapő Ildikó, színésznő, sz. 1903. jan. 
18-án, Budapesten. Színpadra lépett 1924. 
szept. 1-én. 

Chapuy, (sápüj), francia táncművész, 
a párizsi császári színház táncosa, 1857. 
ápr, l4-én Legrain táncosnővei fellépett 
a Nemzeti Színházban. 

Character , (görög-latin), eredetileg any-
nyi, mint bélyeg, lenyomat. Tágabh ér
telemben valamely dolog, vagy személy 
jeUemző tulajdonsága. (L.ásd: Jellem, Ka
rakter, to^^ábbá Karakterszínész.) 

Charleston, (ejtsd: csárlszt'n) újszerű, 
gyorsütemű tánc, melyet állítóla'g az ame
rikai Charleston városban táncoltak elő
ször. Operettekben sűrűn táncolják. 

Cliarpentier (sárpantyé) Gustave. 
zeneszerző, sz. 1860. jún,. 25, Dienze-
ben (Lotharingia). Nálunk is színre ke-
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Cliarton-Demeure Anne Chmilevsky Endre 

rült munkája: »Lujza«, zenés regény 4 
felv. Ford. Várady Sándor. Bem. 1901. 
mái-c. 28. M. Kir. Operaház. 

Charton-Demeure Anue, (sarton dö-
mŐr), bécsi operaénekesnő, sz. 1827. márc. 
ö-én, ő'aM;oH-ban, megli. 1893. dec. 10-én, 
Párizsban. 1855. júl. ö-én vendégszerepelt a 
Nemzeti Színliázban, a »Szevillai borbelj«-
ban, miről így ír a »Pesti Napló«: 
»Hangja szép, rokonszenves, tüstént meg-
nj'erŐ; érces, lágy, minden fátyolozottság
tól ment; e mellett coloraturái, hangfuta
mai tiszták, minden felesleg cikomyától, 
túlterheltségtől megóvottak, bájosak s a 
halk énekben is korrektek, biztosak és min
dig nagy könnyűséggel biróikí<. Ugyancsak 
a »Pesti Napló« jegyzi meg, hogy a mű
vésznő magyar származású. ÁlHtólag a 
nagj'atyja móri (fehérmeg^'ei) lakos volt, 
mint üyen kivándorolt Franciaországba, 
hol »De Mór«-nak, később franciásan »De-
meure«-nak írta a nevét. 

Charvay (sarvé), fr. színműíró. Szín
műve: »A csodagyerek<í,boh. 3 felv. Tsz.: 
Gavault. Ford. Molnár Ferenc. Bem. 1903. 
okt. 30. Vígszínház. »Josette kisasszony a 
feleségemé, boh. 3 felv. Tsz.: Gavault. 
Bem. 1907. október 5. U. o. 

Chatr ian (satrián) A. Cassandre, 
színműíró, sz. 1826. dec. 18-án, Sóléa-
tenthal-h&n, megh. 1890. szept. 3-án, 
YUlem'onhie-haji. Társával: Erckmamt 
Emillel (L. o.) írt művei nálimk is szín
rekerültek. Ezek: »A lengyel zsidó«, ford'.: 
Imnfi J . 1893. »A két Eantzau, ford.: 
Fm J. B. 

Chef d 'orchestre , (fr.) a. m. zenekar
igazgató. 

Cherubini Mária Luigi, híres olasz 
zeneszerző, sz. 1760. szept.. lé-én, Firenzé
ben, megti. 1842. márc. 15-én, Párizsban. 
Régi zenész-családT>ól származott. Atyja a 
Pergola-színháznak: volt zongorása és ilyen 
réven a tehetséges gyermek nagyon kitűnő 
mesterek kezébe került. ElsŐ szerelme aj; 
egyházi muzsika volt, csak húszéves korá
ban próbá^ozott meg az operával, zsen
géje, a »Quintu8 FahiusK, Alessandriában' 
került bemutatóra. S az operák, amelyek 
az elsőt gyors iramban követték, gyors 

népszerűséget szereztek neki annyira, hogy 
már huszonnégy esztendős korában Lo^" 
donba hívták az olasz opera igazgatójá
nak és udvari zeneszerzőnek. Három^ eszten
dővel később pedig már végleg Párizsban 
telepedik le. It t is az olasz opera igaz
gatója volt és &luck, Mozart és Haydn 
művészete adott fejlődésének új irányt. TJj 
műfajt teremtett, az úgynevezett dialógus
opera és ennek legteljesebb darabja a 
»Vízhordó<í, ford.: Deáhi Fülöp Sámuel. 
Bem. 1827. ápr. 24. Kolozsvárott, )>A 
párisi vízhordóíí címen 1842. nov. havá
ban a Nemzeti Színházban. 

Chlabay Pál , színész. (Lásd: Csabay 
Pál.) 

Chiabay Pálné, színésznő. (Lásd: Csa
bay Pálné.) 

Chiomi Emilia, a londoni Her Majes-
tys színház első énekesnője, nálunk is ven-
dégszerepelt, 1878. máj. 4-én, a Nemzeti 
Színházban, a »Faust« opera Margaréta 
szerepében. 

Chivot (sivo) Henry? francia színmű
író, sz. 1830. november 13-áii, megh'. 1897. 
szept. havában. Előbb ügyvédnek készült, 
később Duru Alfréd társaságában színraű-
íi'ó lett. Munkái: »Favartnié« nagy ope
rett 3 felv. 2en. sz?erz.: Offenbach. Ford'. 
Evva Lajos ós Fáy J . Béla. Bem'. 1879. 
nov. 13. Népszínház. »A franciák Milanó
ban, vagy az ezreddobos leánya«, operett 3 
felv. Zen. szerz.: Offenbach. Fordl. E w a 
Lajos és Fái J . Béla. Bem. 1880. dec. 17. 
U. o. »Az áeslegéinyek gazidás8zonykája«, 
operett 3 felv. Zen. szerz.: Hervé M. 
Ford. Evva Lajos és Fái J . Béla. Bem. 
1881. márc. 26. U. o. »OHvet lakodaIma«, 
operett 3 felv. Ford. Evva Lajos. Bem. 
1881. szept. 8. U. o. »A gyűrű«, operett 
3 felv.Társszerző: Duru. Zen. szerz.: Au-
dtan. Ford. Ewa Lajos és ükki Imípei, 
Bem. 1883. márc. 10. U. o. »Arthur ka-
landjai«, boh. 3 felv. Bem. 1897. miárc. 2. 
Vígszínház. Egyéb operettje: Száz szűz, 
Üdvöske, Kanári heroegnŐ, Szitakötő stb. 

Chnúlevsky Endre , az áUami szín
házak gazdásági főnöke, sz. 1872-ben, 
megh. 1925. iápr. 30-án, Budapesten. Hu
szonkilenc évig szolgálta az államot, előbb 
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Chocolate-kiddies Chudy József 

a kultuszmimsztériumbau, később majd
nem két évtizeden át az állami színházak
nál. Nagy szerepet játszott az Operaház 
többszöri krizisóne'k megoldásánál is és Ő 
készítette el az állami színházak különvá
lasztását előkószitő bonyolult számításokat. 
1908. márc, havában kinevezték a M. Kir. 
Operaház gazdasági főnökévé. 

Chocolate-kiddies (Csokoládé-köly-
kök), néger operett társulat. 1925. nov. 2-
tól vendégszerepelt a Eenaissanee Színház
ban több héten át. A saját zenekarával és 
díszleteivel játszó társulat nagy sikert ara
tott. 

Cholnoky Margit, színésznő, sz. 1894. 
ápr. 10-én, Brassóban. Színipályára lépett 
1920. dec. havában. 

Cholnoky "Viktor, hírlapíró, sz. 1868. 
dec. 23Hán, Veszprémben, megh. 1912. jún. 
5-én, Budapesten. Középiskoláit szülőváro
sában végezte, azután jogász lett Győ
rött, majd Budapesten. írói íálnevei: Paga-
nel, Pelargus, Ame. Több színművet fordí
tott a fővárosi színházak száméxa. Fordí
tásai: »Izrael«, szmű 3 felv. Irta Heniy 
Bernstein. Bem. 1909. jaa. 13. Vígszín
ház. sWarrenné mesterséges, szmű 4 felv. 
Irta STiaw Bernhard. Bem. 1909(. dec. 
22. Magyar Színház. » 2 X 2 = 5(Í. Szatiri
kus vígj. 5 felv. Irta Wied Gusztáv. Bem. 
1911. ápr. 31 . Nemzeti Színház. 

Choral, egyházi lassú énekkari mű; a 
XVII. századig szabad rhytmikai alaku
lással (rhytmikus eh.), később egyenletes; 
lassan mozgó énekkel dalolva; oía. hang
jegyek. Ch. könyvek, eh.-ok gyűjteménye. 

Chorin Géza, zeneszerző, sz. 1872. máj. 
1-én, Budapesten. Tanulmányait a Nem
zeti Zenedében és Párizsban végezte. A 
víg, könnyű zenében voltak nagy sikerei. 
Dalain és kisebb' tánc-zeneművein kívül 
operetteket is írt. 1923. febr. 14-éii meg^ 
választották a Magyar Zeneszerzők, Szö
vegírók és Kiadok Egyesülete alelnökévé. 
Munkái: »A modtem DÍQgenes«, operett 1 
felv. »Kolumbusz báró«, boh. 3 felv. Társ
szerző: UásJcai Ferenc. Bem. 1910. no
vember 12., Várszínház (Nádassy József) és 
1911. máj. 16., ViárosHgeti Színház. 
»Muki«, énekes boh. 3 felv. Szövegét írta 

iHejre Wolff. Zeneszámait UeltoA Jenő 
verseire írta. »Boszorkány Shimmy«, ope
rett. Szövegét írta Tanzer Peppl 

Chorista (görög) annyi, mint kardal
nok, azon kardalos (énekes), aki az együt
tes karénekben vesz részt. (V- a Kar
dalnok, karddos, karénekes, kóiista.) 

Chován Sándor, opera- és operetténe
kes. Színipályára lépett 1853. ápr. 3-á,n. 

Christián Lilly, operaénekesnő, sz. 
1904-ben, Btidapesten. Jelenleg a Városi 
Színház énekesnője. 

Christiné H., francia zeneszerző. Ná
lunk is színre került munkája: aSzeret-
lek. (J'aime.) Operett 3 felv., 4 képben. 
írták; Albert WiUemetz és Sainf Granier. 
Ford. Harsányi Zsolt és Stella Adorján. 
Bem. 1928. máj. 26. Király Színház. 

Christofani József, a M. Kir. Opera
ház és Nemzeti Színház műszald és szín
padifelügyelője, sz. 1861-ben, megb. 1925, 
dec. 2-án Budapesten. Olasz eredetű csa
ládból származott, Drezdából jött hozzánk 
és itt harminchat esztendőn át intézte és 
vezette főkép az Operaház színpadi dís2i-
letezéeének nagy és bonyolult munkáját. 
1908. dec. havában elnyerte a bolgár pol
gári-rend' IV. osztályú rendjelót. 1916. okt. 
1-én nyugalomba vonult, majd november 
3-ián a Ferenc József-rend lovagkeresztjét 
kapta. 

Christoph Ferenc, énekes, sz. 1902-
ben, Szakólcán (Nyitram.). Színipályára 
lépett 1922. szept. havában. 

Chromatikus, félhangú hangsor. 

Chudy József, olasz származású ze
neszerző, me^h. 1801-ben. A 18-ik század 
végén az ErdŐdy grófok pozsonyi és gal-
góei operaszínházának karmestere volt. Ké
sőbb Pestre jött és itt a^ első magyar 
színtársulat részére megírta a »Pikkó Her-
tzeg és »Jutka Perzsi« c. énekesjáték (má
sok szerint; »első magyar opera«) zenéjét, 
mellyel 20 arany honoráriumot nyert. Elő
adták Budán, 1793. máj. 6-|áai. A mű 
elveszett szövege megVan a M. Nemz. ]Mú-
zeum Orsz. Széchényi-Könyvtárában. 
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Giaconna Cigánybáró 

Giaconna, (csakonna) vagy Ciacconna, 
franciául Chaconne, komoly jeUen-ű ne-
mea tánc, mely különöseii régibb frajicia 
operákban fordul elő. Üteme háromnegyed. 

Cid, tragédia 5 felv. írta Pierre Gor-
neille. Ford. Hegedűs Lajos és Gregiis Ágost. 
Bem. 1853. ápr. 18., Nemzeti Színhái 
Szereplők: Chiméne: Jókainé; Eodrígo: 
Szigeti József; Don Diégo: Fáncsi/ Lajos; 
Don Femando: Hegedm Lajos; Don Go-
mez: Tóth József. Felújították 1865. 
máre. 8-án, majd 1878. szeptember 13-án: 
U. o. Szereplök: Don Fernando: Komú-
romi; Dona Uracca: Jászai Mari; Don 
Diégo: E. Kovács Gyula; Don Gomez: 
Szigeti Imre; Don Bodrigo: Nagy Imre; 
Chiméne: Felekgné. Ujabban lefordította 
Radó Antal, 1889. (Párizsban 1913. dec 
havában ezredszer adták.) 

Cifra nyomorúsá.g. Valósziiiüleg Csücy 
Gergely hasonnevű vígjátéka (1881.) nyo
mán ment át a köztudatba e kifejezés, 
amely a színipályát is akarja jellemezni 
röviden és markánsan. 

Cigány, népszínmű 3 felv. í r ta : 5^Í^-
ligeti Ede. Bem. 1853. dec. 17. Nemzeti 
Színház. Főszereplők: Szentpétery Zsig
mond (Zsiga); Bulyovszhyné (Rózsi); Fü-
redy Mihály, Eötvös Borcsa. A Városi 
Színház 1924. dec. 13-áji iktatta műso
rába, Róffiahegyi Kálmiánnal a címszerepé
ben. Belgnádban Várhidy (Baesvanszky) 
Sándorral színre került 1874. júl. havában. 
Ujabban lefordította szerb nyelvre Szi-
mics Milán Jusztin. 

Cigánybáró, nagy operett 3 felv. Jó
kai regénye után írta Séhmtzer Ignáo, 
zenéjét szerzetté Strauss János. Magyar 
színpadon először Kolozsvái-ott került 
színre, 1886. miárc. 2-án, ezzel a szerep
osztással : Barinkay: Kápolnai János; Zsu
pán : Hegedűs Ferenc; Carnero; Maúó La
jos; toborzótiszt: Tm'aay Mikiid; Szaffi: 
Szilassy Irén; Mirabella: Láng Étel; Ar-
zéna: Serédi Sarolta; Ozipra: KönczÖl 
Etel; Ottokár: 'Mezd. A Népszínházba 
1886. márc. 26-án került színre, a fősze
replők a következők voltak: Zsupán: Né-
metU József; Arzéna: Ligeti Irma; Mi
rabella: Aranyosiné; Ottokár: Kiss; Car
nero: Szilágyi; Barinkay: Pálmay Ilka; 

Cipra: Margó CáKa; Szaffi: Hegyi Aran
ka; Gábor diák: Ge}'gely. Aa első évben 
43-szer adtak. 50-ik előadása: 1887. nov. 
23^n, 100-ík előadása 1896. deo. 17-ón 
volt. Szegeden 1886. nov. 13-án kertilt 
bemutatásra. It t a következő szereposztás 
mellett adták: Zsupán: Andorffy Péter; 
Barinkay: BalogJi; Szaffi: Liptai Lau
ra; Cipra: Fratta Vilma; Arzéna: Margó 
Zelma; Mirabella: Gondéné; Carnero:roí-
lagi Adolf; Gábor diák: Csatár Győző. 
Békésgyulán 1886. júl. 10-én és ugyan
akkor Balatonfüreden is színre került. 
Győrött 1887. febr. végén. A M. Kir. 
Operaházban bem. előadása 1905. május 
hó 27-én volt, ezzel a szereposztás
sal: Szaffi: Krammer Teréz; Cipra: 
Szántó Lili; Arzéna: Payer Margit; 
Barinkay: Arányi Dezső; Carnero: 
Kornai Eichárd; Gábor: Dalnoky 
Viktor. Uj betanulással 1925. okt. 24-éai 
adták Jókai Mór és Sti'auss János szü
letésének 100-ik évford'ulója alkalmából, 
midőn a színlap így festett: Zsupán Kál
mán: Venezell Béla; Arzéna; Haláss 
Gitta; Mirabella: NémetJify EUa; Ottokár: 
Záüodszky Z.; gróf Carnero: Komáromy 
Pál; Cipra: Bársony Dóra; Saffi: Sán
dor Erzsi; Barinkay Sándor: Gáhoi- Jó
zsef; Gábor, diák: Ssemere Árpád. A Váj-
rösi Színház új betanulással 1928. ápi^. 
25-én adta, a következő főszereplőkkel: 
Zsupán Kálmián: Pajor Ödön; Arzéna: 
Kmács Ilonka; Mirabella: Hamvas J ó -
zsa; Ottokár: Tamay Géza; gyóf Cai'-i 
nero: Sik Eezső; Cipra: R. Albert Er
zsi; Saffi: Murai Kató; Barinkuy Sán
dor: SzedS Miklós; Giábnr diák: Wel-
ser Tibor. Külföldön a kövefckez'ő viárosok-
b ^ adtaik: Bépsben: 1885. okt. 24-én 
(»Uraufführung«), 100-adszor: 1886. febi^. 
23. 150-edbzer: 1887. febr. 19. 200-ad-
szor: 1890. okt. 16. Münchenben 1886. 
január havában; Berlinben: jan. 24-én; 
u. o. 100-adszor: 1886. május hÓ 17-én; 
200-adszor: 1887. január hó 1-én. Pé-
tervárott: 1886. márc. 21-én. Newyork-
ban 1886. ápr. havában; Sarajevoban: 
1886. okt. 26-án. Dajrmstad'tbku: 1888. 
febr. végén. Majna Frankfurtban: 1889. 
febir. elején. Müanoban: 1890. nov. havá
ban; Havreban, a Grand Th'eaterban 
Laffiquo Armand fordításában: 1895. 
jan. ISnán. Bukarestben: 1901. febr. 
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Cigányprimás Clairville Louis Prangois 

15-611, ahol Zsupán személjesítője magja-
rul énekelte a kupiét. 

Cigányprímás, operett 3 felv. ír ták: 
Grünhmim és Wilhelm. Ford: Harsányi 
Zsolt. Zenéjét szerzetté: Kálmwi Imre. 
Bem. 1913. jan. 21. Király Színház. Fősze
replők: 'RÁG VQM:Nyarai Antal; Laei:iYá-
í̂ or Jenő;Sári;í'eífáfc Sári; Juliska: Per-
csel Sári; Irinoy grófnő: Pálmaif Ilka; 
Graston: RátJcai Márton; VII. Herbert 
Hnály: Latabár Árpád', Cadeau: Baross 
Endte. A Városi Színház 1925. ápr. 1-én 
újította fel. Bécsben: 1912. okt. 11-én, 
Berlinben 1913. márc, 8-án mutatták be. 

Cigányszerelem. Operett 3 felv. írták: 
Willner A. és Bodansky Eóbert. Ford. 
Géhor Andor. Zen. szerz.: Lehár Ferenc. 
Bem. 1910. nov. 12. Király Színház. 
100-ik előadása 1911. febr. 14. Bécsben: 
bem. 1910. j'an. 8, Carltheaterben, London
ban: 1912. jún. I. Edwards Dalysi 
Theatre-ben, Petráss Sárival. 

Cigányzene. Magyarországon cigány
zenéről csak a XVII. Sz, óta tudunk. 
Később a magyar népdal-zene egészen 
a cigányok kezébe került. A cigányok a 
zenében is mind-ig hozzásimultak ama nép 
zenéjéhez, amelynek körében éltek, de 
sehol annyira, mint nálunik. Kiváló ci-
gányzenészeinlí sokat használtak a magyar 
népdal népszerűsítésének külföldiön is. Nép
színművekben és újabb darabokban sokat 
szerepel a cigányzene. 

CimbaJom, két verővel játszott húros 
hangszer. Olasz eredetű (cembalo). 

Címszerep, azon. vezetőszerep, amely a 
címhen foglaltatik, tehát a legfőbb szerep, 
mánt: Bánk bán, Hamlet, Othello, Co-
riolan, A nagymama, Ríp van WinMe, 
Cyrano, Peer Gynt, Csikós, Ocskay briga
déros, stb. (Fogarassy már 1836-ban hasz
nálja a szót. Lásd': 8My Kálm^án: A' ma
gyar nyelvújítás szótára. Budapest, 1902. 
42. oldal.) 

^Cinkotán (Pest m.) 1929-ben Tomp 
Péter színigazgató társulata játszik, 

^Circularis, ((rfrkuláris), latin, annyi, 
mint köralakú, körbenfutó. A színházi kö
rözvény neve a régi magyar színészet ide-

'OS 

jéű, 1792-ben. (A circularist tartozott min
denki aláírni s ha eltávozott hazulról, ál
landó biztost keUett rendelnie annak alá
írására maga helyett). 

Circus (cirkusz), a rómaiaknál a ko
csiversenyek, később mindenféle cirkuszi 
játékok számára szolgáló épület. A modem 
cirkusz színháíszerű épület, melyben a 
nagy tömegeket fŐleg testügiyességi mutat
ványokkal szórakoztatják. Ma már egész 
színpadi előadásokat, némajátékokat ren
deznek, só't újabban tragédiák eljátszásával 
is próbálkoztak cirkuszban. Pl. Reinhardt 
Berlinben. Ez utóbbi vezetésével a Magyar 
Színház sííemélyzete megprób'álkozott Bu
dapesten SopHoMes »Oedipus«-^ával, (1911. 
ezept. 19.), de a kísérlet nem vált b'e. Ma 
már minden nagyobb városban van ál
landó cirkuszépület. 

Citerás. Operett 3 felv. Irta Murai Ká
roly. Zen. szerz. Konti József. Bem. 1894. 
febr. 23. Képszínház. Szereplők: Kuku-
rilló: Solymossy Elek; Kukurilla: Csatay 
Zsófi; KukuriUi: Komáromi Mariska; Ei-
kárdó: Dárdai Sándor; Arisztó: Szabó 
Antal; Pabló, citerás: Vidor Pál ; Eozetta: 
ICüri/ Klára: Generális: Sántha Antal; 
Gól Tamás: Újvári Károly; Pól Tamás: 
Kassai Vidor. 

Ci thera (görögül: kithara — cistole, zi-
ther), húros hangszer, (cimbalomhoz ha
sonló), a mai mandolin — gitái-hoz ha
sonló ; középkori latin nyelven oitera, 
hárfa. 

Clairville (klervij) Charles, francia 
színműíró. Mimkái: »A kis cuk'rászniéc<, 
operett 3 felv. Társszerző: Depre Ernő. 
Ford. Murai Károly. Bem'. 1897. aug« 
31. Kisfaludy Színház. »A babona«, ope
rett 3 felv. Társszerző: Ferrier. Zen. szerz. 
Boger Victor. Ford. Mahai Emil. Bem. 
1898. szept. 3. Magyar Színházi. »A kon
zul felesége«, operett 3 felv. Tái^szerző: 
Ferrier. Zen. szerz. Serpette. Ford- Bá-
Unt Dezső. Bem. 1904. máj. 20. Nép
színház. 

Clairville (klervij) Louis Francois , 
franoia színműíró, sz, I S I I . január 28-án, 
Lyonban, megh. 1879. febr. 7-én, Pá
rizsban. Nálunk is színre került munkái: 
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Claque Claudel Paul 

»Angot asszony leáiiya«. (L. o.) »Corue-
villei Iiarangak:«. (L. o.) MAZ erényes Me-
tellaííj (»Le Capitole«) víg opera 4 kép
ben. Társszerző: Ferrier. Zea. szerz. 
Serpette Gaston. Ford. Komor Gyula. 
Bem. 1896. szept. 26. Budai Szinkör. 
»Koko«, énekes boh. Ford. BáJcosi Jenő. 
Bem. Népszínház. 

Claque. (klakk). Szervezett és fizetett 
tapsoló emberek (claqueurs, klakkör) neve 
a színházakban. A elaí|ue megalapítója 
Nero császár, ki a római Amphitheatrum-
ban 5000 erőteljes fiatalembert fogadott, 
hogy őt tapsolják és akik fényes fizetést búz
tak! és elegáns Öltözetet, gyűrűket és egyéb 
ajándékokat kaptak a császártól. A »Hasz-
nos Mu]atságok« Bérlett tapsoléJc-nak ne
vezi a claqueur-ket. (L. 1830. 21. sz., 
167. 0.) 

Párizsban 1820-ban Assurauce des Suc-
cés Dramatiques című társaság alakult, 
amely azt tűzte ki céljául, hogy darabokat 
sikerre visz. Természetesen, csak azokat, 
amelyeknek sikerét nála jó pénzért meg
rendelték. A társaság vezetője Sauton volt. 
A megrendelőnek be kellett jelentenie, 
mely jelenetek után kíván tapsot, neve
tést, vagy könnyezést. Azt is meg kellett 
mondania, hol kívánja a nagy jeleneteket 
és hol kulmináljon a siker. 

A claque-vezér a nézőtér minden részén 
elhelyezte a maga embereit. Az ő intésére 
csattant fel a taps, tört Iki a kacagás, vagy 
indult meg a hápogásszerű könnyezés. A 
leghíresebb klakkrezér Dávid papa volt. 
1883. december havában haJt meg, ki-
lencvenegy éves korában. Utódja Fournier 
lett, aJd hat színháznak szláJlította a sikert. 
1890-beu halt meg és több millió frankot 
hagyott örököseinek. 

Olaszországhan még mindig divatban 
van, sőt fontos szerve a színb.áznaík a meg
fizetett klakk. A klakkhoz tartozó tagok 
ismertetőjelül egj halottfejjel ellátott gyű
rűt viselnek az ujjukon. A művész; föl
lépése előtt néhány nappal megjelenik a 
művésznél a klakk egyik vezetője, meg
állapodik vele a fizetendő tiszteletdíjban 
és megbeszélik a taps-programmot, ami 
annyit jelent, hogy pontosan megjelölik 
azokat a helyeket, am'elyeket a Makknak 
tapssal meg kell szakítania. A tiszteletdíj 
a föllépő művész híressége szerint válta

kozik ezer és ötvenezer líra között. Caruso-
ról beszélik, hogy mikor utoljára föl
lépett a müanói Scala-ban, ötvenezer 
lírát kért tőle a klakk főnöke, mire Caruso 
tiltakozott az összeg nagysága ellen es 
azt mondta, hogy nem fizet semmit, neki 
sikere lesz klakk nélkül is. Erre az esti 
föllépés alkalmával irtózatosan megbukott 
és kifütyülték. Az olasz színházi köröknek 
nincs is szándékában szakítani a klakk-
rendszerrel, mert szerintük ez okvetlenül 
szükséges a közönség hangulatának fokozá
sára. 

Berlinben 191 i-ben claque-gépet talált 
fel egy színigazgató. A megtapsolandó 
énekszám után a rendező egyszerűen igazít 
valamit ezen a gépen és erre lelkes taps-
vihar haUatszüí. 

Nálunk 1863. á.prilis havában honosí
tották meg a claque-rendszert a Nemzeti 
Színházban. Azonban e reform^ ellen ki
kel a Hölgyfutár, s a következőket írja 
április 30-iki kelettel: »A Nemzeti Szín
háznál Qgj idő óta tapsonook' vannak al
kalmazva. Szép! Csakhogy Pesjt nem Paris, 
— itt bajosan fogja magát feltartani — 
mert itt nem lehet a közönség szemébe port 
szórnikc A M. ICir. Operaházban Weidín-
ger Henrik volt a claque-fönök. Megh. 
1910. dec. I I . Bécsben, a Burgtheaterhen. 
1886. jún. baváb'an Wilbrandt igazggató 
beszüntette a fizetett tapsonook működését. 
A bécsi udvari opera claqueurje Sohöntag 
volt. Megh. 1898. márc. 23-án. 

Claret ie (klart i) Jules,(családi néven: 
Arséne Amaud) a Comédie FranQaise igaz
gatója, az Akadémia tagja, író, sz. 1840. 
dee. 3-án, Limogesban, megh'. 1913. d'ec. 
23-án. Párizsban, Már mint diák az, iro
dalomnak szentelte életét. 1885-b'en ki
nevezték a Comédie Frangaise igazgató
jává. Színművei, regényei, történelmi ós 
publicisztiltai művei egész kis könyfcárt 
tesznek ki.A Magy. Kir. Operaházban elő
adott műve: ))Navarrai lány<í, zen. szerz. 
Massenet. Ford. Ahrán'gi Emil, 1894. Ma
gyar tárgyú színműve: »Zilah herceg«, 
szmű. 4 felv. Ford. GüntJier Kégl Eme-
rika. Bem. 1886. febr. 12. Nemzeti Szín
ház. 

Claudel (klodel) Paul , francia szín
műíró, tokiói, majd ne'vvyorki francia nagy-
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Claviíro Colombina 

követ, sz. lS6S-ban. Három- nagy hatás 
érzik költészetén, a Biblia, Aiscliylos és 
Arthur Eimbaud befolyása. Eg-ész sereg 
drámát írt, amelyek közül a »Téte d'Or« 
(AranyfŐ), a La Villeí< (A város), az 
»Éehange« (A csere), )>L'Otage« (A túsz) 
és a »Partage du Midi« jelölik: ki az utat 
leo-hatalmásabb, legmélyebb és legiköltőibb 
alkotásához, az »Angyali üdvözlet«-hez. Irt 
Claudel lírai költeményeket is, amelyek' ép
pen úgy, mint drámái rímtelen és rítmus-
talan sorokból állanak, de ezeknek a so
roknak valamely csodálatos belső hév és 
lendület mégis valóságos verses zengést ad. 
Claudel nemcsak a mai Pranciaország, ha
nem' a világirodalom egyik' legtiagyobb köl
tője. Drámáit eddig csak kísérleti szín
padokon adták elő, leginkább Kémetország
ban. 

Clavigo, dráma 5 felv. I r ta : Goethe 
János. Ford. Egressy Gábor. Bem. 1852. 
jún. 22-én, a Nemzeti Színházban. 

Clavis (1.) kuics; zeneileg: biHentyü. 

Clemenceau (klemanszó) Georges, 
francia politikus és író, sz. Mouilleron-en, 
Paredsban (Vendée), 1841. szept. 28-án. 
Színműve: »A boldogság fátyola«, szmű 
1 felv. Ford.: Kdtai JenQ. Bem. 1906. 
miáj. 4. Nemzeti Színház. Mint politikus 
a világliáborúban az eutente győzelmében 
s a nánk néave gyászos trianoni béke létre
hozásában főszerepe volt. 

Clemenceau (klemanszó). Színmű 5 
felv. í r ta : Dumas S. Ford.: FM J. Béla. 
Bem. 1889. febr. 22-én, a Nemzeti Szín
házban. Szereplők: Clómenceauné: 8z. 
Prielle Cornélia; Clemenceau: MiHályji 
Károly; Ritz: Szacsvay Imre; Constan-
tin: Né^ay Ferenc; Dohrowska: Helvey 
Laura; Iza: MérJcus Emdlia; Nied'er-
feldné: Rákosi Szidi; Vojnov herceg; Hor
váth Zoltán; Frangois: Császár Imre. 50-
ik előadása 1921.' máj. 1% volt. Ekkor 
így festett a színlap: Clémenceauné: Já
szai Mari; Iza: Bajor Gizi; Dobrowska: 
K. Hegyesi Mari; Niederfeldné: Nagu 
Teréz; Clemenceau: Kiss Ferenc; Bitz: 
Horváth Jenő; Constantiu: Odry Árpád. 

Clement Károly, színműíró, minisz
teri tisztviselő. Színműve: »Napra£orgó«, 

paraszt vj. 3 felv. Bem. 1908. ápr. 35,, 
Debrecen. (A Csokonai-kör Telegdy—Ko
vács-pályázatán 500 koronás díjat nyert.) 
2en. szevz.: Kvrucz János. »IÍaddaí<, dal
mű I felv. Bem. 1914. mái-c. 20. Nép
opera. ^»Trilby<í. Eredeti daljáték 3 felv. 
Szövegét augol színdarabból írta és ze
néjét is ő szerzetté. Bem. 1922. máj. 19. 
Városi Színház. 

Clérice (klerisz) Jus t in , francia ope
rett-komponista, sz. 1863-ban, megh. 
1908. szept. 15-én, Pé'i^shan. Nálunk is 
színre került munkái: »A féi-jhezment kis-
asszony«, operett 3 felv. Szövegpt ír ta: 
Ord'onneau és Ferrier. Zenéjét részben 
Diet is írta. Bem. 1905. szept. 16. Ma
gyar Színház. (Ford: Heltai Jenő.) »Li-
liom' kisasszony«, operett 3 felv. (Ford'.: 
Hevesi Sándor.) Bem. 1905. okt. 5- Ki
rály Színház. »Cserelányok«, operett 3 felv. 
Szövegét ír ta: OrdonneaM. Ford.: Mérei 
AdoH. Bem, 1900. febr. 28. ü. o. 

Coda (olaszul) eredetileg farkat jelent; 
zeneműben: függeleik, befejező rész. A dal
lam' befejezte után következő rövidke zára
dék, mely az uralkodó dallam-elemre még 
egyszer visszatér. 

Colauttí Ar turo , olasz író, sz. 1851-
ben, megh. 1914. november közepén, Ró
mában. Munkái: »Tosea<í, opera. (L. o.) 
»Fedóra«, opera. (L. o.) 

Collín Heinrich Joseph von, námet 
driámaíró, sz. 1771. dec. 26^án, Bécsben, 
megh. 1811. júl. 28-án, u. o. Nálunk elő
adott színműve: »Eegulusíí, színjáték 5 
felv. Ford.: Wesselényi Miklós. Előadták': 
Marosvásárhelyen 1804. jún. 29. és szept. 
11-ón. Kolozsvárott: 1804. déc. 26-án, 
1815. febr. 27-,én, júl. 29-én. Debrecen
ben: 1805. okt. 8-án. Pesten: 1807. szept, 
19-ón, 1808. márc 9-én. Az Ő »Coriolan« 
c. tragédiájához írta Beethoven a híres 
ouverture-t. 

Colloredo Frigyes gr., 1911. szept. ha
vában az Orsz. Színészegyesület nyug^ 
díjalapjiára 200 koronát adományozott. 

Colombina, az olasz népies komédia 
eg3'-ili' állandó alakja, Arlechino párja. 
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Coloratura Conférencier 

Coloratura, (latin), annyi, mint ének-
cifrázat. Egy szótagon több zenei hang 
ismétlése. 

Coloratur-énekesnö. (L. Koloratur.) 

Colossenm, a bpesti városligeti Kis szín
kör helyiségében megnvilt 1920. máre. 12. 
Első előadásul színro került »Az Óceán 
hajótöretteift e, látványos színmű, Verne 
Juies után színre alkalmazta Gonda Ist
ván. Tagok: özv. Sziklai Eomélné, Pető 
Pál, Barótd József, Mihó Láezló, Gonda 
István, Lubinszky Ödön, Tábori Imre, Kó
nyái Edit, Szántó Rezső, Szigeti Zelma, 
Vukovári Erzsi, Utasi Ida, Szentes János, 
Lónyai Ferike, Takács Oszkár. 

Colosseum, (olaszul: Coliseo) az a hí
res római amfiteátrum, amelyet még Ves-
pasianus kezdett de csak Titus fejezett 
be 80-ban. Nem tulziás, ha ezt tartják 
a művelt ó-kor legnagyobb épületének. 
EUipsis-alakja volt, hosszúsági tengelye 
185, szélességi tengelye 156 méter, ma-
ga.ssága 48.5, kerülete 524 méter. A föld
alatti részben voltak a vadállatok zárkái, a 
eülyesztők és mindenféle változásokhoz: 
szükséges gépek. Ezen a masszív alsó részen 
pihent az aréna, melynek hatalmas po
rondjáról fogalmat nyújtanak a tengelyek 
(arányszámai: 77:46.5 m). A földfeletti 
rész három emeletből állott, melyek belső
leg az ülőhelyeknek, külsőleg a dekoratív 
dísanek megfelelően tagozódtak. Egiész be
osztásuk a mai modern színházaink föld
szintjére, erkélyére és karzatjára emlé
keztet. 

Comico tragoedia, azaz rész szerint 
víg, rész szerint Bzomoi-ú história. Az 
európaszerte dívó moraUtiásoknak egy elké
sett magyar példánya jelent meg* a Comico 
tragoediában. Ez az erkölcsjavító törté
net a Lázár-drá,málk népes családjába tar
tozik. 

Commarano János, olasz magántáncos, 
.1901. okt. 10-én mint vend'ág fellépett 
a M. Kir. Operaházban, a »Piros cdpő« 
0. hallétben. 

Commedia, (olasz), Itáliában eredetileg 
minden népnyelvi, vagyis nem latin, ha
nem olasz költeménynek neve, mely szo

morúan kezdődik és vígan végződik. Ké
sőbb általában a dfáma és különösen a 
vígjáték elnevezése. (Franciául: comédie). 

Commedia dell'arte, olasz elnerezése 
egy bizonyos fajtájú rögtönzött színdarab
nak, melyben a szerző csak a mesét és a 
jelenetezést adja a színésznek, a párbeszé
det ellenben a színész nögtönzi. Nálunk 
'iPatbelin mester« és »A bizalmatlan« c. 
üynemű játékot 1912. máj. 2-áa mutatta 
be a Nemzeti Színház. 

Commuuiqué, (francia; ejtsd: kommü
niké), a színházi világban az újságok ré
szére beküldött hír elnevezése. A G. leg
inkább a készülő ujd'onságriól vagy rep-
rizről, vagy a megtörtént bemutatóról szól. 
Azelőtt teljesen díjtalanul, ujabb idők óta 
azonban EOronként megfizetve közlik a la
pok a C.-ket. 

Compiet-társulat. Színész-zsargon, — 
jelenti, hogy valamely szíutjársulat teljesen 
szer\''ezve van, azaz minden színész: szerep
köre be van töltve. 

Compositeur, (fr.) -tor, vagy composi-
tore (ol.), zeneszerző. (Komponista.) 

Compositio, (műalkat), összetétel, rész
letek egyesítése; zenében: aeneszerzeméűiy. 

Concert (£r.konszer), hangverseny; sza-
biályszerű alalíxa írt ^nemű, egy vagy több 
maglánszólamú hangszerre, hangszerek kí
sérete mellett, vagy enélkül; — C. spiri-
tuel: választékos, leginkább vallásias mű-
sorú hangverseny elnevezése. 

Concessio. (latin), magyarosan koncesz-
szió. Engedély. Nálunk a színigazgatók 
részére hivatalosan megad'ott működési en
gedélyt értik alatta. (Lásd még: Játéken
gedély, Színigazgatói engedély.) 

Conférence, (francia), konferansz, a. m. 
értekezlet. A cabaret (L. o.) előadások 
egyes számait bevezető néhány szó. (L. 
conférencier.) 

Conférencier, (fr.: konferanszjé^, kon
feráló, aki valamely nyilvános előaxi'áfi al
kalmával, de leginkább kabarókban az 
egyes előadandó számokat és szereplőket a 
függöny elé kilépve bejelenti a közÖnség-
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Conservatorium Coppini Zsófia 

nek. A kabarékban a o. fontos szerepet 
jáísKik, bejelentéseit rendszerint mulatsá
gos formiában végú, úgy Ko,gy azok nagy
mértékben hozzájárulnak a sikerhez. Ná
lunk a b. típusát Nagy Endre alkotta meg. 

Conservatorium. (latin). Oly nyilvános 
zenei-iakola, melynek feladata elméleti és 
gyakorlati magasabh kiképzésben részesí
teni a növendékeit. Nálunk a színészaka-
démiát hosszú ideig Conservatorium-nak 
hívták. (Lásd: Színésziakadémia.) 

Consortium (latin). (Lásd: Konzor
cium.) 

Constantin abbé. Vígj. 3 felv. Ir ta: 
Halévy, Cremieux és Decourelles. Bem. 
1888. márc. 9-én, a Nemzeti Színházban. 
Szereplők: Constantin abbé; Ujháai Ede, 
Jean Keynaud: Mibiályfí Károly, Paul 
de Lavardens: Náday Ferenc, De Larnac; 
Hetényi Béla, Bemard: Gabányi Árpád, 
Soottné: Helvey Laura, Miss Bettina Per-
cival: Csillag Teréz, Lavardens grófnő; 
LendYayné, PauHne: Vízváryné. A Nem
zeti Színház együttese a bécsi világkiálli-
táson is előadta a dai-abot, 1892-ben. Uj 
szereposztással 1902. máj. 7-én adták, ami
dőn Lavardenst Horváth Zoltán, Scottnét 
Lánczy Hka, Miss Bettinát Ligeti Jidiska 
játszotta. Kolozsvárott trém. 1888. máj. 1. 
Constantin: Szentgyörgyi István, Jean: 
Ivánfi Jenő, Paul; Fenyvesi Emil, De 
Laiíiac: Megyeri Dezső, Miss Bettána: 
Gerő Lina. A bécsi Burgth'eaberben 1888. 
máj. 11-én került színre. A párizsi Gym-
nase-színházban 1888. jan. havában szá
zadszor adták, félmillió frankot jövedel
mezve. 

Conti" Károly, a Nemzeti Színház ének-
művészte. (Lásd: Konti.) 

Contígnatio, (latin), a. m. gerendázat, 
emelet. A színházi emeleti ülést 1792-tőL 
már nem contignatianak, hanem emeletnek 
nevezi az első magyar színtársulat szín--
lapja. 

Contra, (latin és ol.), ellen; c. alto, mé
lyebb alto női hang; c. basso, mély bőgS 
hegedű, c. fagotto, mély búgósíp; o. punto 
ellenpontozat, a több szólamu zeneszerzés
nek tana. 

Contractus, (kontraktus)j a szerződés 
latinos neve. A legL'égibb contractus 1792. 
karácsony hava 22-én kelt, Kelemen László 
tagjaival. (V. ö, Engagement, Kontrak
tus, Szerződés.) 

Coolus (kolüsz) Eomaúlj fr. színmű
író, igazi nevéo Kéné WeiI, sz. 1868. maj. 
25-én, Renneshen. Egyideig középiskolai 
tanár volt Párizsban. 1901. óta foglalkozik 
az irodalommai. Munkái: »Sabrier An-
toinette«, szmu 3 felv. Ford. Salgó ErnŐ. 
Bem. 1907. május 11. Nemzeti Szdnház. 
»Az elveszett paradiesom<{, yigi- 3 felv. 
Társszerző: Hennequin. Ford. Heltai Jenő. 
Bem. 1922. március hó 31. Kenaissance 
Színház. »Első csengetés«, "vig}. 3 felv. 
Társszerző: Hennequin. Bem. 1923. szept. 
10. Vígszínház. »Husvóti vakáoiÓK, vígj. 
3 felv. Ford. Hajó Stündor.̂  Bem. 1927. 
ápr. 30. Kamaraszínház. »Tiéd a szívem!« 
vígj. 3 felv. Ford. Hajó Sándor. Bem. 
1927. nov. 18. Belvárosi Színház. 

Copán Flőra, színésznő, sz. 1891. ápr. 
24. Kolozsvárott. Színpadra lépett 1908-. 

Copán Mici, színésznő, sz. 1888. máj. 
7. Kolozsvárott. Színpadra lépett 1908. 

Copán Veta , színésznő, sz. 1886. fehr. 
17. Kolozsvár. Színpadra lépett 1908. 

Coppée Franíois , fr. költő. Sz. 1842. 
Párizsban, megh. 1908. máJL 23-án, u .o. 
1883-ban a Petőfi-szobor leleplezése al
kalmával Pesten járt és elszavalta »PetŐfi« 
c. ódáját. Mag^'arul megjelent munkái: 
»A cremonai hegedűs«, opera (1. o.), »A ko-
ronáért<í, dráma, ford. Ábrányi Emil. Bem. 
1898. márc. 11. Nemzeti Színíiáz. »Klir 
sebb színművek«, ford. Csiky Gergely. »A 
vándor« c. 1 felv. verses vígjátékából Pa-
ladilhe operát írt, Latabár Endre társu
lata vidéken adta. 

Coppini Zsófia, az Operaház; baUet-
táncosnője, sz. 1861-ben, Forli-han, tánc
művész szülőktől. Pályafutását Reggioiban 
kezdte. 1880. ápr. 6-án báró Podmaniczky 
intendáns meghívására vendégszerepelt ná
lunk a »GizeUa« balLetben, a Nemzeti 
Színházban. Apr. 14-én hozzánk szierző-
dött és 1887. máj. 24-én elbúcsúzott a 
»Naila<í-ban. 
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Coquelin Benőit Coriolanus Caius Marcua 

^ Coquelin (koklen) Benőit, Cüiistaut 
ainé, a franciák egyik legiiagvobb szín
művésze, sz. 1841. jan. o-én/BoiiIo(ine-
sur-Mer-bm. megh. 1909. jan. 26-jm, Pojif-
aux-Dam^s-ban. A Comódie Fi-ani;aise 
tagja volt. Hangjának különös varázsa lió-
dította meg elsősorban hallgatóit, és aki 
egyszer látta, örökre híve maradt. Több
ször járt külföldön, így nálunk is. Első 
ízben^ 1883. jan. 16-án lépett fel a Nép
színházban monológok előadásával (Le 
Naufragé, la Chasse, la Moüohe stb.); 
1887. nov. 18-án a Népszínházban az »Un 
Parisien« c. vígjátékában, 1806. jan. 2-áii 
a sPrécieuses Ridicules« Masearille szere
pében; 1903. jan. 27-én a Vígszínházban 
és 1903. okt. 2S-án a Népszínházban ven
dégszerepelt. Leghíresebb szerepei voltak: 
Harpagon (A fösvény), Misantkrope, Le 
inálade imagincdre és Ci/rano, Eostand 
hőse. 

Coráb Margit, színésznő, sz. 1902. 
Budapest, színpadra lépett 1923. 

Coriolanus Caius Marcus, római pat
rícius, ki már mint ifjú kitűnt bátorságá
val a volsískus Gorioli város ostrománál, 
melyet nagjTészt az Ő vitézsége juttatott 
római kézre; innen is kapta a Coriolanus 
nevet. Történetét Shakespem'e színpadra 
vitte A hécsi Burfftheaterhe^ első ízben 
1789-ben adták Schenk átdolgozásában. 
1802-berL CoUin dolgozta át a darabot. 
1825-ig volt műsoron és csak 1851-ben 
— Laube átdolgozásában — került ismét 
színre. Utána Gutzkov dolgozta át a drá
mát, mely a 60-as években letűnt. 1884-
ben újra műsorra tűzték, amidőn Wild-
brandt igazgató dolgozta át. Naluvű^ a 
NeTTízeti Színházban Dóbrossy fordításá
ban első előadása 1842. jan. 25-én volt. 
Az első előadást Egressy Grábor javára 
rendezték': a művész kapta a színház tel
jes bevételét, 643 forintot. Egressyn kí
vül, ki a címszerepet játszotta, résztvet
tek ezen a nevezetes premieren Me
gyeri (Titus Lartius), Bartha (Cominius), 
Szentpétery (MenenixK Agrippa), Fáncsy 
(Sioinius), Laborfalvi Kóza (Volumnia), 
Lendvayné (Virgilia), LendVay (Tullus 
Aufidius). A tragédia második előadását 
csak &^ hónap múlva tartották meg, de 
jóval kevesebb volt a bevétel. Nevezetes 

reprize volt ezután a Coriolanus-nak 1845-
ben, araikor Virgilia szerepét Hubenayné 
vette ál, kevéssel ezután pedig Prielle Cor-
nélia mutatkozott be Coriolanus hitvesé
nek ezerepében. Küenc évvel később, 1854-
ben, új Virgilia volt Komlóssy Ida, Co
minius szerepét pedig Tóth József ját
szotta. A hatvanas évek elején a színlap 
új szereplőket tüntet fel. Brutus szerepét 
Szerdahelyi vette át, Virgilia Szigligeti 
Amia volt, Komái-omi játszotta Cominiust 
és Benedek volt Sicinius. 1870. máj. 25-én 
Petőfi fordítása szerint adták. 1879-ben 
Jászai Mari kapta Volumnia. szerepét és 
azóta ő játszotta ezt a nagyszabású sze
repet. Ugyanakkor Márkus Emília mu
tatkozott be Virgilia alakjában, a cím
szerepben pedig Nagy Imre lépett fel. 
1885-ben Páy Szeréna (Virgilia), He-
gyesi Mari (Valéria), Szigeti Imre (Ti
tus Lartius) voltak a tragédia új szerep
lői. 1889-ben új Coriolanus mutatkozott 
be Szacsvay Imre személyében és ekkor 
játszotta először Brutust G-yenes László. 
Ötvenedik előadása 1903. okt. 5-én volt. 
A Coriolanus következő reprize 1909. áp
rilis hó 23~án volt. Ezen az elő
adáson a következő művészek működ
tek közre: Szacsvay Imre (Coriolanus), 
Jászai Mari (Volumnia), Cs. Alszeghy 
Irma (Virgilia), Hegyesi Mari (Valéria), 
Mátrai (Titus Lartius), Molnár László 
(Cominius), Gál Gyula (Henenius Ag-
rippa), Ivánfi Jenő (Sicintius), Gyenes 
László (Brutus), Mihályfi Károly (Tul
lus Aufidius). Az egyik: antiumi polgár 
szerepében résztvett akkor aa elŐadáabaa 
Sugár Károly, mint akadémiai növendék. 
Uj szereposztásban 1921. jún. 8-áii ad
ták, ekkor a címszerepet Bakó László ját
szotta, Menenius Agrippa Horváth Jenő, 
Sicinius Nagy Adorján, Gyenes László 
Brutus volt. Megtartotta régi szerepét Já 
szai Aíari, aki 42 éven át játszotta Cori
olanus anyját. A tragédia ket másik nő-
szereplője: Virgilia: Os. Aczél Ilona, Va
léria: N. Tasnády Ilona volt. Uj szereplők 
Bihari Ákos (Titus Lartius), Pataki Jó 
zsef (Cominius), Almássy Endre (Tullus 
Auifídius), továbbá Eehér Gyula, Gabá-
nyi László, Bodnár JenŐ és Sugár Ká
roly voltak. 

* 
Az irodalom tudvalevőleg tagadja 
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azt, hogy a színész teremtő művész. 
A drámaíró teremtő, a színész csak 
tolmács. Az aesthetikus és színházi re-
porter urak persze azt mondják, hogy a 
színész szöveg nélkül semmi. Igen, de 
kérdjük, mi a dal, az opera szerzője, szö
veg nélkül? Sőt a legmerészebb kérdést 
vetjük föl; a világ legnagyobb költője, 
Shakespeare mi volna szöveg nélkül, ha 
ahelyett, hogy (kevés kivételekkel) darab
jait teljesen kidolgozott történetek után 
írja meg, mesék szövésében fecsérli el fan
táziáját? Composicióinak er'Ős lélektani va
lója nem azon nyugszik-e részben, bogty 
egy létező mesét kritizált me^ és alakított 
helyesebbé, ahelyett, hogy új és primitív 
mesét szőtt volna? Coriolanus meséjét Sha
kespeare Plutarcbból és nem Liviusból (Livi-
usból vette Tarkányi gyönyörű balládáját) 
merítette. De a tragédia összevetése Plu-
tarehhal arról győz meg, hogy az anyag
ban többet kellett válogatnia mint midőn 
Július Caesart és Antonius és Cleopatrát 
írta. Coriolanus életrajzában nincs annyi 
színes epizód. De magának a bősnek jel
leme ogy helyen nagyon eltér Plutarchtól. 
Coriolan itt a volszkok közt szinte alatto
mos, cselszövő. A száműzetés előzményei 
Plutarchnál oly kuszáltak, oly szárazak, 
oly epika jellegűek, mikép csodáljuk, hogy 
Shakespeare azokból formálhatott valamit. 
Pediig a költöietlen gabona-politika ott van 
száján a legnagyobb szenvedélyek közt és 
míg ez Plutarchnál száraz, Shakespeare-
nél lánggá változott. 

Elég volt különben Shakespearenek Plu-
tarch egy odavetett megijegyzése, hogy t. 
i. Coriolan mindent azért tesz, hogy any
jának tessék. (E megjegyzést egy polgár 
el is mondja a darabban.) És e megjegy
zésből alakította Shakespeare Volumnia 
alakját, sőt a tragíkai válság legfőbb in
dokait. Mert az, hogy Volumnia ráveszi 
fiát, kérlelje meg a népet s miután ezt 
Coriolan a maga módja szerint teszi meg, 
vagyis mégtjobban fölingerli a népet, mely 
őt száműzi: ez nincs Plutarchban. A ha
talmas jelenet anya és í iú közt Shakespeare 
műve. Menenius Agrippa is csak egy név 
Plutarchnál, semmi több. A történet ele
jén áU csak elő ismert meséjével. Shakes
peare a kedves humor Örök szép alakját s 
a dráma fontos közvetítőjét Coriolanus és 
a nép között teremtette belőle. 

Nem értjük, Hans Kreyssig hogy be-
széUiet oly idcsinyléssel Meneniusról, mint 
valami szószátyár udvari bolondról. Mene
nius sajátságos modern alakja Shakes
pearenek, egy kedélyes francia nagybácsi, 
magyar táblabíró. Csodálatosan mai a jó 
kedv, mely belőle ömlik. A mi kritikánk 
úgy Szentpétery mint Szigeti alakításában 
megrótta a nagybácsias modort. Persze a 
kritika — mint rendesen —• nem ismeri 
Shakespearet s azt hiszi, bogy valami 
nagyot kell mondania. Tebát azt kí
vánja, bogy Menenius méltóságos sze
nátor legyen, mintha Eómában az 
emberek nevetni sem tudtak volna. 
Menenius nem holmi jupiteri alak. 
Jókedvű, pajkos Öreg, ki kissé gyenge is. 
Mert a tribunokat előbb szemtül-szembe 
lecsepiili, de később még barátainak is 
szólítja, csakhogy megengesztelje őket. A 
volszk őrökkel is berzenkedik és egyálta
lában bizonyos — nem túlzott bensőségen 
kívül a színész által kedélyesen fogandó 
fel. Virgilia, Valéria és a családi élet 
rajzolása szintén Shakespeare leleménye. 
Legtöbbet vett és volt is oka venni Shakes
pearenek az Aufidiusszali viszonyból és az 
egész katasztrófából. Aufidius és Volum
nia beszédeinek menete, sőt több mondata 
Plutarcbból vétetett. Cseppet sem félt a 
lángész, hogy tolmácsnak találják nevezni. 
Dramaturgiai eljárását élénken világítja 
meg, mennyi mindent nem használt föl 
forrásából. Míg pl. Július Caesar és ÁJL-
toniusban a csodás epizódokat a hangulat 
emelése végett fölhasználja, Ooriolanusban 
nem értékesíti Jupiter megjelenését Titus 
Latinus elŐtt, amit Plutarchban talált. 

Shakespeare 'Plutarcbból vette meséje 
tárgyát, de nem mindent talált ott, mint 
Kreyssig állítja. Hanem bogy egészben 
szövege 'Plutarch volt, az tény. E szöveg
ben Coriolanus jellemének alapvonásai is 
mind megvannak. És mégis mily nagy 
különbség van Plutarcb és Shakespeare 
Coriolanja közt. Plutarcb Coriolanja egy
szerűen a régi rend ellenharOosa s aízért bu
kik. Shakespeare ennél szélesebb keretet, 
ragyogóbb színt ad a jellemnek. Plutarch
nál a dac tragikuma dönt. Shakespeare-
nél ezen kívül van még valami ami szel
lemesebb. 

»Coriolanus« a nem méltányolt tehet
ség tragédiája. 
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Mintha csak »Hamlet(c e kifakadását: 
»A rúgás, melljel méltatlanok bántalmaz
zák a tűrő érdemet« — vette volna kiin
duló pontul egy egész tragikai történet 
megfestésére. 

Mert Coriolanus joggal szegül a szokás 
ellen, hogy miután tizenhét csatában ka
pott sebet a hazáért, kiálljon a fórumra, 
sebeit mutogatni és koldulni a voksot, hogy 
konzulnak válasszák meg. Ma nem ily 
kaudiumi jármot vetuek-e az érdem, 'a 
tehetség nyakába? És mi, kik ezt látjuk, 
nem érzünk-e Coriolannal, ki nem akarja 
tűrni a rúgásokat? Neki az okosnak a 
butáktól, az érdemesnek az érdemetlenek
től, a vitéznek a gyáváktól kell koldulni 
a voksot. Ma nincs-e ig^'? A tehetségte
len bírája a tehetségnek, a nem szakem
ber a szakembernek. 

Mert ritka szerencse az, hogy a költ
ség magában elég legyen. Mellékes dol
gok kellenek a lényeges előbbre vitelére: 
bókolás, nők körül forgolódás. Nem hiába 
mondja Bolingbroke, hogy ugy lett mi
niszter, hogy jól táncolt és ngy cseppent 
ki a miniszters^ből, hogy náthás lett. 
A kitüno oklevél nem szerez állomást, ha
nem az előszobázás. Ez igaz. Nem kell-e 
minden nagyratÖrŐ tehetségnél nyitott kér
désnek tekintenünk, vájjon miért is bukott 
el ? Vétsége az, ami éppen érdeme: ne
mes büszkesége, mely nem hivatkozik más 
protekcióra, cask érdemeire. Egy, Coriola
nus legyen megalkuvó, húnyász ? Lám 
Caesar hízelgett a népnek és az újabb 
történelem azt a paradoxont tanítja, hogy 
az a Caesar, aki megbuktatta a szabad
ságot, demokrata volt, a hatvan Összees
küvő pedig Brutuszszal élén arisztokrata! 
Caesar cselszövő jellem, kinek mindezt a 
hatalom bírására kiaknázó szerepe már a 
Catilina-f éle mozgalomban, méĝ  pedig igen 
alattomosan kezdődik. Ily egyén nem lehet 
tragikus és Shakespeare tragédiájának is 
Brutus a hŐse, nem Caesar. Caesar való
ban kevély, gőgös, mikor elérte a hatal
mat. Ooriolan is az, de nem úgy, mint 
Caesar. Ö neki ez az egyetlen természete, 
ő nem lehet más. A ő »kevélysége — mint 
az első polgár, persze nem dicséret, hanem 
gáncs céljából mondja róla — akkora mint 
érdeme.« Coriolanus nem gőgös a magá
hoz hasonló nemes jellemek közt a szená
tusban (mint Caesar!), sőt alázatos. (Mol

nár G y ö r ^ szerint sVilágostól Világosig« 
című könyvében Egressy Gábor kiválóan 
gőgös volt s ígj bűnösebbé tette Coriolánt. 
A nagy Egressynek a hagyomány szerint 
Coriolan hatalmas szerepe volt. Persze azt 
— miután Molnár nem említi — nehéz 
eldönteni, Egressy a szenátusban, a maga 
emberei közt is gőgös volt-e? Ez esetben 
hibázott volna. Maga Molnár az arisztokra-
tákkali jelenetekben feltűnően szelid volt.) ö 
zord, mogorva ember, mint a legtöbb te
hetség, mely csak dolg:ainak él. Ö mást is 
oly erősnek akar, mint maga s aki nem 
ilyen, azt megveti. Az életben látjuk, hogy 
ez kivált erős és nagyalakú embereknél 
rendes dolog. Coriolanus zs ilyen. Hisz ő 
az erő, a vitézség tehetségie, Ő nem vezéri 
tehetség. A kevély ember nézi, hallgatja, 
%'ajjon látja-e őt más. Ooriolan szerény
ségében szinte elvontdt, vad, de mily ne
mes! Kapott sebei fájnak — mondja — 
ha beszélnek róluk. 

A tanácsülésből, hol ünnepelni akarják, 
megszökik. Mily jellemző, hogy a nép 
folyton gőgösnek mondja. Senki oly ha
mar és oly alaptalanul nem kerül a tudat
lanok szemében gőg hírébe, mint a tehet
séges ember. 

Azonban nehogy okoskodásunk oda jut
tasson, mintha minden tehetség sorsa a 
tragikum volna, tisztázzuk Coriolanus tra
gikumát. 

A tragikai hős jellemző vonása a szer
telen erős akarat. Ez kell minden tehetség
nek, de nem mindet dönti bajba. Nem 
minden tehetség áll legyőzhetetlen akadá
lyokkal szemben, amelyek az ember vér
mérsékletét felingerlik és jellemet kihoz
zák sodrából. Coriolanus tragikuma, hoigy 
nem nyugszik bele a léteziŐbe. MidŐn végre 
consullá választják s a voks kérésén tel
jes büszkeségét megmentette, szembe száll 
a tribunokkal s a tribuni hatalom eltörlését 
emlegeti. A igabonakiosztási mizériáknak 
vége és ő újra szóba h'ozza. Ez dönti 
bajba. De mily igaz ezi Nem ilyen az 
élet ? Nem meggondolatlanság-e szülője 
minden tragikumnak ? És nincs-e oka min
den meggondolatlanságnak? Nem Volum-
nia-e Coriolanus rossz szeEeme, mint lady 
Macbeth? Nem látjuk-e az életben, hogy 
rendesen éppen a békítő kísérletek alkal
mával hiúsul meg a béke, mert a bocsána
tot adandó fél ritkán nagylelkű, hanem 
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torán hiszi magát győztesnek és kihívó 
modorával tönkre teszi a várt jót. Corio
lanus — mint minden tragikus •— bo
londot tesz, de e bolondság- minden pont
jában természetes, igazolt. Volumniának 
ismernie kellene fiát. Mivel ezt csak anyja 
birja meg^;örni, azt hiszi az anya, meg* is 
van törve s bátran ereszti fiát a fórumra, 
hogy elleneit megkövesse. Oda is megy 
Coriolanus, de csodáljuk-e, hogy szembe 
kerülve a tribünök kihivó pofáival, elfe
led mindent és azt kérdezi: mi jogon fosz
tották meg a konzulságtól? Lehetetlenné 
teszi magát Rómában és így Kómán kí
vül is. Mert egj Coriolanus nem lehet 
más csak római. Az élet viszonyait meg
veti és mégis közöttük akar élni. Ezt joga 
van követelni, de az élet a legnagyobb 
tehetségtői és érdemtől is — fájdalom! — 
politikát kíván. A tragikai valóság Shakes
peare minden más tragédiájától eltekintve 
»Coriolanus« harmadik felvonásában telje
sen kifejlődött. Ami hátra van, az utójá
ték és tragikai eredmény csupán. 

Nem fogadhatjuk el Gosche azon észre
vételét, hogy Coriolanus tragikum'a az, 
hogy hazája ellen fog fegyvert. Coriola
nus a látszat dacára éppen nem áruló. A 
darabban sem ellenei, sem jóbarátai nem 
mondják annak. Emezek még- ig'azat is 
adnak nek; oly rendkívüli, az ő lépése. A 
volszk nép latin törzs 'volt s így Coriolanus 
győzelme esetére sem lehetett' volna olyan 
áruló, ki nemzetét haszonlesésből idegen
nek adja el. De e győzelemig Coriolanus 
nem jut el: nemes jelleme nem engedi. 
Coriolanus tragikuma nem az önleküzdés-
ben van, hanem azon titáni harcban, me
lyet a harmadik felvonásig vívott és tra
gikuma ott telt be, midőn még' nem is 
lehetett »áruló« — t. i. száműzetése elŐtt. 
A eselekvény itt látszólag be vau fejezve. 
De ha csaliugyan be lenne zárva Shakes
peare által, ez olyan töredékessé tenné a 
darabot, mint amilyennek ma pl. )>Nó-
rá«-t találjuk, mely minden, a színház
ból távozó néző lelkében kórdŐ-jelet hág}' 
az iránt, íhogy mi történik tovább Nórával? 

Coriolanus tragikumát két tényező dönti 
el. Az egyik anyja, ki — hogy úgj mond
juk' — belelovalja a harcba, a másik a 
tribünök által vezérelt nép, melyen Corio
lanus ereje megtörik. 

Amennyire nem diplomata Coriolanus, 

annyira az anyja, Volumnia. Nagy alak, 
de nem lelkesítő. Csak a német tudós — 
pl. Kreyssig — találhat benne obligát 
»giüheude Liebeí<-t. Eoppant rideg fen
ség, alpesi csúcs. Nőietlen. Fiánál is jobb 
szereti fia_ dicsőségét. Shakespeare szán
dékosan rajzolta ígj ez anyát és hogy nem 
érzett vele, mutatja, hogy sietett Coriola^ 
nus nejét, Virgiliát ellentétül melléje he
lyezni. Amily kis igénytelen alak e nagy 
műben Virgiiia, az ibolya szerénységével 
illatossá teszi maga körül a rideg! világot. 
Nem' érti ő a dicsőséget, ő csak ura éle
téért aggódik. Míg Volumnia előre el van 
ragadtatva a sebektől, mikkel fia a csatából 
meg fog térni, ő ijedten jajdul föl. Míg 
férje távol van, ki nem teszi lábát a ház
ból a hű és.szerető nŐ. De azért Volmn-
nia is mély és igaz alak minden izében. 
Ma is vannak ily rettentő kemény, nemes 
alakok, milyeneket kivált a regényiroda
lomban látunk, ellesve az életből. Talán az 
anyák közt még több a kemény, hajthat-
lan, mint a feleségek közt. A kor kérgtesit, 
nem puhít. Lady Macbeth, ki urát bűnbe 
hajtotta, megtörik, korán elveszti erélyét, 
Volumnia, az anya, szó nélkül hagyja fiát 
elveszni. 

A nőiess% nála nem a szelídségben, 
hanem az alkalmazkodásban nyilvánul, 
mely a nŐt gyakran következetlenné teszi. 

Ez a minden izében büszke, római nő, 
ha kell, még a volszknak is hízeleg. Mi
dőn Eómáért könyörög fiának, í.gy szól; 

»... Ne menj még! 
Ha kérelmünk a rómaiakat 
A volszkofc veszte ái-án óhajtná 
Megmenteni, kik uraid: méltán 
Átkozhatnál becsületed gyilkosiul. 
Nem 1 Mi kérünk, légy mindkettő engesztelője, 
Hogy igy szóljon a volszk: kegyet adánk, — 
S a római; mi kaptuk azt és mindegyik 
Téged jutalmazva kiált: Légy áldott!« 

így szól a kemény római nő, mert ott 
látja a volszk Aufidiust és fia feleletét — 
ravaszul hizeleg\'e az ellennek — meg
akarja könnyíteni. Volumnia továbbá épp 
úgy megveti a népet, mint Coriolanus. 
Mégis azt kívánja ettől, hogy alázza meg 
magát, csak hogy a konzulságtól el ne es
sék. És e kívánatával oka lesz fia _ sze
rencsétlenségének. Vesztét pedig azzal idézi 
maga elŐ, hogy Róma iránt kíméletet kö
nyörög tőle. Csakhogy mivel ő a Rómát 
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fenyegető vész oka, mint igaz római nőnek 
nem' szabad haboznia fiára befolyást gya
korolni, sőt fiát fel is áldozni. Ez bűn
hődése, mert tudja, ha fia megkegyelmez 
Rómának, el keU pusztulnia. A pár szó, 
melyben a költő Volumnia fájdalmát Co
riolanus száműzése után megszólaltatja, 
megmagyarázza, hogy e nő, mint a büsz
kék általában, szó nélkül, de mély ke
servvel fogja elszenvedni fia bukását, me
lyet akaratlanul idézett elő. 

Coriolanus nyílt ellene a nép, illetőleg 
a tribünök. 

A kommentátoroknak feltűnik, hogy ez 
a nép csak söpredéke Eómának. Tény
leg a »Coriolanus«-ban szereplő nép in
kább a Caesarok dolog-kerülő tömegének 
látszik, mely kenyeret és cirkuszt követelt 
(panem et circenses). Máriusig a rómaiak 
hadserege a nép volt, mely a háborúból 
megtérve ekéje után látott. Ezzel a néppel 
volt lehetséges a köztársaság. Ily nép — 
gondolnók — moraüter magasabb nívón 
áll, mint az a nem katonáskodó tömeg, 
mely a későbbi monarchiát lehetségessé 
tette. Ámde mit látunk ma? Ma is e 
katonaság jóformán a nép mag'a. És azért 
a mai nép csak oly önállótlan, csak úgy 
eszközül adja magát, mint az, amelyet 
Shakespeare rajzolt. Mert az utcák töme
gében a csahosok mindig a dologkerülők 
— mint ma látjuk — kik a zavarosban 
szeretnek halászni. 

A kézimunka minden időben eltompítója 
az intelligenciának és lehet a föld még 
oly művelt, aki nem az eszét, hanem a 
tenyerét dolgoztatja, mindig a szeUemi 
színvonalon alul kell, hogy maradjon. Sha
kespeare ezt a mély igazságát az emberi 
természetnek figyelte meg a köznépben és 
ezért ad oly komikus típusokat, midőn 
első, második, harmadik polgárai politi
zálni akarnak. Shakespeare semmikép sem 
akarta a népet (mint a kommentátorok 
állítják) saját kora arisztokratikus meg
vetésével rajzolni, ö szerette a, népet. Ezen 
feltevést már csak azért sem helyeselhe
tem, mert az angol nép már Shakespeare 
korában sokkal szabadabb volt, mint Eu
rópa más népei. Ö csak az adott helyzet 
szerint rajzolta tömegeit és hánykódtatta 
vezetői, irányzói akarata szerint. Mert a 
nép nem gondolkozik, csak ösztöne van 
s a vezetők ezt használják föl, de ha nem 

ügyesek, a vadállat, mint »Coriolanusí< vé
gén azelidítője ellen fordul. Igaz, hogy 
ez a nép tudhatta volna, hogv' Coriolanus 
a hazát csak a patríciusok rendjében s a 
népet ennek szolgájául képzeli. Mit tö
rődjék' a nép oly hazával, melyben ő nem 
számít ? . . . Persze ezt csak a vezetők hi
tetik el a néppel, mert hisz látjuk, meny
nyire eziimba veszi a római nemesség a 
nép akaratát, melynek Coriolanust is fel
áldozza. 

A kritika hangsúlyozza, hogy Shakes
peare a nép vezéreit, a tribunokat, kelle
ténél rosszabbaknak rajaolta. 

'Pedig azt csak természetesnek találjuk, 
hogy a tribünök cselszövők és közeli ro
konai a gazoknak. Kérdjük ugyanis, lia 
Coriolanusszal igazságos tribünök állanak 
szemben, akik Öt megértik, akik nem elŐre 
kürtölik, de bevárják, míg valóban a nép 
ellen cselekszik, kérdjük: miként állhatna 
elő akkor Összeütközés Coriolanus és a nép 
között? Ez csak úgy állhat elő, hog*y az 
ellenfelek közt szeUemi aránytalanság er
kölcsileg is aránytalanságbt idéz elő. Az 
egyik nagy, a másik törpe. -Régi dolog 
az, hogy gazdag és szegény, nemes és 
aljas, okos és buta ritkán tűrik meg egy
mást. Ajz érdemtelen is észrevétetni akar 
csakúgy, mint az érdemes és tehetség nél
kül lévén, iriggyé válik. A félelem Corio
lanus nagy tehetségétől és a hiúság teszi 
intríkusokká a tribunokat. Különben 
Shakespeare csodás ecsetét itt sem egy. fes
tékbe mártotta, mert Június Brutust en-
gesztelékenyebbnek rajzolta, mint a szün
telenül rágiódó Sieinius Valutust. A tr i
bünök magatartása Coriolanus iránt szin
tén az életnek egy igfen gyakori jelensége. 

Hányszor tapasztaljuk, hogy a valódi 
ambíció emberét közöny fogadja, akár 
irigységből, akár bosszúságból, hogy miért 
akar knlönbet, mint a többi emberek. Ezek 
a többiek, míg más lelkesedik, vállukat 
vonják és úgy gondolkoznak, mint Siei
nius Valutus Coriolanus száműzetése után: 

» . . . A város áll 
' És állana, ha még jobban gyűlölné is.« 

(IV. f.) 

Ha nem a igyűlölködő Sieinius Valutus 
mondaná ezt, mily morált kellene e sza
vakban találnunk! Az ambíció és tehet-
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séo- nélküli embernek csak úgy van joga 
élni, mint aki nincs ezek hijával. Vég
tére, tehetség nélkül el volna a vilá-g, mely 
valahogyan mindig megvolt, megvan és 
meo-lesz. De amikor az ambieiótól bűn le
nézni azt, aki nem teheteéges, épp oly 
em:beri színvonalon aluK dolog gyűlölni, 
irigyelni, alsíadályozni, jeg'es vízzel leön
teni a tehetséget, sőt ez tán nagyobb vé
tek, mert ha amaz azt veti meg, akiben 
semmit sem talál, az utóbbi olyant vet 
meg és olyan ellenmunkat, akiben van 
valami értékes. E helyzetet mutatja be 
Shakespeare realisztikusan a tribünök alak
jában, kiknek kicsinyessége nincs a tör
téneti valószínűség ellen. Mert a törté
neti Coriolanus is hatalmas és érdemes 
alak volt, ki kíméletet igényelt, melyet, 
ha nem kapott meg, úgy ellenfeleit nem 
sorozhatjuk a nemes jellemek közé. 

»Coriolanu8« a Shakespearei művek közt 
is sajátságos remekmű. A szerelem épp 
úgy hiányzik belőle, mint »Athéni Ti-
moní<-ból és ebhez képest mégis a dél 
melegének szeKője leng vüágában. Az anya 
és a fia közti viszony oly érzelmeket ver 
föl, mik a szerelemhez hasonló mélyen 
markolnak a néző szívébe. De a hős jel
leme is megkapó, csodálatos és természetes 
hajlamánál fogva megnyerő. A környe
zetben szív és humor érvényesülnek. Tí-
monon kíviil nincs tragédiája Shakespeare-
nek, melyben annyira takarékoskodnék az 
ember-élettel. Az egy Coriolanus hal meg 
benne. A hangulatot, mely a műben nyil
vánul, érdekes megfigyelnünJc. Örökösen 
Coriolanusról van itt szó. Akár félelem
ből, akár szeretetből, mindenki róla 
beszél. Ö szüntelen jelen vau a' szí
nen, ha nem is testileg, de szellemi
leg. Mint manapság egy roppant szen
záció a hirlap minden rovatát megtölti, 
úgy uralkodik Coriolanus a közhangulaton, 
A rendezői plajbásznak nem sok dolga van 
a tragédiánál. Ez a hőst környező han
gulat egyik fő kezessége a remekmű egy
ségnek, mely egyébiránt a Shakespearei 
darabok között is kiválóvá teszi. 

Bár a felvonások itt is változásokra 
osztatnak, miden felvonás befejezett egész 
és saját jeEeggel bír. A compositió egy
sége hasonlíthatatlan koncentráltabb, mint 
»Antónius és Cleopatrá«-ban, de még »Ju-
lius Caesar«-ban is. Az első felvonás a 

legremekebb expozíció. A cselekménybe be
vezetés a zajos előzmények dacái-a fensé
ges nyugalommal és várakozással tölt el, 
mint egy hatalmas palota előcsarnoka. 

A második felvonás fényes álperspek-
tivát mutat a h'Ős szerencséjére, meiy Őt 
embertársai fölé helyezi és amelyet lát
szólag bizton élvezhet. Ez a látszólagos 
jólét, derültség mily jellemző Shakespeare 
tragédiáiban. Coriolanusban is sajátszerű. 
A harmadik felvonásban tör ki a válság, 
melyet visszafojtott lélekzettel nézünk. 

» . . . Bátorság-, dőreség, 
Ha omló épületnek veti vállát ineg.« 

(III. 1.) 

Cominius e szavaiban benne van a hős 
egész lelki állapota, páthosza. A lelán
colt szörnyeteg féket oldva tör elő. Csupa 
várakozás, csupa vulkán itt minden. A 
negyedik felvonásban az izzó lángfolyam 
a föld alá buvík és darabig ott foly to
vább. Penn a földön kies, derült minden. 
Szinte azt érezzük, mintha a cselekvény 
megállott volna. 'Pedig mily művészi és 
élethüleg megdöbbentő e nyugalom. Ha 
nem tudná a néző a történelemből, mit 
tett Coriolanus száműzetése után (amíx'ől 
Shakespeare nem tehet, hogy a nézŐ tudja) 
mindenki tele volna várakozással, vájjon 
mit akar Coriolanus? Ríert míg más tra
gédiákban a hős személye végmegerŐltetés-
ben vergődik, itt nyugodt, szinte derült. E 
példa is mutatja, mennyire nem kötötte 
magát Shakespeare iskolás szabályokhoz. 
Hőse itt oly nyugodt, mintha egy egészen 
új darab kezdődnék. Pár szóban fejezi 
ki megvetését honfitársai fölött, de nem 
tombol, nem siránkozik. Ember, ki csak 
bosszújának ól s erre nyugodtan szövi ter
veit. E bosszúért tesz erőszakot természe
tén, mely Antiumban sokkal türelmesebb, 
mint Eómábau. Pedig mag'atartása mu
tatja, hogy nem érzi magát jól a volsz-
kok közt. 

Az Ötödik felvonásban a katasztrófa, 
amily régen előkészített, mégis oly hirte
len. A hős szenvedése. szavak dolgában a 
minimumra van redukálva. J ó darabig 
szinte csak tárgyal, alkudozik anyjával, aki 
hatalmas csapást tud azon helyre mérni, 
amelyet az előtte járt küldöttek vagy nem 
ismertek, vagy nem mertek volna éi-inteni: 
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» . . . Menjünk! 
. E férfi anyja voiszk asszony vala, 

Corioliban él nője s e fiu 
Véletlenül ütött reá. Már mehetünk, 
Hallgatok, mig a város láncban áll: 
Akkor még mondok valamit I...« 

A nemzetiségéből kivetkezettségére célzó 
gúnv és (az anyának) a lángok köh állí
tott alakja a kemény férfiú erejét egy
szerre lelankasztja. Mily hihető ez! Kö
nyörgésnek, térdelésnek ellent állt, ennek 
nem. önérzetének rejtett ajtója ki van 
nyitva: Az anya győzelme helopódzhatik! 
És mily kevés szóban fogadja el Coriola-
nuB itt az U] helyzetet. Föliudulásával ha
mar készen van és — mit mondanának 
E,acine-ék ? — egy kis borra hívja be 
vendégeit! Ilyen reaüsztikus Shakespeare. 
Szerinte az ember utolsó percéig ember és 
nemcsak igével él. A nag^' jelenet e nyá
jas lezárása a katasztrófa küszöbén valóban 
sajátszerű, élethű és igaz. »Hamlet«-ben is 
megvan egyébiránt. A hős bukása, vége 
oly megnyugtató, vértelen benyomást kelt, 
mint egy márványba vésett, szenvedés g'on-
dolatát nem keltő, ideális halál. 

(Eákodczay Pál) 

Corneille Pierre, fr. drámaíró, 6z. 
1606. júniusában, megh. 1684. szept. 30-án, 
Párizsban. Iskoláit a jezsuitáknál végezte, 
azután jogot tanult, de az ügyvédségről le
mondott. Ifjúkori darabjai- közül a »Me-
lite«, »Clitandre« és »Az özvegy« szíves 
fogadtatásban részesültek. »Med'ea« után a 
vígjátékhoz tért vissza és »L'iUusion co-
mique<i c. vidám játéka harminc esztendőn 
át volt az egykorú francia színpad kassza
darabja. Igazi nagy teljesítménye azon
ban a »Cid« (L. o.), amelyet G-uiUen de 
Castro spanyol eredetije után dblgozott fél. 
Ezt a darabját ellenségeinek és irigyeine'k, 
köztük Biohelieunek gyűlölködő líritikája 
ellenére olyan megbecsülés fogadta, hogy 
a franciák ettŐI a darabtól számítják iro
dalmuk aranykorát. Ugyanez a jelentősége 
»Horatiusról«, »Cinnáról« és »Polyeuctes-
ről« írt három tragédiájának. Alargon nyo
mán írt »Le menteur« (A hazijg) c. ko
médiáját a franciák, a magasabbrendű víg
játék ősének tartják. Egész sor tragédia 
követte még ezeket a »Pompeiu8 halálá«-tói 
»Pertharitesíc-ig, de amikor az utolsó tel
jesen megbukott, elkedvetlenedve fordult 

el a színpadtól és befejezte Kempk Tamás 
fordítását. Csak mikor Móliére színtársula
tával került Össze és befolyásos pártfo
góinak, főleg Fouquetnek sürgett^ére visz-
szatért a színpadhoz, »Oedipus«-a, »Ser-
torius::-a és ;>Otthon(:-ja ért el némi sikert, 
többi darabja azonban újból megbukott. 
Noha már 1647-ben megválasztották a 
francia akadémiába, csak 1662-ben költö
zött Pái-izsba, ahol nehéz megélhetési gon
dok között valÓ6áo;^al ínsé^t szenvedett 
haláláig, mert év járadékát 1674-ben be
szüntették. Conieiíle a régi francia drá
mának legnagv'obh művelője, páthosza 
egyszerű és mély, tömörség, erő és fenség 
jellemzi legjobb műveit. Magyar fordt-
iásban a »Cid« és »Horace<í már a XVIII . 
század végén megjelent. Ujabb C.-for-
dítások: »Ginnaí< (Pajor J . 1887.), »Cid'« 
(Radó A. 1889.). 

Cornelius Pé ter , német zeneszerző, sz. 
1824. dec. 24-én, MamzUan, megh. u. o. 
1874. akt. 26-án. Munkája: ))A bagdadi 
borbélycc, víg dalmű 3 felv. Ford. Ke-
reszty István, (1889.) majd újra: ÁV-
rányi Kornél. Bem. 1891. dec. 30. M. 
Kir. Operaház. 

Cornelius Pé ter , dán kir. kamaraéne
kes, nálunk 1913. jún. 3-án vendégsze
repelt az Operaházban, a »Lohengrin« 
címszerepében. A kopenhágai opera hős
tenorja volt, majd a londoni Covent Gar-
den operában énekelt. 

Cornemuse (fr. kormüz), duda; régi 
dudatáne és zenéje. 

Cornet, a braunschweigi udvari szín
ház tagja, feleségével 1834. miáj. 26-án 
vendégszerepelt Pesten, a német színház
ban a »Pra 'Diavoloí címszerepében, ^ -
neje pedig Pamela szerepében. — »Bzen 
művészpárnak ónekorganuma a vékonyab
bak s gyengébbek, de kellemesek közé tar
tozik . . . szerepét ezúttal szerencsésen vivé 
ki 8 hitvesével együtt, ki a változatokat 
ismételte, minden felvonás után kihívatást 
és tapsokat nyert«, — írja róluk a »Hon-
művészK, 1834. 43. és 44. számában. 

Cornevillei (kornevilli) harangok. 
Regényes operett 4 felv. Szövegét írták: 
Clav-ville és Ch. Gahet, ford.; Rákod Jenő. 
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Zenéjét szerz.: Róbert PJan^uetfe. líem. 
1878. márc. 2B. Népszíiiliaz. Szereplők: 
Henry morquiB: Solyniossy Elek, Gáspár: 
Együd István, A. biró: Tihanyi ISIiHós, 
Grenicheux: Kápdlnay János, Germain: 
Sziklai Emilia, Serpolette: S2ágligeti Jó -
zsefné Pálmay Hka, Jegrző; Karikás Jó
zsef. 100^ előadása: 1880. ápr. 21. A 
99 előadást 129,171 egj-én nézte meg-. 
150-ik előadása 1886. aug. 25-én volt. 
Felújították 1904. ápr. 9. A A^époperában 
bem. 1911. december 22-én; majd felújí
tották 1915. febr. 6-án. A Király Szín
ház is műsorára tűzte 1919. ápriUs 17-én, 
midőn Kosáry Emmi énekelte Germaint, 
Lábass Juci volt Serpolette, Gáspár apót 
Rátkai Márton kreálta, Király Ernő a 
márki szerepét kapta, Nádor Jenő Gre-
nicheux-t játszotta. Kolozsvárott 1878. 
aug. 17-én adták először. Henry: Várady 
Miklós, Gáspár: Szentgyörgyi István, Ser
polette: Abonyiné volt. Párizsban a Eolies 
Dramatiquesben 700-adszor: 1881. márc. 
2-án, 900-adszor: 1883. aug. 21-én, 
1650-ed8z6r: 1896. szept. U-én adták. 
Londonban 600-ik előadása 1879. dec. 
S^án volt. 

Corona Leonóra, olasz operaéuekesnŐ, 
sz. Texas-ban (Amerika), 1894-ben. Már 
mint gyermek feltűnt szép hangjával. 18 
éves korában Eoberts csikágói operaig'az-
gató biztatására kezdett komolyan ének-
tanulmányokkal foglalkozni és nemsokára 
színpadra lépett. Énekelt Róma, Verona, 
Brescia, Firenze, Venezia, Barcelona, Mad
rid, Lisszabon, Oporto színházaiban. Ná
lunk 1926. jún. 8-án mutatkozott be a 
Városi Színházban és 1929. máj. Giglivel. 

Corradini, féUábú táncos, 1864. júl. 
11-én fellépett a budai Népszínházban. 

Cosl fan t a t t e , (ol.) a. m^ így tesznek 
mind (a nők). Mozart kis operájának a 
címe, szövege Lorenzo da Ponte-tól. 1790-
ben Bécsben, adták először. SaÖv. ford. Vi
dor Dezső, 1921. 

Costa Carl, humorista, színműíró, a 
bécsi józsefvárosi színház igazgatója, sz. 
1832. febl-. 2-án, Bécsben, megih|. 1907. 
okt. 11-én, u.. 0. Irt több bohózatot, ezek 
közül magyar színpadon is színre kerül
tek: »Könnyű lovaeság«, »Pokról-fokra«, 

»A kolduló barát és a megvadult szaboK, 
víg életkép 4 felv. Ford.: Csergő Hugó. 
Bem. 1900. aug. 2 ^ , Városlig'eti Szín
kör. »A kering6király«, éneTíes boh. 4 felv. 
Tsz.: Brmdl János és Mamstadt Vil
mos. Ford.: Komor Gyula. Bem. 1900^ 
szept. 15-én u. o. 

Costettí Giuseppe, olasz színműíró, szí. 
1834. szept. 13-án, Bologíiáhart. »Solita 
storia« c. színműve színre került a Nem
zeti Színházb'an RadÓ Anltal fordításá
ban: »Mindennapi történetí< címmel. 

Costume, (fr. ejtsd: kosztüm), a szín
padon használt jelmez nőve (V. ö. Kosz^ 
tüm-próba). Kimoss Endre szerint a 
costume = díszruha, divat-Öltözet, n.ép-
ruházat (»Gyalulat« c. könyve. Pest, 1835. 
22. oldal.) 

Coulisse, (fr.) = Kulissza. (L. o.) 

Conüsset íí(r, boh. 3 felv. Ir ta: Blum. 
Emest és Toche Raoul. Ford.: MiMlp 
József. Bem. 1897. nov. 5. Vígszínház
ban, hol nagy siker mellett adták Hegedűs 
Gyulával a címszerepben. 

_Couplet,(fr. kúplé), eredetileg* két pár
huzamos ritmikai tétel összekapcsolása egy 
strófába. Általában vidámi dÜstrófa, köny-
nyed, fülbemászó dallammal, kedélyes ref-
rainnel. Operettekben nagy szerepet "ját
szik. Szokásos helyi vonatkozásokat bele
szőni, így méigi sokkal hatásosabb. Több
nyire az énakes-kómikus adja elŐ. 

Couqui (kuki) Claudia, táncosnő, 1863. 
ápr. havában mutatkozott be nálunk, Bu
dán. 

Courteline (kurtlin) Georges, fr. szín-
toűíró, (eredeti néven Georges Moinaux), 
sz. 1869-ban, Toursban. megh. 1929. 
június hó 25-én. Miután elvégezte 
tauulmiányait, katona lett, majd a fran
cia kultusáminisztériumbti került. ElsŐ kö
tete »Á svadron vidámságai« (Les gtaités 
de Tescadton) 1886-ban jelent meg, dö 
páratlan népszerűségét »Boubouroche« c. 
kötetének köszönheti, amelyben apró sza
tírákat írt a hivatalnokvilágról, törvény
széki esetekről, a törvények' és rendeletek 
fonákságairól. Ezeket a darabjait min
denütt a világon játszották és Budapesten. 

— 276 — 



Cousser Zsigmond János Csabai Zsigmoad 

is a legtöbbet. »A rendőrfÖnük jó fiú« c. 
egyfelvonásosa nálunt a Nemzeti Szín
házban került színre és ma is majdnem 
minden kabaré-színpadon szerepelnek da
rabjainak fordításai és átdolgozásai. Szá
mos regényt és rengeteg apró novellát is 
írt; a francia irodalmi nagydíjjal 1922-
ben őt tüntette ki a francia írók egye
sülete. Nálunk előadott színművei: »A tol-
mácBw, vj. 3 felv. Pord.: Góth Sándor. 
Bem. 1902. szept. 5. Vígszínház:. »Férj 
és Meség«, vj. 1 felv. Ford.: Vajda Emó. 
Bem. 1908. nov. 7. Thália Színpad. »Meg-
untam Margitot«, vj. 2 felv. Tsz.: Wofff 
Piorre. Ford.: Gábor Andor. Bem. 1910. 
nov. 26. Várszínház. 

Cousser Zsigmond János , magyar 
származású zeneszerző. (Lásd: Kusser). 

Crampton mester,dráma 5 felv. Irta: 
Gerhard Hauptrmmn. Ford.: Kca-c^ag Vil
mos. Bem. 1897i. okt. 8. Nemzeti Szín
ház. Személyek: Crampton: Ujhá^á Ede, 
Gertrúd: Vízvári Marista, Özv. Viesnemé: 
Paulayné, Strahler Adolf: Császár Imre, 
Strahler Miksa: Dezső József, Kircheisen: 
, Egressy Ákos, Milius mérnök: Hetéiiyi 
Béla, Janetzky: Latabár Kálmán, Pop
per : Horváth holtán, Feist: Ahonyi 
Gyula, Kassner: Kőrösmezei Gusztáv, Sei-
fert: Szigeti Imre, Kunze: Paulay Ede, 
Löffler: Gabányi. ü j szereposztással Bá
lint Lajos fordításában Somlay Artúrral 
•1917. április 28-án adták. 

Cremonai l iegedűs. Opera 2 képben. 
Szövegét írta Coppée Ferenc és Bcauclair 
Henrik. Ford.: Ábrányi Emil. Zen. szerz.: 
Buhaij Jenő. Bem. 1894;. nov. 10., M. 
Kir. Operaház. (Mint drámát a Nemzeti 
Színház is bemutatta.) Szereplők: Tad-
deo Ferrari: Ney Dávid, Fílippo: 
Takáts Mihály, Sandro: Arányi De
zső, Gianniua: Ábrányiné, Podeszta: 
SzendrŐi Lajos. 25-ödször: 1895. novem
ber 10~én, 50-edszer: 1898. jan. 27-.én, 
100-adszor: 1925. márc. 12-én ad'tak. 
Düsseldorfban bem. 1895. okt. 11. Frá-
gában bem. 1895. okt. 13. Stuttgartban 
1895. dee. havában adták. Ugyanezen 
időtájban adták még: Lipcsében, J^Orn-
herghen, KSnigsherghen, Frankfurtban, 
Bázelben: 1898. febr. végén mutatták be. 

Crescendo, (ol.) kressendo, zenében nö
vekedő erővel (hangerőben). Ellentéte: de-
cresoendo vagy diminuendo. 

Cristofani József, BZ. 1862-ben, megh. 
1925-ben. A M. Bír. Operaház műszaki 
főfelügyelője volt. Drezdában született, ott 
is végezte műegyetemi tanulmányait. Nagy 
tisztelője volt a színpadnak és már egye
temi hallgató korában segédkezett a drez
dai kir. udvari Operaháznál, így ott le 
is szerződtették műszaki vezetőnek. Az évek 
folyamán megkonstruálhatta ott az Összes 
Wagner-operák technikai szerkezeteit, sőt 
Wagnerrel együtt dolgozhatott. Drezdából a 
hannoveri Opera hívta el Mahler Gusz
táv ajánlatára, akivel évtizedes barátság 
fűzte össze. Ugyancsak Mahler ajánlatára 
hívta meg a M. Kir. Operaház 1889. 
őszén, műszaki felügyelőnek. Alapos szak
ismerete Operaházunkat avult technikai 
gépezeteiből modern európai nívóra 
emelte, amiért is, legfelsőbb elismeréské
pen a »Ferene-József-rendet(f nyerte el. 

Croisset (kroasszé) Francis de, fr. 
drámaíró, sz. 1877. jan. 28-án, Brüsszel
ben. Nálunk előadott színImŰvei: »Arany-
híd«, böh. 3 felv. Ford.: Molnár Ferenc. 
Bem. 1903. dec. 3. Vígszínház. »Hol a 
boldogság?«, boh. 3 felv. Ford'.: Molnár 
Ferenc. Bem. 1906; ápr. 9. U. o. »Lupin 
Arzén«, szmű 3 felv. Tsz.: LeManc Mau-
rice. Ford.: Adoi-ján Andor, Bem. 1909. 
máj. 1. U- o.; »Az Ur BZŐUeje«, vj., 3 
felv. Tsz.: Flers. Ford.: Heltai Jenő. 
Bem. 1923. ápr. 7. U. o. »Az uj urak'cí, 
vj. 4 felv. Tsz.: FlerS. Ford'.: Ueltat 
Jenő. Bem. 1927. jan. 28. Magyar Szín
ház. 

CrommelyncK (kromleink) Fe ínand , 
belga szármiazású fr. drámaíró, sz. 1888-
ban. Színműve: »CsodaazarvaB«, vj. 3 felv. 
Ford.: KwmtUy Frigyes és Kosztolányi 
Dezső. Bem. 1923. szept. 29. Benaissance 
Színház. 

Csabai Erzsébet , színésznő, sz. 1891-
ben, Békéscsabán. Színpadra lépett 1911-
ben. 

Csabai Zsigmond, színész (családi 
neve: Bobin Antal), sz. 1860. Békéscsaba. 
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Csabay Pál Csacán 

Színpadra lépett 1879. mói-c. Krecsányi 
Ignácnál. 

Csabay (CMabay, Kubai) Pál , szí
nész, sz. 1804-beiii Előbb Bzínigazgató volt 
jó bosszú időn át a vidéfeen. 1848-baa bon-
véd kapitány. Megb. 1865, febr. 27-én, 
Debrecenben, abol 30 évig volt igaz'gató. 
pályáján 40 évig működött. Első neje sop
roni Éder Antónia, színészgyermet, sz. 
1811. téUiavában, Kolozsvárott, megh'. 1838. 
máj. 19. Debrecenben^. Atyjoj Éder * György, 
anyja Tálróry Anna. Énektanulmányait 
Kolozs-^árott végezte Grosz Péter József
nél. 1823~b'a>n Miskolcon lépett szín
padba. 1828. febr. 13-̂ án Csabay Pál fe
lesége lesz. lS30-ban Kassáil ni'űköd,ik, az
után bejárja Bibar-, Arad-, Temes- és 

. Torontálmegyéiket és Déryné mellett ő is 
előkelő nevet vívott ki. 1833-baii újila 
Miskolcon van, 1834^ben Kolozsvárott, 
1835-ben Nagyváradon, azután Bécsbe 
^^^^1 —' ounan visszatéo" és Budán aratja 
babérait, 1836-ban ismét Miskolcon j:át-
ezik, egy év után az újonnan megnyílt 
debreceni Nánássy-színbáz tagja, 1838. jan. 
6^án Kassán találjuk, hol 13-án »Zarapá«-
ban balálos betegséget, aszkórt kapott. Az
után játszott méig 16-áii a »Pá.'r'isi napn 
lopó«-ban, 20-án »GriseldÍs«-ben és 22-én, 
utoljára a sKorona és vérpad'«-ban. Gyer
meke: Bertalan. Testvérei: Eduárd, Luiza, 
Terézia. Cs. második neje: Szakáll Klára, 
színésznő, sz. 1819-ben, megb. 1879. márc. 
15-én, Debrecenben. 1835. december 25-én 
lépett a színipályára. 1838-b'an Miskolczy 
Lilla néven elsőrendű tag a Nemizeti Szín-
bázban. A pesti 'árvíz után PergŐ Ge-

• lesztin Aradra szerződtette, Kol feltűnő 
szépségével és kedves játékával a közönség 
kedvence lett. Az egykori kritika így emlé
kezik meg róla: »Ö méltó kegyencnője a 
közönséignek, mert éles színtapintafcával sok
szor fölülemelkedSk várakozásunkon. — 
Hangja is oUy kedVes a színpadon, mdnt 
épen Laborfalvié s ba szavalatával is hoz-
záig emelkedik, én nem tudandok akkor 
a kettő között különbséget teimi.<í (Hon
művész, 1838, május 1.). Azután Deb
recenbe megy ismét, abol Csabay Pál 
felesége lesz. Onnan Kolozsvárra hívják, 
majd Pozsonyban játszák az országgyűlés 
tartama alatt. 1848. után Párizsban tartóz
kodik tanulmányúton. Később hősnő sze

repeket játszik. 1862-ben Szabadkán volt. 
1.875. márc. 17-iéu Arad'on megülte 40 
éves pályafutása jubileumát a sSzei* az 
anyósok ellen« és »Egy órán át osztrák 
csáazár« c. darabban. Szerepei: Erzsébet 
királyné (Esses), Gertrúd (Gritti), Sári 
(Egy zsidó), Mogoriné (Mama), Zrínyi 
Ilona (Rákóc2á fogsága) stb. 

Csaby Imre , bős-színész, sz. 1833. 
nov. lO-én, Ym-oshidvégen, Somogymegye, 
megh. 1914. szept. 23-án, Budapesten. — 
Veszprémben a piaristáknál jáxta iskoláit, 
azután színész lett és 1854. máj. 12-én 
lépett először színpadra, Hódmezővásárhe
lyen. Azóta több társulatnál működöttfc, 
mint elsőrangú hős- és jellemszínész. Egy-
ideig igazgató is volt a 60-as éa 70-68 
években. 1872. íápr. 24-én fellépiett a 'Nem
zeti Színházban, »Brankovic8 György«-ben. 
1883. szeptember 2-ián a Népszínházban 
is vendégszerepelt a »Fitty«-1^ü, a rongyos 
ember szerepében, szép sikerrel. 1890. ja
nuár havában a Nemzeti Színház ének
karába szerződött. Munkái: »A talált 
gyöTígya, .éaekes S2anű 3 felv. (Eger, 1861.) 
»Vén cimbalmos« szmű, »Titkolt szerelemx 
és »S olymosvái- tündére« kéziratban. A 
színipályán 30 évet töltött és 1900. jan. 
1-én nyugalomba vonult. ElsŐ neje: Kiss 
Eszter Lujza, színésznő, színipályára lé
pett: 1851. jún. 10-én. Megb'. 1874. máre. 
8-án, Adán (Bácsm.). Lányuk: lika, már 
10 éves korában játszott a ' ^ő i i saínp'aidon. 
Második' neje: Ribiczei Katalin, sz. 1857-
ben. Színipályára lépett: 1875. januái* bá
vában, férje társulatánál. 

Csábrády J ános if j . , gyógyszerész, 
szerkesztő, sz. 1903. febr. 11-én, Szctrva-
son. A kalocsai Jézus-társasági főgimná
ziumban érettségizett 1926-ban, majd 
gyógyszerész lett, egyben a bndapesti egye
temen joghallgató. Szerkeszti a Kiskun-
majsán megjelenő »Kunsági Hirlap«-ot. A 
színészet igaz barátja, aki lapjában és a 
társadalmi életben mindenkor élénk agi-
táoiót fejt ki a belyi színészet támogatá
sáért. 

Csacáu, (mezőváros Trencsénm.), első
ízben 1880. máj. 7-én jártak magyar szí
nezek, mid'őn Jakab Lajos társulata rán-

, dúlt át Zsoluáról .oda s előadta a »Tüudér-
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Csáder Irén Csákvári színészet 

lak Magyarlionbaii«-t, nagy hatással és 
igen szép anyagi sikerrel. (Eddig németek 
voltak itt.) 

Csáder Irén, drámai hŐsnő. (Lásd: 
Jeszenszky Dezsőné.) 

Cs&d6 ,Pál, színész, ez. Csacán, 1905,. 
Színpadra lépett 1923. márc. 1. 

Csajághy Bernát, igazgató-tanító, sz. 
1861-ben Bmyaszentídrályon, Somogy m. 
1881—1885-ig Pincéden, azután Kulán 
volt tanító. 18S8-ban megindította a Bács
kai Hírlapot. Színművei: »A ga.vallérok«, 
vígj. 3 felv. »A szeHemidészőkw, vígj. 3 
felv. »A műkedvel6k«, vígj. 2 felv. 

Csajághy Ferenc, színész, sz. 1875. 
szept. 13. Budapesten. Megh. 1911. jan. 
18-án, Szegeden. Színpadra lépett 1901. 
szept. 1. 

Csajkovszkij Iljics Péter , or(KZ zene
szerző. 1840. kará<3sony estéjén született 
az orosz Yotkmszkhan és 1893. november 
6-án balt meg Fetervárott, kolerában. Pénz
ügyminisztériumi bivatalnok volt, amikor 
Rubinstein, a híres zongoraművész tanít
ványa lett. 1866—1877-ig a moszkvai 
konzervatórium tanára volt, azután el
hagyta állását és fölváltva Rómában, Genf
ben és Pétei'várott élt. Zeneszerzői neve 
már életében világhírű volt; a cambrid'gei 
egyetem díszdoktorává választotta. Híresek 
szimfóniái, köztük; a 6. számú, a »Simpho-
nie patbétíque«, H-moll, suite-je, szimfo
nikus költeményei (Francesca da Eimini, 
Romeo és Júlia, Ha;mlet, A vihar), ba
lettjei (köztűk a 3. számú,, a B-moll). Vo-
núsuégyesei mellett tíz opemt írt, ami&-
lyekben a tiszta francáa opera ösvényén 
halad. 1877-ben írta meg az Anyégií)i 
Bugen-t, (szatirikus jelenetek' 3 felv. 3 
képben). Pordl Várad'y Sándor. M. Kir. 
Operában bemutatták 1902. jan. 30., az
után a »Pique dáme<í és a »Jolante« ope
ráit, amelyek mind a nagy íseneszerzők' 
közé avatják az orosz zeneköltőt. 1933. 
április 27-én a Városi Színház bemutatta 
egy operett jót: >JA diadalmas asszony« o. 
alatt, meljTiek ő a komponistája. (Lásd: 
Earsányi Zsolt címszónál.) »Jolantha<(, 
opera 1 felv. Szövegét írta: Csajkovszkij 

M., foi'd. Fóthy János. Bem. 1929. máre. 
28. ü . 0. 

»Csak hódolat illet meg, nem bí-
rálat«. Az Ur mondja az »Ember tragé-
diájas I. színében, Luciferhez. 

Csákányi Béla, színész, sz. 1861-hen, 
Gosztonyon, színpadra lépett 1881. okt. 
Gei'öffy Andornál. 

Csáki Endre, színész, sz. 1862. Arad.. 
Színpadra lépett 1882. okt. 30-án, Aradon. 

Csáki Ferenc, színész, sz. 1869. Sse-
ged. Színpadra lépett 1890. ápr. Makó 
Lajosnál. 

Csáki Paula, színésznő, sz. 1901. jan. 
23-én, Budapesten, megh. autószerencsét
lenség folytán S!ddliában, 1928. november 
27-én. A . színészegyesületi iskola növen
déke volt, majd' 1921. augusztus havá
ban felvették a Színészegyesület kötelé
kébe. Pályafutását Győrben kezdte. Egy 
ízben a Magyar Színház vendége is volt, 
ahol a »Sasfí.ók« címszerepét játszotta. Ez 
időben menyasszonya lett Cerani olasz her
cegnek. 1928. november havában a fiatal 
pár Száeiliában jjárt, hogy az Etna kitörését 
szemléljék. A megíromlott utakon az autó 
felborult és Csáki Paula szörnyethalt. De
cember 12-án temették el a rákoskeresztúri 
izr. temetőben. 

Csákli Szeréna, színésznő, sz. 1891. 
jún. 1-én, jSlyh-hátorhan, színpadra lépett 
1920. máj. bavábau. 

Csáktornyai Lajos dr.j színműíró. (L.: 
Eiló Csáldomyai.) 

Ci?íSktornyán. (Zalám.), a legrégibb 
adatok alapján megtudjuk, hogy 1827. 
szeptember 5-én jártak magyar színészek, 
Balogh István színtársulata ütötte fel i t t 
sátorát. 

Csákvári szánészet. CsáJcv^' fejórme-
.gj-'ei községben 1837. február 23-án jár
tak magyar színészek. Balogh' István volt 
itt 8) jszínigazgató. Moliére: >JA 'botcsinálta 
doktor« 0. vígjátéka is műsoron volt. — 
1842. ápr. bávában Fekete Gábor színtáir-
sulata működik itt. Tagjai között volt 
többek közt a naplóíró Szuper Károly is. 
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Csáky Antal Csanádi Matika Mari 

Csáky Antal , színész, ez. 1879. nov. 1-4. 
Egerben. Színpadra lépett 1896. okt. 1. 
Tiszaj Dezsőnél. 

Csáky Gábor, (korösázegi és adorjáni 
gróf) Ss^pesvármegye örökös főispánja, ez. 
1821-ben, m^Ii . 1862. ápr. havában, Js^iz-
záhan. A Nemzeti Színház njugdíjiaté-
Mtének alaptőkéjéhez 2100 foriiittal járult. 

Csáky Gfyörgy gr., főrend, építtette 
a pozsonyi német színházat, 1776-ban, 36 
ezer frt költséggel. (Megnyílt 1776. nov. 
9-eii. V. ö. Benyovszkr Károly; Pozsonyi 
színészet története.) ' ' 

Csáky György gr., színműíró. Szín
műve: »Sorsjáték«, eredeti dráma 3 felv. 
Bem. 1917. febr. 22. Kolozsvárott 

^ Csáky Xivadargróf, cs. és kir. kajna-
rás. A magyar színészetnek buzgó támo
gatója volt. Sz. 1798-ban, meg'h. 1855-ben, 
Kassán. A kassai magyar szín^ztársaság' 
1832—33. időszakra igazgatójájaak is vá
lasztotta. Szakmunkája: »Nemzeti Játék-
Bzini TudósitásK, Kassa, 1830—31. (Az 
első színészeti szaklap, melyben külföldi 
színművészeti tanulmányait megírta szín
társulata részére). 

Csalödások, vj. 4 felv. Irta: Kkfa-
liiáy Károly. Bem. 1829. dec. 30-án, Kas
sán, majd Budán is színre került, 1833. 
júl. 11-én, ezzel a szereposztással: Lom-
bay: M e g é r i Károly, Elemir: Somogyi, 
Kényesi báró: Telepi György, Elek: Vá-
radi, Lina: Kántorné, Vüma: Pályné, 
Lutza: Szentpétery Zsigmondné. A pesti 
Nemzeti Színliáaban csak 1837. aug, 23-án; 
mutatták be és azóta állandóan szerepel a 
Nemzeti Színliáz játékrendjén. A »Csaló-
dások« egykori pesti bemutatójának szín
lapjáról a magyar színjátszás hőskorának 
legragyogóbb nevei tekintenek le a kései 
szemlélőre. Gróf Elemir szerepét a nagy 
Fánesy játszotta, Kényesi nem kisebb szí
nész volt, mint Szentpéterj^ Lina szerepé
ben Laborfalvi Róza lépett fel, Lidi sze
repét pedig Hubenayné játszotta! Lombay 
Megyeri Károly volt, Elek szerepét László 
adta, mint Luoza Kovács Pálné lépett fel, 
Vilma Bartháné volt, Tamás szerepében 
pedig Száláéi Pál lépett fel. A darabot 

több ízben újították fel, az ujabb idők
ben a felelevenítése 1922. febr. 5-en, 
1924. jún. 23-án, majd 1929. márc. I-en 
volt. Ez utóbbi alkalommal forgószínpadon 
adták a darabot. A nevezetes újítás alkal
mával ezzel a szereposztással adták a dara
bot: Gróf Elemir: Lebotay Árpád, Báró 
Kényesi: Pethes Sándor, Köröndi Lina, fia
tal özvegy: T. Mátrai Erzsi, Vilma, társalko
dónője: D. Ligeti J., Lombai, urad. in
spektor: Horváth Jenő, Elek, fia, had
nagy: Harasztos G., Lidi, Lombai rokona: 
Ághy Erzsi, Lucza kisasszony: Kiss Irén, 
Mokány, földesúr: Kürti József, Tamás, 
uradalmi kertész: Bodnár JenŐ, Antal, 
Elemir inasa: SzŐk'e Sándor. 

Csanád—Arad—Torontál egyesí te t t 
vá rmegyék törvényhatósági bizottsága 
1928. ápr. elején nagyfontosságú kultu
rális határozatot hozott. Ugyanis Tamay 
Ivor alispán indítványára a közgyűlés el
határozta, hogy föliratban kéri a kultusz
minisztert arra, hogy az új Nemzeti Szín
házat a régi telken építtesse föl. A határo
zat utal arra, hogy a magyar nemzet 
mennyit köszönhet a Nemzeti Színháznak, 
hangsúlyozza, hogy a Nemzeti Színház föl
építése nem lehet üzérkedés tárgya és szük
séges, hogy a törvényhatóságokban élő és 
megnyilvánuló magyar társadalom hallassa 
szavát ebben a kérdésbén. Az egyesített 
vármegye közönsége Ötezer pengőt ajánlt 
föl a megyei közművelődési alapból az új 
Nemzeti Színház fölépítésére és az ország 
valamennyi törvényhatóságát megkereste 
hasonló állásfoglalás végett. 

Csanádi Anta l , színész, sz. 1902. júl. 
18-án, Szegődén. Színpadra lépett 1924. 
júl. 1-én. 

Csanádi I rma, színésznő, sz. 1883. júl. 
3-án, Mákospalotán. Színpadra lépett 
1905. decemberben. 

Csanádi Mariska, színésznő, sz. ,1890. 
júl. 11-én, Füleken. Színpadra lépett 
1906-ban. 

Csanádi Mat ika Mari, színésznő, sz. 
1859. dec. 25-én, Marosludüson, megh. 
1909. júl. 27-én, Gyöngyösön. Színpadra 
lépett 1887. okt. 1-én, Zoltán Gyulánál. 
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Csanádi Töth Lenke , színésznő, szí. 
1865-bGn, Debrecenben, megh. 1919. aug. 
1 S-ánj A meiilcában. Színpadra lépett 
1890. ápr. havában, Gáspár Jenőnél. 1911-
ben nyugalomba ment. 

Csanádvármegyei Színpártoló Egyesü
let Makón tartja fenn a Hollósy Cornéliáról 
elnevezett nyári színházat. Elnöke Rervay 
István nyugalmazott alispán, alelnöke Tar-
nay Ivor jelenlegi aUspán. A választmányi 
tagok között vannak dr. Diósszilágyi Sá
muel, dr. Esperedt János, Béna]/ Gyula, 
akik behatóan foglalkoznak színészeti kér
déssel. 

Csanádpalota (Csanád vm.). A község 
nevezetessége, hogy itt hunyt el Kelemen 
László, az első magyar szánigazgató 1814. 
dec. 24-én. (Láad róla címszava alatt.) 

Csanády. Ferenc , szerkesztő, szi. 1815. 
jan. 16-án, Oszlányhan (Barsm.). Szín
műve : »A megzavarodott«, szmű (fordí
tás). Előadták Debrecenben, 1835. d'ec. 
lO-én. 

Csanak Béla, színész, sz. 1900. máj. 
20-án, Debrecenben, színipályára lépett 
1928. szept. havában. 

Csányi (Eumy) Gizella énekesnő, 
1863. okt. 28-án lépett föl először a Nem'-
zeti Színházban, a »Troubadour«-ban, Azu-
cena szerepében, melyről í^ emlékezák 
meg a »Pesti Napló.«: »A kisasszony 
kellemes színpadi alakkal bír s éneke 
különösen a magasabb haiígokat ille-i 
tÖleg teljesen kielégíté várakozásunkat. 
Játéka eleintén bár kissé elfogult vala, 
később hozzászokván a színpadi lám -̂
pák világához, otthonosan viselé magát, 
s általáb'an elsŐ fellépésre elég sikert ara-
tott.« 1865. aug. 29-én a »Borgia Lucre-
tia« operában vendégszerepelt. Egyéb sze
repei: Nancy »Mártha«, Cigánynő »Ilka«, 
»Afrikai nő« címszerepe,- »Csoljánc<í fő 
noi szerepe stb. 

Csányi Kornélia, énekesnő. Atyja Csá-
nyi Dániel, 1848-iki honvédtiszt, majd 
debreceni tanár, 1870. okt. 15-én tette 
első kísérletét Pozsonyban »A bűvös va-
dászK AgatJía szerepében. 

Csányi Mátyás, zeneszerző, színházi 
karnagy, sz. 1884. dec. 5-én, Szegeden. 
U. o. járta iskoláit is. Karmesteri műkö
dését Svájcban kezdte, majd Aradon foly
tatta. 1914-ben a Népopera karnagya volt. 
Sokáig működött Aradon. Munkái: »Péter 
abbé«. Lírai opera 2 szakaszban. (Szö
vegét és zenéjét írta.) Berni. 1911. nov. 28. 
Arad. »Masa«, operett 3 felv. Társszerző: 
Gahtia Ferenc. Bem. 1923. febr. 7. 
Arad. Neje: Cs. Fehérváry Etelka, szí

nésznő. 
Csaplár M c i , énekesnő, sz. 1892. Bu-

dapesten. Színipályára lépett 1914-ben. 

Csapodár, vj. 3 felv. Irta: Sarákm 
Viotor. Ford. Bérezik Ari>ád' és Fésűs 
György. Bem. 1864. szept. 16. Nemzeti 
Színház. Szereposztása: Champignae: Szer
dahelyi Kálmán; Constance; Szigligeti 
Anna; Camilla: Prielle Cornélia, Rive-
verolle: Szathmáry Károly; EridoHn: Fe-
leky Miklós. 

Csapö-deszlía (csapda) a rivalda előtti 
deszkalap, amely fogantyúval van ellátva 
és azt a célt szolgálja, hogy a színpadon 
használandó szőnyeg végét közé szorítják, 
mely után a csapódeszkát lebocsátják, mire 
a szőnyeg sima állapotban marad. 

Csapó (Csernits) Jenő, színész, sz. 
1881. nov. 17-*n, Pécsett. Jogot végzett 
Pécsett és Budapesten. Vágó Béla színmű
vész beajánlotta egyízben a Király Szín
házhoz, ahol egy bravúros beugrással be-
b!izonyította színpadi készségét, mire ked
vező, ajiánlattal leszerződtették. Innen Ko-
lozs^iárra kapott meghívást, db alig élvezte 
a színpad dicsőségét, máris be kellett vo
nulnia a harctérre. Bevonult mint had
apródjelölt s itt megpecsételte a sorsát: 
feláldozta ifjú életét a királyért és hazá
ért, a szerb harctéren hősi halált halt 
1914. nov. 10-én, Pekerucs nevű magas
laton. Mint aeneszerző, sok apró kompo
zícióval tűnt fel, ezenkívül költészettel is 
foglalkozott. Versei hangiulatkeltők, tehet
ségre vallók. KoUegái rajongással szeret
ték, mert mfívészlélek volt, aki rövid' műkö
dése alatt is univerzlália tehetségnek bizo
nyult, mindenhez eltett, így többek kö
zött sokszor még a saínhja í̂i karmiestert 
is helyettesítette. Mint bonvivant-színész-
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nek kitűnő szerepe volt^ a Luxemburg 
grófja, Obsitos, Eva, Leájtyvásár, Víg öz-
veí^, Varázskeringiő, SybiU o. operettekben. 
Neje-' Báthory Elza, színésznő. (L. o.) 

Csapó Margit, színésznő, sz. 1902. 
nov. 7. Budapesten. Színpadra lépett 1923. 
máj. havában,. 

CsapÖzsiiiiór. így hívjak a díszítő mun
kások azon zsinórt, amelyet a d'íszleteV 
felállításánál azoknak erősebb összetartá
sára használnak, a díszletek lefúrása he
lyett. Ez utóbbival u. i. sokszor ártanak 
a díszletek jókarbantartásának. 

Csárdás, népies eredetű páros magyar 
tánc. Egykori tudósítások szerint fŐúri tár
saságban a Nemzeti Oasino Liszt !Ferenc 
tiszteletére rendezett »biborka-estélyéiií< tán
colták először. E kiséirlet eredményeképen 
az erősbödő nemzeti ós demokratikus fel
buzdulásban a példa csakhamar ország
szerte követésre talált és a Os. elfoglalta 
helyét a felső és közóposztályolínál is, sőt 
a nemzeti felbuzdulás napjaiban akárhány 
mulatságon nem is tánooltak egyebet. Á. 
Cs. elnevezés különféle magyarázatát is
merjük ; a fődolog az, h'ogy a magyar nép-
táno Cs. névvel az egész nemizet tánca és 
külföldön is e néven ismerik. A Cs. a sz-íu-
padon eredetéhez képest különösen a nép
színművekben szerepel, a magyar operák
ban is megtaláljuk. Kétféle változata van: 
lassú és friss. 

Csárdáskirá lyné. Operett 3 felv. Szö
vegét írták: Jenbach és Stein. Zen. szerz.: 
Kálmán, Imre. Pord. G.ábor Andor. Bem. 
1916. nov. 3. Kiriály Szính'áz. Főszerep
lők: B. Kosáry Emmi. Szentgyörgyi Ida, 
Eátkai Márton, Király EmŐ. 100-ik 
előadása: 1917. február 1. 200-ik elő
adása: 1917. május 15. 300-ik előadása: 
1918. január 29. Uj betanulással 1927. 
április 16-án adták. 

Császár Elemér dr., egyetemi tanár, 
író, szerkesztő, esztétikus és kritikus, sz. 
1874. aug. 27-é'n, Bitdapestm.. Egyetemi 
tanulmányait a budapesti Pázmány Péter 
lud. egyetemen végezte, hol 1895-ben dok
tori és 1896-ban tanári oklevelet szerzett. 
1896—97-ben a VII. ker. iáJlamd főgimná
ziumban, 1897—98-ban az I, kerületi, 1908 

— 1918-ig a Gyakorló főgimnáziumban ta
nított. 1908-ban a budapesti tud. egyetem 
bölcsészeti kara a piagyar irodalomtörténet 
magántanárává habilitálta, 1916-ban rend
kívüli tanári címet kapott, 1918-ban IV. 
Kái'oly király az akkor feláJlított pozsonyi 
egyetemre rendes tanárnak nevezi ki, 1923-
ban pedig Kiedl Frigyes tanszakét foglalja 
el a budapesti egyetemen. A tanáH pályára 
az irodalomtörténet és művészettörténet 
iránti hajlama vonzotta s tanulmányai ked
véért több ízben tett külföldi tanulmány
útat. Bejárta egész Európát ós Egyptomot. 
Tudományos munkásság'át később aa iroda
lomtörténetre, esztétikára és kritikára kor
látozta. Kritikáinak száma, melyek java
részt ia Budapesti Szemleben, A Gél-ban, 
és az Uj Nemzédlék-ben jelentek meg, 
700-on túl jár, kisebb' dolgozataié közel a 
300-hoz, nagyobb tudományos dolgozatai
nak száma 70, könyve 20 jelent meg. Ön
álló művei közül a legjelentősebbek: »V6r-
seghy Pereno élete és miivei« (1903), »Kis-
faludy Sándor« (1910.), »Ányos Pák 
(1912.), »Shakespeare és a magyar költé-
szctí< (],917.), »A magyar irodalom fej-
10dése« (1919.), »A magyar regény törté
netei (1922.), »Az irodalmi kritikaíí 
(1923.), »A magyar kritika törtéinete<í 
(1925.), »Storia dellalitteratura ungherese« 
(1930.). A m a ^ a r tudományos életben je
lentős szerepet játszik: alelnöke a Budapesti 
Phüolcgiai Térsaságnalc, 1904—1913-ig 
szea'kesztette az Egyetemes Pbilologiai Köz
lönyt, 1914. óta a Magyar Tudományos 
Akadémia folyóiratiát, az Irodalomtörténeti 
Közleményeket, 1920-ban megindította a 
azóta megszűnt Magyar Múzsa c. folyó
iratot, 1925-ben podág a hirtelen népszerűvé 
lett Irodalmi Füzetek c. -viállalatot, amelybe 
legjelesebb tudósaink dolgoznak. A Ma
gyar Tudományos Akadémia 1909-beil le
velező, 1922-b6n rendes tagjává ás az Iro
dalomtörténeti Bizottság előadójává, a Kis
faludy Társaság 1913-ban rendes tagjává, 
a Petőfi Társaság 1920-ban rendes tag
jává, alelnökévé választotta, a debreceni 
Tisza István Tudományos Társasájg 1924-
ben iktatta tagjai közé. Tiszteletbeli tagja 
a lévai Peviczky Körnek, a nagykőrösi 
Arany János társaságnak, az eszterg^omi 
Balassa Bálint irodalmi- és művészeti tár
saságnak, a győri Kisfaludy Körnek, al
elnöke, majd elnöke volt a pozsonyi Or-
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szagos Tanárvizsgáló Bizottságnak ós az 
Oi-szágos Színművészeti Tanácsnak, 1925. 
óta az Auróra irodalmi körnek. Esztétikai 
munkásságát a Petőfi Társaság 19'25-ben 
a Tőzsde-na^díjjal tüntette ki, kritikus 
pályáját viszont a Kisfaludy Társaság 
1925-ben a Greguss-díjjal jutalmazta, An
gyal Dávid és Beöthy Zsolt után neki 
juttatva harmadszor a koszorút. A ilagi-ar 
Színművészeti Lesikon munkatársa. 

Császár Ferenc, (kolgyári), jogtudor, a 
hétszemélyes tábla ny. bírája, sz. 1807. júl. 
9. Zalaegerszegen, megh. 1858. aug. 17, 
Színművei: »N6tlen pMlosophus;;, Nóta Al
bert után ford. olaszból 1833. — »Orestesí< 
szomorújáték 5 felv., gr. Alfieri Victorio 
után ford. Buda, 1836. (Külf. Játékszín. 
XL) »Sofonisbeií, szomorújáték 5 felv. 
(Ugyanattól. 1836.) (Külf. Játékszín. 
XII .) »Semmi rosszat«, vígj. 3 felv. Bon 
Ferenc után olaszból. Ui. o. 1841. (Szín
műtár, I I . 3.) »Tihany ostroma<í. Komoly 
lantos opera, 3 szakaszban. Zen. Théni 
Károlytól. Bem. 1845. ápr. 12. Nemzeti 
Színház. 

Császár György, zeneszerző, sz. 1813-
ban, meg:h'. 1850-ben. A 40-es években: 
a Nemzeti Színház operájának voit a tagfa, 
raajdl másodkarmestere s mint ilyen, több 
operát írt, melyek köaül csak a »Kmiok« 
című élt hosszabb ideig-, mely a Nem
zeti. Színház első műsorában hosszabb ideig 
szerepelt. ElsŐ előadása 1848. s^pt. 16-án 
volt. Utoljára 1872-ben játszották. Fel
elevenítették 1904. máj. 15. 

Császár Gyula, színész, sz. 1887. okt. 
18-ián, Budapesten. SzínipáJyára lépett 
1916. jún. 7-én. 

Császár Imre (kolgyári), színész, for
dító, író, azínészoktató, a Nemzeti Színház 
örökös tagja, sz. 1864. aug. 27-én, Kapos
várott. Katonának készült, de még a ka
tonaiskolák elvégzése előtt a színiakadé-
miára iratkozott, amelyet 21 éves korá
ban elvéigezvéu, elsŐ szerződéssel Kolozs
várra került. Alig félév múlva, 1886. jan. 
13nán, már a Nemzeti Színházban lép' fel 
a »Fourchambault C8alád« Leopolé szere
pében, de csakhamar vidékre szerződik s 
csak egy esztendő múlva jut vissza a 
Nem'zeti Színházhoz, ahol ezután gyorsan 

halad előre; 1894-ben máx a színiakadémia 
tanárává nevezik ki. Csaknem 26 esz
tendeig tölti be zavartalanul a színház twn-
vivanti s az akadémia tanári szerepkörét. 
Huszonnégy éves korában nősül. Alszeghy 
Irmát (1. 0.) veszi el feleségül. 1912-ben, 
majd 1928. év végén vtéglegesen nyug
díjba vonul. A színház egyik legszor-
g^masabb tagja volt, töfabizben kapta meg 
a szorgalmi díjat, igen jól értett a szín
művészet elméletéhez s ezért volt jeles 
oktató is. Jelentős irodalmi munkásságra 
tekinthet vissza. Eddig tizenegy munkája 
jelent meg könyvalakban. Ezek közt két 
regény, verskötet, novellák és számos esz
tétikai mű. Sokoldalú tettereje ma már 
csupán az irodalomra szorítkozik és a szép
irodalmi rovatokban gyakran találkozunk 
nevével. Több mint harminc éve vezetője 
a Nemzeti Színház Nyugdíj-intézetének és 
az Ő önfeláldozó munkásságának köszön
hető az intézet megszilárdult helyzete és 
önállósága. Fordított színdarabokat, «Ta-
barin feleséges, írta Catulle Mendés 
(1894), »Niászinduló«, írta Henri BataMle 
(1907), »KÍEértetek<c, írta, Ibse)ii Henrik 
(1909). Ir t eredeti színműveket: »Bünös 
szerelem<í, dráma, (1900), »Vénusz«, dráma, 
amelyeket a Nemzeti Színház adott elő 
jelentékeny sikerrel. 1907. októberben érte 
az a kitüntetés, hb'gy a színház örökös 
tag'ja lett és tagja lett a d'rámabiráló bi
zottságnak is. A moderli dráma bonvivant 
szerepkörében alkotott maradándót és eb
ben a tudiásában. jelentős két S2akkönyve: 
Ászinéss alkotása, Á színjátszás elmélete cí
mnek, amelyek az új nemzedék oktatásánál 
taliálják meg fontosságukat ós ebhen a szie-
repkörben érte el pályájának legnagyobb 
sikereit. Tarján (Dolovai nábob), Paul 
Asíier (Létért való küzdelem), D?/ Ryon 
(Nők barátja), Adhemar (Váljunk el) sze-
szerepei mind történelmi szerep-emlékek. 
Egyéb szerepei: Septmonts hercegi (Az ide
gen nő), Pogány Gáhor (Pogány Gábor), 
LiUomfi (Liliomfi), Prax •gróf (Az at-
taché), Odiot Max (Egy szeg'ény ifjú tör
ténete), Mercutio (Bomeo és Júlia). De 
talán legnaigyobb művészi sikere Lucifer 
szerepe volt, az Ember tragédiájában. En
nek egészen újsz;erű és megragadó beállí
tása bizonyosította meg, akkor még* telje
sen egyedülálló törekvését, hogy embert 
és ember-jellemet, ember-egyént kell ke-
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resni minden feladatban. Ez ad a drá
mának erőt és ez az igazi művészi si
ker, nem a »színészkedésí<. A fejlődésben 
lévő magyar drámairodalom erős segítő 
társat talált benne és Herczeg, Bródy, 
Széesi, Ferenczy F. , Koróda, Prém és sok 
más magyar szerző az ő erejével jutott 
színpadi erőhöz és sikerbez. 

Császár Imre a magyar színészetnek 
a legendás korából- a jelenbe vetített 
alakja. Mindenekelőtt származása, nevelt-
sége, magával .''hozott kulturáltsága az, amely 
mái'is meghatározta színész-munkájának 
ízét és jellegét. Nem az élet letörtjeként 
került a színpadra, ahol ezután a keserű 
d'ráimában elégtü ki lelke, hanem elhívar 
tottságból, ennek a pályának készülve in-
dtd az életbe s így hivatásában az élet 
derűjét, az élet minden szépségét a maga 
természetes valójában hozta magával a 
színpadiba is. Az életmnvészet nála igjen. 
szerencsésen társult külső alakjával, úgy, 
hogy korának a legdaJiásabh sísínész-fígu-
rájáí is benne találták meg. így szinte 
adva volt előtte a piálya, amelyet a bon-
vivant szerepkörben Valóhan teljes siker
rel futott be. Az emberi társadálom' szinte 
örök gavallér-tipusa a színpadon, ritka 
megtestesítőre talált benne. Hittel, benső
séges meggyőződéssel, átadó ós lenyűgöző 
erővel tette valószínűvé játékát, hogy az 
írott szerep az ő alakjában életre kelt, 
hús- és vérfigurát nyert az, a külsőségeken 
kívül, abhól a lélekből fakadt, amely 
Császár Imrét mint embert is jellemezte. 
Az ember mindig rejtelmes, jövő csele
kedetei még önmaga előtt is titkok. Ezt 
a tulajdonságot átplántálni színpadi sze
repre és b i z m u t gerjeszteni olyan té
nyekkel szemben, amelyekét az előre meg
írt szerep szerint míár minden>ki tud, a ter
mészet adottságán kívül a legnagyobb szí
nészi bravúr. Ez azt jelenti, hogy a szí
nész lényében rejlő erők segítségével ro
konszenvet tud " ébreszteni a szerepének 
esetleges ferdesógével szemben, szinte fel
mentést kap a nézőtől, ha szerep szerint 
ellenszenves cselekedetet kell végi-ehajtanía, 
menti a dráma hősét, kiérleli az író el
gondolását és meg^apozza a szerep em
beri életével a sikert. Császár Imre is azok 
közé az alakító művészek köze tartozik, 
aJciknek figurájánál kapott örök művészi 
életet Tarján főKadnagy a »Dolovai niábbb'íc 

papirosából. Adhemart, a »Váljunk ek-
bŐl, i t t látjuk: a mindennapi életünkben, a 
hányszor ujjongunk fel, mikor találkozunk 
De Byon-n^l, a ))NŐk barátjá«-ból ? Miért, 
honnan ismerünk rá ezekre az alakokra? 
A színész felejthetetlen alakításából, abból 
az életrekeltésbŐl, amely a színész sajátos 
művészete, amely Császár Imre nevét is 
maradandó alkotásokért Őrzi meg. Szobrok 
ezek, amelyeket az író csak megálmodott, 
de amelyébe életet a színész adott, élŐ 
emberek ezek, amelyeket szoborrá kögí-
tett a művész és minden anyagnál mara-
dandóhban, az emlékezetesség anyagával 
adott neki Örök életet. E2 volt Császár 
Imre művészete. EsziköZei, h'a ugyan ezek 
olyanok, amelyekkel más is sikert arathat, 
egyszerű művés2á eszközök. Ilyen a lelki
ismeretes tanulmánya a szerep jellemének, 
a biztos szereptudás, emberi mozgás, vá
lasztékos (megjelenés, végül őszinteség. Ha 
most a külsőségektől eltekintünk, az utolsót 
kivéve, valóban minden eszköze elsajátít
ható, de a színész őszíintesóge az a szerep
ben, ami az alcMmisták szerint a bölcsek 
köve: az a titokzatos valami, 'ami a» 
aranyat arannyá teszi. A színészüál, s így 
Császár Imrénél i s : ez az egyéniség. 
Őszintén ezt csak ő maga adhatja. 

(Boross Mihály,,) 

Császár ka tonái , dráma 5 felv. í r ta : 
Földes Imre. Első előadása 1908. febr. 
1-án volt a Magyar Színházbán. Eőszerep-
lők: Karády István: Vágó Béla, Karády 
Zoltán: Garas Márton, Karády Istyáji: 
Boross Endre, Sehneller Lajos: Z. Molnár 
László, Szilassy ErnŐ: Törzs Jenő, Joász 
Géza: Csortos Gyula, Szedlacsek: Papp 
Mihály. 100-ik előadása: 1910. jan. 8. 

Császár Margit , színésznő, sz. 1891. 
dee. 14-én Budapesten. Színpadra lépett 
1913. júl. havában. 

Császár Mária, színésznő, sz. 1891. ápr. 
31-én, Budapestéit^. Színpadra lepett 1911. 
okt, havában. 

Császár Mihály, főreáliskolai tanár, 
író, zeneszerző, ez. 1879. jan. IS-án, Pápán* 
1906. óta a pozsonyi főreálisfcolánál műkö
dött. Munkája: »Jakab bíró leánya«. Dal
játék 3 felv. Bem. 1909. dec. 10-én, Po-
zsonybaji. »A jatagan«. 1912. U. 0, 

— 384 — 



Császár Miklós Csatái Zsófi 

Császár M M ő s . (kolgyári), színész, sz. 
lS38-ban, megh. 1871. febr. 23-án, ő'^e-
ged&n. Régebbi színészetünk egyik leg
képzettebb tagja volt. Egyike az akkor 
megnyílt színészeti tanoda legelső nö
vendékeinek. Apja földbirtokos, aki
nek a legszebb »négyes fogata« volt 
híres Dunántúl. 1862-ben lépett szín
padra. Kissé későn. Előbb szigorú apja 
és a családi tradíciók miatt diplomát kel
lett szereznie. Nagyon későn és keserves 
családi harcok után jutott el az áhítolt 
Ideálhoz, áttörve a ísalád és rokonság kö
telékét. Akkoriban másként jutott el va
laki a megszentelt ligetekbe, hogy mű
vésszé lehessen. Ez a kiközösítést jelen
tette az előkelő, jó csaláífokból. De dacol
tak ezzel az elíiivatottak. Ezek voltak a 
nagyon erős lelkűek, de a nélkülözéshez) 
nem szokottak. Ez okozta korai vesztüket. 
Egy időben a budai Népszínház rendezője, 
aki az írás-olvasás rejtelmeibe a későbbi 
nagy tragikát, de akkor még föak szép és 
fiatal Jászai Marit bevezette, majd' a sze
gedi színház művezetője lett. Mint rende
zőnek, a magyarájzatai világosak voltak; a 
színész gyenge és erős oldalát rögtön fel
ismerte éö aszerint kezelte. Abszolút tekin
télyt tudott tartani tudása, logikája ere
jével, ami előtt mindfenki meghajolni volt 
kénytelen. EŐry Gusztáv mondotta felette a 
búcsúbeszédet. Neje; alsó-bükki Kárevits 
Mária, színésznő, a Nemzeti Színház 
tagja, sz. 1840-ben, m^Ií . 1885. ápr. 
9-én, Budapesten. Működött: Pécsett, Sza
badkán, Zomborban, Nagykanizsán, stb. 
Végre révbe jutott és a Nemzeti Színház 
szerződtette. Fia: Császár Imre, a Nem
zeti Színház Örökös tagja. (L. o.) 

Császár K<Jzsi, színésznő, sz. 1893. jan. 
1-én, Eleken. Színpadra lépett: 1924. máj. 
havában. i j , 

Császár Sándor, színész, sz. 1897-ben, 
Jászapátin. Színpadra lépett: 1913. máj. 
havában. 

Császár Teri énekesnő, sz. 1903-bian, 
Budapesten. Színpadta lépett 1918. 

— megh. 1929. jún. 11-én, Budapesten. 
1905. máj. 30-án megválasztották az Orsz. 
Színészegyesület pénztári ellenőréve. 20 
éves tisztviselői működése emlékére 1924. 
febr. havában leleplezték színes fényké
pét az Egyesületben. 1925-ben megvált 
állásától. 

Csatái Janisa, színésznő. Anyja Cs. 
Zsófi. (L. o.) Hegyi Aranka színész
iskoláját látogatta, majd 1903. november 
21-én fellépett a Király Színházban, aa 
»Aranyvirá^« Ellen szerepében. 1905. nov. 
bávában a Népszínház, 1916-bán a Víg
színház tagja volt. 1918. szept. 25-ón fel
lépett az Apolló Kabaréban, Liptai Imre 
»A hadíparas2t« c. szatirikus komédia női 
főszerepében. 1918-ban a Városi Színház
ban játszott. 1921. ápr. havától a Kenais-
sance Színház tagja volt. Jelenleg külföl
dön él. — Főbb szerepei: Tverskoj grófnő 
(ICaa-enin j4,nna), Tobák Janka (Az őr
gróf), Boszorkány (János vitéz), Izabtella 
(Kis kiávéház), Carmen (Az ezredes), Minna 
(Kis lord), Primadonna (Sáriga liliom), 
Etel (Tündérlaki lányok), Ludmilla (Le
ányka), Denise (Kisvárosi botrány), lüén 
(Vengerkák) stb. 

Csatái Zsöfi, (családi néven: Koríz-
mics), a r é ^ Népszínháznak egyik leg
nagyobb erőssége, a legideálisabb ma
gyar komika, sz. 185Ö-ben, Csatfon 
(Zemplén m.), megh: 1900. december 
á-án, Budapesten, 45- éves korában. 1878. 
okt. 1-én került a Népszínház ének-
kariába, ahol a aComevillei h'aran'gok«-ban 
már énekelt. Első szerepét 1879. dec. 19-én 
kapta a »Grant kapitány :gy6rmekei«-ben, 
James-t. Kis szerep volt, mindössze egy 
imiádságot kellett elmondania; csakhamar 
felfedezték igazi talentumát, kiváló komi
kai tehetségét és így jutott nagyobb léleg
zetű szerepekhez. 1882. okt. 15-én vidékre 
szerződött, két évi távollét után, 1884. deo. 
havában azonban újra visszatéirt a Nép
színházhoz, ahol utolsó fellépte 1900. jún. 
22-én volt a »Kadbttkisasszony«- c. operett 
Happy szerepében. A színház aprajának-
nagyjiának sZsófi nié(ni«-je vojt s ez a me
legszívű, kedélyes asszony szeretettel in
tézte el mindenkinek ügyes-bajos dolgait. 
Koporsója fölött Porzsolt Kálmán, Vidor 
Piál és Eodor Oszkár mondott búcsúztatót. 
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Csatár Gabnelli Győző Csató Pál 

Csatár Gabrielli Győző, színész, sz. 
1849-ben, Fessp-ém&ew, meg'li. 1905. deo. 8. 
Színész lett 1868. jan. 29-én, Kőmíves Im
rénél. Mint baritonista éveken át jeles tagja 
volt a kolozsv-ári színiláznak és a vidék 
nagyobb vúrosainalí. Az operettek és nép-
ezínműveken kívül az opeüátban is siker
rel működött. 1897. jan. 30-ián ülte meg 
30 éves jubileumát az Offenbach-féle sFe-
cs6gŐk« c. operettben, Aradon. 1907. lápr. 
1-én nyugdíjb-a ment és állandó ottÜont 
keresve, Kolozs-^^árott telepedett le. Kéje: 
Pajor EimUa. (L. o.) 

Csáth Géza, (Brenuer József) dr. írói, 
idegiorvos, sz. 1887-ben, Szahádhárii megb. 
1919. szept. 29-én, Bajén. Színművei: 
»Janika«, tragikomédia 2 £elv. »Hamvazó 
szerda«, bábjáték 1 felv. Mindkettőt 1911. 
má.j. 24-én adták a Magyar Szinbázban. 
í>Puccini« c. zenei tanulmiánya megjelent 
1908-ban. Egyéb művei még: »2enekriti-
kai tanulmányok«, »Zeneszerz6 portrék«. 
(Modern könyvtár.) 

CsathÓ Gitta, színjésznŐ, sz. 189ö-ban, 
Budapesten. Színípályára lépett 1918-ban. 
Kákosi Szidi színésziskoláját végezte. 

CsathÓ Iza, színésznő. (Családi neve: 
Csukássy Izabella). A Eózsabegyi színész
iskola elvégzése után, 1924-ben lesz tagija 
az Orsz. Színészegyesületnek. Újpestre szer
ződik anyaszínésznonek, majd Pintér Im
réhez, a »KÍ8faludy Színház«-hoz. 1926-
tói kisebb fővárosi színházaknál működik. 

CsathÓ Kálmán, író, a Nemzeti Szín
ház volt rendezője, a iPetŐfi- és Kisfaludy-
Tái'saság tagja, sz. 1881. okt. 1 3 ^ , Buda
pesten. Előbb a kultuszminisztériumban a 
színházi ügyek referense volt, majd 1909. 
ápr. 16-án kinevezték a ISfemzeti Színliáz 
főrendezőjévé, mely tisztségéről 1924. 
dec. bávában lemondott. A felsőbb tár-
ead'almi rótegekbiől vett tárgyú darabjai 
élénk visszhangra és nagy tetszésre találtak. 
Finom malioia, meleg kedély, jóízű hu
mor és kitűnően lábrázolt vidéki leveg;Ő, 
fiok jó tipikus magyar alakkal azok a 
kiválóságfü-i, melyekkel nagy sikerét ki
érdemelte. Színművei: »Az új rokon«, 
vj. 3 felv. Bem. 1922. október 27^n, 
»A házasságok az égben köttetnek«, 
vj. 3 felv. Bem. 1924. okt. 24. U. o. 

»T6 csak pipálj, Ladányi«, egy ún penzió 
törtánete 3 felv. Bem. 1927. febr. 18. 
SO-edszer 1927. máj. 31. U. o. »Lilla<í* 
színjáték 3 felv. Bem. 1928. febr. 10.' 
U. o. »A nők titka«, vj. 1 felv. Bem. 
1928. ápr. 26. U. 0. Náday Béla jubileu
mán. Fordítása: »Kis Eyolf«, szmű 3 felv. 
Ir ta: Ihsen Henrik. Felújítása: 1928. dec! 
18. Kamara Színház. (Ibsen-ciklus VIII. 
előadása). Szakmunkája: »Mi van a kulisz-
szák mögÖtt«. Tizeuötóvi rendezői munkás
ságának érdekes tapasztalatait, megfigye
léseit foglalta össze ebben a kis könyvében. 
Neje: Aczél Ilona, színésznő. (L. o.) 

CsathÓ Zoltán, színész, sz. 1902. máj. 
1-én. Színipályára lépett 1926. szept. 1-én. 

Csáthy Gábor, színműíró. Színművei: 
»Az intermezzo vagy falusi úrfi először a 
fŐvárosb'an«, vj. 3 felv., Kotzehue után. 
Bem. 1811. febr. 14., Pest; 1812. máj. 
13., nov. 1.; 1813. nov- 28.; 1814. aug. 
28., u. 0.; Székesfehérvárott 1814.; Mis
kolcon 1832. jan. 22.; Budán 1834. aug. 
11.; Kassán 1836. nov. 26. 

Csáthy Géza, ügyvéd, színműíró, sz. 
1847-ben, megh. 1875. febr. 7-én, Kolozs
várott. Színművei; »Színművek«, megje
lent Debrecenben, 1867-ben. »Giboyer fia«, 
szmű 5 felv. Augier Ernüe után. »A csa-
podár«, vj. 1 felv. Irta: Musset Alfréd. 
Weje: Medgyaszay Ilka, énekesnő. (L. o.) 

Csató Pál , magyar író, sz. 1804. jan. 
7-én, a biharmegyei Sarkadon, megb'. 1841. 
febr. 15-én, Pozsonyban. Székely családból 
származott, atyja gazdatiszt volt; fiát papi 
pályára szánta s beadta az egri szeminá
riumba, ahonnan a pesti központi pap-
nevelŐintézetbe került. Cs. szorgalmasan ké
pezte magát, megtanult németül, angolul, 
olaszul, franciául, de a papi pályától el
ment a kedve s eaért átlépett az egyetem 
jogi kanára, majd nevelő lett főúri hazak
nál. Első nyilvánosságra került ífáisai a 
»KultuDá^<-ban, a sTudom^ányos Gyüjte-
mény« kiadásaiban jelentek meg. 1831-ben 
az Alradémia kül-, egy évvel később pedig 
levelező-tagja lett. Munkatársa lett Heh 
meczy »J6lenkorá«-nak s nyelvtudományi 
értekezésekkel is feltűnést keltett. Szíve
vágya azonban elvonta a tudománytól a 
szépirodialom felé. Vörösmarty köréhez esat-
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Csató Sándor Csehov Anton Pavlovics 

lakozott, ahol mint nagy műveltség-ű és 
tehetséges írót szívesen is fogadtái. A' 
frnnoia irodalmi iskola hatása alatt írta 
cikkeit az akkori lapokba, kisebb-nagyobb 
tanulmányokat, novellákat, vei-seket. No
velláit különösen sokra beesülték abban az 
időbenj amikor a magyar novella még kez
detleges színYonalon .állott. Több francia 
és német darabot is fordított a színpad 
számlára, A színdarabírásban is a francia 
ízlésnek hódolt. sTolvajíí c. 1 felv. dalos 
bohózatával a vaudevillet próbálta meg
honosítani, »Megházasodtam«c. 3 [eh. víg
játékában is a francia vígjátékírók mo
dorát ültette át. Bem. 1837. márc. 4-én, 
Budán, »Fiatal házasoks c. alatt később 
a •Nemzeti Színházban ez a darab nagy 
sikert aratott. Első egyfelvonásos darabja 
arról is nevezetes, bogy ebben van a »Kis 
.Babett« c. dal, mely az elsŐ magyar chan
sonnak tekinthető, a maga idejében igen 
nagy sikere volt s itt-ott még ma is 
éneklik. Darabjaiban elmésség, elegáns dia
lógusok és bizonyos kellemes íz van, álta
lában Cs. finom ízlésű stiliszta volt. 1837-
ben a lüsfaludy Társaság is tagjává vá
lasztotta s a drámabiráló váJasztmátnynak 
is tevékeny tagja volt. Később azonban 
ambicióbeli és egzisztenciális sérelmek 
miatt súrlódásba került az akkor uralmon 
levő írói karral, különösen Bajza József
fel, Pozsonyba ment, a »Hini&fc« o. kor
mánypárti laphoz szerződött, abban heves 
támadásokat intézett Bajzáék köre ellen. 
A harcban Cs. maradt alul, xigy, hogy 
a közönség előtt is kompromittálva volt. 
mert azzal vádoltálí, hogy feladta poHtikai 
és irodalmi elveit és a kormány zsoldjába 
szegődött. Ezért kiszorult az irodalomból 
s nemsokára meg is halt. 

Csatö Sájidor, színész, sz. 1860-ban, 
Dvnapentelén. Színipályára lépett 1883. 
ápr. 1-én, Grim Jánosnál^. 

Csausz Márton, orvos, egyetemi bonc-
tanár, sz. 1796. aug. 8-án, Felsőhám/én, 
megli. 1860. szept. 14-én, Pesten. Vég
rendeletében 500 frtot hagyott a Nemzeti 
Színház nyugdijalapjára. 

Csávojszky Vince, az állami színházak 
gazdasági főnöke, sz. 1886-ban, Budapes
ten. 1909-ben szerződött az Operához. 

1926. máj. 1-én az állami színházak gaz
dasági főnökévé nevezték ki a Vl. i i -
zetési osztály keretében és egyben minisz
teri számvevőségi I . osztályú főtanácsosi 
címet nyert. Az ő nevéhez fűződik _ az 
állami színházak mai nagyszerű adminisz
trációjának megszervezése. 

Csegezi Jáüos , színész, sz. 1865-ben, 
Vámosudvarhelyen (KüküHőm.). Színipá
lyára lépett 1883. okt. havában, Várady 
Ferenc társulatánál. 

Cseh Ferenc , Szatmár vármegye els5 
alispánja, meg'b. 1866. okt. 2-án. Végren
deletében 500 frtot hagyott a Nemzeti 
Színház nyugdíjintézete részére. 

Cseh Ferenc, színész, ez. 1874. ápr. 
24-én, Cegléden. Egyesületi tag lett 1918. 
jan. havában. 

Cseh Iván , színész, sz. 1885. jún. 
24-én,; Budapesten. 1906-ban lépett a 
színipályára, mi,ntán elvégezte a szí-
nészaJíadémiát. ElŐbb a Király Szín
ház tagja volt, onnan Pozsonyba 
ment, majd' Temesviárra. Öt évig katona 
volt a világháború alatt; közben az Intim 
Kabaróhoz szerződtették Budapestre, két év 
multán G-yőrbe került. 1924. óta a pécsi 
színház tagja. 

Csehov Anton Pavlovics. orosz írÓ, 
sz. 1860. jan. 29-^én, TaganrogVan (Déi-
oroszország), megh. 1904. júl. 15-én, Ba~ 
denweilerhen. Atyja marhakereskedő volt. 
M á̂r 1879-ben foglalkozott az irodalom
mal. 1884-ben, orvosi tanulmányai befeje
zése után, teljesen az irodalomnak szen
telte tehetségét. Színművei magyar nyel
ven is színre kerültek. Ismertebbek: »A 
medvecí, vj . 1 fely. Ford'.: Ivánfi Jeu5.> 
Bem. 1901. jan. 11. Nemzeti Színháü. 
»Leánykérés«, boh. 1 felv. Ford'.: Fmtér 
Ákos. Bem. 1903. szept. 24. Vígszínliái;. 
»Vanja bácsi«, dráma 3 felv. Ford'.: 
Jéb Dániel. Bem. 1920. május 8. 
Ü. .0. A moszkvai Művész Színház 
vendégtársulata a Fővárosi Operett Szín-
hiázban bemutatta 1925. máj. 34-ón. (A 
Belvá-rosi Színházban is ugyanők bemu
tatták 1929. jan. 29-én.) »Három nővér«, 
szmű 3 felv. Ford.: llosztolám/i Dezső. 
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Csekonics Endre Csellé Lajos 

Bem. 1922. okt. 8. U. o. (Délelőtti elő
adásban.) »Ivaiiovi(, dráma 3 felv. Ford.: 
Tóth Arpáá. Bem. 1923. szept. 29. Víg
színház. sCseresznyéskertK, szmű 4 feiv. 
Ford.: Tóth Árpád. Bem. 1924. szept. 
13. ü . o, A Moszkvai Műv^^z Színli'áa 
a Fővárosi Operett Színlwzban bemutatta 
1925. máj. 22-én. 

Csekonics Endre gróf 1896. ápr, hava
iéin az Orsz. Színészegyesület menháza ja
vára 100 frtot adományozott. (Megh. 1929. 
máro. havában.) 

Gséki ('Polacsek) I lona, színésznő, sz. 
18ő8-bau, Gyulafehérváron. Színipályára 
lépett 1876-ba2i, Kolozsvárott. 

Cséki (Gyuricsek) Mihály, színiész, sz. 
1858-ban, Nagynm-a^<m, megh. 1917. okt. 
5-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1882. jún. 1-én, Homokai Lászlónál. 1916. 
febr. Q-én nyugdíjazták. Neje: Hommer 
Berta. 

Csekő Gusztáv, ének- és zenetanár, sz. 
1835. jún. 16-án, Alsóeörsön (Zala vm.), 
megh. 1890. szept. 29nén, Fápm. Atyja 
ref. lelkészi volt Alsóeörsön. Latabiár Endí-e 
tái'Bulatánál 1858-tól karmester volt; mint 
ilyen, 1879-ig működött. Ez időben írta 
sAratób dal«-iát, mellyel pályadíjat nyert. 
Számos dalt í r t Blaha Lujza és Tamássy 
József részére. 1879-ben a pápai ref. fő
gimnázium ének- és zenetanárává válasz
tották meg. 

Csél-csap szerep, a bonvivantszerep 
magyaros kifejezése, amelyet azonban csak 
ritkán szoktak használni. {V. ö. Bonvi--
vaiit.) 

Cselédjegy. A vidéki kisebh szintáirsu-
latokhiál szokásban van, hogy a színészek 
ruháit az előadásokhoz esténként cselédek 
(vagy erre,' a célra f o l d o t t gyermekek) vi
szik fel, amiért aztán az illetők ingyen-
jeg'gyel megnézhetik az eload'ást. Ezt az 
ingyen-jegyet , a szánész utalja H. Ez az 
u. n. cselédjegy. 

Cselei Imre , színész, 1835. márc. 31-
én, mint a budai színtársulat új tagija, 
fellépett a »Garaboncdás 'tíiákí "előadása 
közben táneprodukcÍAkkal. 

Cselekvény maga a színdarab,^ vagyis 
mindannak az összege, ami a színdarab
ban előfordul. A modern dnámában a cse
lekvény lélektani alapokra van^ felépítve, 
a szereplők jelleme s ebből folyó akaratuk 
szerint fejlődik. Az ellentétes akaratok 
összeütközéséből s az egyiknek diadalra ju
tásából alakul ki a cselekvény magivá, 
a dtámai konfliktus. A cselekvény belső 
tagozatai a bevezetés, bonyodalom, befe
jezés. A cselekvjény ^lysége egyik© az 
Ardsztotelesz-féle hármas egységnek s ezt 
az ujabbkori klasszikus drámaírók, külö
nösen a franciák (Comeille, Racine) szin
tén szigorúan betartották. 

Cselényi Jözsef, (erdŐtengerí),népszín-
míűénekes, sz. 1899. ápr. 1-én, Fóthon 
(Pest m.)- Atyja: Os. Zsigmond,^ kán
tortanító, anyja Czuczor Erzséb'et. 15 éves 
korában Eüredi Miksa daltársulatánál lép 
a színipályára, 1919-hen a MűszínkÖr 
tagja. 1920-ban mint vendég feUép a Bu
dai Színkörben, egy év múlva a Kis
faludy Színházban játs2lik, ahol a KSU-
laimith«-beli Absolou szerepében elért si
kere után a Városi Színház szerződtette 
,(1922). 1926-ban a Nemzeti Színház hívta 
meg tagjai sorába. Főbb szerepei: Gön
dör S,ándor, Csillag Pál (Piros bugyel
láris). Csorba Laci (Sárga csikió), Gyuri 
(Cigány), Sugár Laci (Vén bakkncsos), 
Gergely (Szökött katona), Andris (Csi
kós), Jancsi (Nagyapó), János vitéz, Sám
son (Süt a nap), Gratmno (Velencei kal-
imár) stb. 

Cselk<5 I rma, magyar születésű opera
énekesnő. 1866. ápr. 5-én mint a ros
tocki színház tagja fellépett nálunk a 
Nemzeti Színházban, a »Troubadour« Azu-
cena szerepében. Ugyanakkor Hamburgba 
szerzlodött. 

Csellé Lajos, színész, sz. 1896. febr. 
29. Tamásiban (Tolna m.). Előbb jogász 
volt, majd 1922-b6n elvégezte a színi
akadémiát. Közben — a világháború ele
jén — bevonult a 32. tábori ágyús
ezredhez azlitán mint hadnagy az 
ezüst- és bronz, Signum' laudist és 
a Károly-csapatkeresztet kapta. Négy évig 
működött Kolozsvárott, azután 3 évig Se
bestyén Mihály miskdei színházánál mű-
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ködött. Főbb szerepei: Oswald (Kisérte
tek), Sasfiók, Feri (Noszty-fiú esete Tóth 
Marival), Gyéresi (Szibéria), Balogh (Ida 
regénye) stb. 

Cselszövő, szerepkör, a. m. intrikus-
szánész. (L. o.) 

Cselvigjáték. A helyzet vígjátéktól ab
ban különbözik, hogy benne a bonyoda
lom nem a véletlenből származik:, hanem 
a személyek intrikáiból. Spanyol dráma
írók alapították. (V. ö. Moreto: Közönyt 
közönnyel.) 

Csemezy Ottilia, színésznő, sz. 1898. 
jan. 2. Budapesten. Megh. 1925. ápr. 9. 
Békéscsabán. Színipályára lépett 1924. júl. 
havában-

Csendes (Stiller) Allce, színésznő, sz. 
1880. nov. 22. Budapesten. Színipályára 
1900. ápr. 15-én, Pesti Ihász LajosnáL, 
1920. jan. 1-én nyugdíjazták. (Dr. Farkas 
Ferenc volt színigazgató elvált neje.) 

Csendes Emília, színésznő, 1888-ban 
végezte a színészakadénüát, majd októ
ber havában Olmützben lépett színpadra. 
1889. júl. havában 5 évre a lipcsei vá
rosi színház szerződtette. Ez év november 
13-án mint vendég fellépett a Népszín
házban, a »Boccaccio« Izabella szerepében. 
1892. szept. havában a berlini Friedrich 
Wilhelm Stadtisches Theater tagja lett. 

Csengéi Dávid, színész. (L.: Csöngei.) 

Csenger, szatmármegyei községben 1912-
ben Fethes Dezső színtársulata kapott ját
szási engedélyt. 

Gsengeri Erzsébet , színésznő, sz. 1887. 
jan 1. Szabadkán. Színipályára lépett: 
1907-ben. 

Csengeri Fr ider ika , színésznő, sz. 1857. 
Brassóban. Színipályára lépett 1881. okt. 
havában, GerŐffy Andornál. 

Csengeri János , filológus és műfor
dító, egyetemi tanár,, a Kisfaludy Társa
ság tagja, sz. 1856. okt. 2. Szatmárt. 
Tanított Debrecenben, Besztercebányáji, 
Fehértemplombüü. 1890-ben a budapesti 
egyetemen magántanár, 1892-ben az Aka

démia levelező tagjává választja, majd a 
kolozsvári, később a szegedi, egyetem tanára. 
Műfordításai: Aischylos: »Oresteia triló
giája;; (1893-ban a Kisfaludy Társaság 
a Lukács Krisztina-jutalommal tüntette 
ki), »Euripides drámái«, Aischylos tra
gédiái, 1903. (Az Akadémia kiad'áfia.) 
SophoJcles »Antigone«-ja jegyesetekkel, Bu
dapest, 1890. Goethe: »Torquato Tasso«. 
Goethe: »IjMgeniáK-ja megdicsért műfor
dítás. Bem. a Nemzeti Színházban, 1890. 
dec- 31. Felújították a Goethe- és La-
fontaine-Társaság rendezésében, a Margit-
S2ágeti színpadon, 1928. jiin. 29. Lefor
dította Catullus és ProperUiis műveit is. 
és az egész Sophoklest (Stúdium kiad. 1927):. 
— Leánya: Gs. Ilona, színésznő, 1920. 
szept. 21-én fellépett a Budai Színkörben, 
a »Vasgyáros« Claire szKrepéhén. 

Cseng;eri Lajos, színész, szi. 1890. aug. 
28. Kolozsvárott. Színipályára lépett 1914. 
máj. havában. 

Csengeri Pál , a Nem^sti Színház ope
rai- és népszínműi ügyelője, megh. 1869. 
okt. 4. Pesten. Több éven át vidéki szín
igazgató volt, majd a Nemzeti Színház 
ügyelője lett, ahol buzgóságával és lel
kiismeretes mimkájával úgy ta^ársai, mint 
felettesei tiszteletét kivívta. Ó volt az a 
PalTiá, akiről Szigeti József oly előszere
tettel ír Egy színész naplója c. munkájá
ban. — Munkája: Hála-füzér. (Játék
színi Zsebkönyv.) Szabadka, 1845. (He
vesi Imre és Szántó István térsaságában.) 

Csengeri Stefi, színésznő, sa. 1888. 
okt. 23. Kolozsvárott. Színipályára lépett 
1914. máj. havában. 

Csengery Anta l , államférfi, publicista, 
sz. 1822. június hÓ 2-án,- ^\agyvára
don, meghalt 1880. július hó 13-án, Bu-
dapesten. 1842-ben befejezte iskolai 
tanulmányait, Debrecen,, azután ' Bihar
megyében hivatalnok lett. Alapos ismere
tei, európaias műveltsége, kitűnő stílusa, 
szilárd jelleme magukra vonták báró Eöt
vös és Szalay László figyelmét és csak
hamar szerkesztő lett Kemény Zsigmond 
béróval együtt. Színikritikái, melyek a 
Nemzeti Színház 1851—53-ig adott új
donságaival — köztük Szigligeti és Dobsa 
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műveivel s néhány aJíkori Shakespeare-es-
l^y^l — foglalkoznak, y>Cs6nge)-y Antal 
csszegyűjtöU mninkán V. kötetében jelen
tek meg. — Neje: Kömg Bóza, Eg-
ressY Bénineik, a »Szózat« zeneszerzőjének 
Özve^e, sz. 1825. márc. 5. KontároM' 
hun, megh. 1904. máj. 10. Budapesten. 
1842-ten Egressy Béni neje lett, majd 
annak halála után, 1851. szept. 24-.éa 
Csengeiy Antalhoz ment feleségül. Sok 
francia és német színművet fordított a 
Nemzeti Színház számára, melyek az 50-es 
és 60-as évekhén kerültek színre. 

Csengetés-t a színielőadás megkezdésére, 
valam'int a szereplőknek a színpadra való 
belépésének közeledésére az ügyelő esz
közli. A szereplő a csengetésre tartozik 
a színpadra jönni. A kezdés előtt fél
órával egj'szer, rá egynegyed ói ával kétszer, 
majd újab1> negyedóra múlva háromszor 
csengetnek, ezután megkezdődik aZ elő
adás. Ezt megelőzőleg! a súgó, a karmester 
és függönyhúzó is kap egy-eg)'' esengő-
jelt. (V. Ö. Ügyelő.) 

Csenteri Kálmán, színész, sz. 1857. 
Kólozsvmt. Színipályára lépett 1876-ban 
u. o. 

Csépán Is tván (györgyfalvi), jogtu
dor, ügyvéd, megyei táblabíró, sz. 1758-
ban, megh. 1830. febr. 13-án, J/í/ciií-ban 
(Som'Ogy m.). Munkája: »Zrinyi Miklós 
avagy Szigetvárnak veszedelmie.<í Egy his
tóriai szomorúj. 3 £elv. WertHes Kele
men után németből. Bem. 1793. aug. 30. 
Pesten. 

Csepcsányi Ber ta , énekesnő. 1872. 
júl. havában a berlini Priedrich Wilhelni-
stÉidtisehes Tbeaterhéz szerz/ŐdÖtt. 1884-től 
ismét ott találjuk. 

Csepeli gyár i színház a proletár
diktatúra idején alakult. Elfért benne 
550—600 em'bter. ElsŐ igaagatója: Ha
lász Alfréd. Többek között itt működött: 
Jánosházi Eliz szubrett-énekresnő, Sándor 
Kató drámai szende, Ernyeiné Erd'élyi 
Flóra koloratur-énekesnŐ, Forgó Btus 
naiva, Halász Alfrédné komika, Katona 
Emtoy, Hamvas Magda, Orosz Jolán, Kiss 
Magda, Jgiki Dezső, Berényi Gábor köná-

kusok, Hevesi Miklós bonviváa. Balog La
jos tenorista, Ernyei Emil rendező és 
holtán Vilmos karmester. 1929-ben Beák 
Lőrinc színigazgató kerületéhez tartozik a 
varos. 

Csepely György, miniszteri o. tanácsos 
a népjóléti minisztériumban, sz. 1883-
ban. Középiskoláit Budapesten, a budai 
Ferenc József-intézetben végezte, főisko
lai tanulmányait pedig a budapesti egye
temen. A népjóljéti minisztórium szociál
politikai ismereteket igénylő közjótékony
sági ügyosztályában helyettes főnöke se mi
nőségében úgy az egyes színészek, mint a 
színészjóléti intézményeknek mindenkor 
melegszívű támogatója. 

Csépi Pál , színmiiíró. Szműve: »Gab-
riela vagy szív és muvészet«, dráma 6 
felv. Irta: Foríis Leó. (Olaszból ford.) 
Színre alkalmazta: Bul/yovsé^ LíRa. Elő
adták 1857. ápr. 1. Nem'zeti Színháziban. 

Csepfee Gábor, a M. Kir. Operaház 
színházi kapusa. Sz. 1866-ban, Tabajdon 
(Fehérm.). 1894-ben állt a színház szol
gálatába. A népszerű kapust Budapest kö
zönsége negyven éven át »Csepke bácsi(í-nak 
hívta. 

Csepregi I rma, színésznő, s2. 1880. 
aug. 23. I^agyvh'c^n. Színipályára lé
pett 1895. jún. 15. 1912. febr. havá
ban Székely Jakab Gyula színész neje 
lett. 

Csepregi Jözsef, színész, sz. 1851. Ko~ 
lossné-ott, megh. 1895. máj. 1. Debre
cenben. Színipályára lépett 1874-ben, Ko
lozsvárott. 

Csepregi színészet. Csepregen (m^^iŐ-
város, Sopron m.) 1831. júl. 20-án Ba-

- logh István társulata játszik, hihetőleg első 
ízben. It t Jankövits Izidor 30 frtot adott 
a társulatnak, amiért háromszor nézte tÖb-
bedmagával az előadásokat. A társulat 
négy tagból állt : Balog^h, Baloghné,Gaál 
Mihály és :Érdi. 1929-ben a város Tomrpos 
Péter színilterületéhez tartozik. 

Csepreghy Anna, színésznő, sz. 1903. 
máj. 17-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1927. szept. havában. 
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Csepreghy Erzsébet , színésznő, sz. 
1902. nov. 1-én. 

Csepreghy Ferenc , színműíró, sz. 
1842. aug. 12. Szálkán (Hont m.), megh. 
1886. febr. 6. Gorbersdorfban. Atyja ne
mesember volt. 14 éves torában Eszter
gomban asztalosmesterséget tanult annak 
hatása alatt, hogy elolvasta Jófeai »Ma-
gyar nábí).b«-ját, melyben egy ideális aáz-
taíos (Boltai) alakja nagyon megtetszett 
neki; elhatározta, hogy 6 is aaztalosiparra 
adja magát. 1860-baii felszabadült, Pestre 
jött dolgozni és itt műkedVelősködött. 
1863-ban Bécsbe ment s itt írta meg 
a »Magyar fiúik Bécsl^n<í c. vígjátékát. 
1872. febr. 10-én nó'ül vette Rákosi Jenő 
nővérét, Idát s a Népszínliáz megnyitása
kor, 1875-ben a színház titkára lett. 1878-
ban tüdőbaja miatt Olaszországba utazott, 
1879-ben pedig Görbersdoi-fba, ahol azon
ban nem' talált gyógyulást kínzó betegsé
gére. Síremlékét 1881. febr. 20-án lep
lezték le, amidőn Rákosi JenŐ és Tihanyi 
Miklós tartott emlékbeszédet. Színművei: 
»Magyar fiúk Bécsben«, 1872. január hó 
1-én adták a Nemzeti Színházban, )>A 
kitűnő vendégK, »Az utolsó német Pes-
ten», vj. 1 felv., »Vízözön«, vj. 1876. 
március hó 21-én,- Népszínház. (Fel
újították: 1911. máj. hó 5-én, a Magyar 
Színházhan.) »Saul király«, szomorújáték, 
nem került színre, sUtazás a föl<J körül«, 
1875. dec. 27. »ütazás a holdha«, 1876. 
márc. 21. »Két menyegző«, népsz. 5 kép
ben, Jókai elbeszélése után, 1876. dec. 2. 
))Strogoff Mihály«, 1877. márc ,16. (Verne 
regénye alapján), a Magyar Színház fel
újította; 1898. máj. 3 . ; a Városi S2án-
ház is bemutatta 1927. febr. 19. »Szép 
Meluzina«, 1877. júl. 5. »A sárga csik:Ó« 
(L. o.), »Lumpácius Vagahundusíí, 1878. 
jan. 8. »Kolumhüs Kristóf«, 1878. máj. 
3. »Piros bugyeUáris« (L. o.). »Egy ká.-
tona történetes, 1878. »Ninis8í<, 1878. 
december 20., felújították 1902. d'ecemb. 
17. »Az éJhetetlenakíí, 1879. jún. 27. »Pe-
rozes«, verses hohózat, 1881. máj. 15. ))A 
szép asszony kocsÍ8a«, 1881. szept. 24. 
»Akhár szultán(í, tragédia 4 felv. Bem'. 
1886. febr. 13. Kolozsvárott. — Neje: 
Rákm Ida (1849—1906.) a Népszínház, 
Nemzeti Színház és az Opera jelmezsza-
b'ója volt, szerkesztett divatlapokát, írt és 

fordított a Budapesti Hírlap számára re
gényeket és elbeszéléseket. 

Csepreghy József, színész, sz. 1896 
febr. 18. Hajdúnánáson. Színipályára lé
pett 1931. júl. havában. 

Csepreghy Juliska, táncosnő, sz. 1902. 
febr. 13. Budapesten. 

Csepreghy Lajos, a Nemzeti Színház 
titkára, sz. 1820-ban, Lápafőn (Tolna m.) 
ev. ref. szülőktől. 1890. febr. 12-én ön
kezével vetett véget életének. Gazdasági 
pályára készült, azonban hajlamai a szí
nészethez terelték ós vidéki színész lett, 
de nem lett belőle szereplő színész, 
hanem a színügy munkása. 1839-ben 
a Nemzeti Színház kardalosa lesz, az
tán színész, ügyelő, ga^a , végül titkár. 
Közben 1843-ban elhagyta a színésztetet 
és imok lett a gróf Károlyiak gazd'aság'i 
hivatalában. 1846-ban újx-a visszatért a 
Nemzeti Színházhoz s mivel sok idegen 
nyelvet tudott, a Német i Színházi három 
első évtizedében ő fordította le a legtöbb 
színdarabot francia, angol, német és olasz 
nyelvből. 1871-ben a Nemzeti Színházi ad
minisztratív igazgatását reá bízták. Pon
tos, szorgalmas, de érdbs modorú ember 
volt. 1883. júl. havában a király fél
százados b'uzlgó szolgálata elismeréséül a 
koronás arany érdemkereszttel tüntette ki 
1889. jan. 1-én nyugdíjba ment. For
dított 65 színművet éa 7 operát. 1867— 
1875-ig minden évben kiadott egy-egy 
Nem}2eU Sdnhmi ZsehWnyvet. 

Csepűrágó. Eredetileg a vásári komé
diás csúfneve. Kritikákban is olvasható 
kitétel. Az alantas eszközökltel dolgozó szí
nészre szokás gúnyosan alkalmazni. 

Cser Gyula, színész, sz. 1887. máj. 
1. Pécsett. Színipályára lépett 1908-ban. 

Cser Jözsef, színész, sz. 1902. aug, 
25. Vajdahtinyadon. Színipályára lépett 
1926. okt. havában. 

Csercser Natál ia , színésznő (Benedek 
József színész neje), sz;. Kassán, ahol 
1838-b'an el5s2»r lépett színpadra és rö
vid iA.ő múlva a vidék elsőrendű színész
nője lett. 1848-ban lépett fel a Nemzeti 
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Színházban. 1855-ben Szabadiián volt szer
ződésben, onnan íg;y^ referál a tudósító: 
»Cseroser Natáliát mint vaudeville-énekes-
nőt tanultuk' ismerni s megvalljuk, azon
kívül minden egyéb darabokban is ér
zékenyen s oly természetességgel játsaík, 
hogy őt is nyereségnek tartjuk. Nem' túloz 
semmiben s élénk elevenséggel adja visz-
sza legkiseb^b szerepét is.« (Pesti Napló, 
1855. jaai. 21.) Később visszavonult a 
színpadtól, ahol leánynevén szerepelt és 
a családjának: élt. Megh. 1869. apr. 16. 
Budapesten. 

Cserei Antal , színész, sz. 1899. ápr. 
24-^én, KiskunfélegyHázán. Színipályára lé
pett 1923. máj. bávában. 

Cserényi Adél, színésznő, sz. 1874. 
dec. 3-án. Színipályára lépett 1894. máro. 
havában, Komjáthy János társulatánál. 
1928-ban nyi^díjaztak, 

Cserépy Gizella, színésznő, sz. 1893-
ban, Bitdapesten. Színipályára lépett 1915. 
okt, 1-én. 

Cseresznyés Erzsi, színésznő, sz. 1895. 
jún. 12-én, Parajdon, (Udvarhely m.),' 
Színipályára lépett 1916-ban. 

Cserey I'affeas (ifjabb) (nagy-ajtai) 
es. és kir. kamarás, később' őrnagy, sz. 
1773. okt. 28-án, Bécsben, megh. 1842. 
dec. 25-én, u. o. Munkája: »A fekete 
emberí<, tréfa 2 felv. Ford.: Kolozsvár, 
1800. Gotter után. Pesten adatott 18U. 
okt. 20-án. 

Cserey Irma, operetténekesnő, sa. 1878. 
máj. 28-áii, Bvdapest&n. Szánipályára lé
pett 1899. virágvasárnapján, Romváry La
josnál. A vidéken kedVelt énekesnő volt és 
mint ilyen, sok szép sikert aratott az ope-
rettekrben. 

Cserey Hiklós , erdélyi főrend, 1811-
ben a kolozsvári színbázépító'-bizottság-
tagja, egyben lOOj} frtot adományozott 
a színház felépítéséhez. 

> 
Cserey Miklós, színész, sz. 1902-ben, 

Budapesten. Színipályára lépett 1922-ben. 

Csergő Hugó dr., író, hírlapíró, sz. 
1877-ben, Budapesten. Különböző napila

pok munkatársa, melykb© cikkeket, tárcá
kat, verseket írt. Színműved: »A lovag 
úr«, vj . 3 felv. Bem. 1906. nov. 17-én, 
Vígszínház. »Félszerelem«, szmű 3 felv. 
Bem. 1908. máj. 9-én. U. o. »Az első 
bajnal«, szmű 3 felv. Bem. 1923. dec. 
6-án, Kenaissance Színház. Fordításai: »A 
kolduló barát és a megvadult szabÓK, víf 
életkép dalokkal 4 felv. í r ta : Costa Ká
roly. Bem. 1900. aug. 2-án, Városligeti 
Színkör. »Liselott«, vj. 5 felv. I r ta : Sto-
hitzer Henrik. Bem. 1902. szept. 11-én, 
u. 0. 

Csergő Crysogonus, ferencrendi szer
zetes, 1745-ben Csiksomlyón tanár volt. 
Ir t Qgy iskolai drámát. 

Csergő Károly dr., szentesi alispán, 
sz. 1879-ben, Szegvár községben, székely 
köznemesi családból. Atyja is megyei tiszt
viselő volt Csongrád vármeigyénél. 1901-
ben lépett a vármegye szolgálatába, majd 
1922-ben vármegyei főjegyző lett és 1925. 
máj. havában a vármegye alispánjává vá
lasztotta. Cs. mindenkor nagy. szeretettel 
támogatta a színészet érdekeit és a vár
megyében több ízben indított mozigalmat 
aziránt, hogy a színtársulatokat a helyi 
hatóságok a legmesszebbmenő támogatás
ban részesítsék. CB. egyben Szentes város 
színügyi-bizottságának tagja, ahol nagy 
koncepciójú tervei mindenkor megvalósul
tak. 

Cserhalmi I rén, színiirodalomtörté
nész. (Lásd: Gerő Attiláné.) 

Cseri Teréz, színés2aiő, sz. 1878. szept. 
22-én, Cegléden. Színipályára lépett 1908-
ban. 

Csermák Antal , h^edűművésa és zene
szerző, sz. 1771-ben, Csehországban, megh. 
1822. okt. okt. 22-én, Veszprémben. 1796-
ban a magyar színtársulattól megbízást 
kapott egy opera miegzenésítésére. 1799— 
1800-ban a pozsonyi és pesti színházaknak 
volt hangversenymestere. 

Csermelyi Szabó Margit, sz. 1864. 
júl. 2-án, Nagyigmándon, (Komárom m.). 
Színipályára lépett 1884. ápr. 8-án. 

Cserna Andor, író és hírlapíró, sz. 
1885-ben. Jel'es mű- és zeneikritikus. Ta-
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Csernél Bella Cséiy József 

nulmányokat írt a »SalomeK-ról, »Parsi-
fal«-róL Beethoven-breviarixunot állított 
Össze. 

Csernél Bella, színésznő, sz. ISQÖ-ben, 
Jánoskáján (Vasra.)- Színipályára lépett 
1913-ban. 

Cserni Károly-j színész, sz. 1841-ben, 
Pozsonyban, 1886. máj. havában a M. 
Kir. Operánál mőködött. 

Csernits Igaác , színigazgutó, sz. 1814. 
máj. S7-én, Pécsett, megh. 1896. jan. 25-én, 
Peggauhan (Stiria). Üt évtizeden át mű
ködött mint színész és énekes és színigaz
gatói Ausztriában és hazánk német színpad
jain. (Pest—Pozsony.) 1866-ban Bécsben, 
a Carltheaterben játszott. 

Csernovits Pé te r , (mácsai) temesi gróf 
és főispán, Bz. 1810. márc. 13-án, megh. 
1892. ápr. 26-án, Nagyhecskereken. Ta
nulmányait Pancsován kezdte meg', később 
a debreceni ref. kollégiumbanj és a po
zsonyi jogakadémián folytatta. 184S-ban 
mint temesvári grófot és főispánt a ma
gyar kormiány a szerb fölkelők ellen kor
mánybiztosnak nevezi ki Nagyklkindára, 
de bár erős magyarórzelmű volt, nem' bírt 
kellő erélyt kifejtem, miért is Vukovich 
Sebőt nevezték ki melléje. Aradon a ma
gyar színészetet erélyes fellépésével és te
temes áldozatokkal állandósította és hogy 
később virágzásnak indtilt, az az ő érdeme. 
Ö védte meg a színészet érdekeit a rendőr
hatóság okvetetlenkedésedtől és 3 volt az, 
aki az Aradon működő magyar színigaz
gatókat anyagi és erkölcsi tekintetben lel
kesen pártfogolta. A Baoh'-korszakban a 
magyarság ellenségei arra törekedtek, hogy 
az aradi színházban a németek jussanak ve
zérszerephez. A igermaniaáló töíekvést Cser
novits meghiúsította. Ugyanis a német 
színigazgatóval szemben a színhazat sok
kal magasabb lárban bérelte Id Szabó Jió-
zse£ színigazgatóval és elsőrendű operai iés 
drámai együttest szerveztetett. Bár a hiva
talos világ azon volt, hogy a nyilvános 
előadás jogát megvonja a nábobtól, de ő 
kifogott rajtok. Pizette a nagy társulatot 
a maga erszényéből s aztán ingyen-el5-
adásoTcat rendezett meg^hívott vendégeinek, 
kik belépőjegy helyett az 5 névjegyével 
mentek a színházba. 

Cserny Béla, színész, sz. 1879. máj. 
5-éa, Budapesten, megh. 1921. febr. 26-án, 
u. 0. Színipályára lépett 1901. szept. ha
vában. (Lásd részletesen: Világháború cím
szót). 

Cserny Ber ta , színésznő, sz. 1867-ben, 
Margonyán (Sárosm.). Az Orsz. Színész
akadémia elvégzése után 1889. jún. 20-an 
lépett először színpadra, a Városligeti Szín
körben, a »Csirkefogó« o. életkíép Veron 
szerepében. 1890—91-ben Szegeden műkö
dött, Makó Lajosnál, majd 1894-ben Tiszay 
Dezsőnél. 1891. ápr. havában SmUH Elek 
író neje lett. 1896-ban Kolozsvárra szer
ződött. 1899. szept. 6-ián fellépett mint 
vendéig a Vígszínházban, »A férj vadászni 
jár« c. vj. Leontine szerepében-

Csernyászky Lajos, (Csepregi) színész, 
sz. 1885. aug. 22-én, Kolozsvárott. Színi-
pályára lépett 1912. Ixm. havában. 

Cservári (Adler) Ilona, operetténekesnő, 
sz. 1861-ben, Pesten. Színipályára lépett 
1876-ban, Kőszeghy Endi-énél, majd elszer
ződött Feleky Miklóshoz, Budiára.' 1880-
ban Győrött találjuk, BeŐdy Gábornál. 
1885. okt. 1-től a pesti Gyapjú uccai né
met színház tagja volt. 1886-ban Mossifcvá-
ban vendégszerepelt. 1887-ben a berlini 
Pridírích .Wilhelm Stadtiscbes Theaterhez 
kapott meghívást. 1888. jún. 17-én féij-
htea ment Bergel József újpesti mérnökhöz. 
lS95-ben kíilföldön vendégszerepelt, majd 
Ilosvay Hugó író neje lett és lelépett a 
pályáról. Nővére: Os. Irma, énekesnő. 
(L. o.) 

Cservár i (Adler) I rma , színésznő, sz. 
1868. aug. 22-én, Pesten. Színipályára lé
pett 1887. ápr. 7-.én, Jakab Lajos szín
társulatánál. 

Cservenka l í á ro lyné Müller Etelka, 
énekesnő, sz. 1893-ban, PiUsen (Pestm.), 
Színipályára lépett 1922. szept. havában. 

Cséry Ida, { operaénekesnő, első kísérlete 
1920. dec. 18-án volt a Városi Színház
ban, a »Pau8tí< Margit'jáha,Ti. 1922. jan. 
12T6n a Magyar Kir. Operah'áa vendége 
volt, a »Lohengrin« Elsa-jáhan. 

Cséry József, színész, sz. 1899. okt. 
27-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1909-ben. Hősi halált halt. 
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Csery Péter Csig-ó Lajos 

Csery Péter, a m. kir. helytartótanács 
hites jegyzője, sz. 1778. júl. 11-én, megh. 
1830. júl. U-éii Budán. Munkája: wBóla 
ft!tása«. (Az első _ magyar opera!) Zené
jét s^er^ette: Riisitska József. (L. î észle-
tesen: »Béla futása« címszónál.) 

Cserzy Mihály, (Homok) iró, sz. 1865. 
okt. 16-án, Szegeden, meg-li. 1925. dee-
17^n, u. 0. Apja bort^ély volt, Szeged 
egyik legismertebb fodiriászmestere és nála 
tanult és nála dolgozott a fiatal Cserzy 
Mibály is. Mint fwlrászimestei' írta a la
pokba tárcáit a szegedi népéletből HamoJc 
álnév alatt. í r t egy népszínművet is, sUgar-
imádásíí cím alatt, dr. Szálat/ Józseffel. 
Bem. 1916. febr. 12-éu, Szeged. 1926. 
dee. havában Szegeden a Téglagyár uccát 
az Ő nevéről nevezték el. 

Csete Lajos, színész, sz. 1860-baji, Gyu
lán. Színipályára lepett lS75-ben, Kőszeg^hy 
Endrénél. N^yugdíjba ment 1909'. január 
1-ón. Neje színésznő volt, megjh. 1926. 
ápr. 13-án, Budapesteji. 

Csetényi Juliska,di"ámai színésznő, sz-
1877.' máj. 2~án, megh. 1902. máj. 13-án, 
Mihnoban, mellbetegségben. 1894-ben vé
gezte el iíákosi Szidi színészáskolájáb és 
ugyanezen év aug. 27-ón volt az első fel
lépte a Népszínhlázban a »Sodoma pusz-
tulásaíí 0. 5 felvonásos Sudermama-drámá-
ban, Kítty szerepében. Pályáját tulajdon
képen I-Ceoskeméten kezdte. 1898-baa a 
Magyar Színház tagja volt. 

Csetri Gyula, színész, operett- és népsz. 
énekes, sz. 1840-ben, Kolozsvárott. Színi
pályára lépett 1866. okt. 1-én, Fehérváry 
Antainiál. 

Csia Sándor, színész, sz. 1897. okt. 
2-án, Jászapáiihcm. Színipályára lépett 
1922. ápr. havában. 

Csigaházy Etel, színésznő. (L. Fol-
linusz Auréluó.) 

Csigapad. A színpad feletti terület 
neve, ahol a függődísdetek csigiaszerke-
zete van elhelyezve; a zsinórpadlásról ke
zelik. A csigapad alatt van a zsinórpad, 
ahol a besodort lógó díszletek vannak el
helyezve. (V. ö. Munkapad, Zsinórpad.) 

Csiga-veudégló, Pesten, a Sebestyén
téren, az^ 1840-es években kedvelt helye 
volt az író- és ezinészvüá'gnsk. Vörös
marty, Megyeri, Egressy, Szentpétery, 
Lendvay, Petőfi sűrűn találkoztak itt. 
Anekdotákat beszéltek el, néha szavaltak, 
daloltak. Vörösmarty is el-eléaiekelte egyik 
kedvenc nótáját. 

Csige Lajos, népszínműénekes, operett-
bariton, sz. 1852-ben, megh. 1926. febr. 
28-án, Szombathelyen. 1875. okt. 16-án 
lépett ezínpaid'ra, a Népszínházban, h'olmint 
kardalos kezdte pályáját. 1878-ban Lu-
káesy főrendező a »Vereshaju«-ban Sajgó 
Perke szerepét ráosztja .és ettŐl kezdve már 
ön.álló szereplő lesz. A legközelebbi »Sárga 
csikó« népszánműben elsŐ szereposztásban 
Ő jiátssza Bogár Imrét, 52-szer egymás
után. Innen vidékre megy. Játszik Lőcsén, 
Késmárkon, Kassán Lászy Vilmosnál, 
Kecskeméten, Aradon. A vidéken 22 évig! 
működik. Á zután a ]\íagyar Színház és 
lüiiály Színház tagja lesz. 1910-ben nyu
galomba vonul, majd reaktiváltatta ma
gát. 1911. júl. 1-én végl^ nyu,gidijazták. 
Első neje: Szabó Ilka, drámai színésznő. 
(Előbb HahneJ Károlyné. L. o.) Második 
neje: jí'ó'rö^'Mariska, színésznő, Hvel 1889. 
déc. havában lépett házasságra, Kolozsvárt. 
Megh. 1926. júl. 17-én, Horgoson. Gyer
mekei: Cdffe Erzsi (elŐbb Thuiy Ele
mérné), hősnő, sz. 1880. okt. 10-én, Ara
don. Színpadra lépett 1895. aug. havá
ban, Halmay Imrénél. 1904. szept. ha-
v:ától a Vígszínház tagja volt. Nyugdijba 
ment 1926. júL 1-én. —• Csiffe Ilonka, 
naiva, sz. 1884. márc. 14-én, Miskolcon, 
megh. 1904. máj. havában, Bebreeenben. 
— Csige Rózsi, színészn'Ő, sz. 1893. jan. 
23-án. 1910—1912-ben színésznő volt. 

Csighy Margit, színésznő, 9z. 1900. jaoi-
17-én, Szatmárnémetiben. Színipályára lé
pett 1920. nov. l^én. 

Csigíí Lajos, színész, sz. 1806-ban, 
előkelő családból. Atyja uradalmi tiszt 
volt. Sopronban járt iskolába. Kedélyes 
szerepeket játszott, ügyes társalgó, kortina
festő és hegedű játszó is volt. 1828—29-
ben és 1831—1833-ik években Győrött 
játszott. Még halála előtt is hegedült, míg-
a vonó ki nem hullott a kezéből. Eiata-
lon hunyt el. 
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Csík Irén Csiky Gergely-

Csík Irén, énekesnő,sz. 1873-ban, N á 
cióra. 1895-ben férjhez ment Ballá Kál
mán (]. 0.) aradi színészhez. Pályáját 
Aradon kezdte. Egy ideig a Magyar Szín
háznál működött. Nemcsak mint operett-
primadbnna, hanem mint népszínmű-éne
kesnő is működött a ndéken. Főbb sze
repei: Szép Heléna, Lysistrata, Boccaccio, 
Pillangó kisasszony, Szép Galath'ea, Ka
talin cárnő, »Toloncií-baii Liszka, Fintm: 
Rózsi, stb. 

Csikós, eredeti népsz. 3 szakaszban, 
í r ta : Szigligeti Ede. Zenéjét szerzetté: 
Szerdahelyi József. Bem. 1847. jan. 23-án 
volt a Nemzeti Színházban, ahol egészen 
a hetvenes évekig több mint száz • előadást 
ért meg. Szigligeti számos színpadi mun
kája között különösen érdékes ez a nép
színmű azért, mert táxsadalmi háttere van: 
a Jobbágykérdés, az osztályéi-dekek Össze
ütközése és ebből a szempontból talán az 
első magyar darab, amely ezekkel a pro
blémákkal foglalkozik. A régi Nemzeti 
Színház egész fénykora összeforrott ezzel 
a darabbal, amelynek híres főszerepedben 
a magyar színjátszás régi nagyjai mind 
felléptek. A címszerepet Réthy Mihlály 
játszotta, Andris: Füredi Mihály, Szolga
bíró: Szentpétej-y Zsigínond, Asztolf: 
liásMó Jióasef volt, az anyaszerepet, K)Z-
^Qgj Karvasinét, Szathmáryné is játszotta. 
Bence, a testvérgyilkos Ormódy-fiú alakját 
eredetileg Szigeti J.ózsef, majdi ^'agy Imre 
vitte színpad'ra, de fellépett benne Tóik 
József és Tamássy József is. Bózsi pedig, 
Kis Bálint szép leánya szerepét Laszlóné 
után. BlaJía Lujza játszotta nagykőn sokszor. 
A régi, nemes magyar népdalok egész raja 
csendült fel először ebben a népszínmű
ben. Ebben éneklik többek között a?)E,epülj 
fecském ablakára« nótát, azután az »El
szegődtem Tamócára bojtámak<í, »Ma-
gasan repül a d^ru<;, »Végág!mentem az-
ormódi temetőn<í, »Azért, lK>gy kohd ki
csit ragyás« című híres magyar nótákat. 
A Nemzeti Színhiáz többizben újította fel, 
utoljára: 1928. nov. 2^XÍ, mid'Őn a fő
szereplők a következők voltak:: KarVasiné, 
özvegy; T. Halmy Margit, OrmódÜ Asz
tolf, a fia, Nagyormód ufa Hamsztos 
Gusztáv, Ormódi Bence, unokabátyja: 
l^agy Adorjián, Márton, csikós: Bá^sa-
hegyi Kálmán, Kis Bálint, paraszfig'azda: 

Eib-ti József, Rózsi, a leánya: Nagy 
Izabella, Andris, csikósbojtár: Csel&rhy^ 
József. Győrött 1847. febr. 17-én, Zo-
lozsmroti ápr. 5-én volt a bemutatója. 

Csíkos János , a Nemzeti Színház kar
énekese, színipályára lépett 1872-ben. 

Csifesomlytíi színészet . Csilcsomlyón 
1721. ápr. 11-től misztérium-drámákat ját
szottak nagypénteken. Ide jöttek a kath. 
hívek a pünkösdi búcsúra, melyet 1567. 
óta annak emlékére tartanak, hogy a Har-
gitán-túli székelyeknek sikerült visszaverni 
János Zsigmond király fegyvereseit, kik 
a Blandrata hitelveinek utat nyitni nyo
multak Udvarhely tájáról Csík felé. 1733-
ban az iskolai épület közelében &gy eme
letes faház épült, ennek középső részét 
színielőadásokra szánták. 1748-ban a szí
nielőadásokra használt színt kijavították. 
A nézőtér sokszor nem volt elég a kö
zönség számára, azért 1774-ben a Mária 
Társulat költségén a színház előtt egy ker
tet vásároltak, ahova a nézőtérről kiszorult 
hallgatóság telepedett le s a kinyitott ka
pun át innen nézte végiigl az előadást. 
1780-ban leégett, mire 1782. jan. 6-án 
új színházépületet emeltek. 

Csíkszeredai színház építkezési ix>lt-
sóge 94.000 K. Van benne 4 páholy, 332-
ül^ely, 140 állóhely. 

Csikváry Jákó , államvasúti főfelügyelő, 
sz. 1847-ben, Filishorosjeripn, Pestm. Ele
inte a tanítói piályán működött e csak az
után lépett állami szolgálatba. Színműve: 
»Az apa unok'ája«, népszínmű 3 felv. Zen. 
szerz. Predits László, a Nemzeti Szín
ház prímhegedűse. Bem. 1882. július 6-án, 
a Népszínházban. 

Csiky Anna, színésznő, sz. 1863.-b'an 
Csománfalván, Máramaros m.), megh. 
1896. jan. 15-én, Temesvár ott. Színpadra 
lépett 1889-ben, Bogyó Alajosnál. 

Csiky Gergely, súgó, 1850. jan. 1-éa 
lépett a színipályára. A szabaxlságh'arcba-n 
honvéd^ volt. 

Csiky Gergely, d!pámaíró, sz. 1842. 
deo. 8-án, az aradmegyei Panlcotán, megh'. 
1891. nov. 19-én, Budapesten. Aradon vé-
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Csikv Gergely Csiky Gerijelj 

eezte a gimnáziumot s már akkor kez
dett irodalommal foglalkozni. 16 éves ko
rában már verse jelent meg' a »Napkelet<< 
c. pesti lapban. Szülei kívánságára a papi 
pályára lépett, a temesvári szeminárium 
növendéke volt, majd a pesti központi sze
mináriumban folytatta tanulmányait s itt 
a magyar egyházrirodabni iskola elnöke 
volt. 1865-ben pappá szentelték s a bécsi 
Augustineumba küldték tanulmányai foly
tatása végett. 1868-ban theologiai dokto
rátust szerzett s hazatérve előbb a temesvári 
kath. gimnázium, majd' ugyanott a pap
nevelő intézet tanára lett, egyh'ázi lapot 
szerkesztett a a szentszéknél mint a báaas-
ság egyik jogvédője szerepelt. Közben foly
ton foglalkozott irodalmi tervekíkel s 1874-
ben megírta első darabját, a »Jóslatíí c. 
glörög tárgyú romantikus vígijátékot, mely-
lyel elnyerte az Akadémia Telefci-díját. 
Ézl a siker biztatólag tiatott rá, tovább dol-
gloziott, s 1877-ben ismét elnyerte a Tele^ki-
díjat »Janus<c c. szomorú játékával. Ugyan
ebben aa évben a • Nemzeti Színházban 
színre került »A máguszs c. 1 felv. tragé
diája. 1878"ban »Az ellenállhatatlan« c. 
színműve nyert pályadíjat. (Bem. 1878. 
okt. 11. Nemzeti Színházban). 1879-ben 
a »Bízalmatlan« c. verses vígjátékával nyert 
pályadíjat s ogyanebben az évben a Kis
faludy Társaság és az Akadémia tagjává 
választották. Ekkor már budapesti lakos 
volt (püspöki engiedléUyel), nagy irodalmi 
munkásságot fejtett H, lapokba cdkkékbt 
írt, darabokat fordított a Nemzeti Színház 
saámiára. Műveinek világias szelleme rossz 
vért szült a papi körökben, a szigorúan 
szent életű Bonnaz csanádi püspök felszíólí-
totta, hogy térjen visszja az irodalomról az 
e^ház szolgálatába. Cs. azonban nem bírt 
szakítani az irodalommal, melyet igazi hi
vatásának érzett s nehéz szívvel hár, de 
1880-ban kilépett az egyházi rendből, a 
következő évben áttért az evangélikus val
lásra és megházasodott, nőül vette Bákod't/ 
'Amand\át, a híres h'omoeopata orvostanár 
leányát. Ez az idő azonban más tekintet
ben, így irodalmi munkájának irányában 
is nagy változást jelentett. Eddigi művei a 
Bákosi Jenő által kezdeményezett romanti
kus dtáma és vígjáték liangkörében mozog
tak, mert részben párizsi tanulmányút] áuak 
hatása alatt a realisztikus társadalmi dráma 
útjára téi't. Ezzel aagy lépéssel \itte előre a 

magyar dráma ügyét, megindította fej
lődésiét a modern dráma felé. Ezt az új 
irányt a »Proletárok« c. drámával kezdte 
(bem. 1880. jan. 23. Nemzeti Színház). 
s mindjárt rendkívüli sikert aratott vele! 
Ez volt az első igazi társadalmi dráma a 
magyar irodalomban, a magyar élet színét 
tükrözte, a való életből vett kitűnően 
megi-ajzolt alak:okkal, logikusan felépítve, 
élénk színpadi érzékkel kidolgozva. Kealiz-
musa újszerűen hatott, színpadi hatásain 
megérződtek a francia drámaírók tanulsá
gai. Prielle Kornéliával a címszerepben 
a darab igen solcáig műsoron maradt s ké
sőbb is többször felújítottál;. Cs. most már 
egészen a modem társadalmi drámára ve
tette mag;át. Sorban jelentek meg e nemű 
művei: »A Stomfay-család'«, »Cifra nyo-
morúsáig«, »Mukányi«, sBozóthy Mártha«, 
»Buborékok«, »A káviár«, »Nóraí<, »Cecil 
házasságai, »A sötét pont<í, »örök tÖrvény«, 
»A vasember«, »]3ivatkép«, »Az atyafiak« 
stb. A magyar társadalom különböző ré
tegeinek alakjai sorra vonultak fel a 
darabokban, érdekesen, éles megíigyelŐ 
szemén át nózv© s a született drámaíró 
szerkesztőképességével megírva. Még egy 
nagy sikere volt »A nagymama« kedves 
vígjátékával, amelyet még a háború utájn 
is sokat játszottak a Nemzeti Szính'áaban, 
az eredetileg Prielle Kornéliának írt fő
szerepben Rákosi Szidivel. Ezután írt da
rabjai már kevesebb sikert arattak (Spar
tacus, J ó Eülöp. A nagyratermett), ezek
ben már túlságosan igyekezett filkalmaz-
kodni a színpad követelményeihez, dráma
írói ereje a Hmerülés jeleit mutatte. s a si
ker jórészt elmaradt. Közben Osiky nagy 
műfordítói munkásságot is fejtett ki, le
fordította egyebek között Sophokles tragé
diáit, Plautus vígjátékait, számos angol és 
francia' színdarabot. Több regénye is kiváló 
tulajdönsáigokkal emelkedik kj a kíor iro
dalmából. A Színművészeti Akad'énaiának 
is nagytudáfiú tanára volt s a Nemzeti 
Színház drámabíráló bizottaágának tagja. 
Cs. pályájának kettős jelentősége van -a 
magyar drámairodalomban: míásfél értíze-
dig ő tartotta fenn, Szigligeti kezéből véve 
át a fáklyát, a magyar színbjázak eredeti 
műsorának folytonosságlát és ő térítette 
drámai irodalmunkat a modern társadalmi 
élet reális ábrázolása felé. 

(SchöpfUn Aladár). 
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Csikj György Csillao- Juliska 

Csiky György, színházi súgó. Munkái: 
»Já.tékszíni einlény«. 1854. Szombathely. 
»Játékszíni emlékkönyvs. 1856. Szombat
hely. »Játékszíni emlékkönyr«. 1857. Győr. 
xSzínházi emlékkönyvíí. 1857. Nagyvájad. 
»Játékszíni emlékköiiyv«. 1858. Debrecen. 
»Színházi emiénys. 1859. Pécs. j>Játék-
színi Gmlény«. 1861. Arad. 

Csiky Jáuos , énektanár, zeneszerző, sz. 
1873. okt. 3-án, Kolozsvárott, megh. 1917. 
jún. 29-én, Újpesten. Pályáját mint zenei 
szakíró kezdte meg és különösen a magyar 
muzsikával foglalkozott, avatottságg-al és 
szeretettel. Hosszú idŐn át fejtett ki értékes 
működést, mint zenekritikus. Közben sűrűn 
jelentek meg tartalmEis értekezései és ven
dégképpen s^repelt a Kisfaludy- és a Pe
tőfi Társaság ülésein is. Az énekoktatás
ban a Müller—Brünov modern reudszere 
mellett kardoskodott és utóbb énektauári 
minőségében a Nemzeti Zenedében, majd 
Kolozsvárott ennek a mód'szemek az alap
ján oktatott. Zeneszerzői tevékenységinek 
jelentékeny része finoman kidolgozott da
laiból került ki, amelyek kedvelt műsor-
d'arabjai voltak a hangversenyénekeseknek 
és a kabaréknak. Sok érdemet szerzett a 
régi magyar zene emlékeinek fölkutatása és 
földolgozása körül. 

Csiky László, drámai hősszínész, sz. 
í 860-ban, Vácon, ahol atyja százados volt. 
Iskolai tanulmányait szülővárosában és Bu
dapesten végezte. 1880. húsvét vasárnapján 
— szülői akarata ellenére — felcsapott 
színésznek Csurgón, ahol akkor Szathmáry 
Károly volt az igazgató. Első szerepe a 
»Falu rossza« Lay'os-a, volt. Kövid vidéki 
kóborlás után beiratkozik a színészakadé-
miiára, aJi'ol azonban csak egy évig volt 
maradása. 1884-ben Kolozsvárra került, 
ahol az »Armány és szer6lem« Ferdinánd-
jában ojy nagy sikert ért el, hogy azonnal 

• szerziŐdtették s a kiváló nagy tragikai mű
vész: E. Kovács Gyula, ike^vencévé fo
gadta a tehetséges ifjút. Hiárom évig mű
ködött itt és 1887-től Debrecen, Kassa, 
Szeged, Temesvár, Pozsony, Buda, Pécs, 
Szabadka, Miskolo lesznek újabb állomás
helyei, mindenütt általános nagyrabecsü
lés mellett működött. 1905. febr. 11-én 
megünnepli 25. éves jubileumát Debrecen
ben, a sWallenstein haláláí<-ban. 1911. 

márc. 9-én Szegedén »Othello«'ban meg
üli 30 éves művészi pályafutását. Szege
den 1914-ig működött, majd u. e.^év júl, 
25-én Gyulán búcsút vett a pályától, >>Lear 
lcirály«-ban. Pőbb szerepei: IV. László, 
Dózsa György, Kuruc Eeja Dávid, Toldi 
Miklós, Othello, Hamlet, Shylock, Mac
beth, Coriolan, I I I . Richárd, Brutus, Ro
meo, Moór Perenc, Gyuri Bandi (Betyár 
kendője), Csorba Miárton (Sárga csikó), 
SvengaK, Derblay Fülöp, Ipanoff stb. — 
Hosszabb ideig a földmívelésügyi minisz-
tériimi vízépítési igazgatóságánál hiva
talnok volt. Mint színészegyesületi taná
csosnak kiváló érdemei Tannak a vidéki 
színészet kulturális törekvései körül. Nyu
galomba vonult 1914. szeptember hó 
1-én., Neje: Tájkerti Ida, színésznő, 
sz. 1872. január hó 1-én, SzéJtesfehérvá-
rott, kivel 1891. szept. 12-én lépett há
zasságra, Budapesten. Nyugalomba vonult 
1915. jan. Inén. 

Csillag, a híres színésznő neve. Az an
goloknál: star. (L. o.) 

Csillag Amália, színésznő. (Lásd: Hat
vani Károlyné.) 

Csillag Béla, színész, sz. 1904. ápr. 
20-án, Budapesten. 

Csillag Benő, színész, sz. 1876. nuáre. 
16-án, Szereden, Pozsonym. Színpadra lé
pett 1896. okt. 6-án, Monori Sándornál. 

(H.) Csillag Erzsi, énekesnő, sz. 1898. 
máj. 1-én, Szegeden. A felsőleányiskolát 
Budap^ten végezte, azután a Zeneakadé
miát látogatta. Első feEépte a Városi Szín
házban volt 1921-ben a ))KoIdufidiák« 
Laura szerepében. Kedvelt szerepei: Szi-
bei (Paust), Szaffi, Nedda (Bajazzók), 
Jancsi (Jancsi ós J uliska), Fiammetta 
(Boccaccio) stb. 

Csillag János , színész, sz. 1897. nov. 
39-én, Budapesten. Színpadra lépett 1922. 
júl. havában. 

Csillag Jenő, súgó, sz. 1882. máj. 
2-án, Budapesten, 

Csillag Ju l i ska , énekesnő, CsiUag Róza 
tanítványa volt, Béeshen. 1888. május ha
vában a brémai Operaház szerződtette. 
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Csillag Károly dr. Csillii^ Tertb 

Csillag Károly dr., színműve: »Sátáii 
útja«, drámai költemény. Bem. 1899. márc. 
25-én, Szabadkán. 

Csillag Mariska, színésznő, sz. 1874-
ben, Budapesten, Színpadra lépett 1920-
ban. 

Csillag Máté, hírlapíró, sz. 1866-ban, 
Békésszentandráson, megh. 1928-ban, Bu
dapesten. Ügyvéd és szövetkezeti igazgató 
volb. Munkája: »Egy napig kegyelmes 
úr«, vígj. 1891. jún. 26-án adták a Vá
rosligeti Színkörben. EgJ^ könyvdrámát is 
írt a szabadkőművesség dicsó'ítésére. 

Csillag Miklós József, színliázi kor
repetitor, sz. 1906-ban, Huszton, Már-
maros m. 

Csillag Róza, " a Nemzeti Színiiáz 
drámai énekesnője, sz. 1823. okt. 23-án, 
Alhertírsiáfii. JMint gyermekleánykát sẑ er-
ződtették a. Nemzeti Színbázboz. Ének
hangját Budapesten La Grange fedeEte fel, 
ki beajánlotta. Bécsben Holbeinnek. 1844. 
jan. 17-ién lépett színpadra, a Nemzeti 
Színbázban, mint Herzfeld'emé Baumgar-
ten Dianora neveltje. 1849-ben ; előbb 
(márc. 16.) a pesti német saính'áznál, majd 
Berlinben aratta sikeredt, mint »Fidbs« a 
»Prófétiá«-ban és egyszerre az elsőrangú 
énekesnők sorába emelkedett s mint altis-
tának páratlan sikerei voltak. Tagja volt 
a bécsi operának is évi tizenhét ezer frt. 
fizetéssel. 1850. márc. 26-án fellépett a 
Nemzeti Színházban. 1854. ápr. havában 
újra meghívták, ekkor a »Pró£étá«-ban 
való vendégszerepléséről í gy ír a 
»Hűlgyfutár« tudósítója: »Valóban aüg 
tudnánk említeni hangot, mely ter
jedelemre, mélység és magasságra nézve 
kedves vcndégnőnkével vetélkedhetnék és 
ho,gy tudja ő e ritka adományt haszmálni. 
mennyi érzés, biztosság és művészettel! az
tán bogy párosul a igyönyötrű énekkel a síze-
rény, hatást nem hajhászó, mind' e mel
lett azonban raegbató, nemes játék.« — 
Ezután külföldre megy ismét. Korabeli 
lapok minden alkalommal magasztaló tu
dósításokat közölnek a kiváló énekesnŐi'ől. 
1865. decemberben ismét vendéigszterepelt 
a Nemzeti Színházban, mint Pierotto a 
»Liud'a<í c. operában. Ezt megelőzőleg 
(1865. szept. havában) elvesztett© a hang

ját. Wiesbadenben egy jótékonyeelú hang
versenyen kellett volna fellépnie, de a pró
bán könnyezve és elérzékenyülve vallotta 
be, hogy nem képes énekelni. Ezután ének
tanítással foglalkozott férje, Hermann bű
vész oldala meUett. Nagy szegénységben 
halt meg, 1892. február hó 20-án, 
Bécsben. (Férje megh. 1887. jún. 8-án. 
Kaiishadhun,) 

Csillag Szeréna, színésznő, sz. 1886. 
aug. 24-én, Budapesten. Színpadra lépett 
1906-ban. 

Csillag Teréz, a Nemzeti Színház? nagy 
művésznője, sz. 1863. aug. 15^n, Aéony-
han (Fehér m.), megh. 1925. júl. lO^én, 
Budapesten. A színészakadémia egyik leg
tehetségesebb növendéke volt. Elnyerte a 
főváros száz forintos ösztöndíját is és mjár 
1879-ben a Nemzeti SzínKáz szersíődtetett 
tag'ja. Nagy tehetsége, gyönyörű külseje és 
meleg, erős orgánuma tették méltóvá e 
nagy megtiszteltetésre. Naivának szerződ
tették. És ő volt az első ebben a szerep
körben, aki nem »osicserg6tt«, nem »sely-
pített«ésnem volt a szó akkori értelmében 
igazi »naiva«, de meleg szíve, blájos egyé
nisége, vidám temperamentuma és mindig 
finom előkelősége elragadóvá tették 
minden alakítását. Sok és nagy sikere volt.-
Egy csapással loizdötte fel magát a Nem
zeti Színhiáa nagy művészei kÖ t̂é. És ez: so
kat jelentett abban a korb'an, ,a,mely a 
Nemzeti Színház hőskora volt.i Ekkor 
jiátssza el sorban a legremekebb naiva sze
repeket: Moisand Martba (Egér), Cyp-
rienne (Váljunk el), Berangére (Odette), 
Martba (Nagymama), Rózsika (Pillangó
csata), stb. 1883-ban férjhez megy Grül 
Richárd udvari könyvkereskedőhöz. E há
zasságból két leánygyermek származott-
(Aa egj'ik, Klé'a, 1902-ben lépett szín
padra, a Magyar Színbázban, a »Gryurko-
vics leányok«-ban Micit játssza. De nem
sokára férjhez megy és Örök biicsüt mond a 
színháznak.) Csillag Teréz házassága alatt 
is bű maradt a Nemzeti Színbiáz színpadá
hoz, amelyet forró ragaszkodással szeret és 
ahol őt is annyira szereti a közönség és a 
pályatársak egyaránt. 1901-ben mégis mél
tatlanul mellőaöttnek érezvén magát, az 
akkori igazgatóságtiól átszerződik a Víg
színházhoz. Itt is jelentős sikere van. A 

I 
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Csülas Terka Csiszár Sándor 

Vígszínház színpadán játssza Tisza Ilonát 
(Ocskay brigadéros), Benigtiát, (Balatoni 
rege), Sárkánynét (Doktor úr) stb. De a 
szíve mégis visszaT^ágyik művészete bölcső-
jéhez,a Nemzeti Színházhoz. 1904-ben új
ból hajdani nagy sikereinek színhelyén ját
szák. De már szerepkort változtat. Anyá
kat, finom komikákat ábrázol. És e kissé 
hálátlan szerepkörben is megmarad min
dig előkelő eszközökkel dolgozó nagy mű-
vésznó'nek és bájos asszonynak. Mint ko
mikának jelentősebb szerepei voltak: Dajka 
(Eomeo), Fruzsina (Fösvény), Levardan 
grófné (Canstantin abbé), Gyurkovics mama 
(Gyurkovics leányok) stb. Mint a Színész
akadémia kinevezett tanára nagy sikereket 
ért el az új színésznemzedék nevelése te
rén is. Tanítványai imádtáií. És ő részre-
bajthatlanul, de meleg szeretettel foglal
kozott velük. Aündig igazságosan. Mert 
igazságos és következetes volt mindSg. E 
két értékes emberi tulajdonsáig tette olyan 
általánosan tiszteltté, és rokonszenvessé min
denki előtt. 1909-ben nagy Öröm és meg
tiszteltetés érte: kinevezték a Nemzeti Szín
ház örökfis tagjává. Akkor ez még ritka 
és igen becses megkülÖnböztetiésnek számí
tott. 1925-ben a láts&ólag ragyogóan egész
séges és még mindig igen szép asszonyt ne
héz betegség támadja jneg. Súlyos operáció
nak kellett alávetnie magát, amelyet a 
szíve nem bírt el. Temetése nagy pompával 
a mostani Nemzeti Színház épületéből tör
tént. Virágokkal borították koporsóját és 
az egész ország osztatlan részvéte mellett 
kisérték ki a Fiumei-úti köztemetőbe, ahol 
a város díszsírhelyet ajánlott fel a szín
művésznő földi hamvai számára. A sír
nál megható búcsúztatót mondtak: dl'. 
Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igaz
gatója, Naffi/ Adorján, Géih Sándor és 
Almássy Endre, pályatársai. 

(G. MiMésyi Ilona.) 

Csillag Terka , magyar származású né
met színésznő, sz. 1867. júl. 9-én, Kapos
várott. Még nem volt 17 eves és máris 
tagja volt a berlini Residénz^színhajznak; 
onnan Aachenbe, majd Hannoverbe szer
ződtették; azután Königsbsrg, Köln, Posen, 
Brünn színpadjain működött. 1900. óta a 
dezdai udv. színház elsőend'ű tagja. Nagy 
sikere volt a »Kaméliás hölgfy«-ben. Je
lesebb szerepei: Sappho, Fedora, Izabella, 

Erzsébet, Kleopátra, Lady Macbeth, Adél-
heid, Stuart Mái-ia, stb. 

Csillag Zsófia, színésznő, sz. 186o-hen 
Vésztőn. Színpadra lépett 1883. április 
havában, Grim Jánosnál. 

sCsinál házat, illetve bözÖiiséget<í, 
színészi kifejezés az oly darabra, amely ál
landóan vonzza a közönséget. A sajtóban 
1861-től látott napvilágot ez a kifejezés, 
midőn Nyéki intendánssága idején operet
teket is kezdtek adni a Nemzeti Színház
ban, azzal a számítással, hogy az operett 
valóban üdvöskéje lesz az intézetnek — és 
csinál közönséget. A számítás sikerrel járt 
s azontúl Mólnál' György is előadott ope
retteket a budai Népszínilázban, mert az 
operett az ő műlvödése idején is »c3Ínált 
közönséget.« 

Csinálni — annyit jelent színészi érte
lemben, mint az író darabjában az inten
ciónak megfelelŐleg eljátszani a reábízott 
jellemet. A esiniálni szót nem szó s.zerint 
kell értelmezni, hanem ellenkezőleg, ez a 
szó a művészi ábrázolásra vonatkozik. 

Csipálíy Jézsef, bécsi testőrtiszt. Mun
kája: »Zoltán, Árpád fia, magyarok feje
delme, vagy a világvárosi menyeigző«, n a ^ 
nemzeti vitézi játék 3 fclv. Először ad
ták Pozsonyban, 1833. máj. 13-án. 

Csirikov Eugen N., orosz iró, sz. 
1864-ben. A moazfo'ai egyetemen jogot 
tanult, majd az irodalomnak' élt. Szín
műve : »A zsidókíí, szmű 3 felv. Bem., 
1905. jún. 13. VároaLigeti Színliáz. A 
Fővárosi Nyári Színház is b'emntatta jún. 
15-6n. 

Csiszár Jul ianna, színésznő, sz. 1889. 
dec. 1-én, Tiszafüredben. Színpadra lépett 
1914. máj. havában. 

Csiszár Károly, súgó. Munkája: »Ne-
felejcsíí. Emlékkönyv. Szerkesztette: Bé
rei József súgóval. Eperjes, 1843. (Ez 
időben Kőrössy Ferenc tagja volt). »Já-
tékszíni Zsebkönyv«. Nagyvárad, 1846-

Csiszár Sándor, színész, sz. 1891. jún. 
28-án, Máraníarosszigeten. Színpadra lé
pett 1921. jún. ]-én. 
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Csiszér Árpád Csók 

Csiszér Árpád, színész, BZ. 1898. júl. 
Sí-én, B-udapestm. Színpadra lépett 19,23. 
máj. liavában. 

Csiszér Gáborné Csikszentkirályi Ug-
róczj Ida, írónŐ, sz. 1836-ban, Fok
tőn, Pestm. 1868-bau kezdett az iroda
lommal foglalkozni. Színműve: sLencki-
rálynŐK, népsz. 3 felv. 1884-ben játszot
ták, Kecskeméten. — Fia : 'Psiszér Kál
mán, színész. (L. .0.). 

Csiszér IstváJi, (etédi), színész, sz. 
Udvarhelyszekeny megb. 1868. febr. 7-én, 
TarMn. 1836-ban lépett színpadra, Fe-
leky Miklóssal, Könyves Máté színigazga
tónál. 1848-ban honvéd. Azután Pestre 
kerül, majd Havi Mihály és Szabó Jó
zsef egyesített társulatánál volt Kolozsvárt. 
1857. jan. 13ián fellépett a Nemzeti Szín
házban, az »Örölk8ég«-ben, mint Sohmidt 
Krisztián. Erról így emlékezik meg a ref e-
ráda: »Jó színpadi alakkal bír, orgánuma 
bár kissé fátyolozott, de apaszerepekre al
kalmas erejű, szavalata érthető; hamis pát-
hosz nem' látszók tulajdona l6nni«. (»Bu-
dapesti Hirlap«, 1857. jan. 15.) Kolozs
várott 1868-ig működött. Innen Debre
cenbe szerződött. Utoljára Beké Istvánnál 
működött. — Neje: SarTtaM Nagy Zsu-
asanna, színésznő, BZ. 1829. febr. havá
ban, Szatrmárt, megh. 1896. júl. 10-én, 
Marosujvm-ott. 1846. okt. 16~án lépett 
színpadra, Eeleky Miklósnál. 1889. dec. 
havában nyugalomba vonult. 1886-ban 
Kolozsvárott kiadott egy »Játék'szini Em-
IékkÖnyv«-et. 

Csiszér Kálmán, (csikszentkirályi), szí
nész, sz. 1859-ben, Kalocsán, megh. 1916. 
jan. 13-áa, Budapesten. 1878-ban lépett 
a szinipályára, Tóth Jenó'nél. A vidék 
egyik elismert művésze volt. 1886-ban 
fizínigazgatásba íogott. 1890-ben szerkesz
tette a »Színháax Kalauz« c. szaklapot. — 
Első neje: Kántor Gizella, színésznő, sz. 
1860-ban, megh. 1893. okt. 9-én, Bu
dapesten. 1880. nov. 3-.án lépett szín
padra a Népszínháziban, a »Boccaceióí< c. 
•operett Fiametta szerepében. Második neje: 
Éadó Rózsi, színésznő, sz. ;1874. ápr. 
14-én, 'FüspÖMaéányhan. Színpadra lé
pett 1896-ban, Féld Zsigmondnál. Gyer-
_mekeit szintén a színéazetnek nevelték: Cs. 

Arthur, sokáig volt a Király Színház, 
majd 1903-tól a Magyar Színház tagja. 
Ennek neje :̂  erdődi Erdélyi Anna, ugyan
csak a Király Színház tagja volt. Leá
nyuk: Cs. Ágnes, sz. 1911. márc. 20-án, 
Budapesten. Eákosi Szidi színésziskoláját 
végezte, mely után 1928-bán a Király 
Színház szerződtette. — Cs. Kálmán egyet
len leánya: Sm^i, színésznő, sZ. 1884. jan. 
1-én, színésznő lett 1901. virágvasárnap
ján. 

Csitry L., színműfordítása: »Rafflesí<, 
szmű 4 felv. Ir ta: S. B. Hornunk és W. 
Etigén Presshrey. Bem. 1907. nov. 23-án, 
Magyar Színház. 

Csizmadia-basszus. A hamis basszus
hangra ezt a kifejezést szokták mondani a 
színészek. 

Csizmadíaszíu. 1815-ben Miskolcon a 
magyar színészek a^ u. n. Csizmadiaszín
ben játszottak 600 frt. bór mellett. E 
színben a csizmadiák árultak a magassarkú 
rámás csizmákat. Öltöző nem volt e szín
háziban, teteje nem volt befödve, csak egy 
sor vékony zsindellyel. Megtörtént, hogy 
Déryné csupasz nyakára sűrűn esett a hó. 
A publikum bundába bújva ült a helyén. 

Csizmazia Sándor, (somogyi) ügyvéd, 
sz. . 1772. nov. 4-ón, Farkasdon (Nyit-
ram'.). Színműve: »A kÍBvárosiak«, vj. 4 
felv. Kűtzebue után. Előadták' 1807. íebr. 
7-én Pesten. — Neje Kelemen Borbála, 
úttörő színésznő. Kelemen Lászió elsŐ ma
gyar színigazgató húga, ki 1793-ban tagja 
volt bátyja színtársulatának. Nagyon rövid 
ideig volt színésznő. 

Csobánczy Kórtídy Péter , színműíró. 
(Lásd: Kóródy Péter). 

Csobánszky Imre, színész. (Kőműves 
Imre álneve. L. o.) 

Csók.^A gr. Teleky-alapítványhól 100 
arany pályadíjjal jutalmazott eredeti vj. 
3 felv. ír ta: Dóesy Lajos báró. Első elő
adása 1874. jan. 14-én volt- a Nemzeti 
Színházban. Szereposztása: Fernando: Ko
máromi, Sever: Náday Ferenc, Blanda: 
Felekyné, Adolár: Bercsényi Béla, Fi-

: 
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delio: Újházi Ede, Angéla: Kassayné, 
Sobrinus: Vizváxy Gyula, Cario: Éőrj-
Gusztáv, Maritta: Molnáj: Eosiscovszky 
Borcsa. A szerző fordításában a bécsi 
Burgtheaterbbn 1877. febr. 28-én került 
először színre. Frankfurtban: 1881. júl. 
2-án, Berlinben: 1891. febr. 2-áji vd t 
a bemutatója. Szerb nyeh-re lefordította 
Popovies R. Mihály. 

Csók György Géza, színész, sz. 1887. 
ápr. 16-án, Szabadkán. Színpadra lé
pett 1913. júl. havában. 

Csök Vilma, színésznő, BZ. 1885. máj. 
29-én, Szabadkán, megh. 1923. jan. 30-án, 
Tordán. Színpadra lépett 1912. szept. ha
vában. 

Csóka Béla, énekes, sz. 1898-ban, Bu
dapesten. Színpadra lépett 1923. szept. 
1-én. A Városi Színház tagja. 

Csóka Imre , színész-súgó. Munkája: 
»Tisztelet-koszorú«. »A nemeslelkŰ hazafiak 
B díszes szépnem hódolatául« ajánlja. Sze
ged, 1838. 

Csóka József, színész, sz. 1890. júl. 
20-án, Máramarosszigeten. Színpadra lé
pett 1914. máj, havában. 

Csóka Sándor, (borbátvizi), színigaz
gató, sz. 1841-ben, Brádon, Hunyadm. 
megh. 1905. máj. 1-én, Szegeden, mint 
a szabadkai színház igazgatója. — Atyja: 
Csóka Sándor, anyja: Mohácsi Borbála, 
megh. 1882. okt. 24-én, Ssdlágysomlyón, 
73 éves korában. Szüágysomlyón. városi 
tisztviselő volt, s mint ilyen kedvet ka
pott a színészethez és 1869. okt. 1-én 
színésszé lett Szegedi Mihálynál. 1871-
ben színigazgatáőba fpgott és a vidék leg
tekintélyesebb vezetői közé emelkedett. 
Jár t Pécsett, Baján, Kassán; 1885-től 
1889-ig kolozsvári színigazgató, majd meg
hívjak Szabadkára, Miskolcra, Győrbe. 
Vezette a Budai Színkört is fényes sikerrel. 
— Első neje: Pozsojvyi Júlia, szende, 
1860. nov. 17-én lépett színpadra. Má
sodik neje: Almlássy Júlia, anyaszínésznő, 
sz. 1866-ban, M-áramarosszigetm, megh. 
1923. jún. 24-én, u. o. 1882. okt. 1-ón 
lépett színpadra. Házassága: 1896. dbc. 

havában volt. A pályán 30 évet töltött-
1914. szept. 1-én nyugalomba vonult. (Ez 
időben Baróti Antal színész neje volt). 

Csókásnó Nfidai Iréu, (családi neve: 
Mészáros Jusztin), színésznő, sz. 1852-beii, 
Kisújszálláson. Színpadra lépett 1870-ben 
Chobáofcy Jenőnél. 

Csokonai Vitéz József, színfez-súgó. 
Munkái; »Zsebkönyv«. Kolozsvái', 1831. 
sMagyar játékszdni zsebkönyvecsk6«. Sze
ged, 1833. »Budai nemzeti játékszini 
zsebfeönyv«. Buda, 1835. 

Csokonai Vitéz Mihály, a magyar új
jászületés hajnalhasadásának, a XVIII . 
század végének legnagyobb költője, ez. 
1773. nov. 17-én, Debrecenben, megh. 
•1805. jan. 28-án, u. o. Atyja orvos volt, 
őmaga pedig a kollégium növendéke. Már 
ebben az időben sokat verselt: lakodal
mak, keresztelők, disznótorok, baráti Ösz-
szejövetelek szolgáltatták az alkalmat 
hozzá. Műkedvelői előadások felébresz
tették színészi hajlandóságait és korán 
próbálkozott drámai művekkel is. Teren-
tius drámája nyomán vígjátékot ír: »Pat-
varazky« címen és olasz mintára egy »Pász-
torját&kot«. Sajnos, mindkettő elveszett. 
1793-ban »Pofófc, vagy Cultura« o. víg
játék formájába öltöztetett életképet írt, 
mely 1769. júl. végén Csurgón színre
került ugyan, de nyomtatásban nem jelent 
meg. Ilyen kísérlet 5 felvonásos szatiri
kus vígjátéka i s : xTempefői, vagy az is 
bolond, aki poéta lesz Magyarországon«. A 
debreceni kollégium' nem sokái_g volt ott
hona. Nyugtalan, féket nem^ tűrő tempera
mentuma miatt nincs maradhatása és meg--
kezdi vándoréveit. Sárospatakon, Pozsony
ban, Komáromban, majd Csurgón találjuk. 
Ez utóbbi helyen 1799. márc.-tól 1800. 
febr.-ig működött tanári minőségben. Ek
kor születtek meg halhatatlan ,szerelmi köl
teményei, melyeket Vajda Júliához, »Lil-
lá«-hoz intézett. E Lilla-dalok avatják! 
halhatatlanná, egész Petőfiig, ő a magyar 
irodalom legnagyobb' lírikusa. Mindezek 
mellett Csurgón számos műkedvelői elő
adást rendezvén, ujabb' drámai kísérletek 
következaaek: 1795-ben írja a »Gerson du 
Malheureux<c c. szművet és »Karnyóné« c. 
tündéri bohózatát, mely népszíműi elemek-
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kel van tele. Az előbbit bemutatták Ko
lozsvárt, 1911. október 30-án, majd a ko-
loz3\'ári együttes budapesti vendégszerep
lése alkalmából eljátszották a Magyar 
SzÍDbázban is, 1912. miáj. 4-én. Az; utób
bit bemutatták a )>Nyugat« rendezésében 
a Vígszínházban, 191 i. jau. 29-én. Ké-
eob'b a Dunaparti Színház is m'űsorra 
tűzte. Az Uj Színház is bemutatta; 1939. 
ápr. 13-án. Ezenkívül olaszból fordította a 
következőket: »An,gelica<í, »Galatheac<, »A 
pásztorkirály«j »Amintas«. Sem kora, sem 
a közvetlenül következő idők nem ismer
ték fel benne a lángészt. Eszményképe, 
Lilla, Örökre elérhetetlen maradt számái'a, 
művei nem találtak pártfogóra, sokat há
nyódott mindenfelé, soikszor ülte meg szí
vét az elkeseredés. E korszakban, legfőbb 
munkásságának idején, remény és csügge
dés közt ingadozván, hol bölcselkedő, (»A 
lélek halhatatlansá|gáról«), hol pajzán (»I)o-
rottya vagy a dámák diadala a farsangon«), 
íiol vágyakozó és lemondó, (»A magános-
8ághoz«), de mindig és mindenben költŐ. 
Korai halála sem enyhítette bírálóinak: szi
gorát. Kölcsey, Kazinczy megütköztek oly
kor parlagi stílusán, hár nagy tehetségét 
nem' tudták elvitatni. Ez utóbbi indít
ványára közadakozásból síremléket akartak 
iftllítani a iböltőnek, melyre ugyancsak Ka
zinczy indítványozta a feliratot: »Árká-
diában éltem én is . . .« Az ismeretlen Ar-
kádia-szót a jámbor debreceni polgártársak 
félreértvén, ez »Árkádiai pör« címen ai 
ismert irodalmi vita keletkezésére szolgált 
okul. Debi'ecen városa Csokonai sírja fölé 
vas emlékoszlopot emelt, szülőházát emlék
táblával jelölte meg, 1871-ben, saját ere
jéből díszes ércszobrot állított emlékének, 
mely Izsó Aíiklós alkotása. Az 1890-e5 
években Csokonai-kör alakult a költő em
lékének és költészetének pártfogolása cél
jából, halálának százados évfordulója al
kalmából pedig l)ebrecen íáros fényes 
"ünnep keretében (1905. máj. 20—21-én) 
Csokonai-kiálHtáöt rendezett és szülŐháziát 
miízeum céljára megvásárolta 72.000 ko
ronáért, i t t helyezvén el a Csokonai-kör 
ereklyetárgyait. 1905. nov. havában moz
galom indult meg, hogy a debreceni vá
rosi színházat ezentúl a kÖltŐ nevéről ne
vezzék. Az eszme tulajdonképen Makó La
jos színigazgatóé volt rtíég 1902-bén. Cso
konai alakját színpadra vitte CsatUó Kál

mán »Lilla« c. színjátékában. Bem. a 
Nemzeti Színházban, 1928. febr. 10-én. 

(Vajda Ella). 
Csőkonszerzett vőlegény, énekes vj. 

3 felv. Irta: Szigeti József. Zen. szerz.: 
5e?-Zí/ Lajos. Bem. 1883. dec. 3-án, Nép
színház. Szereposztása: Csontai Lőrinc: Hor
váth Vince, Béla: Rónay Gyula, Ábrái 
Irén: Pálmay Ilka, Eutaki: Solymossy 
Elek, Eipacs: Tihanyi Miklós, Nefelejts: 
Pártényiné. Felújították a Vígszínházban, 
1902. okt. 14-én, Molnáa- Eerenc átdol
gozásával, midőn Ábraí Irént Fedák Sári 
játszotta. 1908. szept. 19-én u. o. Kor
nál Bertával adták. A Városi Színház
ban bemutatták 1928. febr. 18-án, Verő 
Gryörgy átdolgozásában. 

Csokor Theodor, magyar származású 
német író, sz. 1885-ben. Színműve: »Ther-
midor«, dráma 1 felv. Eord.: Karinthy 
Frigyes. Bem. 1912. április hó 19-én, 
Uj Színpad. (Dr. Bárdos Artúr igazga
tása alatt.) 

Csolnakosy Gyula, színész, sz. 1873. 
dec. havában Mal&ón. SzínpadVa lépett 
1898. virágvasárnapján, Jeszenszky Dezső
nél. — Neje: Gywcsek Gizella, színésznő, 
sz. 1886. dec. 2-án, Budapesten. Szini-
pályára lépett 1906-ban. 

Csorna Böza, színésznő, sz. 1874. máj. 
17-én, Sámsonban. Színpadra lépett 1895. 
ápr. 1-én, Kolozsvárott. 

Csomafáy Sándor, színházi karmester, 
sz. 1882. szept. 9^én, színházi működé
sét 'megkezdte 1909-ben. 

Csomay Irma, színésznő, sz. 1885. 
márc. 22-.én, Szehs^árdon. Színpadra lé
pett 1913. júl. havában. 

Csomor Lajos, színész, sz. 1900. jan. 
3 -án, Jászberényben. Színp adra lépett 
1920. szept. 1-én. 

Csomor Lajos, színész, sz. 1900. nov. 
22-én, Budapesten. Színípályára lépett 
1928. szept. 1-én. 

Csomós Ferenc, színész, s^. 1896. aug. 
Sitién, Debrecenben. Színpadra lépett 1923. 
máj. havában. 
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Csonaror és Tünde Csorba András 

Csongor és Tünde, Vörösmarty Mi
hály drámai böiteméiiye, melyet megjelené
sekor sem a közönség, sem a kritika (az 
egy Kölcseyt kivéve) nem fogadott ked
vezően.̂  Tárgj-át a régi Ai-girus-féle széj)-
históriából meríti, sokképea megtoldva s 
átalakítva azt. Csongor keresi Tündét, de 
Mirígy, a vén boszorkány — az ősgoiioriz 
képviselője — üldözi őket. Az öi-dögfiak-
tól hiába szerzi meg Csongor a varáffi-
szereket, leszállítják, mielőtt célt érne. 
-Nem csak akadályokkal, hanem kísértéssel 
IS kell küzdenie, míg végre huségw diadalt 
arat s a tündérfánál egj'esül Tündével. — 
A mese szövésében van ingadozás, zavar 
és következetlenség, de a magyar költői 
nyelvnek legszebb diadala e mű. A sze
relem: költőibb, melegebb ékesszólással so
hasem szólott, a költői motívumok gaz
dagabban sohasem áradtak. Helyet talál 
benne mindaz, amit csak költőivó tehet a 
ragyogó képzelet, a humoiTal rajzolt re
ális élet (Balga és Ilma), mély reflexiók 
(a Idrály és társai, az Éj), a szív egésíí 
világa, bohóság és tündérkedés. Mindtea 
ezer színben tündölclő nyelven, melynek 
gyöngéd zenéje, finom) hullámzása, ked
ves játszisága a nemtok jelenetében pá
ratlan. Vörösmarty még 1821-beu elk^zí-
tette tervét, kidolgozásra azonban csali 
1830-ban került a sor. Megjelent 1831-
ben. Mint színjáték 3 szakaszban, kar-
dalokkal és tánccal (zenéjét Erlcel Ferenc 
szerzetté), 1879. dec. l-én líérult színre 
Paulay Ede szcenirozásával a Nemzeti 
Színliáz'ban, ezael a szereposztással: Cson
gor: Nagy Imre, Kalmár: Újházi Ede, 
Fejedelem': E. Kovács Gyula, Tudós: 
Bercsényi Béla, Balga: Vizváry Gyula, 
Kurrah: Sántha Antal, Berreh: KŐpÖs-
mezey Gusztáv, Tünde: Márkus Emma, 
Mirigy: tlászai Mari, Ledér: Helvey 
Laura, Nemtöfeirály: Csillag Teréz. Az 
Operában a Nemzeti Színház előadta: 
1916. dec. 6-án. A Nem'zeti. Színházibán 
felújították: 1921. dec. l-én. 

Csongori Mariska, ének^nő, családi 
néven: Chylinski, sz. lS69-ben, Bécsben^ 
megh. 1903. máj. 28-án, Budapesten. Ős
régi lengyel családból származott. Már 
gyermekkorában szépen táncolt, csinosan 
éneikéit, de különösen imdtátori képességét 
bámulták. 1889. máj. l-én a Népszínház 

tagja, aliol máj. 4-én mutatkozatt be az 
>Asázonyok bűne-; Pepita szerepében. 1894. 
jiín. 13'-áu búcsút vett a »Klári<; c. ope
rett Michotte szerepében, miután Berünba 
hívták meg. Vi-̂ .-ízatérvri a fővárosba, mű
ködött a Vái'osligeti Színkörben, azonban 
vidéki színlapokon is találkozunk a ne
vével. (Miskolc, Kecskemét). Alakításait 
még Hs szerepeiben és könnyedség és köz
vetlenség jellemezte. 

Csongi'ádi színészet- Csong?-ádo^ a 
legrégibb feljegyzés szerint 1833. júl. 10-én 
jártak először mag^^ar színészek. Az első 
darab címe: »Vanda, a krakói hercegasz-
szouy<í. Igazgató: Baky Gábor. Tagok: 
Bakyné, Garzó, LŐrinczy és neje, Ma
gyar, Mészáros és neje, Terézia k. a., 
Lázár és Komáromy. Hosszú időn át a 
néplcerti színkörben játszottak a színészok. 
Jelenleg Radó Béla kerületéhez tartozik. 

Csongrád vármegye 1793. nov. havá
ban az első magyar színtársulat felsegíté-
sére 121 forint 50 .krt. adományozott. 

Csongrády Jenő , színész, sz. 1898-ban, 
Vencselloben, Szabolesm. Színpadra lépett 
1938-ban. 

Csonka Antal , színész, sz. 1899. máj. 
5-én, Martonoson, Bácsm. Színpadra lé
pett 1926. szept. havában.-

Csontos Imre , színész, sz. 1853-b'an, 
JászapáUn, (Jásznagykún-Szolnokm^.), 
megh. 1895. okt. 4-én, Zilahon. IBTl-ben 
lépett a szinipalyára. — Neje: Tóth Er
zsébet, színésznő, sz. 1864-bea. Szinipa
lyára lépett 1882. okt. l-én, Balassa Ká
rolynál. 

Csontos Is tván, mögyei hivatalnok:, sz. 
1787. nov. 10-én, Szentesen, megh. 1831-
ben, Kassán. Munkája: »Asszony vagy: 
az árvák párt£ogója«. Ered. érzékeny já
télt 5 felv. Kassa, 1827. 

Csontos Jó^e f , színész, sa. 1862. márc. 
5-én, HóénúezŐvásárHelym. Színpadra lé-
lépett 1884. jún. l-én, Jakabffy Gá
bornál. 

Csorba András , gazdasági igazgató-
tiszt volt Egerben. í r t egy gazdasági szSik-
munkát: »Vezér a természetesen mívelt 
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Csorba Kató Csortns Gvula 

mezei gazdálkodásra egy toldalékkal a gaz
dasági tisztek nevelésére ós formáltatásáraK. 
Pest, 1834. E műből 800 példányt adott 
ki, melyből 600 példány jövedelmét 1834-
ben a Inidai magyar színész-társaság to-
fcéje gyarapítására és a nemzeti játék
színnek Pesten vagy Budán megalapítá
sára fordított. (Honművész, 1834. 55. sz. 
437. oldal). 

Csorba Kató, színésznő, sz. 1896-ban, 
Bitkén, Beregm. Színpadra lépett 1921. 
júl. havában. 

Csordás György, színészi, az. 1890. 
ápr. 7-én Majdan, Torontálm'. Színpadra 
lépett 1921. Júl. havában. 

Csordás Margit, színésznő, sz. 1901-
ben, OrosJiázán. Színpadra lépett 1920. 
nov. 15-én. 

Csorna Teréz, színésznő, sz. 1881. 
ápf. 15-én, Kolozsvárott. Színpadra lé
pett 1906. júl. 1-én. 

Csornai színészet. Csornán (Sopron-
vm.) 1831. máj. 24-én Balogh István tár
sulata járt, ki naplójában megjegyzi, hogy 
»a papoknál a refektoríumban énekeltünk, 
kaptunk 19 huszastíí. Nagysokára talá
lunk e városból ujabb adatot, e szerint 
1860. febr. havában Kőszeghy Endre szín
társulata működött itt herceg Eszterházy 
Pál vendéglőjében. 1929-ben a város 
Szahó Eerenc színikerületéhez tartozik. 

Csortos Gyula. Jellemszínész, a Nem
zeti Színház tagja. Pályájának! adatai ezek: 
1883. márc. ,3-án született, Munkácson. 
Eüzdelmes gyermekkor és hányatott kö
zépiskolai évek után a szigorú szülői ellen
zés, sőt kitagadás' ellenére is elvégezte a 
színészak'adémiát, ahol 1903. okt. 12-én 
a »Gyurkovics-lányűk« vizsgaelőadásán a 
Pesti Hírlap bírálata selegáns, biztos fel
lépésű,. éi'telmesK* színésznek ítélte. Először 
Makó Lajos szegedi társulatához szegődött, 
majd a szegedi ,és később' a buda-temes-
vári társulat .tagja lett. Alig három évi 
vidéki működés után már feltűnt az ak
kori Népszínház-Vígopera vezetőségének, 
amelynek meghívására a »Bolond Istók«-
ban mutatkozott be olyan jelentős siker
rel, hogy két hónap múlva már a Magyar 

Színház kötötte le három évre. A »Gret-
chen«-ben lépett fel itt először. Egyre je
lentősebb sikerei folytán a Vígszínház 
hívta meg és csakhamar valamennyi fő
városi magánszínház versengett érte. Volt 
tagja a Vígszínháznak, a Magyar Szín
háznak, a Renaissance-Színháznak, a Bel
városi Színháznak, vendégszerepelt az egy
felvonásos műfaj majd minden színházá
ban, míg végül 1927. júl. 17-én a Nem
zeti Színház tagjainak sorába lépett, ahol 
az év dee. 2-.án kezdte mfeg működését a 
»Don Caesar de Bazan«-ban. 'Művészi pá
lyafutásának legjelentősebb' eseménye volt, 
mikor 1928. okt. 18-án először játszotta 
a Nemzeti Színház színpadán a »Velencei 
kalmár« címszerepét. Emlékezetesebb ala
kításai: a »Eorradalmi násZK főszerepe, j>A 
Sasfiók(í Flamheau-ja, »A császár katonái<í 
Joász-3., »A mandarin« Mr. TF^í-ja, ))A 
rablólovag« címszerepe, a »Vanja bác8ií<, a 
»Liliom«, »A testőr«, »A farkas<í cím
szerepei, »A hattyú« nevelője, az »Oroszi-
ország« cárja, »A vadkacsaíí Hjalmar-ja, a 
»Szentivánéji álom« Vackor-ja., de alig lehet 
felsorolni azon számtalan alakítás sorát, 
amelyeket huszonhat éves pályáján sikered 
közé jegyezhetett, mert mindig egyike volt 
a legfoglalkoztatottahb' művészeknek. ElsŐ 
házasságát, amelyből egy leánya szü
letett, közös megegyezéssel felbontotta, 
1923-ban feleségül wtte Vigh Margit 
színművésznőt. (L. o.) Csortos Gyula mű
vészete a mai magyar színművészet egyik 
legfényesebb értéke, de teljes értékelése 
mégis lehetetlen, mert hivatottságánaJz 
alapelemei valami olyan szerepkört írtak 
volna elő számára, amely a legburleszkebb 
variété-humort és a nagyvonalú drámák 
lendületét egyesítené egy mégi ki nem for
rott műfajú színpadon. Kevés színészünk 
egyéniségében ' található meg a komédia 
ősi értelemben vett ösztöne olyan frissen és 
egyszersmind olyan mélyen, mint a Csortos 
Gyuláéban. Éppen ezért tehetségeinek kí
sérletei elé a műfajok sohasem' szabtak: 
határt. A kimondott szerelmes-szerepek 
egész skáláját éppen úgy végigjátszotta, 
mint a komikaí színezetű szerepeket, a 
siheder-figuráktól. kezdve' a legmagasabb 
színvonalú tragikomikus alakokig és ének
hangja fogyatékos volta ellenére is rend
kívüli sikereket tudott aratni, az operett
színpadon ugyanaz a művész, akinek nagy 
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Csöngei Dávid Csurgay Adél 

Shylocfc-alakítását a kritika nagy elisme
réssel fogadta. De tehetségének éppen ez a 
sokrétűségej valamint a pályáján mind
végig tapasztalható nyugtalan művészá ke
resés egyaránt mutatják, hogy képességei
ben több lakik, mint amennyit a közönség 
elé tárhatott. Ugyanakkor, mikor sajátos, 
senkivel sem rokon humora és tréfás ötle
teinek mindig meglepő gazdagsága a leg-
alantasabb bohózati szerepekben is éreztetik 
a tragikomikum vonala felé való nobilis 
művészi törekvést, komoly drámai alakí-
tááaiban minduntalan kicsillan a torzítani 
kívánó groteszk derű vágya. Innen van, 
hogy pályája kezdetén gyakran tévedt szer-
telenségekbe, mikor alkotó vágya öntudat
lanul szétfeszítette a szerepe gyakran si
lány kereteit és innen van, hogy művészete 
érettebb korszakaiban is érezni lehetett ala
kításaiban kivált két erős alapvető sa
játságának küzdelmét: azt, amelyet a gro
teszk emberi külsőségek karrikirozó ábrá
zolásának erős képessége (eleinte festő 
akart lenni) és a mély embsri fájdalmak 
elemi és vad tragédiájának ösztönös ábrá
zolása vívott benne egymással. Ezek az 
elemek magyarázzák meg vonzódását eddig 
legnagyobb szerepéhez, a Shylockhoz. Szí
nészi egyéniségének alaphangja a Bajazzo-
motívum és noha eddigi pályája őt a 
nemzet kulturális értékei kÖzé sorozza, aki
nek karrierje a legdiad^masabbak közül 
való, a műfajok kevéssé elkülönült volta 
folytán nem érvényesítheti a benne rejlő 
képességeket teljes mivoltukban, mert ritka 
tehetségének teljes kibontakozását egy ma 
még ki nem alakult színműirodalmi formá
ban tudná megtalálni: egy olyan burleszk
színpadon, amelynek irodalom, a költői tra
gikum magaslatáig tud emelkedni. És egy 
ilyen műfajban egyaránt felülmúlhatná bo
hózati szerepeinek komikus és drámai sze
repeinek tragikus színű sikerét. Ilyen al
kalom hijján is a legelsők közül való 
és ha szerepét és fontosságát a magyar 
színészetben meg akarjuk ítélni, a magyar 
színészet hagyományainak nagy alakjaival 
keU összevetnünk. (Harsámfi Zsolt). 

Csöngei (Csengéi) Dávid, színész, 
1846-ban másodszerelmes Debrecenben, 
hova mint theológus került. Ir t több 
költeményt. Jeles gitározó. Az 1846—48 
—49-iki években Kolozaváxt is működött. 

Később re£. pap lesz Balatonudvardin. Irt 
egy színművet: sMárcáusi napok a falun« 
cím alatt (1848). Két fcöltemémye meg
jelent Orszégh János sugókönyvében, 
Nagybeoskereken, 1848-baii. (»Szíixósz6tünk 
felett« és sLegyen ez is hibám« C. alatt.) 

CsÖregh JenÖ, színész, sz. 1870. dec. 
17-én, Debrecenben, hősi halált halt 1914-
ben. Színpadra lépett 1898. virágvasár
napján. 

Csörgő sapka. Egy víg, babonás, éne
kesjáték 3 feiv. A régi magyar színészek 
egyik repertoire-darabja. Schikaneder E. 
után nemzeti színre alkalmazta Szerelem
hegyi András. Zen. szerz. Henneberg, Bécs
ben. ^Nyomtatásban már 1795-ben jelent 
niog Pesten, a következő oímmel: »A Jó
tevő Szarándok vagy — is a Tsörgő sapka. 
Egy Víg — Babonás Énekes Játék.« Első 
előadása 1795. jún. 9-én volt Budán. Ko
lozsvárott 1804. márc. 15., 16., Marosvá
sárhelyen 1804. jún. 17. Debrecenben 
1805. szept. 24-én adták először. A budai 
bemutatón ez volt a darab kiosztása: Her
ceg: Kelemen László, Szofrano: Láng 
Ádám, Abukaf: Sehy Ferenc, Zenomida; 
Emyi Mihály, Mandolino: Várady Mi
hály, felesége: Eehák Anna, Daira: Lip
tai Mária. 

Csukái Janka, színészaiő, sz. 1865-ben, 
Kcrmend&n. Színpadra lépett 1881. jún. 
1-én, a Népszínháznál. 

Csufcási Andor, szerkesztő, 1902-ben 
szerkesztette a »Színházi Hírlap«-ot, Bu
dapesten. 

Csukási Jó^e f , a »Budapesti Hirlap« 
egyik alapítója, kiadótulajdonosa és szer
kesztője, sz. 1841-ben, Győrött, meglh. 
1891. máj. 26-án, Btidapesten. A gimná
ziumot Győrött és Sopronban járta,; jogot 
Bécsben és Pesten hallgatott. Színrnűve: 
»Már így szervusz, öcsém!« verses vígj. ' 1 
fdv. Bem. 1861. dec. 21-én, GyŐiött, Dra-
guss Károly táréulatánál. 

Csurgay Adél, operaénekesnő, sz. 1871. 
jún. 9-én, Cegléden, hol atyja orvos voít. 
Tanulmányait Bálovicsnál végezte. 1892. 
jan. 21-én teszi színikisórletét Kolozsvá
rott, az »Uff király« c. operett Laula szere-
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Csurgói színéezet Cyrano de Bergerao 

Ptíben- El6bl> a ííépszínliáziiál találjuk, 
majd 1894-ben Krecsányi Ignác szerződ
tette Pozsonyba, azután Temesvárra msnt. 
1894-bett a hamburgi, 1895—96-ban a 
mannheiini udvari színházhoz kapott meg-
hiváfit. 1897, nov. 6-éxi mint vendég- fel
lépett a M. Kir. Operában, a »Szevillai 
borbéJyí< líozinájában. 1898-tól 1900-ig a 
niünobeni udvari ezínháanál működött. 
1901-ben férjhez ment. 1902. ápr. havában 
JColozsVíájrra szerződött. 

Csurgói színészet . Csurgón (Somogy 
vm.) 1827. nov. 20̂ ájQ Balog^h István le
hetett az első színigazgató, aki ide be
vetődött, 14 előadást tartott. 1929-ben 
Szabó Ferenc színigazgató kerületéhez tar
tozik a város. 

Csurka Lenke, színésznő, sz. 1903. 
dec. 5-én, Dehreceüihm. Színipályáa-a lepett 
1935. d'ec. 1-én. 

Csutak Antal, színész, 1805. dec. 
14-é.n a kolozsvári társulathoz szerződött, 
hol 1806-ig működött. (Toviábbi adatok 
ismeretlenek.) 

Csutina Fe renc , színész, sz. 1889. júl. 
15-én, Aradon. Színipályáxa lépett 1923. 
máj. havában-

Csügényi (Czógler) Vilma, szímósznő 
(férjezett jPleischner JÓzsefné), sz. 1864-
ben, Mohácson. Színipályára lépett 1880. 
jan. haviá.ban, a Nemzeti Színházban, majd 
a vidéken ismert társalgási színésznő lett. 
Ezután eugónőnek szerződött el és mint 
ilyen ment nyug'dijba, 1910. szept. havá
ban. 

Csűrös Imre, színész, sz. 1867-ben, 
I^agykászonyban. Színipályára lépett 1888. 
máj. 23-án, GerŐffy Andornál. 

Cnbayné, színésznő. Töbíxféleképen írta 
nevét. (Chiabayné, Csabayné, Kubayné.) 
liásd: Csabay Pálné.) 

Cueini Alice, bécsi. olaszi alténekesnő 
1903. febr. 4-én vendiégszerepelt nálunk 
az Operaházban, aíj »Aida« címszerepében. 

Curel (ktirel) Krangois de francia 
drámaíró, sz. 1854. jún. 10-én, Metz-he-a., 
megh. 1928-baQ, Párizsban. Mérnöki ok

levelet nyert, de kizárólag az irodalomnak 
élt. Komoly, filozófiai tartalmú drámáival 
nagy tekintélyt szerzett. Tagja volt a 
francia Akadémiának. Színművei: »Cim-
zetes feles6g«, vj. 3 felv. Ford. Kóbor 
Tamás. Bem. 1899. dec. 1. Nemzeti Szín
ház. ))Az új bálvány«, dnáma 3 felv. 
Ford. Sebestyén Károly. Bem. 1925. jan. 
10. Kamara Színház. 

Cymbeline,szmű 5 felv. Irta; SJiakes-
peare. Ford. Rákosi Jenő. Bem. 1881. 
máj. 6. Nemzeti Színház. Szereposztása: 
Cymbeline: Feleky Miklós, lürályné: 
Lend^myné, Imogen; Jászai Mari, Cloten: 
Náday Ferenc,-Leonatus Posthumus; Nagy 
Imre, Belarius: Kovács, Gniderius; Mi
hály fi Károly, Arviragus: Benejeh Lajos, 
Philario: Körösm &zey Gusztáv, Jachimo: 
Bercsényi Béla, Francia nemes: Hetényi 
Béla, Cainus Lucius: Egressy Ákos, P i -
sanio: Szigeti Imre. Kolozsvárott, 1876-
dec. 2-án adták először, E. Kovács Glyula 
jelenetezésével. 

Cyrano de Bergerac (szirano dö her-
z-serak), francia író, sz. 1620-ban, Ber-
gerac-hau, megh. 1655. szept. havában. 
Szellemes, de kötekedő tiszt volt a testőr-
gárdában. Hatalmas orra miatt társai 
mindig kinevették és sok párbaja akadt. 
Bostand Edmond a történetéből drámát 
írt, melyet nálunk a FŐv. Nyári Színházban 
Makó Lajos igazgatása alatt, 1900. máj, 
20-án mutattak be, Ábrányi Emil fordí

tásában. Ábrányi fordítása a műfordítás 
remeke. A próba teljes öt hétig tartott. 
Főszereplők: Cyrano: Pethes Imre, Boxan: 
Tóth Ilonka, Guiche gróf: Klenovits 
György, Eageneau: Krémer Jenő, Chris-
tian: Szabó Ferenc. Nemcsak a közönség
nek tetszett a d'arab, hanem a magyar 
sajtó is a legnagyobb elragad'tatissal nyi
latkozott 0.Z előadásról s megállapította, 
hogy Makó Lajos rehabiUtálta a fran
ciák és Rostand előtt a magyar színházi 
viszonyokat. A Nemzeti Színbázban 1904. 
szept. 26^án mutatták be a következő sae-
reposzíással: Cyrano: Pethes Imre, De 
Neuvilette Christian: Beregi Oszkár, Guiche 
gróf: hmifi Jenő, Le Bret: Mihály fi Ká
roly, Carbon de Castel Jalous: Szacsvay 
Imre, Valvert: Dezső József, Cuigy; Gál 
Gyula, Eageneau: Bózsahegyi Kálmán, 
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Czabon Erzsébet Czakó Pál 

Eoxan: Lenkei Hedvig. Felújították 1920. 
szept. 23-án. 1925. jún. 3-áű Kiss Ferenc
cel, 1928. szopt. 29-én Odry Árpáddal. 
100-ik előadása: 1921. november 14-én, 
loO-ik előadása 1928. olct. 2 7 ^ ^ volt. Pá
rizsban az 1000-ik előadása a Porté Saint 
Martin-Színliázban 1913. máj. 3-án volt. 

Czabou Erzsébet , énekesnő, sz. 1807-
ben, Kismartonban, megrh. 1866. jan. 
2íí-án, Bécsben. Első fellépése Pozsonyban 
volt, 1824-ben, ahonnan Olaszoi-szJigba 
ment vendégszerepelni, azután Németor
szágban aratta diadalait. Művészi pályájá
nak legszebb éveit a frankfurti, drezdai, 
varsói és krakót színházban érte el. 

Czagányiné Simonyi Jul ianna, út
törő színésznő, 1809-ben a Vida László 
intendánssága alatti pesti magyar színtár
sulatnál működött. Déryné elődje volt. 
»Sz6p hangon, de actio nélkül művészíet-
lenüí énekelte apró áriáit«, — mondja 
róla a régi kritika. »Déryné így ír 
róla: »Hangja, ha énekelt, nekem igen 
tetszett. Szép, tiszta hangja volt, d'e egyéb 
semmi! Mondják, hogy igen hanyag és 
három hónap is kellett, míg egy opera
szerepet betanult és igen lomha.« KjósŐbb 
visszavonult a színészettől és férjével — 
ki Déryné állítása szerint segédirnok volt 
— Jászberényben megtelepedőit. 

Ozakö Béla, színész, sz. 1894. máj. 
12-én, Kumgotán. Színipályáira lépett 
191Í). ápr. havában. 

Czakö Endre , színész, súgó. (A Szí-
iiészegyesület anyakönyve szerint 1836. nov. 
19-én született. Kétséges azonban, hogy 
12 éves korában honvéd' lett volna.) Megh. 
1907. ápr. 24-én, Budapesten. 1848— 
49-iki honvéd. 1857. jún. 11-én lépett a 
saíuipályára. Több kisebb vidéki színpa
don működik. 1869—1871-ben Győrött ta
láljuk, ahol u. n. zsebköm/vet adott ki. 
A Népszínház megnyitásakor mint súgó 
kapott alkalmazást az intézetnél. Mint 
nyugdíjas egyben ügyelő is volt a Műszín-
körben. Neje: ilizsay Irma, előbb énekes
nő, később anyaszínésznő, sz. 1834-ben, 
Soi'óksáron, megh. 1887. jan. 4-én, Eperje
sen, Báródy Károly társulatánál. 1852. 
júl. 14-én lépett a színipályára, 1884. 
okt. 30-án Jászberényben jubilált. 

Czakó Gyula, a Kiivíly Színház ren
dezője, sz. 1881. aug. 1-ón, Budapesten, 
meghalt 1919. július hó 30-án, u. o. A 
színiakadémia elvégzése után 1901. szept. 
havában kezdte meg színpadi működését, 
Makó Lajosnál, a Fővárosi Nyári Színkör
ben. 1916. szept. havában a Király Szín
ház szerződtette rendí.'zői mínŐiógben. 

Czakö Ibolya, színésznő, sz. 1891. 
szeptember hó 12-én, Debrecenben. Színi-
pájyára lépett 1910-ben. 

Czakó Mária, színésznő, sz. 1889. márc-
15-én, Arad<fn. Színipályái'a lépett 1906-
ban. 

Czakó Pál , színész, sz. 1890. máj. 
24-.én, Budapesten. Atyja: Czakó AdoH 
mfíegyetemd ny. r. tanár, az Országos Köz-
építési Tanács elnöke. Gimnáziumi érett
ségit tett, utána önkéntes lett. 1909 
—1912-ig az Országos Színművészeti 
Akadémia növendéke. Első szerződése 
1912. év szeptember havától Krecsányi 
Ignáo buda-bemesvári színházaihoz kö
tötte. Krecsányitól vonult háborúba, 1914.. 
júl. 26-án már a részleges mozgósításkor, 
mint a 6. sz. nehéz tüzérezred tart. had
nagya. Hadi szolgálatát Przemysl véd-
őrségében teljesíti, mint a 6. sz. föerőd pa
rancsnoka. A vár elestével orosa hadifogh 
ságba került, majd 1918. jón. elején haza
szökött. 1915. május óta :föhadnagy. Ez
után Sebestyén Géza temesvári színházá
nak tagja, majd 1920-tól rendezője is, 
1921. szeptemberében átvette a Várszínház 
vezetését, melynek 1921. októbertől 1924-
májusáig igazgatója. 1924. szeptembertől 
1925. májusáig Horváth Kálmán szín
házának főrendezője és színésze. 1925. 
májusától az Ungváron megjelenő »Ke-
leti Ujság<( belső munkatársa, majd egy 
kabaré-turné igazgatója. 1935. okt. elejó-
t'Ől 1926. aug. 15-ig a dt. Torday Ottó 
és Eodor Oszkár igazgatása alatt álló Thá-
lia Színház rendezője és művésze. 1928. 
jan. 1. óta a M. Kir. Egyetemi Nyomda 
osztályvezeflŐ főtisztviselője. Egressy Gá
borról szóló emlékbeszéde megjelent a S2án-
művészeti Akadémia 1911—1912. évi ér
tesítőjében és külön lenyomatban. Vidéki 
hírlapokban aktuális színházi és dramatur
giai problémákkal foglalkozó oikkei jelen-
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Czakó Vilmos Czanifc J^sef 

tek meg, 1921—1924-ig az Orezágps Szí-
nészegyesület igazgatótanácsának tagja. Ba-
rics Gyulával írta az »ürdög báróí< o. ope
rett Bzövegkönyvét, (zene Szántó Miháiy-
tól). Bem. 1922. Várszínház és Arad, 
Temesvár. Főbb szerepei: Todoreecu 
»Elnémtilt liarangok«, Darincaurt gróf 
»KÍ8 Iord«, Ránk dr. »Nora«, Moor 
Ferenc »Haramiák«, Hamlet, Jágó, Mer-
cutio, Antonio, Oswald »Kisértetekí{, Bi-
beiach »Bánk bán«, Scarpia »Tosca«, (Sar-
dou), KrÍBztyán Tódor »Axanyember<í stb. 

Czak^ Vilmos (cs. neve Zeisler), szí
nész, Bz. 1869- dec. 22-én, Kódme^vásár-
helyen. Uövid idfei jogászkodás után a 
színészethez ment. 1883. jan. 8-án Gáspár 
Jenő színigazgatónál Békésgyulán lep fel 
először Szigligeti »Fény árnyai«-ban. Majd 
Várady Ferenc társulatához szerződik, az
után Leszkay Andrásnál Debrecenben és 
Aradon 10 évig, BaUa Kálmánnál szintén 
10 évig, Somogyi Kálmánnál 8 évig, mint 
titkár és mint igazgatóhelyettes is 
működött. Mint kedélyes apa és jeUem-
kómikus szerepelt. FŐbb szerepei: Gí-áspár 
apó, Keszeg, Zajtay István, Quaeimodo, 
Millpertius báró, stb. 1929-ben DeáJt Fe
renc igazgatónál működik. 

Czákó Zsigmond, (sepsiszentgyörgyi), 
színész és drámaíró, sz. 1820. jún. 20-án, 
Deésen, Öngyilkos lett 1847. december 
hó 14-ón, Pesten. Atyja Cz. János, 
anyja lászlófalvi Vélits Katalin, megh. 
1866. április hó 4-én, Kolozsvárt. A 
nagyenyedi kollégiumban tanult, de aty
jának vagyoni romlása miatt kénytelen volt 
tanulmányait abbahagyni. 1840. febr. ha
vában vándorszínész lett Pályi Elek tár
sulatánál, Déván, onnan Gyulafehérvárra 
ment, majd' Enyeden, Tordán, Zalatnán 
és Deésen játszik. 1841-ben a következő 
állomásai voltak: Kézdivásárhely, Hátszeg, 
látta a Barcaságot, Székelyföldet, Pályinál 
két évig »húzta ki«. Nem ismerték el te
hetségnek, habár egy kritika így szól róla: 
»Szép bariton hangja van és érzéssel tud 
dalolni.K Csillogónak látta távolnól a szín
padot és nagyon kopottnak közelről. Há-
nyódásai és csalódásai korán embergyűlö
lővé és bizalmatlanná tették. 1842-ben a 
Nemzeti Színház karénekese lesz, csekély 
fizetéssel, Fáncsy Lajos közbenjárására. 

Első drámája »Chantrey-családí(, zavaros 
tartalmú, de megírásában fölcsillant a köl
tészet. Nem került színre. 1844. nov. 
18-án adták elő a »Kalmár és t6ngerósa<í 
c. dráxnáját a Nemzeti Színhiáaban, mely 
színpadi tekintetben igen ügyes munka. 
A siker egyszerre kiemelte az eddigi nyo
morból, előléptették segédazíné^ze és az 
eddig élvezett 18 frt gágét 80 frtra emel
ték föl. »Végrendelet« című 5 felvonásos 
drámája 1845. aug. 21-én került színre, 
Szentpétery Zsigpmond javára. A -darab szép 
sikert aratott, mire a színészek, a legelső 
tehetségek, barátaivá lettek, így Egressy, 
Lendvay, kivált Szentpétery, — továbbá 
az írók is, mint Bajza, Csengery, Ke
mény, sőt Petőfi is- Egy év után »Leona<í 
című phüosofiai drámája került színre 
(1846. aug. 17.), mely újabb diadalt je
lentett, de a meghasonlott lelkű költőt 
sem hír, sem dicsőség nem elégítette H. 

• »A könnj'elmüekíí, akadémiai dicséretet 
nyert. (5 felvonáfios dráma, mely 1847. 
febr. 25-én került színre és mindössze két
szer adták.) 1848. máre. 13-̂ án »János 
lovag« című 5 felvonásos történeti drá
mája (utolsó munkája) került színre. 
Egyéb munkái: »FestŐ és vampir«, 
dráma, est benyújtotta a Nemzeti Szín
házhoz, de Fáncsy Lajos rendező nem 
adatta elő- »Mari, egy anya a nép bŐk, nép
színmű 5 felv. Ir ta: Dewiery és Meü-
lac, Pest, 1846.: »Szent László és 
kora«, szmű. Bem. 1854. déc. 6-án; to
vábbá: 1860. január hó 1-én és 1882. 
augusztus hó 25-éu is műsorra tűze
tek; »Áldozat és hála«. (1844. nem ke
rült színre.) Aztán újabb harc várt reá. 
Látta a Nemzeti Színház igazgatásának sok 
bibiáját, túlzó, igazságórző lelkének ki kel
lett törni 8 megírta cikkét a »p6sti Hir-
lap«-ban: »A Nemzeti Színház jelen igaz
gatási formájáról« cím alatt, mellyel az 
egész színház haragját vonta magára. Ösz-
szes műveit sajtó alá rendezte Ferenczy 
Zoltán, 1883. Sírja a Kerepesi-temetőben, 
XI . tábla XVIII . sorában, a Batthyájiy-
mauzóleumtól nyugatra van. Neje énekesnő 
volt, 8z. Miskolcon, ahol 1874-'b6n a szín
társulat tagjai közt szerepelt. 

Czanik Jözsef, ügyelő, sz. 1900-ban^ 
Budapesten. Színipályára lépett 191S. máj. 
havában. 
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Czanyuga Emma Czibalka AJajos 

Czanynga Emma, színésznő, sz. 18Ö7-
ben, Pesten. Nyolc éves korában látott 
Gzíűielőadáfit, a Ferrari-f&le aPiirbajc-t s 
ez felébresztette benne a vág^-ut a színpad 
után. 1881-ben beiratkozott""a színiakadtV-
miára, amelynek végeztével, lÖ86-baa 
kezdi a színipályát, Krecsáuyi Tgnúcnál, 
ahol Bartók Lajos »Kendy Margit«-jában 
óriáai sikere volt. Mint Ofélia és Ger-
trudifiz is kiváló volt. ugyanez évben 
Nagyváradon is játszott, a í)Falu rosszai 
Boriakájában. lS87-ben ide szerződött és 
ugyanez év szept. 12-én a Nemzeti Szín
házban is vendégszerepelt a »Dóra« c. 
di-áma címszerepében. Férjhez menetele 
után lelépett a pályáról. (Férje dr. Hein-
íich Dezső.) 

Czanynga Jözsef, a Nemzeti Múzeum 
igazgató-titkára, sz. 1816. február 28-án, 
Pesten, megh. 1894. május 16-án, u. o. 
1829-ben pappá szentelték Egerteü, de 
1833-ban az on'Oai pályára lépett; első 
irodalmi kísérlete a »Gazdag nőx c. 3 felv, 
vj. (bem. 1849. nov. 8-, Nemzeti Szín
ház) volt. Egyéb művei: »Gránátos 
tábor«, ered. víg opera, Pest, 1853. Ze
néje Doppler Károlytól. »Kéthuszár«, ered. 
víg opera 3 felvouásbaji. Zenéje Dopp
ler Ferenctől. »Erzsébet«, opera. Ze
néje Doppler F . és Erkel F. Bem. Pest. 
1857. »Sarolta«, regényes víg opera 3 
felv. 1862. »Apró félreértések«, vj. 2 felv. 
Pest, 1856. aug. 28. Nemzeti Színház". 
Leánya: Cz. Emma. (L. o.), 

Czébán László, színész, sz. 1897~ben, 
Bécsben. Színipályára lépett 1919. ápr. 
l ^n . 

Czecz Katal in, színésznő, sa. 1859-ben, 
Deésen. Színípályára lépett lS78-ban, 
Aradon. A deési műkedvelők között tűnt 
fel. 1880-ban Erdélyi Sándor színigazgató-
nál_ működött. 1884. máj. 8-án Szegeden 
férjhez ment Eeméntzy Károlyhoz, azután 
virágüzletet nyitott. 

Czégényi Erzsébet , színésznő. (Lásd: 
KomUssy Ferenc Dánielné.) 

Czeglédi Andor, súgó, sz. 1859. aug. 
15-én, Cegléden, megh. 1898. dec. 29-én, 
Budapesten. Színipályára lépett: 1881. 
szept. l ^ n , Jakabffy Gábornál, majd Ko-

lozsváixa szerzőííött. 1896-ban a Vígszín
ház súgója volt. Fordítása: )>Éva grófnő«, 
társadalmi színmű 5 felvonásban. Irta: 
Voss Richáixi. Bem. 1894. nov. 26-án, 
Kolozsvárott. Neje: Bútliori Kózsi, színész
nő, sz. 1866-baii, Egerben. Színpadira lé
pett 1884. dec. 1-én, Tóth Bélánál. 1916. 
szept. 1-én nyugJijba ment 

Czeglédi Béla, színész, sz. 1899. dec. 
30-án, Kassán. Színipályiára lépett 1923. 
máj. havában. 

Czeglédi Erzsi, színésznő, sz. 1901-
ben. Szegeden. Színipályára lépett 1930. 
szept. 1-én. 

Czeglédi Gyula (nemes), színházi kar
nagy, sz. 1891. ápr. 13-án, Sopronban. 
Színipályára lépett 1914. máj. havában, 

Czelesztin, az erdélyi színészet egyik 
legkimagaslóbb művésze. (Lásd: Pergő 
Celesztin.) 

Czene Stefánia, színésznő, sz. 1878. 
jún. 13-án, PossonyhüU. Színipályára lé
pett 1895. szept. 3-án, Krecsányi Ignácnál. 
1926-ban nyugdíjba vonult. 

Czenker Eöza, színésznő, sz, 1882. mjáxc. 
29-én, Kolozsvárt. Színipályára lépett 
1900. ápr. havában. 1926-ban nyugdíjba 
ment. 

Czervinka Henr ik , színész, sz. 1871. 
jan. 7-éu, Bécsben. Színípályára lépett 
1921. júl. havában. 

Czibulka (Zibulka) Alajos, német 
színigazgató, zeneszerző, sz. 1770. körül, 
Csehországban. A zenét Prágában tanulta. 
1794. körül küHöldön működött. 1795-ben 
a gráci színház korrepetitora, 1798-ban 
Busch Eugen alatt Budán »hangigazgató<í. 
1801-ben Pesten színigazgató. ÍSOT-ben 
lemondott azon negyed jövedelemről, melyet 
a magyar társulat az előadások után tar
tozott fizetni. 1808. év húsvét napjától 
Jandl Antal (1. o.) nevű társától megvált 
és egyedül nyerte el a színház bérletét. Ez 
időben a magyar színtársulat újra meg
kezdi működését, de Cz. sok tekintetben 
megvonta a színészektől eddig élvezett 
nagylelkűségét. Neje: Menner Anna, sz. 
Sziléziában. 1805-ben mint a bécsi udv-
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Czibulka Alfonz Czobor Károly 

opera primadoimája Pestre szerződött. 1812, 
febr. 9-én a pesti új német színház meg
nyitási ünnepélyén — Déryné állítása sze-
j ^ t — a magyar színészeknek statisz-
tálniok kellett, valósiánüleg az ő iniciti-
viájára. Megli. 74 éves korában^ 1858. 
Jan. havában, Pesten. 

Czibulka Allonz, bécsi katonakarmes
ter, zeneszerző, sz. 1842. máj. 14-én, Sze-
pesviáraljmi, megli. 1894. okt. 27-éia, Bécs
ben. Előbb a bécsi Carltheaternél műkö
dött, majd Linzben, Innsbruckban és a 
pesti német színháznál. A brüsszeli ka
tonai zenekar-versenyen első díjat nyerte 
és ezért megkapta a koronás aranyérd'em-
keresztet. Munkái: »Pünkö3d Fiór6nzben«, 
operett 3 felv. Szövegét írta: Genee Ei-
bárd'. (1884.) »A 8zereneselovag«, 1889. 
Irt még ezen kívül négy operetett. 

Czikle Valéria, színésznő, sz. 1878. 
jan. 10-én,' Tasnádon (Sz;ilágym.). Szí-
nészakadémiai tanulmányai után 1899. 
máj. 1-én Makó Lajos temesvár—budai 
társulatánál kezdte a pályáját, drámai sze
repekben. 1902-ben György Gábor nejelett 
és lelépett a pályáról és azióta az iroda
lomnak él. 

Cxillei és a Hunyadiak, tort. dráma 
5 felv. í r ta : Vörösmarty INÍihály. Bem. 
•1844. jún. 18-.án, Nemzeti Színház. A 
^Honderűíí a bemutatóról ezektet írja: »Az 
előadást igen nagy líözönségi, kivált igen 
Bzép hölgysereg látog'atá meg, mi a je
les költő budapesti közrönségünk általi hő 
méltánylatának igen szép tanúságai.« (1844. 
25. s2ám, 812. old.) 

CziUei Jözsef, színész, sz. 1900. niárc. 
11-én, Budapesten. Színpadra lépett 1923. 

máj. havában. 

Cziráky Béla, czírákí és dénesfai gróf, 
1886. jan. 31-én a székesfehérvári szín-
íiázi konzorcium megalakítására 300 frtot 
adományozott. 

Cziráfcl Ilona, színésznő, sz. 1888. máj. 
8-án, Budapesten. Színpadra lépett 1911. 
aug. havában. 

Czmock Emánuel József, német szí
nész volt Nagty szombatban. Munkája: 

»Theater Almanach«, der kőnigl. freisladt 
Tyrnau. Zum neuen Jabre 1841. Tyr-
nau. 

Czobel Károly, magyar születésű te
norénekes, 1886. ápr. 21-én mint vendéf? 
fellépett a Magy. Kir. Operaházban, a 
»Zsidün5« Eleázár sierepóben. 

Czóbel Minka, költőnő, sz. lS59-boii. 
Anarcspusztán, Szabolcsm. Lefordította az 
»Ember tragédiájá«-t németre.. 1893. júl, 
1-én Orosházán »Dálibáb« c. Ids színmű
vét előadták műkedvelők. 

Czobor Alfréd,levéltáros. Sz. 1883. jan. 
2-án. Tanulmányait a budapesti egyete
men elvégezve, a Nemzeti Múzeum levél-
fárához került, innen Kassára ment; majd 
újra visszatért a Nemzeti Múzeumhoz. — 
Munkája: »A kassai színészet tÖrténetec<. 
Kassa. 1918. 

Czobor Ernő, színész, sz. 1884. dtec. 
18-án, Budapesten. A Vígszínház színész
iskoláját végezte, majd Komjáthy János 
kassai társulatájiál kezdte a piályát, onnan 
Miskolcra szerződött Palágyi Lajoshoz, 
majd Buda-Temesvárra, később a Nagy 
Endre-kabaré tagja. 

Czobor Gyula, színész, (Lásd: Világ
háború.) 

Czobor Imre, színész, sz. 1900. IÍOV. 
22-én, Budapesten. Színpadra lépett 1921. 
aug'. havában. 

Czobor Károly, zeneszerző. Mint a M. 
A. V. ny. főintézője, Kákospalotán él. 
Munkái: »Karen«, lírai dalmű 2 felv. 
Ir ta: Somogyi Péter és Kern Aurél. 
Bem. 1896. november hó 28-án, M. 
Kir Operaház. »A hajdúk hadnagya«, 
operett 3 felv. Szövegét írta: Rajna Fe
renc. Bem. 1904. febr. 5. Magyar Szín
ház. Felújította a Várszínház:, 1923. nov. 
4-én, majd a Városi Színház, 1926. jan. 
30-án. »Rab Mátyás«, eredeti daljáték 3 
felv. Szövegét ír ta: Eajna Ferenc. Boni. 
1906. okt. 26. Népszínház. »Szép asszony 
kocsisa«, operett 3 felv. Szövegét irta: 
Rajna Ferenc, verseit: Kulinyi Ernő. 
Bem. 1923. máj. 19. Blahá Lujza Szín
ház. 100-ik előadása: 1923. okt. 11. 
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Czobor Marsit Czuppon Sári 

Czobor Margit," színésznő, ez. 1903. 
febr. 26-án, Budapesten. Színpadra lé
pett 1922-ben. 

Czogler Margit, színésznő, sz. 1897. 
aug, 3-án, Budapesten, megh. 1918. nov. 
8-án, u. 0. Színpadra lépett 1917. okt. 
havában. 

Czomhál Lajos, színész, sz. 1904. 
Ezept. 22-én, Tatabányán, — ezínipályái-a 
lépett 1927. szept. havában, 

Czompó Jozefa, a Nemzeti Színház 
karénekesnője, 1839. nov. havában az in
tézet kötelékébe a következő sorokban 
ajánlkozott: »Alól ír t mélj alázatossággal 
esedezem, hogy a Színház tagijai közé mint 
kardalnoknőt be venni és fizetésbe tenni 
kegyesen méltóztassanak. Már 6 hónapja 
elmúlt, hogy gyakorlás végett majd min
den Operában, Színdarabokban, sőt balé
tokban is szolgálatot tettem. Glötzer kar
mester úr bizonyságot tesz alkalmatos vol
tom felől és mivel még csak 15 éves va
gyok, a tanulásra sok igénnyel birok, igye
kezetem, hajlamom nagy van, de már any-
nyiból is, hogy testvér néném Czampló 
Magdolna kardalnoknő.« 

CzÖveckh KÓToly,színműíró.Munkája: 
»L6ányálmok«, színmű 3 felv. Társszerző: 
Horkay Elemér. Bem. 1904. febr. 6;. 
Miskolc. 

Czövek István, színműfordítása: »Má-
tyás király Moldvában«, színjáték 4 

felv. Irta: Weidmann. Bem. 1838. jún. 
21. Nemzeti Szíuházz. 

Czuczor István, színész. (Láad: Világ
háború címszó alatt.) 

Czuczor Gergely, költlő és nyelvész, 
sz. 1800. dec. 17-én, Andódm, (Nyitra 
\Tn.), megh. 186fí. szept. 9-én, PesíeH-Egy
szerű földmíves szülei voltak. A gimnáüáum 
osztályait Érsekújváron, Nyitrán, Eszter
gomban és Pozsonyban végezte, jdtűnő si-
ken-el. lS17-ben a bencések rendjébe lé
pett. Pannonhalmán. 1824-b6n pappá 
szentelték, 1828-tól ped'ig a győri apátsági 
líceumban a magyar nyelvészet és, iroda
lom tanára volt. 1830. óta a rend' komá
romi gimnáziumában működött. 1831-ben 
az Akadémia levelező tagjává, 1835-ben 
pedig titoknokká választották, majd se
gédjegyző és levéltárnok lett. Az 1848-ifci 
események hatása alatt írta »Iíiadó<í c. 
költeményét. Élte utolsó éveiben vi^za-
vonultan élt, csak az Akadémia üléseit lá
togatta és a Nemzeti Színháznak volt 
egyik drámabírálója. Kovács Pál győri 
író »Nemesek hadnagyací e. színművéhez 
dalszöveget írt, előadták 1844. nov. 10-ón, 
Győrben. 

Czukor Béla, színész, sz. 1889. máre. 
20nán. Színpadra lépett 1909. 

Czuppon Sári, színésznő, sz. 1907-ben, 
Budapesten. Színpadra lépett 1925-beii. 
1929-ben Berlinben működik. 
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lú 
Daán Ilona, színésaínő, sz. 1895. ápr. 

6-^án, Győrött Színpadra lépett 1918. nov. 
havában. 

Dabasi színészet. Dahas pestmegyei 
községben már 1860-baii jártak színészek. 
Ez óv február havában Futó János szín
igazgató hirdette itt az igét. 

Babís Jőzsef, színész, sz. 1881. febr. 
11-én, Budapesten. Színpadra lépett 1906-
ban. 

Da capo al fine (ol.) zenei kifeje
zés, a. m.: elejétől újra; da capo al segno; 
elejétől bizonyos jegyig (játszandó). 

Daczö Vilma, színésznő, sz. 1877. 
febr. 6^án, Budapesten. Színpadra lépett 
1897. szept. havában. 

Dagályosság. Jelenti az álpátboszt, a 
hamis, felfújt érzéseket, amelyek a színész 
játékát élvezhetetlenné teszik. Ellentéte a 
természetesség. 

Dajbukát Ilona, színésznő, SZÍ. 1893. 
aug. 18-án, PisMn, Hunyadm. A Thália 
Társaság színésziskoláját látogatta, ahol 
Hevesi Sándor tanítványa volt. I t t ismer
kedett meg- dr. Bánáezi Dezső (L. o.) szí
nésszel, kivel csakhamar házasságra lépett. 
!Férjhezmenete után visszavonult s csak 
1930-ban tért vissza a színészethez, mi
dőn a Modern Színpadhoz szerződött. A 
Belvárosi és Eenaissance Színházban is 
játszott. 1924-ben férjhez ment Bársony 
István (L. o.) színészhez. 192S-ban fér
jével Németországban lépett fel számos 
színpadon, népies magyar darabokkal. 
1929. febr. óta az Andréssy-uti Színház 
tagja. Főbb ezerepei: Ajesa (Számum), 
Etelka (Francia négyes), Kati (Patika), 
Claudine (Dandin György), Kolombina 
(Víg halál), Lizí (Sári bíró), .Wágnemé 

(A jégcsap), Özv. Mikuláné (Johászle-
gény) stb. 

Dalár. Röndített neve azon színésznek, 
aki nem színészegyesületi igazgatónál, ha
nem u. n. daltársulatnál működik. 

D'Albert JenÖ, zenszerző. (Lásd: Al
bert.) 

Daifi Lőrinc, tenorista, német eredetű 
színész; előbb papnak készült, eközben 
megtanulta a magyar nyelvet és magyar 
nevet vett fel. 1858. jan. 4-én lépett szín
padra s szép alakjával, nagy terjedelmű 
hangjával, szép sikerei voltak. 1863-bau 
tagja volt a bécsi operaháznak és ez 
év jún. 18-án nálunk is vendégszerepelt, 
(amidőn szerepének magyar szövegét 48 
óra alatt tanulta be) a »Hugenották«-ban. 
mint Raoul ós a »Troubadour«-ban, végnl 
a »Tell Vilmos«-ban is feEépett. 1864. 
jún. 14-én ismét meghívták vendégszerep
lésre. 1865—lS69-ig a kolozsvári Nem
zeti Színháznál volt, később Aradon mű
ködött. 1880. jún. havában kinevezték a 
Nemzeti Színház alrendezŐjévé az elhunyt 
Széphegyi helyébe. 

Daljáték néven nevezték eleinte magya
rul az operát. A szó a német Singspiel 
magyar fordítása. Könnyed áriák és da
lok sorozata, drámai jelentőség nólküK ze
nekíséret mellett. »A daljáték kifejezése 
nem jó. Az legfeljebb a német Singspielt, 
az olasz operettet, valamely megfelelő mel
léknévvel, a francia vaudevillét tenné ki s 
általában oly színjátékot, melybe dalok 
vannak szőve, melynek muzsika részs dal
nemű, vagyis lyrai, de éppen olyan ke
véssé jelent nagy muzsikai drámát, mint 
lyrai színjátéknak nem mondhatni Shakes
peare valamely nagy tragédiáját. Most nem 
tudunk megfelelő szót az operára, az utóbbii 
értelemben, s fogunk bizonyosan mint sok 
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Dallos János Dalnoki Béni 

eo-yébreíc, jegyzi meg az .»Atlienaeum« 
(1837. I I . 606- oldal). A »Jelenkor« 1832 év 
Í75. Bzámában mint ope}-a szerepel. 1845-
ben dalmű-nek mondták. Ujabban az olyan 
énekes színpadi műveket nevezik daljáték
nak, mint Kacsóh »János vitéz«-6, vagy 
Kodály »Háry János(c-a. (V. ö. Dalmű). 

DalIos János , színez. (Lásd: Scholaaz-
ter név alatt.) 

Dalma. Petőfi egyik színészi álneve 
•\-ideki vándorlása idején. 

Balmady Erzsi, operett-primadonna, 
sz. 1903-ban, SzáÚcsz&ntmái-tonhan. Szín
padra lépett 1925-ben. 

Dalmady Ilka,táncosnő, sz?- IQll-ben, 
Salgótarjánban. Színpadra lépett 1927-
ben. 

Dalmai Nenbauer Nina, színésznő, sz. 
1864-ben, Nagykanksán. Színpadra lépett 
1880-ban, líárpáthy György társulatMÓl. 

Dalmay Artúr , (családi neve: Ku-
binszky Antal), színész, majd színigaz
gató, Bz. 1842-ben. 1866-ban lépett a pá
lyára, megh. 1873. jan. 16-án, Fegyver-
néken. Neje: Dismósi Horváth Júlia, szen
deszínésznő, sz. 1844-ben, Győrött. 1866-
ban lépett színpadra, Erdélyi Sándornál. 

Dalmorés (dalmoréz) Charles, a pá
rizsi nagyopera bőstenorja, sz. Délfrancia
ország spanyol határvidékén, de életének 
javarészét francia színpadon töltötte. 1914. 
máj. 4-én mutatkozott be nálunk a M. 
Kir, Operaházban a »Sámson és Delilá(í-
ban. A francia iskola ismert páthoszával 
énekel és játszik és olyan benyomást kelt, 
miutha örökösen koturnuson járna és ale
xandrinusokat szavalna. (Ez időben a new-
yorki Metropolitan színház és a londoni 
Covent Gardeu tagja volt.) 

Dalmű. A régi magyar színlapokon ezt 
a szót találjuk az opera elnevezésére. A 
magyar tárgyú operák megjelölésére ma ia 
szívesen használják a dalmű kifejezést. 
(V. ö. Daljáték). •• 

Balműszínház. A M. Kar. Operaliáz 
' l i . o.) régi elnevezése 1884. szeptember 
•i7-től október 31-ig. 

Dalnok. Az operai színész neve a régi 
elnevezése szerint. A Nemzeti Színház éne
kes-tagokat még 1870-ben is így nevezi a 
Csepreghy Lajos kiadásában megjelent 
zsebkönyv. DalnoJcnő az énekesnő neve. 

Dalnoki (Kinglarovits) Árpád, apa-
és komikus-színész, színipályára lépett: 
1868. dtec. 22-én. 

Dalnoki Béni, operaénekes, a M. Kir. 
Operaház th. tagja, sz. 1838-ban, Ssabadicán, 
hol már mint gyermek sok hajlamot és te
hetséget tanúsított a zene iránt. MidŐn 
1857. jan. 4-én Havy és Hegedűs társ
igazgatók jólszervezett operatársulattal Sza
badkára jöttek, Dalnokit 3 havi próba
időre szerződtették. lS60-ban Reszler Ist-
v'án első lyrai tenornak szerződtette s első 
nagy szerepe Lyonéi volt a »A'Iárthá«-ban. 
1861-ben Bécsben tanult Lewy Kiohárdlnál, 
az akkoriban nagyhírű énektanárnál, majd 
Eollinuaz János színigazgató meghívására 
Kolozsviárra megy, hol 1862—66-ig volt. 
1867-ben Aradra szerződött; 1870. szept. 
25-én Debrecenben, később Nagyváradon, 
és Kassán találjuk. 1877—78-ig ismét Ko
lozsvárt működött. 23 évig volt vidéken 
hőstenor és lirai énekes. 1879. ápr. 17-én 
fellép a Nemzeti Színházban, a »Márthá«-
ban. 1880. ápr. 1-én a Nemzeti Színházhoz 
szerződött. 1907. március Q-én ünnepelte 
meg 50 éves jubileumát és ezzel az ak
tussal el is búcsúzott a színpadtól. Búesu-
felléptéül »A nürnbergi baba«, Adlam Adolf 
1 felvonásos vígoperája került színre, mely
ben Jonathánt éiiekelte; utána a »Hoff-
mann meséi«-t adták, melyben Ferenc 
szolga szerepét játszotta. 1904. június 1. 
óta a M. Élir. Operaház tb. tagja volt. 
EŐbb szei-epei: Almaviva, Faust, Lyo
néi, Elvino, Ottó (Bánk bán) stb. Később 
egészen a tenor-buffóra adta magiát és 
ezen a téren kacagtató sikereket ért el de
rűs, kedVes humorával és eredeti komiku
mával. Megh. 1914. január hó 29^n, Bu
dapesten, Neje: Conti Fáni, énekesnő, 
sz. 1842-ben, Pesten. Színpadra lépett 
1862. nov. 18-.án, Szabó Józsefnél, Arar 
dbn. 1863—64-ben a kolozsvári Nemzeti 
Színbáz operájának tagja. Működött még. 
Debrecenben, Kassán, Nagyváradón, Sop
ronban, Pécsett, Szabadkán. 1884. nov. havá-
bana M. Kir. Opera énekkarába vétette fel 
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Dálnoky (Gaál) Gyula Dalnoki Viktor dr. 

magát. 1891-ben nyugalomba ment. Kiváló 
saerepei voltak: Nancy (Martba), Adal-
gisa (Norma), Pierotto (Linda), Abigail 
(Nabucco), Boszorkány (Boissy), Margit 
(Faust) sfb. Megb. 190S. oH. I8~in, Buda
pesten, éppen azon előadás alatt, melyben 
fia (Viktor, lásd alább) aratta sikereit, a 
»Mesterdalnokok« Beckmesser szerepében. 
D. nővére: Róza, színésznő, 1863. jan. 
bávában a berlini udvari színbáz ta^ja, 
hova 4000 tallérért szerződött, majd 1864-
ben Kolozsvárott működik. 

Dálnoky (Gaál) Gyula, színész, sz. 
1838. márc. 18-án, Szatmúron, megb. 
1901. okt. 10-én, Npiregyházán. 1859. 
okt. lÖ-én lépett színpadra Keszy József
nél, abol mint intrikus és jellemszínész is
mert névre tett szert. Később rendező és 
színbázi ellenőr volt. 1894. jan. bávában 
nyugalomba vonult. Színművei: »Világos-
vári gyáfiznapokíí, korrajz 5 £elv. Bem. 
vidéken, Német- és Lengyelországban, 
lS6l-ben betiltották. »Spanyol inquisitio«, 
dráma 5 felv. Bem. 1873. Budapest. »Itt 
vau Kossutb!« népsz. 3 felv. 1874. Jász
berényben, sMenyasszony a sírig«, dráma 
3 felv. 1875. Pécsett, »Honfoglalás«, tört. 
dráma 5 felv. »Jézus KrÍBztus«, trag. Go-
vean Félix után fordította, 1875. Pécsett, 
v ^ ^ l »Oroszok BuLgáriában«, népsz. 3 felv. 
1878. Nagj'kauizsán került színre. Neje: 
mint nyugdíjas színésznő elhunyt 1925. 
aug. 7-én, RScosszentmihályon. 

Dalnoki Imre, színész, sz. 1877. okt. 
23-án. Színpadra lépett 1899. okt. 1-én, 
B. Polgár Bélánál. 

Dalnoki István, színész, sz. 1901. dfec. 
23-án, Budapesten, színipályára lépett 
1928. szept. 1-én. 

Dalnoki Lajos, asztalosmester, színmű
író, sz. 1858-ban, Szegeden, megih. 1913. 
júl. 10-én, Budapesten. 1908-ban egy ba
rátja felhívta figyelmét a szegedi Dugo
nics Tál-saságnak a lapokban közzétett nép
színmű pályázatára és addig biztatta, míg 
tollat fogott és »Pesti gyerek<í oímüiel meg
írta első színművét, mellyel 1000 koronás 
pályadíjat nyert. (Előadták Szegeden, 
1910. január hó 8-án). Egyéb mun
kái : sFebér boUókí<, történelmi drá

ma, »Leáiiyrablók«, »Kakasok«, címen 
bohózatot, »Kis emberek« címen tár
sadalmi drámát és »Kastóly és kunybó« 
címen operettet írt, amely nagy sikert étt 
el Limában, (Peru) librettója Pongrácz 
Henriett grófnő ismert szerelmi történetét 
viszi színpadra. ' 

Dalnoki Teréz, színésznő, sz. 189S. 
szept. 17-én, Budapesten. Színpadra lé
pett 1918. márc. havában. 

Dalnoki Viktor dr., operaénekes, sz. 
1868-ban, Nagyváradon. Orvosi egyetemi 
tanulmányait Budapesten, Bécsben és Ber
linben végezte. Énektanulmányait Geirin-
ger bécsi mesternél kezdte meg. Működött 
a pozsonyi színháznál (1900), majd a Nép
színház és 1901. ápr. 25-én a Magyar 
Színház (az operett-régime alatt) tagja 
volt. Egy ideig (1902. szept.-tŐl) a bécsi 
udvari operánál is működött. 1903. jan. 
1. óta a M. Kir. Operaház tagja és egyút
tal fogorvosi gyakorlatot folytat. A hábo
rúban ezredorvosi működést fejtett ki és 
megkapta a koroniás arany lérdemkeresztet a 
vitézségi érem szalagiján és a porosz ki
rályi vöröskereszt badiéfcitményes díszra:-
met. 1928. máj. 24-ón az Operaházban 
megünnepelte 25 éves jubileumát »A de-
n6vér« Erank szerepében, mely alkalomból 
a Signum laudis kitüntetést kapta. Tu
lajdonosa az 50 éves és 60 éves jubileumi 
éremnek és tagja a német becsületrendnek. 
Ezután a Városi Színház főrendezője lett. 
Eőbb szerepei: Biberach (Bánk bán), Ma-
setto (Don Jüan), Napóleon (Háry János), 
Domokos (Earsangi lakodalom), Beckmes
ser (Nürnbergi mesterdalnokok), Schau-
nard (Bohémélet), Zsupán (Cigánybáró), 
Laertes (Mignon), Frédórac (Lalané), Sze
lim basa (Szöktetés a szerályból), Anto-
nio (Eigaro házassága), Erank (A dene
vér), Sekrestyés (Tosca), Papageno (Va
rázsfuvola), stb. Hosszú művészi pályafu
tása alatt minden szerepében kiváló, zeneá 
és színészi szempontból egyaránt elsőrendű 
alakítást produkált. Mint rendező, sŐt mint 
pantomim-színész is nagy sikerrel szerepelt 
abban az időben, amikor a Városi Szín
ház állami vezetés alatt működött. Rende
zői minőségében fedezte fel a többi közt 
Németh Máriát és Székely Mihályt, akik 
ma kiválóságai a magyar énekművészetnek 
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ííalnoky István D'Amant (nán) Leó 

8 Ugyancsak ő protegálta be Mészáros Im
rénél, az Operaház egykori igazgatójánál 
Környei Bélát, aki akkor még baritonista 
volt a Népszínház-Vígoperánil. 

Dalnoky István, színész, ez. 1896. máav. 
17-én, Kolozsvárott, iizíu^adm lépett 1921. 
febr. 9-én. 

Dálnoky János, színész, PZ. 1850. máj. 
16-án, Debrecenben, megli. 1903. jún. 
9-én, Bálcosszentmihált/on. 1868. de
cember hó 23-án leífc színésszé. Mű
ködött Lászy Vilmosnál, Axad'i Gre-
rőnéi, Somog;v"i líárolynál, Krecsányi 
IguáenáJ. 1893. jan. 15-én megülte 25 
éves jubileumát Somogyi Károly társula
tánál, a »Cigány« címszerepében. 1893. jún. 
haváhan az Országos Színészegyesület pénz
tárosává választottál; meg: 

Dálnoky Nagy Lajos, megyei fő
jegyző, sz. 1862. ápr. 9-én, Miskolcon, 
hol a középiskoláit is járta. 1866-ban bor
sodmegyei aljegyző, 1887-ben belügymi
niszteri segédfogalmazó, majd aradi fő
ispáni titkár, 189i-ben megyei főjegyzővé 
választották. Színművei: ))A haragí<, 1 
felv. verses dramolett, 1891. márc. 23-áo 
jelentékeny sikert aratott a Nemzeti Szín
házban és ugyanezen év október SO-áai 
Kolozsvárt, valamint a többi vidéki szín
padokon is. »A pletyka«, YJ. 2 felv. 1906. 
máj. 4-én adták a Nemzeti Színházban. 
»Az attaché apja«, vj. 3 felv. a Magyar 
Színház 1908. ápr. 4-én mutatta be. (A 
darahnak csak az I. felvonását lehetett 
eljátszani, mert a I I . felv. elején a vas
függöny ellensúlya leszakadt, mire a pre
mier másnapra tolódott.) 

Dálnokyné Váczy Vilma, színésznő, sz. 
1844-ben, Élesden, Bihar m., megh. 1888. 
febr. 9-én, Budapesten. Színipályára lépett 
mint népszínmű énekesnő 1858-ban, Ká
rolyi Lajosnál. Működött Krecsányi Ignác-
nál, Jakab Lajosnál, majd újra Krecsá-
Dyinél (1883—86), 1887-bm Csóka Sán
dornál. 

Dalosjáték, a. m. opera, magyarosan 
dalmű. Üaíos actor, az énekes színész, dalos 
actrix az énekesnő neve. A legrégibb dalos
játék a »Pikkó herceg«. (L. o.) 

Dalos-színhűz- (Előbb HökÖm-színbjiz.) 
A fővárosban a VaudeviHe-azínház későbbi 
elnovezése, melyet 1899. márc. 25-ét61 
kezdve Zohli Márton vezetett. Ismertebb 
tagok voltak: Veres Si'mdor és neje, Feny
vesi Enia, Tompa Ida, Dőri Margit, Feny
vesi Margit, Nyitrai, Csíiliaíj Amália (Hat
vaui Károlyné), Balogh István, Horváth 
Arnold éí Zoltí'm Zsigmond. 

Dalszínész, az énekesszínész, azaz opera
énekes megjelölése a régi színlapokon, 
súgókönyvekben, kritikákban, színészi szer-
zőíiésekben. Diűszínészné, tulajdonképen 
opera primadonna, kinek a népszerűségét 
csak a mai operett-primadonnával lehet il
lusztrálni. Hajdanában (1860. előtt), még 
nem volt operett, a dalszinészné volt 
minden, akinek legfeljebb az első táncos-
néval kellett osztoznia a dicsőségben. 

Daltársulat az oly színtársulat neve, 
amely függetlenítve az Országos Színész
egyesület törvényeitől, helyhatósiági enge
dély álapján működik. Tulajdonképen csak 
kivonatos színielőadás tartására szól az en
gedélyük, de általánosságban mégis egész 
estét betöltő színdarabokat adnak elŐ, leg
több esetben a s,zerzői jog semmibevételével. 
Ezek a truppok szabadjára eresztve nem. 
egyszer súlyos kárt okoznak az egyesülethez 
tartozó kisebb társulatoknak, amelyek hiába 
tiltakoznak, ha kerületeikbe osztott közsé-
gekben jóval előttük megjelenik egy-egy 
d'altársulat, amely lejátssza a fővárosi szín
házait műsorának legjobb darabjait s mire 
a rendes színtársulat megérkezik, ezeken a 
kisebb helyeken már kimerítette a közönség 
teherbírását. Az egyesület és a kultuszmi
nisztérium semmit sem tehet ilyenkor, mi
után a daltársulatok, a töbhi színtársula
toktól eltérően, a belügyminiszter hatás
körébe tartoznak s főszolgabírói engedély 
alapján ütik fel sátorfájukat az egyesülettől 
hivatalos társulatok számára lefoglalt köz
ségekben. 

Dalzat — így nevezi az operát a Re~ 
géB. (1842. 3. szám, 22. oldal.) 

D 'Amant (Dán) Leó, m. kir. kormány
főtanácsos, inagyiparos, zeneszerző, sz. 1870-
ben, BiÁáupesten. Munkái: »lSrászéj«, opera 
1 felv. Bem. Tata, 1893. »A prímiáakis-
asszony«, hoK. daloiial és táiucokkal 5 felv. 
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Damiáni László Dancz Nina 

Bem. 1894. jul. 29. Budai Színkör. »A 
saeviUai fodtászs, operett 2 felv. tízövogét 
írta: Bálint Dezső. Bem. 1902. máj. 13-
Magyar Színház. »Mámor«, ballet 1 felv. 
Bem. 1903. Debrecen. »A máltai lovagi, 
operett. Szövegét írta: Befcaioa Gusztávné. 
Debrecenben adták először 1893-ban, majd 
Óbudán, 1894. júl. havában. 

Damiáni László, »bő tud'ományú« pia
rista tanár Szegeden. 173Ö-ben Szeged vá
ros tanácsához intézett beadványában meg
emlékezett arról, hogy mily célszerű volna 
Szegeden egy színházat építeni. A tanács 
javaslatát elfogadta. 1735. nyárutó 1-én 
fel is épült a színpad; amikor is ő tartott 
bevezető beszédet. (Szegedi Híradó, 1860 
22. szám). 

Damó Os2Íkárj hírlapíró, sz. 1866-ban, 
Szegeden, megh. 1927. jan. 22-ón, Mis-
holcon. Szegeden kezdte pályáját, majd a 
aMagyarországíi és más lapok redakciójá-
ban dolgozott. Szépirodalmi téren is dolgo
zott, regénye, novellái jelentek meg, majd 
a háború kitörésekor haditudósító lett. 
Évekig járta a 5iarctereket és küldte színes, 
érdekes tudósításait. Utoljára a miskolcá 
»Ileggeli Hírlap«-nál dolgozott. Színmű
vei: »Az állomásíí, vj. 1 felv. Bem. 1912. 
okt. 1. Miskolc. »Urak és parasztok<í, szmű 
3 felv. Bem. 1913. máre. 1. Eger. (Mű
kedvelőkkel) . 

Dams Nepomukj prágai operaénekes, 
1833. szept. 25-én lépett fel a pesti német 
színházban, a »!Fra Diavoloíí címszerepé
ben. sCsinos termete, fiatal alakja, helyes 
beszédé s mímelése ajánlják Őt. Alsó oc-
távájának hangjai ugyan nem nagyon 
'gyengék, éneklésének tökéletes szilárdsága 
hibázik ugyan még, de különben jelesen 
vivé szerepét s közép s felső hangjai erős, 
tiszta falzettja átaljában tetszettek.« (Hon
művész, 1833. 152. száma). 

Dán András, színész, sz. 1895. márc. 
28^án, Karcagon. Színpadra lépett 1924. 
júl, l-én- Kéje: Mobiár Rózsi, színésznő, 
sz. 1898. febr. l l ^ n , Szekszárdom. Szín
padra lépett 1924. júl. havában. 

Dán Izabella, színésznő, sz. 1851. febr. 
8-án, Nagyváradon. Színpadra lépett 1893-
ban. 

Dán KataHn, szánésznő, sií. 1888. fcnáj. 
9-én, Budapestm. Színpadra lépett 1910. 
d'ec. 6-án. 

Dancour (dankúr) fr. író. Színmüve: 
))A törvénytelen apa«, énekes boh. 3 feJv. 
Társszerző: Vaueaire. Bem. 1904. okt 14. 
Király Színház, (í'ord. Mérei Adolf.) 

Dancsö György, színész, sz. 1894. máj. 
5-én, Homcsión. Színpadra lépett 1922. 
dec. bávában^ 

Dancz Ferenc id., színész, sz. 1842-
ben, megh. 1875. aug. havában, Kisúj-
szúíláson. Színpadra lépett 1860. jún. 
30-án. Neje: Oroszi Hortenzia, ezínéeznő, 
meg'h. 1881. márc. 22-én, Budapesten. 
Előbb a Népszínház tagja volt, utána a 
vidéki színpadokon találjuk. 

Dancz Ferencné if j . , színésznő, m ^ h . 
1904. jún. havában, Budapesten, 80 éves 
korában. 

Dancz Is tván, színész, sz. 1895. júl. 
2l-én, Kassán. Színpadra lépett 1925. 
júl. l-én, 

Dancz Lajos, színész, .sz. l849-b6n, 
Nagyváradon, megh. 1906. nyarán. Szí
nész lett 1866-ban, Fehér Károlynál, 1884-
ben igazgató lett. 1887. szept. havában 
rendőrségi szolgálatba lépett. 

Dancz M n a , színésznő, sz. ISÖS-ben, 
Áradon, megh. 1896. máj. 12-én, Buda
pesten. Színészgyermek lévén, (atyja Z). 
Ferenc) már 3 éves korában játazott a 
kolozsvári színpadon, azután ott találjuk 
a nevét a kassai, aradi, nagyváradi, mis
kolci színlapokon. Mint naiva indult el 
pályáján és szerte az országban értéket 
jelentett a nevQ. 1875. naiáj. 26-án mint 
vendég fellépett a Nemssti Színházban, a 
»Csók« Maritta szerepében. Ezután Ko
lozsvárra hivták, majd onnan a Népszínház 
tagjai sorába lép. Nemsokára Lajos fi
vérével színigazgatásba fog, cte a kísér
let kudarccal végződött. 1876-ban ezért 
megvált a színpadtól. 1877. máro. 6-án 
Herczeg Bertalan hontmegyed főszolgabíró 
neje lett. Ez év márc. l-én vógl^ bú
csúzik a színészettől, de 1878. márc. 13-án 
a vk^ ismét visszabozza. — Nővére: 
BAza, színésznő. (Lásd: Dö:me Lajoené). 
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Dancafcay Sarolta Dankó Erzsi 

Danczkay Saroltja, operaénekesnő. Ma-
leczkynó tanítványa volt. 1895. dece. 15-ón 
mutatkozott be a M. Kir. Operában, a 
»Próféta« Bertha szerepében. Ezután Mün
chenben tovább képezte a hangját. 1896. 
jún. 23-án ismét fellépett az Operában, 
a »Sába királynő« szerepében. 

Bandin György, Moliére egyik ki
váló vígjátéka. (Ostoba, gőgös, gazdag 
paraszt, akiit felesége, aki nemes család 
lánya, minduntalan felszarvaz és igy min
denféle bajba keveredik.) Első előadása 
1853. ápr. 19-én volt a Nemzeti Szín
házban »Fórfi galibák« c. alatt, Kazinczy 
Gábor fordításában, László Józseffel a 
főszerepben. Angelika Latkóczyné volt, 
SotenvxUe: Szentpétery Zsigmond, Neje: 
Miskolczi Júlia, Clitandre: ?eleky Mik
lós, Claudine: Tóthné, Lubin: Heged üs, 
Colin: Petrik. Jj-adan 1868. okt. 21-én 
adták, ezzel az alcímmd.: »vagy a papucs-
koi-mány«. (Igazgató: Follinusz János 
volt.) Uj betanulással (a Nemzeti Szín
házban) 1881. Bzept. 9-én, dr. HevesiSán-
dor ú] fordításában 1904. ápr. 16-án ad^ 
ták, Gahányí Árpáddal a címszerepben. 
Eepriz© a Belvárosi Színházban, Harsányi 
Eezsövel a címszerepben: 1920. dec. 18-án 
volt. (Dr. Hevesi-féle fordítás szerint.) 

D'Andrade Ferenc , lisszaboni sziüle-
tésű operai baritonista, 1894. máj. 1-én 
vendégszerepelt, a M. Kir. Operaházban, 
a »Bigoletto«, majd a »Don Juan« címsze
repében. 

D'Angelo Dante, színész, B2. 1900. 
júl. 24'ón, Temesváron. Színpadra lépett 
1924-ben. 

D'Angeri Anna, énekesnő, 1879. jún. 
17-én lépett fel a Nemzeti Színházban, a 
»Hugonották«-ban. 

Dániel Antal, az aradi színészet lel
kes pártfogója volt, 1849-hen nagy áldo
zatot hozott a helyi magyar S2ánészet meg
teremtéséért. 

Dániel Béla, színész, fordította Ger-
hard Hauptmann »Téli ballada« c. dtá-
mai költeményét, bem. 1920. okt. 16. TJj 
Színpad. > 

Dánielné Lengyel Laura, írónfí, sz. 
1877-ben, Ujfehértón, (Szabolcam.). írói 
működését a Budapesti Hírlapnál keaito, 
ahol később tíz esztendőn keresztül az iro
dalmi és színházi rovatot vezette. 1927-
ben kivált a Budapesti Hírlap szerkesztő
ségéből és a Pesti Hírlapnál dolgozik, 
emellett heti lapokba és folyóiratokba is 
áUaudóan írt. Állandóan foglalkozik szín
házi kritikával tárgyilagos szellemben, fi
nom műveltséggel. Színművei: »A császár 
anyja«, szmű 3 felv. bem. 1921. saept. 
30-án a Magyar Színház. »Tűzhalál(í, tört. 
szmű 3 felv. bem, 1923. márc. 23-án, a 
Nemzeti Színházban. Két egyfelvonásos 
szművét: »Teréz«, (1921. dec. I Ö-én) éa 
»Pardon, felség«, (1928. jan. 2-án) adták 
az Andrássy-úti Színházban. A Magyar 
Színművészeti Lexikon munkatársa. 

Danis Győző, színész, sz. 1903. ápr. 
14-én, Bvdapesten, ahol atyja: Z>. Mi
hály, nagyiparos, anyja neve: Stettka 
Jusztin. Faragó Sándor színtársulatánál 
kezdte a pályát, 1925-ben, majd Deák 
Lőrinchez szerződött, később Gulyás Meny
hérthez. Játszott Veszprém', Kaposvár, Szé
kesfehérvár, Kecskemét stb'. közönsége 
előtt. 

Danis Jenő, drámai rendező, jellem-
színész, sz. 1888. márc. 6-án, Nagyka
nizsán, Zalám'. Atyja tanár volt. A szí
nészpályát Rácz Dezső színtársulatánál 
Breznóbányán, (Zólyom m.) kezdte. Mű
ködött Szabó j^erenc, Almássy Endre, 
Püredj'" Béla, Nádassy József, Asz-
szonyi László és Fodor Oszkár színtársu
latánál. A háború előtt Balassagyarmat, 
Ipolyság, Körmöcbánya, Nagyszombat stb. 
városokban, majd két évig Szegeden, míg 
1916. óta állandóan a pécsi Nemzeti 
Színház tagja és főtitkára. Pécsett 1926. 
telén az ideiglenesen városi kezelésbe vett 
színhílznak a városi tanács bizalmából igaz
gatója is volt. Szerepei: Vén gazember. 
Bíboros, A cigány, Othello: Jágó, Haza
járó lélek: Mérnök, Fösvény, Képzelt 
beteg, Tiborc, Ember tragédiája: Lucifer 
stb. 

Danktí Erzsi, színésznő, sz. 1895. 
máj. 28-án, Ifassáw. Színpadra lépett 1917. 
jún. havában. 
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Daukó Pista Divnkó 'Pípta 

Bankó Pis ta . (1858—1903.). 
Nem is igaz tán, csat mese, 
Kgy édes-bús magyar r ege . . . 
Szegeden a Tisza mentén 
Élt egyszer egy cigánylegény. 
Kopott cigány, szegény, árva, 
Nem volt csak egy nótafája. 
Nótaiiá,ja,.. s egy bús szíve. . . 
Könnyes gonddal, fájdalommal. 

Száz édes-bús dallal tele! 

Ez a szegény,' egyszerű tiszaparti eigány-
poéta, aki istenáldotta tehetsége révén a 
magyar dal Petőfije, a kilencvenes évek 
leghíresebb nótafája lett — Dankó Pista 
volt- 1858-ban született Szegeden, a felső
városi cigányfertály Hangász uccájában. 
Atyja, id. Dankó István, híres szegedi ci
gányzenész volt, akit kilenc éves korában 
vesztett el. Szegénysége miatt mindössze 
négy elemi iskolát végezhetett; hegedűlni 
is csak annyit tudott, amennyire atyja 
néhanap tanítgatta. Az öreg Dankó Pista 
halála után annak jóbarátja: Erdélyi Náci, 
a hírneves szegedi cigánykirály vette párt
fogásába, aki felismerve a j>rajkó<í tehet
ségét, kitanította a »mesterségre<(. Nem is 
vallott vele szégyent. Dankó Pista tizenöt 
éves korában mint prímás, már saját zene
kara élén működött, Szatymazon. I t t is
merte meg Joó Ferenc egykori szegedi arc-
képfestŐ, szatymaai birtokos Ilonka nevű 
leányát is, akit az apai házból regényes 
módon megszöktetve, feleségül is vett. 
ZenekÖltoi tehetsége huszonnégy éves korá
ban kezdett kibontakozni. Els(ő népdala a 
»Nem jó mindig, minden este a fonóba 
eljárni. . .« volt, melynek szövegét az akkor 
Szegeden lakó Pósa Lajos írta s melyet 
zongorára Barna Izsó zeneszerző, a régi 
Népszínház karnagya tett le. Dankó Pista 
ezzel a dalával egyszerre ismertté lett. S 
«z a siker nyitotta meg az édes-bús ma
gyar nóták kiapadhatatlan ősforrását: po
éta-leikét . . . Miásodik nagysikerű műve az 
ugyancsak Pósa Lajos szövegére írt»Habra 
hab siet,...« című műdal volt, melyet 
Blaháné betétszámként LvJíássi Sándor 
»E,ebeka« című népszínművében tett nép
szerűvé. Ett,ől kezdve a szegény, kopott 
szegedi eigánypoéta előtt megnyíltak a 
pesti zeneműkiadók csukott a j ta ja i . . . És 
Dankó Pista nótafája dalbokrétába bo

r u l t . . . 1886-ban Moher György sZsellér-
leány« című népszínművének öeszes dalai 
már Dankó Pista szerzeményei voltak. A 
darab szegedi bemutatóján a közönség Ban
kót két gyönyörű babérkoszorúval tüntette 
ki, a legszebb dalai pedig: »Páros élet a 
legszebb a világon...« és »Isten veled, vén 
eperfa« elterjedtek az egész országban. 
1887-ben írta egyik legelterjedtebb dalát, 
a »Még azt mondják, nincs Szegedén bo-
6zorkány«-t. Ezt követték a sSzőke kislány 
csitt, csitt, csitt!«, »Vásárhelyi sétatéren 
Béla cigány muzsíkál«, .»Egy csillag se 
ragyog fenn az égen«, »Nem átkozom' ibo
lyakélt szem6det«, »Szegedében szokása a 
leányuak«, )>Lemondás« (műdal), »Ne 
gyónj nekem, minek gyónnák, »HaUod, 
rózsiám, Katikax, »Eltörött a hegedűn4...cí 
stb., stb. 1894:-ben szerzetté a Wekerlénelc 
szentelt nótákat, a »Visszajütt a fecskema-
dár« és »Megmond'ta régen Wekerle.. .(̂  
Ezeket egész Budapest énekelte. Dalpályá
zaton mindig Dankó Pista nótái vitték 
el a babért. Az »Uj Id,ó'k« pályázatán 305 
versenytársa közül )>Zúg a szélvész, hábo
rog a Balatoní< című nótája nyerte a 300 
koronás első díjat. Az akkor a£tg harminc
hét éves Dankó Pista miár 313 dalt szer
zett. Ennek a hatalmas dalbokrétának 
minden szál virágát ki tudná itt felso
rolni? De bár Dankó Pista oraaághírű 
nótafáján újabb és újabb dalvirágok nyíl
tak, ez a lelkében oly mérhetetlen gaz
dag zseni mégis szegény ember marad't. 
Poétasors ez. Ö csak alkotni tudott, de 
műveinek értékesítéséhez nem volt tehet
sége . . . így a híres szegedi nótafa arra 
is riászoriüt, hogy hegedűje mellé még 
vándortarisznyát is akasszon nyakába. . . 
1890-ben daltársulatot szervezett, mellyel 
több ízben barangolta be az országot. Sőt 
Oroszországban is járt. Ezen vállalkozásá
val Dankónak — a pénzszerzésen kívül 
— még az a nemes célja is volt, hogy 
a magyar népdalt terjessze s az elszaporo
dott német daltársulatok hatását egyen
súlyozza az országban. Szerzett is egy kis 
szőllőt a csengődi pusztán, de amikor 
daitermésének drága fürtjeit már boldogan 
szüretelhette volna: a kilencvenes évek vége 
felé betegeskedni kezdett. A sok küzdés, a 
tenger gond megtörték amúgy is gyenge 
szervezetét. Fellépő tüdőbaja ellen Wlas-
sies Gyula kultuszminiszter és író barátai 
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Hanner Margit Mária DarabváltoMs 

San Eemóba küldték,- de már meggyó
gyulni nem tudot t , . . 

Bánatos két mély szemében, 
Gyilkos láz gyúlt minden éjjen, 
Dalos keble egyre horpadt . . . 
Nótás lelke sorvadt. . . sorvadt.. . 
Mikor hattyú-dalát írta, 
Minden könnyét belesírta: 
»il/osí va7i a nap lemenőbe...« 
S eltörött a Dankó Pista 

szépen szóló hegedűje . . . 

Igen. El töröt t . . . 1903. márc. 29-éu, 45 
éves korában, szeretio hitvese karjában el
pattant dalos szívének édes-búsan zengő 
húrja,... A magyar dal trubadúrja, a 
mélabús magyar nóták sokat szenvedett 
költője meghalt. Holttestét Budapestről 
Szegedre szállították és ott temették el a 
szjőke Tisza-partján, ahol ércszohra örök
kön hirdetni fogja áldott nevét. 

. . . És azóta nincsen nóta, 
Amely olyan szépen szólna, 
S hegedűnek nincs négy húrja, 
Amely úgy zokogni tudna! 
Dankó Pista nótafája v . . 
Szívünk-lelkünlí sír utána! 
Sír az erdők vad'galamhja 
'''tí húsán szól a JcecslceméU 

üreg templom nagy Jiarangia!.. .« 
(Siliga Ferenc.) 

Danner Margit Mária, színésznő, sz. 
1902. máj. 6-án, Szegeden. Színpadra lé
pett 1926. ápr. 1-én. 

D'Annunzio Gábrielé, olasz író, sz, 
1864-ben. 1898-ban képviselővé választot
ták. Olaszországban nagy szerepet ját
szott feltűnő viselkedésével, de költői tehet
ségével ás, melyhez fogható nincs a mai 
olasz irodalomban. A háború alatt mint 
repülőtiszt vakmerő bravúrokat követett el, 
a háború után az 6 közbelépése szerezte 
meg Olaszországnak Fiumét. Nálunk elő
adott színműve: »A holt város«, trag. 5 
felv. Ford.: Márkiis László, bem. 1907. 
márc. 24-én, a Thália Társaság színpa
dán. (Ez volt hazánkban az első D'Annun-
zio-bemutató.) »Jorio leánya« (La Figlia 
di Jorio) tragédia, bemutatta Grosso Gio-
VQnni társulata a Magyar Színházban, 
1908. okt. 24-én. »Franeesca da Rimini<(, 

dalmű 3 felv. 4 képben. Operaszöveg át
alakította Tito Eicordi. Ford. Lányi Vik
tor. Zen. szerz. Riccardo Zandonai. Bem. 
1929. máj. 3. M. Kir. Operaház. 

Dános Árpád, baritnn-éuekes, a Mader-
féle Vígoperánál kezdte a pályáját. 1914. 
máj. 7-én fellépett a M. Kir. Opera
házban, a »Troubadour«-ban. Ez időben 
Hamburgban működött. 

Dányi Dóri Etel , színésznő, sz. 1894. 
dec, 31-én, Ka'isán. Színpadra lépett 1925. 
júl. 1-én. 

Dájiyí János , színész, sz. 1S84. szept. 
13-án, Léken, (Abaujtoma m.) • Szín
padra lépett 1905-ben. 

Dányi Panni , táncosnő, sz. 1906-ban, 
Egerben. Színpadra lépett 1923-ban. 

Darab. A színdarab rövidített neve a 
színészek ajkán. (Lásd: Színdarab, The-
atrumi-darah.) 

Darab-berendezés, a rendező első mun
kája, mely abból áJl, hogy a darab egy 
olyan példányába, amelybe a szöveg lap
jai közé tisíia papiros van kötve erre a 
célra, apróra beír a szöveghez alkalmazott 
jegyzet alakjában mindent, ami az elő
adásra vonatkozik. A díszletnek, amit az 
író leír, megrajzolja az alaprajzát, s a 
rajzon feltünteti nemcsak a bútorok állását, 
hanem minden rekvizitumnak is a pontos 
lielyét, aminek szerepe van a darabban. 
Aztán pedig jelenetről-jelenetre haladva 
beírja az alaprajznak megfelelően minden 
színész színre lépésének' a pontos helyét, 
minden állását ós minden helyváltoztatá
sát és fontosabb' játékát is. Kijelöli a né
maszemélyzetre nézve is a végszót, mind
arra, aminek a színpadon történnie kell, 
legyen az zene, világítás-változtatás, 
mennydörgés, kutyaugatás avagy kanári-
csicsergés. 

Darabos játék-szót azon színielőadásra 
mondják, amelynél a színész egyes je
lenéseket elejt, másokat pedig — hatásra 
számítva •— túlságosan kiszínezi. 

Darabyáltozás, rekedtség, betegségva^ 
ehhez hasonló esetben szokott történni, 
amit a színház igazgatósága fekete tál>-
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Darás József Darvíia Eraő 

Ián ezofcott liírül adni. A fővárosi hirdetŐ-
oszlopoion az állami színházak a darab-
yáltozást kis piros színlappal jelzik. 

Da rá s József, színész, sa. 1889. jaa, 
26-ánj Sopronban. Színipáljái-a lépett 
191 í. jún. havában. 

Dárdai Gyula, színész, a Képszínliáz 
volt tenoristája. ElŐbb betűszedő volt, szép 
tenorjával feltűnt a dalárdában. ElsŐ íz
ben német színpadókon aratott sikert, mű
ködött Berlinben, Bécsben, Königsbergben, 
Hamburg"ban, sőt Londonban is, hol elsŐ 
feleségével. Münclihausen bárónővel há
zasságra lépett. Egyideig a gyapjú ucoai 
német színháznál is működött. 1887-ben 
vendégszerepelt a Képszínházfaan, az »An-
gottfc. operettben. 1888. febr. 1-én az inté
zethez szerződ'tették. I t t iműködött 1894^ no
vember haváig, Megh. 1895. máj. 27-ón, 
Budapesten. Második neje: Csepcsányi 
Flóra, énekesnő. Eia; D. Viktor, színész, 
sz. 1894. szept. 4-én, Budapesten, színipá-
lyiára lépett 1921. júl,, havában. 

Dárdai Sándor, színész, sz. 1897. dec. 
30-án, Btidapesten. Színipályára lépett 
1922-ben. 

Dá rday Ferenc , a kereskedelmi minisz
térium miniszteri tanácsosa, 1926. nov. 
15-én a Városi Színház .operaigazgatója 
lett. 

Daráczi Kóza Markos GyÖrgyné, szí
nésznő, sz. 18Ö7. febr. 12-éu, Máramaros-
sdgeten. Színipályára lépett lS80-ban, Be
nedek Józsefnél. 

Dardezy Iltca, színésznő, sz. 1860. szept. 
11-ón, Máramarosssigeten. Bényei István 
volt színigazgató 1879-ben mint gyermek-
lányt magához vette és színpadra kifcépez-
tetto. Játszott Kolozsvár, Szeged, Arad, 
Pozsony, Budapest színpadjain. 1912. jan. 
1-én nyugalomba ment. 

Daröczy Zsigmond (lázári), hősszínesz, 
sz.̂  lS51-ben, megh. 1879. június hó 
1-én, Szombathelyen, GrerSffy Andor tár
sulatánál, í íeje: SzSrfi Eszter, sz. 1856. 
nov. 17-én, Hódmezővásárhelyen- Alig vé
gezte el iskoláit s már 15 éves korában 
színésznő lett, Csaby Imrénél. 21 évi mű
ködéé utáű 1899-ben nyugalomba ment. 

Darigó Norma, színésznő, sz. 19ÜU. 
aug, 24-én. Színpadra lépett 1927. már.;, 
lo-én. 

D'Arr igo Kornél , színész, sz. 1886. 
apr. 18-án, Fiúméban. Atyja VArrigo 
Franeesco Sciuto, mérnök. Iskolai tanul
mányait ugyanott, majd Firenzében és 
Budapesten végezte. Előbb a Eerenczy Eá-
roly-fóíe kabaré tagja volt, 1914. ápr. ha
vában a Népopera tagja lett. 19i8-baa a 
miskole-egrí színháznál működött, majd' 
ez év aug-. 1-én a Eoyaí Orfeum tagja, 
onnan a Városi Színház szerződtette. 1920. 
óta a Király Színházban játszott. 1927-
ben a Városi Színház tagja lett. Főbb sze
repei: Fereue császár (Három a tájic), Of-
fenbach címszerepe, Csontai Lőrinc (Csó-
fconszerzett vőlegény), Szentgtróty (Mesék 
az írógépről), Armeutano (Asszonykám), 
Gróf Szergics (Bibornihás asszony), Gróf 
(Gyurkovics' fiúk), Calaccini (Levendula), 
Herceg (Eekete gyémántok) stb. 

Darvai (Vajnági) Miklös, színész, sz. 
1862. aug. 17-éji, Nyirbogáton. Színpadra 
lépett 1871. febr. 15-én, Balogh György 
társulatánál. Neje Gasparih Erzsébet, szí
nésznő, sz. 1872. nov. I9-én, Selmecbá-
nymi. Színipályára lépett 1918-. jún. ha-
viábau. 

Darvai Míklósné, (Cs.n.:VifézÁnna), 
színésznő, sz. 1868-ban, Gyulaházán. Szín
padira lépett 1884. ápr. havában. 

Darvas Aladár,hírlapíró, sz. lS57-ben, 
Veszprémben. Ü. o. végezte tanulmányait, 
melyet később Pesten folytatott. EgyidŐben 
tanító volt. Színművei: »A leányasszony«, 
népsz. 1881-ben adták a Budai Színkör
ben, fenéjét szerzetté: Bosenthal Emil. 
»Galamb Juliscc, népsz. Az 1881—82-ik 
népszínházi népszínmű-pályázaton kitünte-
tésbm részesült. 1883-ban Miskolcon ad
ták. »Két család'í<, népsz, 3 felv. 1882. 

Darvas Erneszí in, koloraturénekesnő, 
sz. Budapesten. Tanulmányait a budai ze
nedében végezte, innen Bécsbe ment, ahol 
az An der Wien-be szerződött, idegen név 
alatt. Azután Párizsban működött. 

Darvas Ernő, színész, sz. 1884. febr. 
15-én, Rimaszécsen (Gömörm.). Színpadra 
lépett 1904. júl. havában. 

320 — 







Darvas Ernő Darvas Lili 

Darvas Ernő, színigazgató, sz. 1894. 
á'ec. 23-án> Budapesten. Színpadra lépett 
1921. szept. 1-én. 

Darvas Ferenc, udvari tanácsos, Pest-
megjfi küldötte, lelkes híve volt a magyar 
ezíréezetuek, kiről Verseghy Ferenc az Em
iékeztető oszlopban azt ír ta: smegérdemli, 
hogy neve az Oszlopnak tetején tündököl
jön, mert az 1796-iki országgyűlésen a ma
gyar nyelv ügyében . . . háromszor győz 
vala szívet. Mert maffi/arul szóllott a Ma
gyar Öszefc előtt.í< 1807-ben báró Wesse
lényi Miklós ő reá bizta társulatát, mely
nek E m j i Mihály volt a vezetője, 1808-
ban tagja volt a magyar színtársulat fe
lett ügyeletet tartó bizottságnak. 

Darvas Jözsef, karnagy, sz. 1906-ban, 
Btuhpesten. SzínipáJyára lépett 1922-ben. 

Darvas Lili, színésznő, sz. 1902. ápr. 
10-én, Budapesten. Atyja orvos volt, aki 
leányát tudományos pályái'a szánta. D. L. 
azonban hat gimnáziumi osztály elvégzése 
után a színipályára vágyott s Góth Sándor
nál készült a színpadra. 1920. jún. 13-án 
»Komeó és Juliá«-ban mutatkozott be Bu
dán, s fellépése elég élénk visszhangot kel
tett a sajtóban. A folytatásra azonban 
nyolc hónapig kellett várnia. 1921. febr. 
5-én Beöthy László az Ő testére szabott át 
e^j vígjátékot, s a »Buzavirág« c. darab
ban, a Magyar Színházban, kirobbanó si
kerrel érkezett be az ismert színművész
nők sorába. Három évig maradt tagja a 
Magyar Színháznak 8 itt aratta emlékeze
tes diadalait. »Gübertec< (Prou-Frou) 
L'Aiglon (címszerep), Lonti (Égi és földi 
szerelem), »A cárevies« (címszerep), Mima 
(Vörös malom), mind megannyi jelentős ál
lomásai a lendületes művészi pályának. 
1924. nov. lő-én lépett föl először a Víg
színházban, mint szerződött tag, s itt 
a Molnár Ferenc-drámák vezető női sze
repei vártak rá. De csak az »Üvegeipő« 
IrmájánalS megmintázására és az orosz 
»Nyu« címszerepének eljátszására nyílt al
kalma, mert Qgy év után 1925. dec. 23-án, 
már a bécsi Josefstádter Theater tagjaként 
németül játssz;a Molnár Ferenc »E,iviera« 
c. vígjátékának főszerepét. Alig néhány 
hónap múlva a berlini Comedie színház
ban a »Viktoria;< e. darabban lép a kö

zönség- el 8 viszi a darabot százas siker
sorozatra. 1926. jún. 10-én Molnár Fe
renc felesége lesz, 8 azóta, megszakítás nél
kül, Keinhardt Miksa társulatának^ vezető 
művésznője. Darvas Lili eddigi pályáján 
megmaradt a dráma terén, csakhogy a 
klasszikus irodalom helyett a modern 
dráma területén futott be ragyogó pályát. 
Ha Darvas Lili művészi egyéniségét vizs-
oáljuk, nyomban előtérbenyomul a drá
mai színjátszás alapvető követelménye, 
amelyet csak a hivatott rejt magában, s ez 
a valami, csak akkor kerül felszínre, ami
kor a művésznő, lélekkel teli, igazi köl
tői alkotást tudott életre kelteni a festett 
vásznak és világító testek birodalmában. A 
drámai színjátszásnak ez a titka: a ícÖltSi 
lelkirokonulás. Az igazi művész nem költŐ, 
de a maga teljes egészében átlényegül abba 
az alakba, akit a költő szavakba öntött és 
ugyanakkor, mikor az emberi agy felfogja 
a szavak értelmét, pontosan az az alak ele
venedik meg előttünk, aki a szavak meg
értésének pillanatában lelkünk érzékeny le
mezén kap képet. Darvas Lili ilyen drámai 
színésznő. 'Hógj esztendei színpadi műkö
dése után, azok az alakok, akiket Ő keltett 
életre, még ma is élnek. Ö is drámával in
dult el, Melinda, vagy Gertrudis, Elektra, 
vagy Iphigénia, Stuart Mária, vagy Julía 
feladatai égtek, vágyva-vágyóan lelkében, 
de a sors úgy akarta, hogy ő ne másolato
kat készítsen, vagy esetleg új formát ad
jon ismert alakoknak, hanem ujat teremt
sen, új figurák színpadi életének legyen 
alkotójaí, s a modern dráma nőit adta föl 
számára megoldandó kérdésül. 'í^^^yóvi ma
gyar színpadi' tündöklése összeesik Molnár 
Ferenc egészen különálló írói korszakával. 
»Az égi és földi 8zerelemí< Lonti-ja, Mima 
szerepe a »Vörös malom«-ban és az »Üveg-
cipŐ« Irmája Jelentik Darvas Lili művé
szetét, egyben őt, magát is. Ez a három sze
rep — elvonatkoztatva attól a költői szán
déktól, hogy a szerep kiépített, minden 
színjátszó skálával ékes ^ a l o m legyen 
művészi munka kiélésére — önmagában 
véve jellemvázlat volt,, s ebbŐl kellett Dar
vas Lililnek hús és vér valóságú modern 
nőt ábrázolnia. Nem fontos ebben a pil
lanatban, hogy maguk a drámák örökbe-
esüék maradtak-e, befutották-e azt a világ
sikert, amelyet a költŐ nem e^ drámája 
elért, eUenben az a lényeges, hogy Darvas 
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Lili színjátszó művészete ebbea a szerep-
ciklusban maradandót alkotott. Az 5 drá
mai ereje, az Ő ábrázoló művészete a kéz
zelfogható, az ő elhangzott szava a visz-
szacsendülőj az ő figurája a ma is élŐ, s 
ha a három dráma közül akármelyik kelne 
életre, kép, szobor, vagy bárminő ábrázo
lás nélkül is Darvas Lili művészete ugrik 
elő a szerepből. FŐerossége a lelki elemzés, 
amelynek réseit kitöltik a kötő szavai, s 
az egész adja a tényleg élő emberi ala
kot. Nem csekély értékű kelléke, külső meg
jelenése, amely termetének szabályosságá
ban és részarányosságában és karcsú, nyú
lánk méretében^ s nem utolsó sorban arcá
nak szépségében hat. Mindezekhez járul 
a hangja. Bársonyos, mély, de csengő, szí
nes, drámaiasan megcsukló, s ebben olyan 
ritka jelenség, hogy külföldi szereplésé
nek első sikerét éppen a csodásan zengő 
hangja révén érte el. A külső és belsŐ 
tulajdonságok és művészi kincsek kiegészí
tője a magasfokú intelligencia és a ki
váló nyelvérzék, amely képessé tette. Hogy 
szinte marói-holnapra a német színészet 
büszkesége legyen, de egyben megmaradjon 
a magyar színjátszás örök értékének. 

(Boross Mihály.) 

Darvas Mór dr. Fordítása: »MarjorÍ6 
nénike«. Irta: Zmigwill Israel. Bem. 1911. 
szept. 20-ián volt a Nemzeti Színházban. 

Darvas Vilmos, színész, sz. 1899. á.pr. 
13~án, Budapesten. Színipályára lépett 
1922. júl. havában. Neje: Pászti Margit, 
színésznő, sz. 1899. jún. 29-én, Budapesten. 
Színipályára lépett 1924. júl. l-én. 

Darvasi Klári, színésznő, sz. 1903. 
márc. 6-án, Budapestéül. Színipályái'a lé
pett 1928. szept. l-ón. 

Daudet (dode) Alphonse, francia író, 
sz. 1840. máj. 13-án, Mmesben, megíi. 
1897. dec 16-án, Péizsban. A francda 
realisztikus regényírás egyik nagy mestere, 
kinek regényei még ma is igen nagy ol
vasóközönséget gyönyörködtetnek. Nálunk 
színre került művei: »A nábűb«, szmű 5 
feiv. ford.: Fái J. Béla. Bem. 1880. máj. 
9-én, Nemzeti Színház. »Az arlesi leány«, 
népsz. 4 felv. »A létért való küzdelems 
e. szmű, bem. 1894. dec. 7-én, új be
tanulással 1902. okt. 16-án, Nemzeti Szín

ház. »Sappho«, szmű 5 felv. Tsz.: Belot 
AdoK. Ford.: Ábrányi Emil. Bem. 1912. 
okt. 25-én, Nemzeti Színház. 

Dauthendey Max, német költő, sz. 
1867. júl. 25-én, Wiirzhnrgban, megh. 
1918-ban. Színműve: »Kacagni — meg-
halniíí, trag. 1 felv. Bem. 1912. ápr. 6. 
Uj Színpad. 

Dávid József, színműíró. Színműve: 
»Vezeklők«, eredeti dalmű 3 felv. Társ
szerző : Gál Gyula. Zenéjét szerz.: Farkas 
Ödön. Bem. 1894. ápr. 24. M,. Kir. 
Operaház. 

Dávid Mihály, színész, sz. 1898. máj. 
25-én, Fél-Fnyeden. Atyja: D. Vümos, 
magánhivatalnok. Érettségit a tatai gim
náziumban tett, majd jogot hallgatott. 
1921-ben kitüntetéssel hagyta el a szí
nészakadémiát. A világ'háború után mint 
hadnagy szerelt le. Küzdött az orosz és 
olasz fronton, hol meg is sebesült. 1921. 
szept. haviától a Magyar Színház tagja. 
1927. júl. havában a »Színházi Élet« 500 
pengős nyaralási jutalomdiját nyerte el-
Szerepei: Szapolyai (II. Lajos), Dunois 
gróf (Orleartsi szűz), Jáams (Vörös ma
lom), Síepcm (Oroszország), Marsall szí
nésze (Ibolya), Fuchs úr (Szeretek eg -̂
színésznőt), Vak Mihály. (Uj földesúr), 
Szargej (Engem szeress), Hodgeson (Eső), 
Törvényszéki elnök (Névtelen asszony), 
Gavorin (Hotel Imperial), Franci (Kül
város), É.ans (Altona), FeleM (Hivatal
nok urak), stb. 

Davidov Sándor, orosz udvari énekes, 
a péter-^ári császári Mária-színház első te
noristája, 1903. ápr. 30-án vendégszerepelt 
a M. Kir. Operaházban, a »Oarmen«-ben, 
mint DoTh Jósé. 

Davis Gusztáv, magyar születésű né
met vígiátékíró, sz. 1840-ben. Színművei: 
»Jabuka«, operett. Társszerző: Kalbeck 
Miksa. Zenéjét szerz.: Strauss János. 
Fordította: Megyeri Dezső. Bem. 1895. 
szept. 21 . »Heirathn6stí<. Bem. 1896. »Ka-
takomb ák«. »Gre tchen«, tréfa 3 felv. 
Társszerző: Lipsehütz. Bem. 1907. dec. 6. 
Magyar Színház. (Ford.: Hajó Sándor.) 

Dayka Balázs, színész, sz. 1865. szept. 
20-án. Nagykőrösön .Tanulmányait az ottani 
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nagyhírű ev. ref. főgimnáziumbau és tíiní-
tóképző intézetben végezte. It t a ma is hí
res kántusnak tagja volt, aJiol a legszebb 
hangú bariton-énekes jelzővel tüntették ki. 
Ekkor történt, hogy itiéthy Laura énekesnő 
hallotta dalolni, az ő ajánlatái-a Puks Fe
renc, a Népszínház volt karmestere, saját 
költségén képezte és előkészítette a szín
padi énekm fi vésze tre. 1884-ben a M. Kír. 
Operaházhoz kardaluoknak szerződtették, 
majd ar híres Mollinárj-ezredhez besoroz-
tálí katonánalí. Ekkor megszakadt operai 
pályája. Később a Népszínházhoz szerző
dött (1889. március 17.), azután Aradra 
ment baritonistának, ahol sok szép sikerrel 
működött három évig, majd Nagy
várad, Miskolc volt az állomása. Később 
színigazgató lett Székesfehérvár, Beszter
cebánya, Eger, Losonc, Kimaszombat, stb. 
városokban, mindaddig, amig tetemes va
gyona elvesztése után az igazgatással 
felhagyva, ismét mint tag szerződésbe lé
pett. 1899-ben Budapesten as »Uránia« tu
dományos színházhoz szerződött elŐadó- és 
felolv£isóűak. Ezután a Vígszínházhoz szer
ződött, ahol az »Ocskay brigaidérosc< Ta-
rics szerepében ért el nagy sikert. 1920-
ban úgy az Országos Színészegyesület, 
mint a Vígszínház nyugdíjas tagja lett. 
Neje: Pugin (püzsen) Leóna, francia szár
mazású énekesnő. A vidéken elismeréssel 
működött. 

Dayka Margit, színésznő, sz. 1907. 
okt. 13-án, Nagi/vámdon. Színipályára lé
pett 1938. szept. 1-én. 1929-ben Szege
den működik, 1929. szept. havában a Víg
színház szerződtette. ' 

D, b. j . A próbatáblán (napirend) szo
kásos rövidítés; a. m. díszlet-bútor jel
zés. Kövídített utasítás az ügyeletes mű
szaki közegek részére, többnyire rendel
kező és emlékpróbákon, amikor még az 
előadáson használandó díszletek és búto
rok nélkül próbálnak, arra nézve, hogy 
lécekből v a ^ jelzőkeretekből állítsák össze 
tt színpad díszleteit, hogy a szereplők hoz
zászokjanak a színpad nagyságához és a já
rásokhoz (1. 0.) és a színpadi székekből 
és padokból áHitsák Össze az előadás fon-
tosabb bútorzatát, fŐIeg, hogy a színé
szek a szerepeik által megkívánt felkelé
seiket, leüléseket stb. gyakorolhassák. 

Deák Farkas, (köpeczi), szépirodalmi és 
történetíró, sz. 1882. ápr. 4'én, Maros-
váscu-helvt, megh. 1888. jún. 4-én, u. o. 
1870-tőí 1873-ig a Nemzeti Színház drá
mabíráló-bizottságának tagja voit^ és azi 
igazgatásban is részt vett Sardou és Feu-
illet sok művét fordította le. (»Erou-frou<í, 
»Seraphina<í, »Agglegéiiyek«, »Rabagasí( 
stb.). Egyéb fordítása: sKönnyelmű-
ség és szerelem«. Ir t egy operaszöveget 
»Reiiegát« cím alatt. Zenéjét Orczy Bó.-
dog báró szerzetté. Előadták Londonban, 
1880-ban. . ' ' 

Deák Ferenc, a haza bölcse, sz. 1803. 
okt. 17-én, SöjtörÖn (Zalam.), megh. 
1876. febr. 3-án, Bm'apesten. Midőn 1817. 
aug. 31-ÓJi Nagykanizsán a piaristák a 
szerzet megalapítója ünnepét tartották, a 
tanulók színielőadást rendeztek, okkor 
•Deálí Ferenc is ott szerepelt és az egy
korú híradás megemlíti, hogy: »A theát-
rumot egy Deák Ferentz nevű Ifjú azzal 
nyitotta meg, hogy az ifjúságnak az efféle 
játékban való gj'akörlásának hasznát meg-
mutogatta.« (Magyar Kunr, 1817. I I . 
kötet, 304. oldal). 

l>eák: Ferenc, színész, sz. 1862-ben, 
Szatirmron. Színipályára lépett 1880. júl. 
havában, Grim János társulatánál. 

Deák Ferenc, színigazgató, sz. 1897. 
szept. 12-én, Budapesten. Gimnáziumi ta
nulmányai után 1915-ben bevonult ka
tonának, majd négy ev múlva a színész
akadémia növendéke lett és mint szerel
mes-színész kezdte a pályát, Tompa Kál
mánnál; tőle elszerződött Alapi Nándor
hoz, azután Somogyi Kálmán és Faragó 
Sándor lesznek az igazgatói. 1927-ben mint 
vendég fellépett a Vígszínházban. (»Nem 
nősülük<í). 1928. ápr. 16. óta színigazgató 
a kecskémét—Székesfehérvár—pápai színi-
kerületben. 

Deák Flöra, színésznő, sz. 1891. nov. 
3'án, Marosujvárott, megh. 1921. okt. 
20-án, Szegeden. Színipályára lépett 1913, 
júl. havában. 

Deák Gizella, színésznő, sz. 1887. febr. 
11-én, Szamosujvá'ott. Színipályára lépett 
1923. ápr. havában. 
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Deák Gyula, dr., ügyvéd, sz. Nagy-
MJcindán. Színművei: sSelyemkendŐíc,ezmű 
3_ felv. Bem. 1907. máj. 25-«n, Nagy-
kikindán, Polgár Károly társulatánéJ. 
»BerzBenyi estéjex, dlriáma 3 felv. Bem. 
1922. dec. 17-én. (írók Bemutató Szín
háza.) 

Deák Gyola, színész, sz. 1877. ápr. 
4-én, Bicdupesten. Színifályára lépett 1900. 
ápr. taválmn. 

Deák Katica, szubrett és szende. Szí-
nipályára lépett 1868. okt, 1-én. 

Deák Kornélj színész, szí. 1884-ben, 
NagykiMndán, (Torontálm.). 14 éves ko
rában színdarabokat írt. »Á2 örült gTÓ£« 
c. drámáját játszó társaival elő is adta 
egy kocsiszínben. 20 éves korában Pestre 
ijött, 8 a Vígszínház iskolájába iratkozott, 
onnan a R^os i Szidi iskolájába ment, 
hol két évig; tanult. Egy darabig kis tár
sulatoknál tévelyeg. ElsŐ nagy sikerét 
Kunhegyinél, a sAíádi zsidó;<-ban aratta. 
Innen kezdve a bohózatí. és operettbeli 
groteszk figtirákban gyakorolja mágiát. 
1912-ben Pesten a Bonbonniére kabarébar. 
látjuk s a »Felvételi vizsga a színéssisko-
lában« c. saját szerzésű paródiájával si
kert ér el. Innen Krémer Sándorhoz ke
rül. A világháború elején a nagybecske-
reki 29-esekhez sorozták be, mint önkén
test. Súlyos betegség után ismét vissza
tért Krémerhez. Négy évi szünet után 
Ungvárott kezdi a színészetet. 1920. óta 
a délvidéki magyarság körében tart elő
adásokat. 

D e á k Lajos, színész, sz. 1909. febr. 
3 Inén, Bv^apesten. Színipályára lépett 
1926-ban. 

Deák Lőrinc, színész, sí. 1892-b^n, 
Színipályára lépett 1918. június hó 
5--én. Neje: Sebessy Irén, színésznő, sz. 
1894. máj. 3-án, Pitvaroson, (Torontálm.) 
Színipályára lépett 1920. jún. havában. 

Deáfe Lőrinc, színigazgató, sz. 1893. 
dee. 1-én, Újpesten. Színipályára lépett 
1931. okt. 19-én, Győrben, dr. Patek 
Béla igazgatása alatt, mint kardalos. 1912 
—^14-ig Miklósy Gábornál mint táncos
komikus, 1915—17-ig (Ungvár—Mun
kács) Kréméi Sándor igazgatása alatt és 

ugyanezen időben (Miskolc—Eger) Palá-
gyi Lajosnál ugyancsak mint táncos-
komikus működött. 1918-ban katoná
nak vonult be. 1919—20. Békéscsabán 
Csáky Antal igazgatónál szerelmes-ezínész 
és mint művezető-főrendező is működött. 
1920. óta színigazgató. Neje: Gyüj-ki 
EózBÍ, színésznő, sz. 1896-ban, Szegeden. 
Színipályára lépett 1919-ben, Békéscsabán, 
Gsáky Antalnál, mint hősnő. Házassága 
1920-ban volt. 

Deák Pál , színész, sz. 1853-ban, mögh. 
1910. aug. 29-én, Budapesten. A vidókieu 
mnködött hosszú ideig, (1877-től) mint 
jónevű baritonista. Mint nyugalmazott szí
nész a Nemzeti Színháznál is volt szer
ződtetve. Színműve: »A menyasszony ked-
vesecí nszmű 3 felv. Bem. 1887. máj. 
13-án, Népszínház. Völgyi György társu
latánál évekig mint népszínműénekes mű
ködött. 

Deák Péter , színigazgató, sz. 1857-ben, 
Kolozsvárott, megb. 1909. márc. 7-én, 
Budapesten. Tanulmányai befejezése 
után 1877. okt. 1-én Szathmáry Károly
nál színpadra lépett Brassóban. 1897. okt. 
havában megülte 20 éves jubileumát a 
sCornevillei harangokí^ban, Gáspár apó 
szerepében, Brassóban; 25 éves jubileuma 
1902. márc. havában Sopronban, ugyan
csak a »CorneviKei barangok«-ban volt. 
1903-ban az Orsz. Színészegyesület pénz
tárosa lett. Ö alapította az u. n. wpetykó 
fiUérek« (Petykó volt a bizalmas neve) 
intézményét, (L. o.), mellyel a kisnyug
díjasokat, özvegyeket és árvákat segélyezte 
minden évben; sok szegény színész szeméből 
törölte le velÖk a könnyet. Első neje: Vlád 
GizeUa (dr. Berger Vilmosné), sz. 1869-
ben, megh. 1916. júl. 31-én, Désen. 189(7-
ben a Magyar Színház primadonnája volt. 
A vidékről szerződtette Relie Iván, a sz-ín-
ház első igazgatója; majd amikor Beöthy 
L.ászló lett a Magyar Színház ig'azgatója, 
Komáromi Mariskával kellett megosztania 
szerepkörét, sőt mellette háttérbe is szo
rult. Aztán egy sereg fiatal tehetség tá
madt a Rákosi Szidii és Beöthy László 
keze alatt, akik új hangot hoztak a szín
padra és Vlád Gizella jobhnak látta el
vonulni. Utolsó fellépte a )>Balek«-bűn 
volt 1899. okt. 27-én. Ezután férjhez ment 
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és nem tért vissza a színpadra soha többé. 
Tehetséges színésznő volt s terjedelmes 
hangja, szép megjelenése predesztinéltáJr 
rá, hogy primadonna legyen. Második neje: 
Kovacsis Margit, színésznő, sz. 1881. 
jan. &-án, Hódmezővásárhelyen, ahol pri
madonna volt. Már n:idnt gyermekszereplő 
feltűnt az operettekben. Ezután Szat-
márra vitték a zárdába. Ez időben anyja 
Deák Péternél volt szerződve, Székesfehér
várott. Az igazgató rábeszélésére ő is ka
pott szerződést és mint naiva aratta elaŐ 
sikereit. 17 éves korában Deák Péterbea 
ment nőül, aki akkor a zomboii színház 
igazgatója volt. 10 évig primadonna volt, 
férje halála után, 33 éves korában 
komikának szerződött Pozsonyba, majd 
nyugdíjba ment. 25 éves jubileimiát Sá̂ -
toraljaujhelyen ünnepelte meg, ahol ok
iratot kapott a várostól. Kecskeméten fe--
jezte be 30 éves működ'ését. 

Deáki Filep Sámnel, író, műfordító, 
sz. 1784. okt. 25-én, Kolozsvárt, megh. 
1855. okt. 21-én, u. o. Iskoláit szülővárosá
ban elvégezvén, elŐbb az erdélyi kor
mányzószéknél BzálmvevŐ, majd a bécsi ud
vari kancelláriánál fogalmazó. 1852-ben 
nyugalomba ment s Kolozsvárra költözött, 
hol a kolerajárvány áldozata letfc. Művészi 
lélek volt, de nagyobb fogékonysággal, 
mint tehetséggel. Kiváló csak a aene mű-
^'elésében volt. Mint műkedvelŐ-színész is 
szerepelt. 1828-ban a kolozsvári színház 
igazgatását is vállalta. Munkái: »Sorel 
AgnesK, opera-libretto, »Párisi vízhordó«, 
»Raoulí<, »Alvajáró«, »BájitaJ.«. Műfordí
tásainak száma a 200-at is meghaladja. A 
Magy. Tud. Akadémia 1831. febr. I7-én 
levelező-tagjává választotta. Egyéb' művei; 
»Félbeszakadt hangveraeny«, »Kupa«, (fé
lig kész szomorújáték), »Eené király 
Iánya«, svéd dráma. 

Deátrista, ugyanaz, mint a latinból 
kölcsönzött theátrista, a színész szó népies 
mása. 

Debreceni Bárány Geizaj szerelmes szí
nész és súgó, színipályára lépett 1854. 
máj. 1-én. 

Debreczeni Eszter, színésznő, sz. 1866-
ban, Marosvásárhelyt. SzínipáJyáxa lépett 
1882. okt haviban, Nyéki Jánosnál. 

Debreczeni Gizella, színésznő, sz. 1887. 
dec. 19-én, Nagykállón. Színipályára le
pett 1910. jún. havában. 

Debreceni gőzmalom-társulat 1861. 
március havában a helyi színház alaptőké
jéhez 300 forinttal járult. 

Debreczeni Lajos, színész, sz. 1869-
ben, Pesten. Színipályára lépett 1886. okt. 
1-én, Nagy Vincénél. 

Debreczeni Margit, színésznő, (cs. n. 
Kiss Lidia), sz. 1854-ben, Pakson. Színi
pályára lépett 1880. márc. 2-án, Jakab 
Lajos társulatánál. 

Debreceni színészet- Debrecenben 1798. 
aug. 11-én tartották aa első színielőadást 
a »Fehér ló« udvanán épített nyári szín
házban az erdélyi színészek sNemzetí Játszó 
Társaság« név alatt. A legrégibb fennma
radt színlapok egyike az »Indusok Angliá-
baní< című vígjátékról szól, amelyet 1798. 
aug. 1 9 - ^ adtak ©15. Ez volt a 8-ik elő
adás. A társulat 14 tagból állott, neveze
tesebbek: Kocsi Patkó Jájios és neje, Gri-
dófalvi Jancsói Pál, Sehy Ferenc, Konta 
János és neje, Láng Ádám János, Sáska 
JÁnoB, Medve, stb. 1804. nov. 7-én gróf 
Kái'olyi Józsefné megyeri családi színhá
zának teljes gazdag felszerelését a debre
ceni színtársulatnak adományozta, ami
nek jó hatása volt a szín&zet felvirágzá
sára. Az erdélyi színiészek (Wesselényi 
Miklós pártfogoltjai) minden évben fel
keresik Debrecent. 1804-ben a »Fehér ló« 
udvarán épített fabódé színház leégett s 
újra felépítették. 1805-ben Ernyi Mihály 
az igazgató. 1808-han a legnaigyobb fizetése 
volt Jancsó Pálnak, havonként 50 forin
tot kapott. Székely János 40 frtos szer
ződést kötött, neje Ungár Anikó 35 frtot 
kapott, stb. 1809-ben készültek Debrecen
ben az első páholyok; mindössze 6 és min
denikbe 4 személy £ért el. 1811 -tői 3 
évig Guláesy Antal veszi át a színház 
vezetését. A tagok ezen időben a követke
zők voltak; Éder György, Siáska János, 
Kántor Gerzson és neje, Balogh István, 
Horváth, Simonffy, Udvarhelyi Miklós, 
Némethy Györgyné, Juhász JuUáima, stb. 
1814. febr. 1-én dr. Sándorfjy József 
nagyváradi főorvos 10 évre bérbe veszi a 
színházat. Ekkor fejlődik kí a debrecen— 

325 



Debreceni színészet Debreceni színárizet 

nagyváradi színeszet nemes hivatása. Ez 
a szövetség lS24-ben, Sándorffy halálára] 
felbomlii:. Ekkor Láng Ádám veszá át a 
társulatot. lS35-ben Megyeri Károly itt az 
i-í-azg-ató, lS26-b3n ^ífer György. 182S-bau 
i S működik Pergő Celesztin, 1829—30-
baű Déryné, JPályi Elek, Szentpéteiy Zág~ 
mond, Szerdahelyi József, Egxessy Gábor. 
1830-ban a kassai társulat (»Eelsőmagyar-
országi pártfogolt kassai dal- és színjátszó 
társaság«) keresi fel a várost. 1833—34-
ben is ez a társulat járt Debrecenben. 
Az első színháa leégése óta a Szűcs- vagy 
Varga-szinben voltak az előadások. 1835. 
aug. 1-ső napján a Harmincadbs-közben 
Uánássy Gábor tanácsnok megnjátja az új 
színházat »Mátyás Idi'ály Pozsonyban vagy 
a féltés gydtrelme« c. eredeti vígjátékkal, 
írta Kovács Pál orvos. E színházban 25 
évnél tovább szolgálták a magyar Thá-
liát. I t t játszott; Éder György, Csabay 
Piál, Eáncsy Lajos, László Jiózsef és 
Szákffy József színtársulata. 1836. márc. 
3-án itt lépett színpadra Arany János az 
»ÓrdÖg JRóbert«"ben. 1837-bGn Szákffy, az
után 1840-ig Éder György az igazgató. A 
további években a következő igazgatók nye
rik el a debreceni színházat: 1844—45-ben 
Komáromy Sámuel, Könyves Lajos, Váradi 
Pál és Fejér Károly; 1846—47-ben Teleky 
Miklós, 1848—49-ben Abday Sándor. 
1851-ben ismét Abday, utána Peleky és 
Láng Boldizsár, 1852-ben Csabay Pál, 
1853-tóí 1856-ig Gsabaj és Láng fel
váltva; 18Ö7-ben Hetényi József és Mol
nár György, 1858-ban ismét Csabay Pál, 
1860-ban Latabár Endi-e. 1861. aug. 21-én 
Skalnitzky Antal és Mecsey Imre meg
kezdik az új színház felépítését. Míg az 
új színház felépült, iíeszler István színház
igazgató egj fából épült színkört építte
tett a Péterfia ucca elején, melyben 1861-
tői lS65-ig játszott. Az új színház meg
nyílt 1865. okt. 7-én. Színre került Ka
tona József »Bánk báncc-ja. Jókai írta a 
prológus:, hatásosan elszavalta Jókainé La
torjaim Bóza. A prológus szövege; 

Egy kincse van minden nemzetnek adva, 
Míg azt megőrzi híven, addig él. 
E Idncs neve: az édes anyanyelv, 
Bálvá-ny ez, moly előtt találkozik 
Az ellentétek minden lámyalatja 
JES egytestvérnek vallja ott magát. 

Oh, ^boldogabb országok gyermeke! 
Hazánkon elmerengő iden-en, 
Hogy ezt mi úgy szeretjük, ne csodáld. 
Nekünk e kincs volt századok során 
Mtdtunk, reményünk, jelenünk, 
S mert benne élünk, kell, hogy érte éljünk. 
Volt a magyarnak fényes éve is, 
S dicső korának bŐs emlékeit 
Fegyver hegyével égbe írta fel. 
De csillag és dicsőség messze vannak, 
Ám Ősi nyelve hódításait 
Az élő földre írta szellemével. 
Te anyanyelvünk tiszta őrhelye, 
Magyarnak épült ősi Debrecen í 
Mentsvára féltett szeHemkincseinknek. 
Sok saázad'on át, amíg nemzetünk 
Létért ontotta vérét, — egyedül 
Te őrzéd a magyar Helikont. 
A harcosok hosszú, súlyos éveiben 
Oly sok viszályt kiállott nemzetünknek 
]\Í6ghódÍthatlan vára Te valál. 
Pedig nem voltak sziklaaáncaíd, 
I t t menhelyet és ápolót talált, 
S hálából kincsét min.d e helyre hordta. 
Körül vihar dúlt, villám csattogott. 
Hazánk virágát fegyver tépte le, 
S a vész szétszórta a hulló levélt. 
Balsors kitörlé a lét könyriből. 
Önnön vérünkkel, nemzetünk nevét, 
S port hinte rá, hogy meg se lássa többé. 
Te akkor is megŐrzéd kincsedet; 
Fegyver nem, tűz nem vette tőled el, 
Sem úr szavának csábja meg nem ejte. 
Te, a szegény, a megvetett anyának, 
Ös szellemünknek bii tanyája lettél, 
S ápolgatád, míg újraifjodott. 
S mit fegyver veszte hős apiáJc kez-'̂ ben, 
Azt tollal, ésszel, esengő dál szavával 
A bölos utódok újra visszavívták. 
;É3 újra Kárpátoktól Adriáig 
Lett élő nemzet a magyar s Te abban 
Mekkája a tudós zarándokoknak. 
Te szülted a tudóst, ki felWlágoIt, 
Te szülted a hit buzgó pásztorát, 
S a költőt, kinek hangja most is ég. 
Légy üdvözölve ősi Debrecen 
E templom íinnepélyen, mert bizonnyal 
Hol nyelvoltárod áll, egy templom az. 
A szó, mely üdvözöl, ezt mondja: »most<i, 
S a szó, mely )>egykor« számon fogja kérni, 
»Miért ez oltár ?íí ezt idézi majd. 
Miért ez oltár ? Honfíáldozatra. 
Az egyik szellemét áldozza annak, 
Részvétit más: — e mind kettő áldozat. 
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A honi nyelvnek ihletett hirdetője, 
Kinek szívében ég az égi szikra, 
Tanítson itten híven érezni. 
Tanítson hon szeretni: — hű szívet. 
Drága hazát és fényes ős-erényt; 
Szeretni mindazt, ami szép s igaz. 
Hirdesse élő, látható alakban 
A megdicsőült ősök tetteit, 
Hogy lelkesüljön rajtuk nemzedékünk, 
Hirdesse bűnnek torló büntetését. 
Sújtsa hibánkat és javítsa azt, 
Mutassa fel, mi bennünk szép és nemes. 
Legyen világos tükre eleiünknek; 
A népszokást, az ősi hagyom ínyt 
Emlékbe vésve, tartogassa fenn. 
S amit költőknek lelke ránk hagyott, 
Aa égi szép költészet hangzatát, 
2endítse meg művészet hő szaván: 
Hogy hallja minden s higyje, hogyha hallá, 
Hogy nincs a földnek édesebb zenéje. 
Mint a magyar szó, művész ajkain. 
»Ezért az oltár!« És nem hogy hízelegjen 
A kor hibáinak, a rossz divatnak 
S visszhangot adjon korcs ízlés szavának. 
Nem, hogy legyezze könnyelmű ledérség, 
Tréfának Öltözött botlásait. 
És édes mérget töltsön a szívekbe. 
Nem, hogy fület csiklandó pengetéssel 
A gondolattól elszoktassa népünk. 
Érzékhez szólva, értelem helyett. 
A puritán hit ősi városában 
Hiú látványnak nem, — csak szellemünknek 
Épülhetett e ház: — »azért ez oltár!«, — 
S áldott legyen a kéz, mely építé, 
Áldott- a szív, amely kigondolá, 
Áldott a nép, mely érte áldozott, 
Áldott a szellem, mely föntartja ezt, 
S áldott a hon, melynek szolgálni fog. 

Jóhainé játszotta egyébként Gertrudist 
is, Molnár György ))Bánk«-ja., Rónai Qjula. 
í)Petur<í-ja emelték az előadás fényét; Bi-
beraeb: Gárdonyi Antal, Tiborc: Dózsa 
József volt, míg Melindát Libera Gi
zella alakította. Reszler Istvánt, — egy 
gazdag budai polgár fiát —• 3 évre válasz
tották meg igazgatónak, aki hiába szer
vezett kiváló művészekből álló opera-, ope
rett- és drámai-együttest, 1866. tavaszán 
csődbe jutott. Ekkor alakult meg a debre
ceni Színügyegylet, mely a színkáznak úgy 
művészi, mint anyagi irányítását magára 
vállalván, a város közönségének jelentős 
anyagi és erkölcsi gyámolítása mellett meg

teremtette a magyar színészet törtenete
ben annyira emlékezetes, >xiebrec6ni inten-
daturátcf. Soha az ország vidéki városaiban 
olyan magas színvonalon álló művesztarsu-
lat nem működött sem azelőtt, sem. azután, 
mint az intendatura kilenc esztendején ke
resztül a debreceni színpadon és a tár
sulat állandó nyári állomásán, Nagyvára
don. Élükön Blaha Lujzával, javarészt azok 
voltak az intendatura társulatának tagjai, 
akik később a fővárosi Nemzeti Színháznál, 
az 1875-ben megnyílt Népszínháznál és 
az 1884-ben létesített m. kir. Opera szín
padán aratták magasba lendült pályafutá
suk sikereit. 1867. okt. 1-én megalakult 
a színészek nyugdíjintézete. Az énekes és 
drámai együttes díszes névsora után sze
rényen húzódik meg a segédszínészek közt 
Petőfi Zoltánnak, a nagy magyar költő 
fiának neve is, az 1867—68-ÍIÍ: évek ki
mutatásában. 1875. tavaszán oszlott fel az 
intendatura, miután sem Kiss Sándor első 
intendánsa, sem a díszes tisztségben őt kö
vető Serényi Imre nem tudták feltartóz
tatni bulíásában. Feloszlásának okait Frá
ter Imre, a Színügyegylet elnöke, a vá
roshoz küldött hivatalos jelentésében a »viá-
rost gyászba borító koleraj'árványnak, a 
bécsi pénzválságnak és az országosan érez
hető inségnek« tudja be, de az okok közt 
ott szerepelnek személyes torzsalkodások is. 
Az intendatura által korábban befejezett 
szezont a sBudapesti Nemzeti Színház tag
jaiból alakult népszínmű-társaság« ven
dégfellépése pótolja 1875. nyarán. Tizenkét 
előadlást tartanak nagy művészeink, — is
mét csak Blahánéval élükön. A tíz év 
műsora impouiáló, a magyar klasszikus 
zeneművészeti, irodalmi törekvéseivel. Az 
évente 200—210 előadlásból 50, az elő
adásoknak körülbelül egynegyede: opera. 
1875. őszétől kezdve Temesváry Lajos az 
igazgató. Kiváló művészember, de a szín
ház anyagi vezetéséhez nem sok szerencséje 
van. 1878- tavaszán az egykor dúsgazdag 
embernek egész vagyona dobra került. Ez 
év Őszétől kezdve sMagyar Színészegyesü-
let« címmel Mándoky Béla alakítja meg 
első konzorciumát. Komoly művészi törek
vések jellemzik a konzorcium három' éves 
működését. 1881-ben Krecsányi Ignác lesz 
az igazgató, aH szintén művészi saínvona-
lon álló előadásokat produkál, de 1884. 
vinágvasárnapján mégis fizetésképtelen lesz. 
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1885-b6n Ajradi Gerő nyitja meg* a sa&-
zont, melyet nagy anyagi veszteségekkel 
zár le, visezavontilván a színigazgatástól. 
18S6-ban Nagy Vincét választja meg a 
vííros színigazgatónak, aki azonban ez 
év decemberében csődbe jut. Egy Mol
nár László, Bónaszéty G-ueztáv, Mándoky 
Béla, Halmay Imre, és Valentin Lajosból 
álló konzorcium veszi át tőle a színigazga
tást, melyet később Valentin Lajos a saját 
maga felelősségére iiányít. Nyomorúságí)8 
időket él a debreceni színészet, bár a tár
sulat művészi kvalitásai a világhírűvé lett 
Kopácjsy Juliskával élükön, elsŐranguak. 
1890-ben Valentin tórsul veszi magához 
Gyöngyi Izsót, aki nagyobb össsegű pénz-
örÖkséghez jutott, melyet a színbázigaz-
gatás aa utolsó krajcárig felemésztett. 1891-
ben a csődbe került igazgatóktól ismét a 
társulat tagjaiból alakult konzorcium veszi 
át a színház vezetését, melynek élén Ba
lassa Jenő, Andbrffy PÓter, Püspöki Imre, 
Csiky László és Mátrai Józ&eí áll. A szín-
társxilat felsegélyezésére mentőakciót indít a 
város, Jászai Mari vendégszerepléssel igyek
szik a bajba jutottak ínséges helyzetén se
gíteni. 1891-ben Leszkay Ándiiás földbir
tokos vállalkozik a színház igazgatására. 
Nagy ambícióval kezd az igazgatáshoz, 
szakemberekkel véve körül magiát. Leszkay-
nafc hervadhatatlan érdemei vannak a deb
receni színészet újból való felvinágoztatása 
körül. Méltó utódja a kiváló művész, 
!Kszay Dezső, aki 1893. Őszétől kezdve 
igazgatja a színházat. 1896-ban Komjáthy 
Jknos lesz a színigazgató, előbbieknek méltó 
tanít^-ánya. A debreceni színészet 100 éves 
jubileuma 1898. nov. 27-éix zajlott le. A 
vármegyeházán díszgyűlés volt, utána a 
várraegyeháa falába elhelyezett márvány 
emléktábla űnnepies leleplezése következett, 
melynek ez a felirata: 

»l!l ház udvarán a városi tanács ál
tal épített színpadon tartotta Deb
recen sz. kir. városában az első elő
adást Báró Wesselényi Miklós Nem
zeti Játékszín! Társasága, 1798. au
gusztus 11-ik napján. A századik év
forduló emlékére kegyelettel a múlt 
iránt, buzdításul a jövőre, a Csoko-
nai-kj5r.« 

Délután megnyitották a ezínészeti kiál
lítást, melyen kb. 4000 darab különböző 

érdekes tárgy volt látható. Este Komjáthy 
János társulata díszelőadást tartott, Prielle 
ICornélia, Mándoky Béla ós neje, Újházi 
Ede, E. Kovács Gyula, 'Foltényi VÜmos 
és .Zilahy Gyula vend égfelléptével. Az elő
adást Kőrössy Kálmán prológusa vezette 
be, utána Kisfaludy Károly »A fÖsvény« 
c. vígjátéka következett, majd a »Báni 
bán« I I . felvonása, melyben E. Kovács 
Gyula Peftir bánt, Mándoky Béla a bánt 
játszotta; ezután az »Aranylakodalom« c. 
dramolettet adták, ezt követte Szigligeti 
»Cigány«-a; majd a »Hunyadi Láazl6í< 
opera I I . szakasza; az »Ember tragédiajatí 
8-ik színe, végül apotbeozis zárta be az ün
nepi előadást. Komjáthy Jánost hat évi 
elismert működése után Makó Lajos kö
veti a sorban, majd 1905. szept. havában 
Zilahy Gyula lesz az igazgató. Ez év okt. 
havában díszes ünnepet rendezett az új 
igazgató a színház fennállásának 40 éves 
jubileumára, melynek programimja volt: 
prológ, dalok, »Bánk bán« Mándoky Bélá
val, Gárdonyi Antallal, (II. felv.) és a 
»Palu rossza« Blaha Lujzával, Pinom Rózsi 
szerepében. 1908-ban itt üli meg Zilahy 
Gyula 30 éves jubileumát. 1910-ben meg
születik a piros színlap, mintegy figyelmez
tetésül a könnyebb, ledérebb' darabokra. 
1913. febr. 17-én Zilahy írásban beadja 
lemondását. Előbb volt titkárja. Békés 
Gyula, majd Irmay Béla igyekeznek ki
segíteni a színtársulat kátyúba jutott szeke
rét, mikor jelentkezik színigazgatónak 1913. 
Őszétől kealve Mezey Béla. 1914. márc. 
6-tól ifj. Ábrányi Emü volt az igazgató. 
1914. októberétől számítottan, a háborús 
időkben alakult konzorciumck mintájára a 
színtársulat tagjai megalakítják a sDebre-
eeni színtársulat magén vállalkozása t«. 1915. 
okt. 8-án ülte meg a színház fennállásának 
50 éves jubileumát, Mezey Béla igazgatása 
alatt. Ekkor ismét »Bánk bání< került 
színre, a címszerepet Bihai'i Ákos ját
szotta, Melindát Halasi Mariska, Petur 
bánt Kemény Lajos. Dec. havában dr. 
Csűrös Perenc közmŰTOlődiési tanácsos ja
vaslatára határozatilag kimondották, hogy a 
városi színházat »Debreeen város Csokonai
szín házá.«-nak nevezik el és elrendelik, hogy 
1916. jan. 1-től ez az elnevezés használ
tassák a hivatalos írásban vagy nyoratat-
ványban. (Az eszme valódi megpendítője 
Makó Lajos volt, ki mé^^ 1902. júl. bavá-

32S — 



Debreczenszky Gusztáv De Caux Mimi 

ban terjesztett elő ilyea indítványt.) Mi
ntán a színházat a városi tanács időközben 
hivatalosan is »Csokonai Színház« névre] 
ruházta fel, 1917-den Heltai Jenő veszi 
át annat igazgatását, aki már az előző év
ben titkoF; társa volt Mezeynek. A debreceni 
Csokonai Színliáz, nevéhez méltó fényes 
korszakot ér meg Heltai igazgatása alatt, 
művészi teljesítmény tekintetében az in-
tendatura ezínvonaLához hasonlót. Ö less 
az igazgatója Debrecen második színházá
nak, a »Vígszínhází<-nak is, mely azonban, 
mikor Heltai visszavonul az igazgatástól, 
mozgószínhflzzá alakul át. 1920. október
től ke2?dve Kardoss Géza igazgatja a deb
receni Csokonai Színházat, a közönség leg
teljesebb elismerése mellett. A debreceni 
Csokonai Színház, mely finom ízlésű, mű
értő közönségének gyámolítása mellett, kü
lönösen a múltban, annyi kiváló művészt 
nevelt a magyar színpadoknak, méltán ün
nepelte fennállásának 60-it évfordulóját. 
Az emlékezetes napon ugyanaz a i^rab ke
rült színre, amellyel több mint egy félszá
zaddal azelőtt a színházat megnyitották : 
Katona József »Bánk bán«-ja. A város leg-
messzebbmenőleg támogatja a színházat. 
1928-ban 23.200 pengő készpénz-szubven
ciót adott neki, továbbá 12 waggon kokszot 
és 24.000 kw. áramot. Állandó színügyi 
bizottsága van, melynek elnöke: dr. Vásári/ 
István polgármester. Jegyzője: dr. Ba-
czoni Sándor aljegyző, polgármesteri tit
kár. Referense: dr. Csűrös Ferenc közm. 
tanácsnok. Választott tagok: Balogh István, 
dr. Barna László, dr. Fejér Ferenc, dr. 
Fráter Imre, dr. Freund JenŐ, Grósz Nagy 
Ferenc, Jóna János, Kardos Gyula, dr. 
Sz. Kun Béla, dr. Markovits Elemér, dr. 
Nyíri Ernő, Poroszlay László, dr. Radó 
Rezső, Surgóth Jenő, SzőUős Ármin, Sztan-
kay F . Béla, Willielms Emil és ZeUinger 
Ede. Hivatalból tagok: dr. Vargha Elemér 
polgármester-helyettes főjegyző, dr. Csűrös 
Ferenc közm. tanácsnok, dr. Vass Károly 
tanácsnok, dr. Miszti Károly tiszti fő
ügyész, dr. Láng Sándbr tiszti főorvos, 
Ary Lajos főszámvevő. 

Del>reczenszky Gusztáv, színész, sz. 
1855. okt. 19-én, Dehrecenhen, megh. 1916. 
áprilisban, u. o. Színpadra lépett 1911. 
dec. havában. 

Debreczenszky Gyula, színész. Szín
műve: »Ime, az embers, dráma 4 fblv. 
Bem. 1912. jún. Kaposvár. 

Debussy (döbüsszi) Claude, francia 
zeneszerző, sz. 1862. aug, 22-én, St. Ger-
írudn-en-La^e-hen, megh. 1918. márc. 27-én, 
Párizsban. 1910-ben Budapesten járt, részt 
vett itt egy hangversenyen, amelyen a 
Waldbauer—Kerpely vonósnégyes társaság 
egyik kvartettjét játszotta, ő maga pedig 
zongoradarabjait adta el5. A M. Kir. 
Operában színre került munkái: »Tékozló 
£iú«. Lírai opera 1 felv., szövegét írta: 
E. Guimard. Bem. 1913. máj. 3. »PeUeas 
és Mélisandéíí, ford. Hevesi Sándor, bem. 
1925. nov. 26-án, u. o. 

Début, (francia) dtebű; a. m.: kezdet, 
a színész fellépése, első bemutatkozása. 
Szigligeti csinálta-szó szerint: ajánló sze
rep. (Lásd: pesti Hírlap, 1847. szept 26. 
205. oldal). Kunoss Endre szerint: első 
jelenet, színészi fellópés. (Gyalulat, Pest, 
1835. 24. oldöl.) 

De Caux(dökó) Mimi, (Mari), énekes
nő, sz. 1823-ban, francia nemes csa
ládból, megh. 1906. dec. 8-án, d. u. 
5 órakor, Újpesten, Vas-u. 49. sz. alatti 
házban. Nagyatyja a francia forradalom 
elől menekülve került Magyarországára, 
majd Erdélybe ment, ahol már egyik fia, 
Do Caux Mimi atyja, előkedŐ hivatalt vi
selt az egykori gubemiumnál. Fáy Ist
ván támogatása mellett képezte magát a 
színipályára, annak hatása alatt, hogy egy 
ízben magyar nótáj.ával teljesen elragadta 
a kiváló mecénást. Pályáját a 40-es évek
ben kezdte és ez időben 6 teremtette meg 
SzigKgeti népszínműveinek nőalakjait, a 
sSzökött katona« Julcsá-ját, a »Csikós{< 
Rózsi-ját stb. 1852-ben Londonban Gar— 
cia Emanuelle tanítványa. 1855. jan. 16-án 
a bécsi udvari színházban vendégszerepelt 
a »Normá.«-ban. EzidŐ tájt dús jövedel
mének nagy részét Kufsteinban, Olmütz-
ben, Aradon szenvedő rab szabadsághősök 
fogságának enyhítésére küldözgette. Ezért 
nem is szerezhetett vagyont. Működött 
Londonban, Párizsban, Berlinben, stb. és 
mindenütt dicsőséget szerzett a magyar 
dalművéazetnek. Első férje László Jézsef, 
a Nemzeti Színliáz kitÜnŐ bonvivantja, 
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(1.' o.)» második férje ZadeTnack Pál, kó-^ 
burgi énekes, harmadik férje Z>o?-za Lajos 
volt. Hamvait^ 1909. aug. 7-én Újpestről 
díszsírhelybe áttették a kerepesí-uti teme
tőbe és Bartha Miidós és Beöthy Ákos 
sírjai mögött helyezték örök nyugalomra. 
(Elhunytáról KulÜfay Izabella iskola
igazgatónő adott ki gyászjelentést összes 
jóbarátai nevében.) 

Decliamps (dösam) Julién, francia 
színtársulata (Compagnie Frangaise des Ar-
tistee de S. A. E. le Prínce Charles -de 
Koumanie) 1881-ben vendégsszerepelt ná
lunk a Hungária nagytermében, egyfelvo-
niásos vígjátékkal, operettekkel és monoló
gokkal. 

Declamatio, (deklamáció, latin) a. m; 
— szavalat. Hajdani szÍBésaeink szerint 
»szózatosság«, melyet nagyon szerettek mű
velni, mivel így hamarabb tűntek fel. A 
régi színészvilág a patetikus és déclamáló 
tónust a németektől vetto át és érthető, 
hogy pl. a pesti közönség ezt a magyarok
tól is követelte. Azonban a természetes 
beszédmodor térfoglalásával a declamatáo 
leszorul színpadjainkról. 

Decoratio, (dfekopácdó, latin) = díszlet, 
díszítmény, (L- díszlet). A régi kritika 
(»Hazai és Kiülföldi Tudósítások«, sHon-
derű«, »Honművész«) sokszor diszítvény^ 
szót említ. 

Decorator, (= dekoratőr) a. m. díszle-
tezŐ munkás. (A francia decorateur-ből.) 

Decorátiök k is jegyzőkönyve volt a 
címe • az elöŐ magyar színtársuiat azon 
könyvének, amelybe a játékokhoz szüksé
ges díszleteket jegyezték be, melyekre a 
súgió tartozott felügyelni. 

Decourcelle (dökurszel) P ier re , francia 
színműíró, sz. 1856. jan. 2Ö-én, Párizs-
ban, megb. u. o. 1926. okt. 11-én. Nálunk 
színre került művei: »Constantin abbé«, 
írta: Crem?eux-vel, raely Ujháai Edének 
halhatatlan alakításra adott alkalmat. Bem. , 
1888. márc. 9-én. Nemzeti Színház. »A ki
rályné dragonyosa«, operett. Tsz.: Wenzéí 
Leopold és Beauvallet Prantz. Bem. 1895. 
máj. 4. Népszínház. »A két tacskó«,szmű 

2 szakaszban és 8 képben. Ford.: Konu.r 
Gyula. Zen. szerz.; ifj. Bőkor Józse+. 
Bem. 1896. júl. 31. Budai Színkör és 
1898. máj. 8. Népszínház. (A párizsi Am-
bign-színházban 1897. ápr. 18-án 500-ad-
szor került színre). »Kobinson Crusoe;;. 
Látv. szmű 3 felv., 9 képben. Fordí.: KOÍ 
mor Gyula. Bem. 1900. jún. 1. Népszín
ház. »Bébé hercegnőíí, operett 3 felv. Tsz.: 
Berr. Zen. szerz.: Varney Louis. Ford.: 
Mérei Adolf. Bem. 1904. szept. 22. Ma
gyar Színház. 

Decrescendo(olasz; ejtsd: dékressendo), 
zenében: fogyó erővel, balkítva, a hang 
erejét fokozatosan gyöngítve, ellentéte; 
crescendo. 

Décsi Irén, színésznő, sz. 1895. okt. 
21-én, Budapesten; színipályára lépett 
1927. szept. havában. 

Decsy Sámuel, (decsí), bölcselet- és or
vosdoktor, hírlapíró, sz. 1742. jan. 2-áji, 
Rimaszomhaihan, megh. 1816. jan. 25-én, 
Bécsben, 3793-t.ól haláláig szerkesztette a 
»Magyar Kurirí<-t,. melyben sok jóakarat
tal támogatta a hazai színművészet ügyeit. 
Kitűnő munkája: Pannónia féniksz, vagy 
a hamvaiból feltámadt magyar nyelv. 
Bécs, 1790, — melyben a magj^ar szí
nészet szükségességét hirdeti. 

Dé-dé. (1). d.) (Lásd: Directori debe-
mus). 

Dédelgetett kedvenc. Szuperlativusza a 
»kedvenc Ezínész«, illetve színésznő kifeje
zésnek. Legtöbb esetben a primadonnára 
értik. 

Deési színészet- A városban magyar 
színészek már a legrégibb id!őkben működ
tek. 1853. júl. havában Kaozvinszky Já
nos társulata járt a városban. A 60-as 
években erŐs művészetpártolás észlelhető. 
1860. jan. havától Gerő Jakab hirdeti 
a kultúrát. A mai színház megépítési moz
galma 1883. aug. havában indult meg-, 
báró Bánffy Dezső és Eiró Dezső buz-
gólkodására. A színház megnyílt 1886. 
nov. 3-án, műkedvelőkkel. Színre került: 

1. »Turul«, prológ, írta Kiss J., mely 
így szól: 
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Hadak útjáról földön és égen 
Szól rege, ének 
Csaba nyiláról . . . s utódairól 
Nagy, hős Etelének. 
Ködbe, borúba, mesés honiáh-ba 
Enjész az Öeök valágcsatája' — 
S nincs oda fáklya! . . . 

S hog3' Álmos alatt útra kelének 
A hős daliák, 
Szerezni nyájas, melengető fészket, 
Zsákmányt, paripát: 
Ködön, felhőn át, hol madár sem jíír, 
Az ég magasán előttük szál l . . . száÜ 
A turulmadár! 

A hol lecsapott, ott tábort ütének 
Nap alkonyán, 
S tön'ényt láttak a bölcsek, a vének, 
S a törvény után 
Víg zene zendült, s krónikás regébe 
Eogott a lantos — se hossza, se vége — 
Most ezer éve! 

A bol lecsapott az é ^ szárnyas, 
Hadúr madara, 
Ott bűverőt nyert a berkek árnya, 
Vizek sugara; 
Hegy, völgy, sík, rúna, alant és fent, 
A turul termékeny csókjától szent 
Kéjbe megrezzent. 

A bol lecsapott, s a földet legyinté, 
Nap alkonyatán, 
Hajnalra tündérhangzatok kelének; 
A te nyelved, hazám! 
Minden zenénél bűbájosabb dallam, 
Fuvolánál lágyabb, vagy ha megharsan: 
Vihar a viharban! 

S idők határin messze túl, úgy 
Végzé végezet! 
E nj'-elvnek ott zengeni, zendülni kell, 
Ha minden elveszett! 
Hol megfogant a turul csókja 
El nem enyészhet — egy isten óvja — 
Magyar szó és magyar nóta! 

S itt ia megszálltalc »Deu8t« kiálttak 
A hős daliák, 
S pihenve indultak, nagy hadi útnak 
Verni a csatát! 
Szamos vizéből ittak paripáik, 
Szüzek táncától, — hajnalhasadtáig 
Remegett a pázsit. 

A hol áldoztak, a hol toroztak 
S lejtek lányaik 
A viliik, tündérek, bűbájos lények 
Vérliató táncait: 
]\Ia új varázs tüzében égnek, 
Áldozva oltárin a Szépnek, 
Hölgyei Ueósnek! 

H(»l kobzos zengett nagy hős csatákról. 
lm a színpad áll; 
Oltár nekünk, mert nyelvet, kincset ápol, 
Drágább mindannyinál. 
Aki emelte, aki tetézte, 
E hon nemtője, nemzetünk véde. 
Áldja meg é r t e ! . . . 

Halljátok! A turul suhog a légben 
Fejeink felett, 
Bűvös csókjával beszenteli az 
Ujabb ezredet. 
S e pillanatnak tiszta ihletében 
ICiáltsunk »Deust«, mint őseink régen — 
Isten segéljen! 

2. »V. László<í, Dobsa Lajos drámája. 
3. Csiki/ Grergely »Sötét pont«-ja. 
A színházat Voyta Adolf építette. Van 

19 páholya, 25 erkélj^széke, 222 ülőhelye. 
Férőképessége 500 személyre szól. Az első 
igazgatók Zoltán Gy ula és Tóth Béla, 
kik 18S6. nov. 17-én kezdték meg az elő
adásaikat a »Király bázasodik« c. vígjáték
kal. A műkedvelők társulata megalakult 
1872-ben. 1876-ban báró Bánjfy Dezső 
állt a vezetés ólén. 

Deésy Alfréd, színész, sz. 1877. szfept. 
22-én, Deésen, színipályára lépett 1894. 
márc. 2l-én. Vályi Gusztáv sok dalát ze
nésítette meg. Mint a Városligeti Színkör 
tagja, 1900. jun. 23-án feleségül vette 
l'éth Böske táncosnőt. 1911-ben Debrecen
ben mozidirektor, majd filmszínész lett. 
Színműve: »Atalanta«. Szövegét írta; Ju-
háss Gyula. Bem. 1909. ápr. 1. 

Deésy Erzsébet, színésznő, sz. 1899. 
febr. 13. Kassán. Színipályára lépett 1923. 
szept. halvában. 

Deézsy (Dési) János , színész, sz;. 
1810-ben, megh. 1883. jan. 8-án, reg
gel 5 órakor, Margittán, Bibarmegyébon. 
Színész lett 1832-ben, Pfály Elek és Kí-
lényi Dávid társulatánál. A pályán 50 évig 
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Deézöi (Deésy) (K^^lár) Zsigmond Dékány Gyula 

működött. Utoljára Homotay Lásalónál 
volt Bzerződésben. 

Deézsi (Deésy) (Kádár) Zsigmond, 
úttörő színész, rendező sz. 1809-ben, Dé-
sen, polgári szülőktől, megh. 1874. £ebr. 
5-én, Győrött. A gimnáziumot szülővárosá
ban elvégezve, Kolozsvárra és Nagyenyedre 
ment jogot hallgatni. Azonban a lelkes 
ifjú csakhamar beleunt a száraz joigi el
méletekbe, felesküdött Thália papjává, be
állt az úttörő színészek közé. Ekkor 21 
éves volt. 1840. febr. 16^án fellépett a 
Nemzeti Színházban, »Griseldis«-ben, Wa
lesi Parcdval szerepében. 1847. d'ec. 1-én 
ismét felléptették, ekkor »Bánk bájQ« Bibe-
racb-Ját játszotta. Nemsokára ide szerző
dött, később azonban vidékre ment, ahol 
végső leheUetéig híven szolgálta a színé
szetet. 184S-ban honvédfőhadnagy volt és 
Arad és Temesvár körüli harookban élénk 
részt vett. Azután visszatért a sziínpadhoz 
és hősi szerepeket játszott. 1870-ben G-yőrbe 
szerződött Kocsisovszky Jusztin társula
tához és azontúl állandóan ott maradt és 
ott ülte meg működése 40 éves jubileumát, 
1872. márc. 20-án. Kocsisovszky halála 
után Lászy Vilmos társulatához szerződött. 
1874. jan. 21-én volt az utolsó fellépte 
»Paul Jonesíí-ben, DAuray marquis sze
repében. A színház előtt volt a ravatala, 
ahol Zádor Zoltán búcsúztatta. Végkívá-
nata szerint Kocsisovszky Jusztin mellé 
temették el. Síremlékét u. e, óv miáro. 27-én 
leplezték le, mely alkalommal Beődy Gá
bor megható emlékbeszédet tartott, Dezső 
Ödön a »Honvéd« c. alkalmi költeményt 
62avaJ,ta el. 

Degenfeld Imre gróf 1857-ben az épí-
tend ő új debreceni színház javára 5000 
forintot adományozott. 

Degré Alajos, író sz. 1820. jan. 6 ^ , 
Lippán, Temesm., megh. 1896. nov. 2-án, 
Bttdapesten. (Atyja francia emigráns 
•volt). 1842-ben jurátus, 1843-ban Po
zsonyban királyi táblai jegyző. A szabad
ságharcot mint huszárfőhadnagy és kapi
tány végigküzdötte. 1867~ben megrálaszt-
j&k a Kisfaludy Társaság tagjává. Szín
művei: »Zsarnok és fia«, szmű 3 felv. 
1843. Nemzeti Színház. »Iparlovag«, szmű 
3 felv. 1844. (u. o.). sEljegyzcs álarc 

alatt«, vj. 3 felv. 184ö. ápr. 14. (u. CK). 
ííFélreismert lángész«, vj. 3 felv. 1846. 
jan. 30. (u.^ o.). »Fórj és jegyees, 1846. 
jún. 5. »Segíteünk egymásnak:«, vj. 1 felv. 
1848. »Eendkivüli előadásw, vj. 1 felv. 
»Bál előtt és bál után«, 1851. nov. 22. »Az 
atya szöktet«, vj. 1 felv. 1858. okt. 31. 
»Két hatalom«, vj. 1 felv. 1858. »Salvator 
Ií,óza«5 melodráma. (Hasonló című re
génye után). »Kaland,ornŐ«, dr. 5 felv. 
1860. márc. 26. »Divatos bet6g«, vj. 1 
felv. Befejezetlenül maradt; »A gazdag 
unoka« és »A gyári munkás« o. vígjátékai. 
1883-tól 1885-ig szerkesztette az »Ország-
VÍLá,g«-ot. 

Dehére (döér), francia író. Mun
kája: »A kis fészek«, bob. 3 felv. Irta; 
Berr és GuUlemaud társaságában. Ford'.: 
Molnár Pereno, Bem. 1903. jan, 15. Víg^ 
színház. 

Deinhardstein Lajos, német színmű
íré, sz. 1794. jún. 21-én, Bécsben, megh. 
1859. júl. 12-én, u. o. Egy ideig a klasz-
szilía filológia tanára volt Bécsben, majd 
1832-ben a Burgszínház aligazgatója lett. 
Nálunk is színre került műve: )>Garriok 
Bristolban«. Bem. Pest, 1839. ápr. 11. 
Csató Pál fordításában. Kolozsvárott 1840. 
jún. 11-én, majd újra: 1845. ápr. 1-én, 
1846. jan. 28-án került színre. 

Dekadencia (latin), annyit jelent, mint 
hanyatlás, visszaesés. A színészetben je
lenti a színész tehetségheli visszafejlődését, 
mely megnyilatkozik memória-csökkenés
ben, az orgánum elszürkülésében, a belső 
érzésvilágnak elfakulásában, stb. 

Dékán Árpád, iparművész, elŐbb rajz
tanár, sz. 1861. márc. 12-én, Halascm.. 
1896. jan. haviában Halason műkedvelők
kel — akik parasztemberek voltak —színi
előadást tartott, ami élénk feltűnést keltett 
művészi körökben, mert Halason ez volt 
az első kísérlet paraszt-műkedvelőkkel. 

Dékány Gyula, színész, sz. 1862-ben, 
Félegyházán. Színipályára lépett 1881-
szept. 26-án, Balassa Károlynál. Neje:Sza
kóra Anna, sz. 1862-ben, Szekszárdon. 
Színipályára lépett 1878-han, Mátray Bé
lánál. 
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Dékány Róza 

Dékány ItÖza, ezínésimő, 1868. o t t 
havában lépett színpadra. 1870-ben Kas
sán 1873-ban Kolozsvárt működött, ahol 
okt. 28-án férjhez ment Erszényes Elek
hez. 1874. nyarán Budára szerződött, Bo-
kody Antalhoz. 

Dékány Teréz, énekesniő sz. 1842-ben, 
megh. 1912. okt. 21-én, Kecskeméten. 1860. 
máj. 2-án fellépett a Nemzeti Színház
ban, aa »Egy szép asszony bGtege« o. vj. 
Emília szerepében. 1861-hen Aradon ta
láljuk, 1863. máj. 26-án fellépett a Budai 
Népszínházban, a »Dajka« o. operettben. 
1871-ben férjhez ment Káldy Gyulához. 
(L. o.)- 1873-ban Kolozsviárott működött. 

Delacour (dölakúr), francia íré. (Mun
kája: »Aa ég madarai«. Vj. 3 felv. Tsz.: 
Lahiehe. Ford.: Eái J . Béla. Bem. 1900. 
jan. 13. Nemzeti Színház. 

Delard (dölár) Eugéne, frajioia író, 
sz. 18Ö8-ban a Puy-rEvequB melletti Oay-
rou-kastélyban. Színműve: »A vetélyfcárs«, 
szmű 4 felv. Tsz.: Kistemaeckers H. 
Ford'.: Huszár Imre. Bem. 1907. deo. 21. 
Vígszínház. 

Delektáns-aktor = dalettáns-aktor, a 
műkedvelő-színész neve a régi magyar szí
nészvilágban. 

Déli Miksa, színész, sz. 1893. deo. 
lö-én, TemesvéroU. Színipályára lépett 
1918. jún. havában. 

Deli Pé ter , Egy magyar hisztrió neve, 
kinek szereplése egy 1337-iki oklevélben 
előfordul. Komédiázásért földet kapott egy 
nagy úrtól. I I . Lajos udvarához tarto
zott. (Dr. Fógel József: I I . Lajos és 
udvartartása. Budapest, 1917. 68. oldal.) 

_ Délibáb. (Budapest). Szépirodalmi és 
divatlap, ^ a Nemzeti Színház közlönye. 
Szerkeezté és kiadta tolnai gróf Feste-
ídeh Leó. Nyomtatta Emich Gusztáv. Meg
jelent hetenkint egyszer, vasárnap, közép
nagyságú két íven, 8-rét színes boríték
ban. Ára egy évre helyben 12 frt, vi
dékre 15 frt pp. Keletkezett: 1853. jan. 
2-án. Megszűnt: 1854. ápr. 1-én. (I'oly-
tatáea: »Biidapesti viaszhang«). 

Delli Emma 

Délibáb. Képes színházi hetilap. Mint 
képes hetilap, 1927. jan. 1-én jelent meg, 
majd 1928. febr. 1-től képes színházi 
lappá alakult át. Megjelenik: a Tolnai 
Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat ki
adásában. Szerkeszti: Fogant/ József. 

Delibes (dölib) Leó, francia aene-
szerzc sz. 1836. febr. 21-én, St Ger-
mcdn du Yal-haji, megh. 1891. jan. 16-án. 
Nálunk előadott művei: »Jean de Nivelle, 
vígopera. Bem. ;1881. imáro. 17. Nemzeti 
Színház; »Laknié«, (L. o.); »Petaud' ki
rály udvara«, (operett), sCoppélias, »Syl-
via«, ballettek; »A király mondta«, víg
opera 3 felv. Ford.: Huszár Imre. Bem. 
1898. okt. 15. M. Kir. Operabál. 

Delin Henr ik , színházi karnagy, sz. 
1840-ben, Prágában, megh. 1905- ápr. 
23-ián, Dunaföldvárott. Színpadi műkö
dését hazánkban 1880-ban kezdte, Mán-
doky Bélánál. 25 éves működési jubileu
mát Lőcsén tartotta meg, 1905. febr. ha
vában, a »Mikádó« o. operett keretében. 
Neje: Wiesner (Tihanyi) Katalin, szí
nésznő, sz. 1867-ben, színpadra lépett 
1881-ben. 1906. jan. havában nyuga
lomba ment. 

Della Donna Eugénia, énekesnő, dél-
spanyolországi származású. Mint zái'dai nö
vendéknek mise közben a templomi kórus
ban feltűnt hangja, mire Máder EezsŐ a 
Népszínház-Vígoperához szerződtette 1907-
ben, ahol a »Denevér« Orlovszky herceg 
szerepében mutatkozott be. Azután 1909-
ben Bécsben működött a Theater an d'er 
Wienben. 1910. aug. havában Berlinbe 
szerződött a Thália-színházhoz, hol a wPol-
nische "Wirtsohaftw c. operettben sikerrel 
mutatkozott be. 1919. jún. 16-án fellé
pett a Király Színházban, a »Csod'acsók«-
ban. A kommunizmus alatt ismét a ber
lini Thália-színház vendége volt, ahol 
százszor játszotta -Teán G'übert sLengyel 
mtLyecske« című darabja főszerepét. 1923. 
máj. havában a Budöi Színkör vendége 
volt. 

Delli Emma, színéezDŐ, sz. 1867-ben, 
Szegeden, megh. 1929. febr. 12-én, Bu
dapesten. A színművészeti akadémiából 
1888-ban a kolozsvári nemzeti színházhoz 
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Delli Emma Delly Győzó'né 

szerződött, ahol Ditrói Mór igazgató fel
ismervén képességeit, csakhamar az el
sők közó kerül. Hat évi kolozsvári műkö
dése után 1894-ben, a Leszkay András 
igazgatása alatt álló arad—nagyvái-adi 
színházhoz szerzó'dött, két évvel később pe
dig az akkor megnyílt Vígszíuház tagja 
lett, amelynek egyik erőssége volt. Pőbb 
szerepei az sOsztiigás Miei«, a »Végre-
hajtó«-beli szellemes cocotte, a »Becste-
lenek« című dtáan'ábau a cseléd voltak, 
mely utóbbi alakításáról az azidőtájt Bu
dapesten vendégszerepelt híres olasz szí
nész, Ermete j>jovelli a legnagyobb elra
gadtatással nyilatkozott. Nagy sikere volt 
niég a »TrLlby«-ben, az »0c3kay briga-
déros<í-ban, a »Hajnali vendóg«-ben és sok 
más egyéb szerepeiben is. Közben férjhez 
ment dr. Török Lajos egyetemi orvostanár
hoz, de ennek ellenére továbbra is a szín
háznál maradt; később azután átment a 
Nemzeti Színházhoz, ahol a »Figaro há-
zasságá«-ban, az »Egyenl6ség«-ben, a »Nők 
barátjá«-ban stb. szintén jelentjős sikerei 
voltak. Gyakran szerepelt hangverseny-do
bogón is, ahol magán jel éneteket, verse
ket adott elő, megkapó eredetiséggel. Egyik 
kritikusa azt írta, hogy DeUi Emma a sza
valat Barbi-ja. Kivételes tehetségére jel
lemző, hogy Levinszky József, a bécsi 
Burgtheater nagyhírű művésze, Áradon jár
tában, — miként 6' maga mondotta, — 
kuriózumból néhány percre benézett a 
sz;ínházba, a »Madame sans gén6« előadá
sára, ahol a címszereplő D. játéka any-
nyira lekötötte figyelmét, hogy az egész 
előadást végignézte s másnap lelkendezve 
gratulált Leszkay igazgatónak, D-t pedig 
rábeszélni igyekezett, hogy legyen német 
színésznő, mert biztosan a Burgtheaterbe 
kerül. Egyike volt a legszebben magyarul 
beszélő színésznőknek, játéka pedig maga 
volt az eleven realizmus és a legbájosabb 
közvetlenség. Már színiakadémiai növendék 
korában, ahol két éven át ösztöndíjas is 
volt, tanára Csiky Gergely példának állí
totta tanulótársai elé, mondVán: »Ettől a 
kis szegedi lánytól tanuljatok magyarul 
be8zélni«. Miután a Nemzeti Színháznál 
négy esztendeig működött, búcsút vett 
a pályától. Temetésén a Nemzeti Szín
ház nevében S. Eáy Szeréna, a Budapesti 
Színészek Szövetsége nevében pedig GyŐzo 
Tiajos búcsúztatta. (GyÖ^ö Lajos) 

Delli Henr ik , színész, sz. lS67-ben, 
Szegeden. Színész lett 1884-ben, szülő
városában, Nagy Vince társulatánál. 14 
évig működött vidéken mint operett-teno-
rista, majd később egyidejűleg , mint tit
kár és operettrendező is. Egyik.e volt a vi
dék muzikális fénekeseinek és arról volt 
híres, hogy a műsoron levő operákat és 
operetteket betéve tudta és elég sűrűn meg
történt vele, hogy mint gyakorlott beugró 
valamelyik szereplő megbetegedése ese
tén próba nélkül vállalta az illető sze
rep eljátszását. i899-ben Porzsolt Kál
mán a régi Népszínházhoz szerződtette, 
ahol 8 évig működött. Vidor Pál . halála 
után, amikor a Népszínház; társulata fel
oszlott, otthagyta a színészetet ós tisztvi
selő lett a pesti izraelita hitközségnél, ahol 
jelenleg is, tanácsosi rangban, a kultu
rális ügyek referense. ; 

Delli Lajos, az Országos Színésa^ye-
süiet pénztái'osa, sz. 1871. déc. 1-éu, 8ze~ 
geá'm. 1889-b6n a színészakadémiára irat
kozott. 3 év múlva Csóka Sándorboz szer
ződött Szabadkára. Innen Szendrey Mihály 
Aradra szerzó'dtette, ahol 18 évig műkö
dött. Két éven át a Magyar Színház tagja 
volt. 1918. nyarán az Országos Színész-
sülét pénztárosa lett. 

Delly Ferenc, színész, sz. 1901. okt. 
3-án, Szegeden. Atyja huszártiszt volt, anyja 
Delly Juliska, színésznő (L. a.) 1917. szept. 
1-én lépett színpadra Kecskeméten, Mari-
házy Miklósnál, mint kardalos, utána há
rom éven át mint színész működött. Ez
után Szegedre szerződött táncoskomikusnak. 
1926. szept. 1-én dr. Bárdos Artúr a Bel
városi Színházhoz szerződtette. Jelenleg a 
Föv. Operett Színház tagja. Főbb szerepei: 
Pázmán (Kék és piros), Ottmár (Zörög a ha
raszt), Bolbec (Az ügyvéd és a férje), Ka
pitány (Mária), Chareneel (Tiéd a szí
vem), Paul (Az első férfi), Kóbert (Nász-
éjszaka), Péter (A meztelen ember), Alain 
(A szeretők iskolája), Cochet (A sánta ku
tya), Jean (A csókok koldusa), Maurice 
(Jolly Joker), Ákos (Szegény leányt nem 
lehet elvenni), Orestes (Iphigónia Tauris-
ban), Roger (Én és a húgom) stb. 

Delly Gyözöné Schmidt Julianna, szí
nésznő (színpadi néven: DeUy Juliska), sz. 
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DelliiiRer Rudolf Deménr Dániel 

1S74. aug. 26-áii, Kevesen, (Hevesm.l. 
A t j j a : Schmidt József, auyja Satnyi 
Etelka, földbirtokosok. 1885-beu lépett a 
színipályára, Halmay Imrénél, Szabadkán, 
az »Eltóvedfc bárányka« o. színműben. In
nen felkerült Budapestre, Féld Zsigniond-
lioz és a fővárosban is előnyösen nmtatkü-
zott be. Ezután Makó Lajos szerződteti 
•Szegedre, ő tőle Krecsányi Ignáü hódítja 
el és játszik Budán, Temesvárt, Pozsony, 
Eiume, Triest -ízínliázaibaii, megérdemelt 
sikerrel. Híre egyre növeb\'üben lévén, ettől 
kezdve a legjobb igazgatóktól kap meg
hívást; lemegy Kolozsvárra is, azután még 
Kecskemétre és Faiágyi Lajos miskolci 
színtársulatának egyik előkelő tagja. I t t 
nyílt színen lábtörést szenvedett, miért is 
nyugalomba kellett vonulnia. — (Fia-: 
Delit/ Ferenc, színész, L. o.) 

Bellinger Eudolf, német zeneszersző, 
sz. 1857. júl. 8-án, Graslitzhan (Cseh
ország), megh. 1910. szept. 24-én, Cos-
iüighan. Hangszerkészítő volt az apja; a 
prágai konzervatóriumban tanult, majd' a 
brünni színház Idarinétosa, később a drez
dai Eesidenztheater karmestere lett. 1909. 
déc. lÖ^n meg-őrült. Munkája: »Don 
Caesarfí, operett 3 felv. Szövegét írta: 
Walther Oszkár, ford. Mérei Adolf. Bem. 
1906. áprüis 10. Király Színház. 

Déimagyarországi első színiszövet
kezet alakuló gyűlése (Délvidéki Magyar 
Színi Szövetkezet cím alatt) 1893. ápr. 
16-án volt Versecen, Pancsova, Lúgos, Ver
séé és Fehértemplom' városok bevonásával. 
Augusztus havában végleg megalakult a 
szövetkezet. Ezidőben az öt város 8000 
frt-nyi bérletet biztosított az, ott működ'Ő 
színigazgatónak. Első igazgató: Füredi Ká
roly volt. A szövetség hasznos munkásságot 
fejtett ki, mert e nemzetiségi vidéken rész
ben kiszorította az idegen színészetet, rész
ben pedig a nem magyar ajkú lakosság 
megtanulta a magyar művészet megbecsü
lését, amiben nagyérdeme volt Jakabffy 
főispánnak, Péczely törv. elnöknek és 
Dengi Jiánoa kir. tanfelügyelőnek. 

Délmagyarországi Színművészeti 
Képezde. Temesvái-ott 1896-ban alakult, 
Weningei János igazgatása alatt. Megszűnt 
1902-ben. 

Deimar Albert, zeneszerző,, mag^-ar 
származású dúsgazdag birtokos Bécsben. 
Munkája: ;:Carmt:la:, dalmű 1 felv. Szw-
vegét Luigi Castaido műve után írta; Féld 
Leu. Fonl. Várady Sándor. Beur. 1911. 
noV. 18. M. Kir. Operaház. 

Délutáni e lőadást azok részérő tervez
ték, akik elfoglaltíiáguk miatt nem 
jöhetnek el este színházba. A legrégibb 
adatok szerint 1867. aug. 11-én Budán 
volt az ol̂ Ő rendszeres délutáni elöadáfi, 
amikor a »Dunanan« c operett került 
színre. Az 1882. évi 774. kgy. számú fő
városi színházi szabályzat 36. szakasza 
tiltja a délutáni előadásokat, de ezt a sza
bályrendeleti tilalmat maga a főváros 
szegte meg akkor, amikor a Népszínház 
részére délutáni előadásokra engedélyt 
adott. A fővárosi színházvizsgáló-bizottság 
1904, jan. 26-án javaslatot nyújtott be a 
tanácshoz, hogy a délutáni színhá2á elő
adásokat az összes fővárosi színházakban 
tiltsa be, — amíi-e azonban nem került 
sor. (A bécsi Burgszínházban az elsŐ d. 
u. előadás 1891. jan. 25-én volt, leszállí
tott helyárakkal, a ruhatár és a színlap in
gyenes volt.) 

Demény Albert , (szentliatolnai), szí
nész, • sz. 1856-ban, Magyar-Böö-n. Ko
lozsvárott a piaristáknál érettségit tett; 
ezután nővérével, D. Victóriával egy tár-
'sulatnál működik Nyéki János igazgatása 
alatt, majd theológus lesz Gyulafehérvá
réit, azután 'ujra visszatér a színpadhoz, 
és 1875, december 3-án, Váradi Ferenc
nél kezdi meg a működést. Mint recitá-
tor tette nevét ismertté a vidéken. 1908. 
január havában nyugdíjba ment, majd 
1921. szeptember 1-én reaktiváltatta ma
gát. 1925. szeptember hó 1-én véglegesen 
nyugdíjba vonult. N'eje: Kovács Korné
lia, sz. 1871. december 14-én, Btidapesten. 
Színiakadómiát végzett és 1893. október 
4-én lett színésznő Kecskeméten, mint 
naiva, később hősnŐ. 

Demény Arthur, tenorista, sz. 1891-
ben, Budapesten. Színpadra lépett 1915. 
dec. 5-én. 

Demény Dániel, úttörő színész, a br. 
Wesselényi Miklós pártfogása alatti tár-
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Demeter Ada DriU'?; Prilfvva 

aulát jeles tagja. 1806.ésl807-bea MarcK-
vásárhelyt játszott. Utóbb lovas katona. 
Megt. 1822. jan. IS-án, Székesfehérvárott. 

Demeter Ada, karénekesnő, 1909. jún. 
1-től a M. Kir. Operaház tagja. 

Demeter János , író, kecskeméti tanács
nok." Színműve: »Buda és Áttila«, színj. 
3 felv. Bem. 1795. aug. 24-én, Kelemen 
László pesti színtársulatánál. 

Demeter Sándor, színész, sz. 1887. 
ápr. 14~én, Budapesten. Színpadta lépett 
190r-ben. 

Demetrovi ts Gizella, színésznő, sz. 
1897-ben, Kolozsvárott. Színpadira lépett 
192 6. szept. bávában. 

Demenr (dömőr) Anne, francia saí-
nésznjŐ (Lásd: Cbarton). 

Dcmidor Imre dr., ügyvéd, sz. 1855-
ben, 8zatmá)'on, előkelő családból, megih. 
1917. aug. 29-én, Szabadkán. A színi
akadémia viégeztével színész lesz a vidé
ken. A debreceni színpadon számottevő si
kerei voltak. Aradi Gerőnek hosszú ideig 
volt a tagja. Debrecenből 1885-ben Sza
badkára szerződött, itt jogot tanult és 
1890. jún. 14-én ügyvéd lett. ö is az első 
doktor-színészek közül való volt. A sza
badkai színészetnek azonban azontúl is igaz 
barátja maradt. A helyi színügyi bizottság 
ülésein tevékeny részt vett. Neje: Tcű&ács 
Eme6, színésznjő, (Talcács Ádám. (L. o.) 
leánya), előbb Bercsényi Béláné. 

»De mi ez a tenger sima tük réhez 
képesíí< — szállóige Czakó Zsigmond 
»Kalmiár és tengerésze o. drámájából. 

Demjén Károly, színigazgató, (D. Mi
hály, (1. 0.) nevelt fia), sz. 1830-ban(, 
megh. 1872. ápr. 18-án, Kisceílhen, élete 
42. évében. Kora ifjúságában lép szín
padra, hol a komikus szerepkörben tűnik 
fel. A szabad'ságharcban honvéd volt. 1871. 
ápr. havában Csepregen színigazgató lett. 
Neje: Varga Anna, anya és komika, 1853-
ban lépett színpadra. Leányai: Erzsi, Má
ria, JEmilia (Bártfai Antahié). 

Demjén Mari, a Neímeti Színház 
tagja, sz. 1857. április 3-án, megi'. 

1928. októlber hó 28-án, Bvdapesten. 
Színpadra lépett nevelő atyja (D. Mihály, 
1. 0.) társulatánál, Í866-bau, Székesfehér
várott. Működött Magyarország minden na
gyobb városában. Közben férjhez ment ós 
visszavonult a színészettől, de férje elhalá
lozása után újből színpadra lépett. 1897. 
jan. l ^ n gróf Festetioh intendáns a Nem
zeti Színházhoz szerződtette. 1906. ápr. ha
vában elnyerte a Farkas—Ratkó-díjat. 
1922. márc. 22-én megünnepli a Nemzeti 
Színháznál ottani működése 25 éves évfor
dulóját. Ebből az alkalomból 1924. jún. 
21-én aranygyűrűvel tüntették ki. 1926. 
jún. 14-én utoljára lépett fel a Nemzeti. 
Színházban, az »Árva László király«-ban. 
Ezután nyugalomha vonult. Fáy Sze
réna és Géezy István búcsúztatta. Mara
dandó sikereket aratott jóízű, természetes, 
magyaros beszédével, parasztasszony szere
pekben, de mély hatást ért el tragikus 
anyaszerepekben is. Fpbb szerepei: Pitva
rosiné (NÍŐk az alkotmányban), Brazo-
vicsné (Aranyember), Szúnyogné (Bor), 
Ida néni (Uj rokon). Korpádiné (Szökött 
katona), Gonoszné (Falu rossza), Sámsonná 
(Süt a nap). Dajka (Árva László király) 
stb. Második férje: Kertész Lajos, a Nem
zeti Színház súgója, megh. 1927,. nov. 
19-én, Budapesten. A Kerepesi-temetőben 
közös sírban nyugszanak. 

Demjén (Deményi) Mihályj színigaz
gató, sz Debrecenben. Budán lépett szín
padra, 1828-ban. 1835-ben Szabadkán igaz
gató. 1840. ápr. 30-án megválasztották kas
sai színigazgatónak, de útközben kirabol
ták. Ezután hol belefog az igazgatásba, 
hol lemond róla és mint szerepJio szolgálja 
a színészetet. Megh- 1866. márc havábanj. 
Tasnádon temették el egyesek könyörado-
mányából. Neje: Oláh Fanica Mária, szí
nésznő volt. Nevelt fia: D. Károly, szín
igazgató (L.o.) nevelt leánya: Z>. Mari, 
(L. o.) Gyermeke: Medgyesi Nándorné 
D. Mária, színésznő. (L. o.) 

Dénes Erzsébet , színésznő,, sz. 1898. 
aug. 27-én, Sepsiszentgyörgyön. Színpadra 
lépett 1921. okt. 4-én. 

Dénes Fr igyes , színész, sz. 1879. jan. 
28nán, SzékelyJMán. Színpadra lépett 1905. 
szept. havában. 
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Dénes G-yörgy Denise 

Dénes György, színész, sz. 1898. júl. 
2-áji, Budapesten. Elpbb a Belvárosi Szín
ház tagja, majd 1918-ban a iíedgj'aszai 
Színház szerződtette. Mint a Mag^v'ar Szín
ház tagja, 1925. szept. 16-án mutatkozott 
be, a »Masa pénzt keres« c. vígjátékban. 
Innen a Vígszínház kötelékébe lé|!ett, maid 
ismét a Magyar Színházhoz került, ahol 
vígjátéki fiatal szerepekben nagj' sikere
ket arat. Mint burleszk-színész kal>arák-
ban is nagy népszorűségre tett szert. FŐbb 
szerepei: A kis Kovács (A védtelen nő), La 
Riehais, (Kék frakk), Ernest (Fanny ée 
a cselédkérdés), Japonet (A kis grizett), 
Léczei Ernő (A bárónő levelei), Basar-
czy (Sárga liliom), Metzing (Diákélet), 
Mas (Ezüstlakodálom), Sclilesinger (Az 
irlandi vászon) stb. 

Dénes Jenő , színész, ez. 1894. nov. 
27-én, Hévízen. Színpadra lépett 1920. 
júl. havában. 

Dénes Lajos dr., író., nyűg. ker. tan
felügyelő, sz. 1879. jan. 15-én, Garam-
damásdon (Barsm.). 1914. máre. havában 
az 1913. október 30-án elhalálozott dr. 
Inczö Henrik helyébe kinevezték az Or
szágos Színészegyesület Színészképző Isko
lájához elméleti tanárnak, —• onnan késjőbb 
megvált, de 1928. dee, 1-én ismv t̂ elfog
lalta katedráját. A vallás- és közoktatási 
minisztertől megbízást kapott a Nemzeti 
Színház történetének megírására. 

Dénes Marcell, sonész, sz. 1883. márc 
6-án, Budapesten. ^4. Vígszínház színész
iskoláját látogatta, majd 1902. szept. ha
vában kezdte a pályát. Bövid vidéki mű
ködés után visszavonult. 

Dénes Margit, színésznő, sz. 1902. júl. 
8-án, Petrozsényben. Színpadra lépett 
1925. júl. 1-én. 

Dénes Osd íá r , színiész, sz. 1891. máj. 
8-án, Magyarlíeszin, (Tolnám.). Iskoláit 
Budapesten, a Barcsay-utcai gimnáziumban 
járta. 1919-ben filmszínész lett. Első szín
padi fellépése 1921-ben a Belvárosi Szín
házban, Incze Sándor szerkesztő »Amerikaí 
koncert«-jén volt. Ezután a líoyal Orfeum 
szerződtette, majd a Király Színház tagja 
lett, ahol a »Hollandi menyecakecí dr. 
Sterozl szerepében mutatkozott be. 1924. 

szept. havában visszahívták a Eoyal Or
feumhoz, de 1928. máj. havában újra a 
Király Színház tagja lett. 

Dénes Eózsi, színésznő, sz. 1892. dee. 
17-én, Dombóváron. Színpadra lépett 1916. 
nov. havában. 

Denevér . (Bőregér.) Operett 3 felv. 
Egy fraueia vígjáték után írta: Haffner 
és Gent'-e, ford. Evva Lajos, zen. szerz. 
StrausB János. Bem. 1883. aug. 25. Nép-
színház. Szereposztása: Bussola: Solymossy 
Elek, Rosalínda: Hegyi Aranka, Eujo: 
Kassai Vidor, Orlovszky: Csatái Zsófi, 
Eitenuto: Kápolnai János, Crapotti: Vi
dor Pál, Tapa: Ujváry Károly, Ghita: Ko
máromi Mariska. Üj betanulással: 1891. 
jan. 25-én adták. A Népoperában 1912. 
dee. 31-én adták. Szoyer Ilona: Adélt, Ba-
siLides Mái-ia: a herceget játszotta. U- o. 
felújították 1915. február 20-án- A Városi 
Színház is előadta 1926. okt. 4-éin. Ko-
lozsvái-ott bemutatták 1877. okt. 19-én. 
Eisenstein: Szombathelyi, Eosalindá; Kre-
csányi Sarolta, Frank: Kassai, Orlovszky: 
Dalnokiné Konti Fáná, Alfréd': Dalnoki, 
Falke: Vidor, FroscK: Szentgyörgyi Ist
ván volt. Szegedben: 1878^ jan. 23-án ad
ták. »Uraufführung«-ja a bécsi wied'eni 
színháziban, lS74-ben, 200-ik el,Őadásal888. 
május 15-én volt a Theater An der Wieu-
ben . I [ 

Dengi János , gimnáziumi tanár, sz. 
1853. nov. 28-án, • Nagybányán, mogh. 
1903. dee 20-án, Budapesten, mint Krassó 
Szörény vm. nyűg. Idr. tanfelügyelője. 
1879-ben tanári oklevelet nyert. Működött 
Sopronban, Lúgoson. Irt egy színdarabot: 
»A bányatiszt« oímmfel, (3 felv. dráma); 
előadták Kolozsvárott, 1885-b6n. 

Denise, színmű 4 felv. Irta: Dumas 
Sándor ifj. Bem. 1885. ápr. 17-én, Nem
zeti Színház. - Szereposztása: Bardan-
nes: Nagy Imre, Mártha: Márkus 
Emília, Brissot: Újházi Ede, Bris-
sotnó: Felekyné, Denise: Helvey Lau
ra, Thűuvenin: Bercsényi Béla, De 
Thausettené: Lendvayné, Fernand: Tiha
nyi Miklós, Pontferrand': Hetényi Béla, 
Pontferrand'né: Szacsvayné, Clarisse: Al
szegi Irma. Felújították: 1903. szept. 
12-én. 
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Denker i lár ia Deréki Autal 

Denker MáTÍa, b ^ i udvari színésznő, 
1839. jún. 30-án fellépett a pesti német 
színházban, az »Ellenhrunni vásái'« Hed-
vág szerepében. 

D 'Eunery (denneri) Adolphe Phi-
lippe, francia drámaíró, sz. 1811. jún. 
17-én, Párizsban, megb. 1899. jau. 26-án, 
u. o. Kétszáznál több vígjátékot, vaude-
•villet és drámát írt. Magyar színpadon 
adott művei: »Don Caesar de Bazan«. (L. 
o.) »Strogoff Mihály útaziása.« »Utaaás a 
föld körül 80 nap alatt.« »A 213-ik eákk.í 
»Grant kapitány :gyerm©kei.« (L. o.) »A 
két árva.K (»A két testvér«.) Népdr. 3 fely. 
T^árssMrző: Cormon. Bem, 1877. szepL 23. 
Nepszínhiáz. (Ford. Follinusz János-) 
»Mari, egy anya a népből.« »Saintra-
pezi úrnő.« »Marsan bercegnő.s (Pord. 
Csepregby Lajos.) »Egy katona tÖrfcénete.« 
(Ford. Csepre.gby Fereno.) »Cid'.« (Massa-
net opera szövege.) stb. 

Dépre (dópr) Erns t , fraacáa színmű
író. Magyarul előadott művei: »A kis cuk-
rászné<í, operett 3 fplr. Társszerző: Clair-
ville Charles. Ford.: Muray Károly. Bem. 
1897. aug. 31. Kisfaludy Színbáz. 

Dercsényi Etelka, színésznő, sz. 1864-
ben, Békéscsabán. Színpadra lépett 1880-
ban, Lászy Yilmoa társulatánál. 

Dercsényi Gyula, színész, sz. 1865-ben. 
Békésgyidán. Színpadra lépett 1882. ápr. 
1-̂ én, Jakab Lajoa társulatánál. 

Dercsényi Jolán, színésznő, sz. 1870.. 
szept. 20-án, Kecskeméten. Színpadra lé
pett 1892. ot t . bávában, Pesti Ihász La-
josniál. 

Dercsényi Júlia, színésznő, sz. 1872. 
október 2-án, Szafmáron. Színpadra lépett 
1894. viciágvasárnapján, Balog'b Árpádnál. 

Derecske (Bihar vm.), 1928—S^a-iki 
évben Pethes Dezs'Ő színigazgató színi-
kerületébez tartozik. 

Derecskey István, színész,, sz. 1900. 
jan. S-án, ]Síagyváradon. Színpadra lépett 
1926. szept. bávában. 

Derecskey Péter , színész, sz. 1886. 
szept. 33-án, Színpadra lépett 1912. jún. 
baviában. 

Deréki Antal , színész, író, sz. 1849. 
máj. 1-én, Bánfalván. Iskoláit Szentesen 
végezte. ^ 1867-ben lépett a színipá
lyára, _ Pály Gyula színigazgatónál, Tö-
rökkanizsán, akinél együtt működött Pe
tőfi Zoltiánnal. Egy év múlva már Kocsi-
aovszky Jusztinnál találjuk Szegedén és 
Szuper- Károlynál Hódmezővásárhelyen. 
Tőle 1869-ben Sarkadra ment Győrfi Gyu
lához, de ugyanabban az évben Aradi 
GTeronél is működött. Ekkor katonának állt 
be, de 3 óv múlva újra a színészetnél vau. 
1872-ben Völgyi Györgyböz szerződött 
Pécsre, l873-ban Gerőffy Andornál, mű
ködött Szabadkán, azután 1874-ben Bo-
kody Antalnál Budán és Pozsonyban; 
1875-ber. Szabó Antalnál, 1881-től 18S3-ig 
a gj'őri színikerületben játszik Beődy Gá
bornál. 1883-ban Csóka Sándor tagja lesz, 
ahonnan a Népszínbáz hódította el. 1887. 
márc. 12-én Miskoloon mögünnepelte 20 
éves működése jubileumát, Gerő Károly 
»Vad'galamb« c. népszínművében. 1891-ben 
szírdgazgafcásba fogott, db már egy év után 
ismét színészkedik, Egry Kálmánnál, 1893-
ban Miklóssy Gyulánál, majd Pesti Ihász 
Lajosnál, 189 4-ben pedig Deák Péterbez 
ment Lőcsére. Közben szorgos munkatársa 
volt az irod^almi újságoknak is. Sokat dol
gozott a ;>FŐvárosi Lapok«-nak Vad-nai Ká
roly és Szana Tamás szerkesztése alatt, 
»A Színpad«-nak (1872.), munkatársa volt 
a »Szegiddi Nüpló«-nak 'Enyedi Lukács szer-
kesztésG alatt, 1879. és 1880-ban. A Pulszky 
Fereno szerkesztésében megjelenő »Harmo-
niaíí című kritikai hetilapnak is bosszú 
idfön át volt rendes dolgozótársa. Össze
gyűjtött emlékei, amelyek javarésze a »Ma-
gyarországK tárcái között látott napvilágot, 
1914-ben jelent meg »Páleás színészeké 
címmel. A könyvet, amelynek szép si
kere volt a sajtóban, a közönség fel
tűnően szívesen fogadta és első ki
adásában bamarosan elkapkodta. Szí-
nészá és írói működésén kívül lelkes sziere-
tettel és sok rajongással folytatott &gy 
harmadik mesterséget is: egyike volt a leg
jobb és legmegértőbb rendezőknek. Ebben 
a minőségében egj egész színészi generá
ciót nevelt; a keze alól kikerült színészek 
kÖ2ÜÍ sokan előkelő belyet foglalnak el a 
főváros- és vidéki színházaknál. Utolsó nagy 
sikerei Makó Lajos társulatánál voltak, 
mint máj: orsKaoiosan ismert, kedvelt, nep-
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Deréki János Bergán Blanche 1 
szerű apaszínésznek és komikusnak. Az
után nemsokára visszavonult a színpadtól 
és kizárólag a toUnak szentelte tehetségét. 
1917. szept. 11-én a Budai Színkörben 
megünnepelte színészi és színműírói mun
kásságának 50 éves jubileumát. Ez estén 
Sebestyén Géza színtársulata előadta az ün
nepeltnek »Napraforgó;< c. népszínművét, 
melyben egy csavargóvá züllött legényt sze
mélyesített. Hetven esztendős kora dacára is 
illúziót keltett színjátszó művészetével, ala
kító erejével. 1926. okt. 28-án 60 éves 
írói é.< művészi jubileumát ülte meg. 
Színművei: »Miksa császár halálaci dráma. 
Bem. 1869. Szeged. »Egy órán át Ausztria 
császárja«, vígj. 1872. (Ford.) sBolygó 
zsidÓí< c. népszínműve 1880-ban Szabad-
kián került színre. XJgyanes^n évben írta 
a »Szépasszony kocsÍ8a« és »Szégyenfolt« 
o. népszínműveket. Í881-ben fordította az 
»Eg7 dalárda-mmepély viszontagságai« o. 
3 felv. vígjátékot, írta G. Moser és »Egy 
nihilista, vagy az ördögszikláiK c. 4 felv. 
vígjátékot, írta Blumenthal Oszkár. — 
Egyéb művei: »Búzavirág«, népsz. 1884. 
Budán adták Blahánéval 24-szer. »Eleven 
ördög«, (L. 0.) »A falusi kislány Pesteníí 
fővárosi életkép. Előadták a Városligeti 
Színkörben, 1884. »Tűzpróba, vagy sze
gény mint inilliomos«, víg saínmű 5 felv. 
ford'. Augier-től; )>Parasztgróf«, »A mun
kácsi rabí<, »A síró gyermek«, (boh. ford.) 
»Liána grófnő, vagy a második feleség«, 
színmű, Mariit regény© után Paludi Mik
sával. »A kondorosi szép esaplárné«, szín
mű, 1889. »Benyov8zky«, látv. színmű 3 
felv. 1889. Budai Színkör. »A szép Há-
dia«, színmű 5 felv. 1890. júl. 2. Ü. o. 
í>Gábor Áron, a székely ágyúbősK, színmű 7 
képben, Sepsiszentgyörgy, 1891. máj. 2. 
Zenéjét írta: Kelemen Lajosné tiszti-
ügyészné; »Napraforgó«, népsz. 3 felv. 
Bem. 1894. szept. 23. Budai Színkör. »Le-
génybíróíí, népsz. 3 felv. 1895; »A becstele-
nekc, szmű, írta: Rovetta Gerolamo, olasz 
ból ford. 1895; »Erkölc®i háiott«, szmű, 
(ford. olaszból). »Ittbon vagyunk!« Alle
gória 3 képben; alkalmi évadnyitó Sza
badkán, Pesti Ihász Lajos társulatánál, 
1898. okt. 15. »A földhöz ragadt sze
gényeid, népsz. 3 felv. Zen. &zBrz.: Szent-
Gáli/ Gyula. Kecskemét, 1898. dec. »Drey-
fuss, az ördögsziget áldozatax, szmű 9 kép
ben. Bem. 1899. aug:. 1. Városligeti Szín

kör. »A csodádoktor«, operett 3 felv. Bem. 
1904. jan. 22. GyŐr. Zen. szerz.: FraneJc 
Gábor. »Saecessziós lányok«, énekes bob. 
3 felv. Zen. Összeállította: Kumd-i Ká
roly. Bem. 1904. márc. 12. Városligeti 
Színkör. »Messzinai földrengés«, szmű 5 
képben. Bem. 1909. miárc. 21. Lippán, 
Miklóssy Gyulánál. ^A zsidók királya«, 
szmű 5 felv. Irta: Konstantinovws Kon
stantin, orosz nagyherceg, izen. szerz.: Fi-
sch^r Károly. Bem. 1914. jún. 6. Buda
pesti Színház. »Halálos kínok között«,boh. 
Bem. 1914. jún. 12. U. o. )>Tündérálomí(, 
Dramolett 1 felv. Bem. 1922. aug. 25. 
Erzsébetfalva. Kéziratban: Í>A király dru
sza jaft, népsz. Szakmunkája: »Páloás szí-
nészek«, Budapest, 1914. jan. »Vándorko-
médiások«, 1922. Aktuális színművet írt 
a tiszaeszlári bűnperrŐl, Rózsa Sándorról, a 
török-orosz és angol-búr háborúról stb. Ré-
gebber; a »Székelyudvarhely« c. lap szer
kesztője volt. 

Deréki János , színész, sz. 1887. ápr. 
hó 6-án, Újpesten. Színész lett 1908-ban. 
1907. március havában a Vígszínházhoz 
szerződtették. A világháborúban súlyos se
bet kapott. (Lásd: Világháború — cím
szót) . 1924. augusztus hó 23-án volt az 
első fellépte a Belvárosi Színházban, 
a »Charly« o. vj-ban. 1926. óta azi ú j 
pesti színháznál működött. 1929-ben a 
miskolci színház tagja. 

Deréky Gizella, fordította Pémro 
Arthur angol író »Lord Ques« o. 4 felv. 
vígjátékát. Bem. 1906. dec. 29. Nemzeti 
Színház. 

Deréky Pál , úttörő színész, áz 1810-es 
években működött. Színműfordítása: »A két 
grájiátosK. 

Derenghy Is tván, színész sz. 1869. 
febr. 23. Posztón, megh. 1917. jún. 20. 
Balassag^wmat. Színipályára lépett 1888-
ban. 

Dergán Blanclic, színésznő, 1910-ben 
végezte a színészegyesületi iskolát. Ez év 
szept, havától a Magyar Színház szer
ződtette, ahol szept. 10-én a »Gavallérok« 
c. szmű Jókertin© szerepében mutatkozott 
be. Innen a Vígszínház kötelékébe lépett, 
ahol Szerémy Zoltán tanította, 1916. okt. 
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Déri (Tiechler) Béla Dérv István 

k 

havában e. dre23dai Albert Theater tagja 
lett. Egj év után Berlinbe szerződtették. 

Déri (Tischler) Béla, színész, sz. 1864-
ben, Jsyiregyházán. Gimnáziumi tanulmá
nyait Máramarosszígeten végezte. Színipá
lyára lépett 1883. márc. .26-án, iFarkas 
Gusztáv színigazgatónál, Eperjesen, mint 
kardalnok. Korán feltűnt • hivatottságával 
és tehetségével. 1886-ban már Krecsányi 
Ignác tagja, ki két év múlva kivette a 
kórusból. 1891-ben Székesfehérvárra került, 
Veszprémi Jenő színigazgatónál működött 
ekkor, mint bonvivant és szalonszerelmes 
színész és rendező. Székesfehérvárt annyira 
megszerették, hogy rövid megszakításokkal, 
huszonnégy évig' volt —• a színügyi bizott
ság által mindenkor kikötött — tagja. 
^PP úgy kedvelte Veszprém, Pápa, Szom
bathely, Zalaegerszeg színházi közönsége 
is. ISTegyven évig színészkedett. 1923-ban 
vonult nyugdíjba. Neje: Herczeg (Fűrst) 
Jozefin, színésznő, sz. lS65-ben, Aradon. 
Ugyanott lett 1882-ben Mansberger Ja
kab színigazgatónál kardalnoknő. 1888. 
aug. 26-án Budán volt a házasságuk. Mint 
kardalnoknő és segádkomika ismert nevet 
szerzett. A világháború elején vonult nyug
díjba. Gyermekei: Sári, színésznő', sz. 
1892-ben. Gizella, színésznő, sz. 1894. 
márc. 11-én, ÁJ-adon. 

Déri Béla, ifj., színész, sz. 1889. júl. 
26-án, Budapesten, színészszülőktŐl. Á há
ború előtt kezdte a pályát, majd bevonult 
és négy és fél évig katonáskodott. Azután 
ismét folytatta a pályát és mint színházi 
titkár is működik. 1920-ban az Országos 
Kamaraszínház tagja. Neje: Polgár Mar
git, színésznő, sz. 1899. máj. 30-án, Szé-
Icesfehérvárott. 1929-ben az Országos Ka
maraszínház tagja. 

Déri Gizellajszínésznő, sz. 1878. ápr. 
23-án, Újpesten. Színipályára lépett 1902. 
ápr. havában. 

Déri Hagő , jellemkomiikus, sz. 1887-
ben, Szekszárdon; színpadra lépett 1922. 
szept. 29-én. Öt évig a vidék nagyobb 
társulatainál játszott nagy sikerrel. 1927-
ben az TJj Színházhoz szerződött és egyike 
lett a közönség kedvenc színészeinek. Je
lenleg a E'ővárosi Operett Színház komi

kusa. Neje: Fodor KaroUn, a Vígszínház 
súgónője, sz. 1900. okt. 3-án, Marosvá
sárhelyt. 

Déri Jájios, színész, sz. 1878. máj. 
30-án, Tápiósápon, Pest m. Színipálvára 
lépett 1906-ban. 1927--ben pályát változ
tatott. 

Déri Jenő, operaénekes, sz. 1869. aug, 
19-énj Szohioldon. Színpadra lépett 1896. 
okt. 1-én, Leszkay András színigazgatónál. 
Mint vendég 1899. deo. 2-én fellópetb 
az Operaházban, a »Bajazzók« Canio sze
repében. 1900. lápr. 16-.án az Opera tagja 
lett, hol 1903. ápr. 15-ig működött, az
után vidékre meint, de miár 1906. ápr. 1-én 
újra az Operához hívták meg, melynek 
éveken át egyik legtekintélyesebb tagja 
volt. Jelenleg nyugdíjban van. 

Déri Karola , színésznő, sz. 1874. nov. 
13-án, Budapesten. Színipályára lépett 
1900. szept. 1-én. 

Déri Margit , színésznő, sz. 1898. Tu~ 
ráít, 'Pestni. Színipályára lépett 1920. ápr. 
havában. 

Déri Mahler Eóza, színésznő sa. 
1861-ben, Tolnán. Színipályára lépett 
1883-ban. 

Déri Rúzsi, színlészü,Ő, sz. 1884. máj, 
4. Színipályára lépett 1902. virágvasár
napján. A \T.dék elsőrendű primadonnája. 
Sokáig működött Szegeden, ahol igen ked
velték. 

Déri Teréz, színésznő, sz. 1898. jún. 
19-én, Péőseft. Színipályára lépett 1924. 
júl. havában. 

Dé ry Istvá.ii, nemes száímiazású úttörő 
színész, a magyar szín észét alapítóinak 
egyike, sz. 1792-ben, Szekszárdon, megh. 
1862. jan. 8-án, Diósgyőrben. Atyja ta
nár volt és fiát kitűnő nevelésben része
sítette. Az volt az öregnek a szándéka, 
hölgy fiából pap legyen; be is adta ko
lostorba, de csakhamar útilaput kötöttek 
a talpára 6gy nem mindennapi diákcsíny 
miatt. Ugyanis többi társával egj'űttegy 
vasárnap délután kiment a város határába 
sétálni és júkedVében a hídon álló Szent 
Jánoa-szobor fejét leütötte és azzal lab-
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Déry (Leidenfrost) Gvula Déryné 

dázgatott. Hazamenet lelkifuixialiist tV-
zett, nem mert visszamenni a kolostorba, 
hanem feljött Pestre és itt 18ÜS-ban [Szí
nésszé lett. Játszott mindenféle sz:'ropet. 
de leginkább az intritus és szerelmes szak
ban jeleskedett. De felhasznált/ik éncksze-
repekben is és többféle bangszereu. is ját
szott. 1813-ban feleségül vefte Széppataky 
Rózát, (L. Déryné), a kitűnő operaéne
kesnőt, kitől évekig elváltán élt. Házassága 
előtt tiszttartó Törtel-en, közben megunta 
ezt a foglalkozást és újra ezinészkedett. A 
színészet nyomorúságaiba, a küzdelmes élet 
viszontagságaiba azonban nem tudott bsle-
illeszkedni, miért is 1817-ben elég fiatalon 
visszavonult a színpadtól, előbb Radis-
tyánban (Borsod m.) ispán, majd Muhi-
pusztán uradalmi tiszt lett. 1821—22-ben 
Miskolcon ismét színész volt. 1833. má
jus IS-án Egerben a MurameUéki társu
latnál Balogh István és Heténj-i József 
igazgatása alatt működött, majd Budára 
szerződött, ezután pedig végleg visszavo
nult. Mint a le,gtübb jeles színészi, ő is meg
tanult németül, franciául és e nyelvekből 
körülbelül 15 darabot dolgozott át szín
padjaink számára. 

Déry (Leidenfi-ost) Gyula, író, hír
lapíró, sz. 1854-ben, Debrecenben, megb. 
1919. febr. 4-én, Budapesten. Széleskörű 
tudással dolgozott, eneyklopedista és poli
hisztor volt. Az egykori «Eg3'ebértés« seg'éd-
szcrkesztcje volt, majd később a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium tisztviselője. 
Színműve: »Sportlovagok«, életkép 3 felv. 
Bem. 1905. máj. 19-6n, Budai Színkör. 
(Zen. szerz.: Szabad^cs Béla). 

Déry Miklós, színműíró, színműve: 
»Egy borbélycsalád' kalandjai vagy Ere-
goli és Fregolina«. Énekes bohózat 4 felv. 
Tsz.: EoUer Béla. Bem. 1903. szept. 9. 
Városligeti Színkör. 

Déryné (Schenbach, — eredetileg Sche-
ckenbach —- Széppataki Róza). A jász
berényi kis patika mögötti szobákban 
fejlődik egy sápkóros, kócszőke bájú, 
szeplős leányka, akinek nagy feje, keze
lába, cingáT hangja van és fogalommal 
sem bír arról, mi a színész. Egy-kettŐre 
felcseperedik, a leánnyal elégedetlen apa 
fiúsan járatja, nemét eltitkolja, doktort 

akar belőle nevelni. De a sors közbevág, 
az apa meghal, a kislány lány marad és 
nem felcser lesz belőle, de valami más, 
akízii-'k a ne\e beszái-nyalta a »két niag;>'ar 
haza; annyi zugát. Korának ünnepelt,nagy 
míívésznője lett. igaz, hogy csak Kassa, 
Pécs és Püzsojiy—Brassó között ismerték, 
szerették, rajongtak érte, de ez is az o 
nagyszerű érdeme, mórt nem akart a nagy
világé lenni, csak azé a darab mag}'ar 
földé, amelyből sarjadt. Színésznő, éne
kesnő éf, írónő lett belőle — és magj'ar 
halhatatlan, mert érdeme őt a magyajü 
Walhallába emeli s amíg a magyar kul
túráról, magj'ar színpadról, magyar ének
ről és magyar íiwsról valahol is szó lesz, 
azt a kezdetben szeplős, vöröshajú kis te
remtést, utóbb formáját vesztett kis göm
böcöt — Dérynét, mindig csodálattal fog
ják emlegetni. 1793. déc. 23-án született 
Jászberényben és megb. 1872. szept. 29-én, 
Miskolcon. Tizenegyéves korában került fel 
Pestre és akkor látott először színielőadást, 
a Wesselényi-féle kolozsvári társaságból ki
váltak s Pestre jöttek előadását a mai 
Károly-körúton (7. szám) állott Hacker-
szálában. Ekkor tűnt fel először ének
hangja Nagy János színésznek, aki évek 
multán is visszaemlékezvén a kisleány meg
lepő tiszta, csengő énekhangjára •— közben 
járt anyjánál, hogy a leányka álma telje
sülhessen ás színpadra jusson. Vida László 
igazgabása alatt Pesten jiátszó aktorok közé 
kerül, ahol 18 frt havi fizetéssel egy évre 
szer2ÍŐdtetik. ElsÖ énekmestere Pacha Gás-
piár német karmester volt, aki már akkor 
nagy reményeket fűzött jövőjéhez. Elő
ször »Hamlet«-b6n statisztiált s első sze
repe az »Egyiptomi útí< pajkos szoba
lánya volt s ettől kezdve csaknem minden 
este színpadon volt, vagy a kórusban éne
kelt, vagy kisebb szerepeket játszott. Ez 
idő óta állandóan emelkedik s alig' pár 
hó multán úgy a néző, mint az énekes 
jiátékok nagy szerepeit kapja s a közönség 
osztatlan tetszésétől kisérve játssza. 1813-
ban szerencsétlen házasságra lép, a társulat 
tanult, tehetséges, de durvalelkű tagjának, 
Déry Istvánnak lesz felesége. 1815-ben el
szakadnak egymástól és Róza elkezdi ván
dorútját az országban, mindig nagyobb és 
nagyobb sikereket aratva. Déryné nyug
talan, egy helyben megmaradni nem tudó 
természetével állandóan járta az országot. 
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Déryné Déreyné 

Nem szólva a ki&ebb helyekről, ahol út
közben egy-két estén játszott, ISíiskolc, Ko
lozsvár, Kassa, Pest, Budö,, Arad, Abrud-
bánya, Temesvár, Pozsony, Debrecen, Szé
kesfehérvár, Eger, :^íagyvárad, Eperjes, Ko
márom, Pécs, Gyfőr, NagykáUó, Marosvá
sárhely, Szeged, Zalaegerszeg-, Sopron, Sá
toraljaújhely, Brassó, Szombathely ünnepel
ték színpadjaikon. A pesti, budai, szé
kesfehérvári, kassai, koíozsvári, dunántúli 
társaságok lelke, fenntartója volt, mertcso-
dálatoB zengésű, tiszta szopránja, tökéle
tes énektudása, egyéaiiségének bája, mes
teri színjátszóképessége, nagy drámaiereje, 
piáratlan kómikai vénája a színpad legtöbb 
oldalú művésznőjévé tette. így aztán mű
sora csaknem egy — a korabeli magyai-
színpad' műsorával. Ha az 1815—1840. 
közti évek színlapjait átnéziZük, az Ő nevé
vel találkozunk legsűrűbben. Ó az, aki a 
»C&Örgősipka, vagy a jóltevő zarándokok« 
Zenaidáját s a »Pikkó herceg és Jutka 
Perzsi« Jutkáját éppen olyan diadalra 
tudta vinni, mint »Hamlet<í Opheliáját, a 
sVelencei kalmárcc Porciáját, vagy Klin-
gemann »Dr. Faust« című rémdnámájának 
Katalinját. Nemkülönben o volt a páratlan 
Kosina a »Szevillai borbély«, a »Norma« 
és hasonló operákban. Kétségtelen, hogy 
a komoly drámai szerepekben gyen
gébb volt, de a vígjátéki és naiv szere
pekben kitűnő, operában pedig utolérhe
tetlen. Hatását a közönségre mi sem jel
lemzi inkább, mint vendégfellépte a pesti 
Városi Színházban, a mai Vörösmarty-té-
ren állott pompás múzsatemplomban, ahol 
egy akkor nagyon körülrajongott német 
énekesnő vendégjátéka után, a német szí
nészek előadásán vendégül fellépett és né
metül énekelve úgy elragadta közönségét, 
hogy az előbb oly lángolva ünnepelt né
met vendégművésznő egyszeribe el volt fe
lejtve. (1833. márc. 29. sSvájci 'család« = 
Emeline;máj.l7. »Tancréd« = Amenaide). 
Művészetének titka azonban nem egyedül 
Istentől nyert nagy tehetségében állott, de 
abban a végtelen lelkiismeretességben, ko
moly' odaadásban is, amellyel minden sze
repét játszotta. A szerepbe való elmiélye' 
dés, annak külsŐ és belaŐ jellemzése, a 
mindig meglepő és ízléses öltözködés volt, 
ami diadalt szerze számára s innen van, 
hogy korának közönsége elŐtt feledhetetlen 
volt és maradt és nem egyedül a színpadon i 

' voltak rajongói, de az életben is a legelő
kelőbb közönség tiszteletét és szeretetét is 

• meg' tudta nyerni. Életének három regé
nyét ismerjük, az első a Prepeliczay-eset, 
mely drámai végkifejlésével, a második a 
Szentpétery-eset, mely csaknem' hétköznapi
drámai ságá.val, a harmadilc a gróf Csaky-
eset, mely kedves romantikájával hat. Az 
utóbbit dolgozta fel szabadon Berezeg Pe-
renc »Déryné if jasazony« című színművé
ben. A Pesten megnyílt első állandó ma
gyar színház az ő ábrándjának is valóra
válását jelentené. De azon a verőfényes, izzió 
augusztusi napon, amikor annak kapui meg
nyíltak, ő már túl volt a negyven eszten
dőn. Finom kis fÜignán alakja megvál
tozott, arca kerekké vált s géniuszának 
ragyogó csillaga leáldozóban volt. E l ^ éne
kesnőnek szerződtette Pestvármegye nagy
nevű alispánja, aki a színházat igazgatta, 
de alig tudott szerepet kapni már, aztán 
jött a kitűnő fiatal Schodelné (Klein 
Róza), mint külföldön is nagj'rabecsült 
énekesnő és Dérynének be kellett látnia, 
hogy sziámára a pesti deszkákon nemi derül 
a megszokott diadal fénye. El is hagyta 
hamarosan, aztán újra elment, szeretett 
Kolozsvárját gyönyörködtetni, ahol a régi 
szeretet várt reá, majd egy idŐre ismét 
visszatér Pestre, de meglint nem soká 
bírja Id. Ekkor már férje,— aki elhagyja 
a színpadot, Diósgyőrött ispán lett —• na
gyon csalogatja magához és immár nem 
hiába. 1852-ben búcsút mond' a színpad
nak és elfogadja a csendes otthont, ahol 
a gazdaság sok apró csínja-bínja leköti. 
Nyugodtan él ott tíz esztendeig, amikor 
férje meghal s ekkor kel utoljára útra, 
hogy Miskoloon lakó Johanna nővérénél, 
özvegy Kilényi Dávidnénál vonja meg ma
gát s ahol sok nélkülöziés és szenvedés 
mellett viárja be azt a pillanatot, amikor 
az élet kárpitja végleg legördül és az az 
élet következik, amelyik őrökké olyan fé
nyes, mint amilyennek megálmodta azt 
az életet, mely valóban több árnyat ve
tett, mint fényt sugárzott reá. Déryné ne
vét nemcsak a színészettörténet Őrzi leg
fényesebb lapján. Irod'almunkban az Ő 
egyénisége, szelleme, kedélye örökkévalóvá 
lett egy alkotásával, melyet élete estéjén 
hálából nyújtott egy jóakarójának. Ez ter
jedelmes naplója, mely eletsorát részletesen 
és csodálatraméltó pontossággal 1842. már-
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Dernői Károly Dessewffy József 

ciusáig mondja el. Kem csupán a magyar, 
de a világ memoire-irodalmának kitűnő 
dísze ez a könyv. Mesteri rajza ez a 
színész-psziöhe fejlődésének, lángragyulá-
sának ŝ  tündöklő fényszórásájiak. Nemes 
egyszerűsége, inkább szerény, mint túlzó 
önkritikája, drámaisága és kedólyessége a 
leggyakorlottabb író művével is kiállja a 
versenyt. A Csaby gróffal való szép sze
relmi epizódja — a legszebb szerelmi re
génnyel is felér. Déryné színpadi szerep
lése alatt németből fordított darabokat a 
fejlődő magyar színpad' számára, így is 
akarván szolgálni a nemzeti pallérozódás 
eme hatékony eszközét. Persze ezek a dara
bok ma már eltűntek a feledés sűrű sötét
jében, de »Napló«-ja, amíg magyar írást 
fognak olvasni, a komoly művelt magyar 
közönség mindig rajongással szeretett ol
vasmánya marad. A miskolci )>Nagyleány 
sírkert«-ben porlanak hamvai, de szel
leme el és vonz — vonzza azokat, akik
nek a magyar kultúra fénye világol. 

(Bexa Dezéő). 
Dernöi Károly, szánész, sz. 1844-b6n. 

1861. ápr. 2-án lett színásaaa. Megh. 28 
éves korában, 1872. febr. 13-án, Hódmező
vásárhelyi, Várady .Ferenc társulatánál. 
Színmüve: »Mária Antoinette«, vj. 2 felv. 
Neje: Bodor Etel, 1866. máro. 5-én lé
pett színpadra. (Leánya: Dernői Ligeti 
Vüma, színésznő). Ennek miásodik férje: 
Ligeti István színész. (L. o.). Gyermekei: 
Aladár, operaházi súgó, Gyula, a Városi 
Színház ügyelője, Ida, e^j időben szí
nésznő. 

De E-uda (Bogya Róza) (L. o.), mű
vészi neve külföldi körútjiában. 

Derzsi (Farkas) Irma, drámai színésznő, 
sz. 1848-ban. A színipályára 1868-ban lé
pett, melyen 15 évig működött, szép si
kerrel. Megh. 1883. nov. 15-én, Kolozs
várott, hol azzal a zenével és dallal te
mették el, amelyet halála elŐtt Delin kar
mestertől kért. 

Derzsi I rma, színésznő, sz. 1855-ben, 
Debrecenben. Színipályára lépett 1870-
ben, Aradi Gerőnél. 

Desdemona, az »Othello« c. Shakes-
peare-tragédia egyik főalakja. Férje: 

OtheUo, afrikai eredetű mór volt, ki sae-
relomféltésből megölte hitvesét. (Lásd 
»Othello« címszó alatt). 

Després (dep'ré) Suzanne, francia szí
nésznő, sz. 1875-ben, Yerdun-h&^. 15 éves 
korábaji kóristáné akart lenni, a Porte-
Saint-Martin-színházban, de elutasították. 
Erre modeU lett. Majd konzervatóriutmi 
növendéknek vették fel, ahonnan a Gym-
nase-hoz szerződött, majd az Antoine-szín-
házhoz. 1902-től a Comédie Frangaise 
tagja. Nálunk a Vígszínházban 1906. jan-
2^én mutatkozott be a »Kerülő út« (Le 
détour) c. Bernstein-dtómában, 1907. jan. 
Sínén a »Denise«-ben vendjégszerepelt. Egy 
év múlva (1908. febr. 20.) ismét eljött 
hozzánk, majd 1909. ápr. 19-án és 1911. 
okt. 16-án szintén vendégszerepelt a Víg
színházban. 

Dessewffy Aurél, (cserneki és tarkói 
gróf) a m. tud. Akad. levelezíő tagj'a, 
a Kisfaludy-Társaság alapító tagja, sz. 
1808. júl. 27-ón, JSIagymíivályon, Zemplén 
vm., megh. 1842. febr. 9-én, Pesten. 
Atyja, ki klasszikus műveltséggel birt, 
kiviáló gondot fordított fiának magyar 
szellemben való nevelésére. 1823-ban Kas
sán filozófiát hallgatott, 1825-bien Po
zsonyban barátságot kötött gr. Széchenyi
vel, Wesselényi Miklóssal stb. 1828-ban 
Bécsbe került az udvari kancelláriához;, 
1832-ben Budára nevezték ki helytartósági 
titoknoknak. 1833-han tagja lett a magyar 
színházi választmánynak. Élénk oildíe-
zést folytatott a »Társalkod ó«-ban »Játék-
szín^építésK cím alatt. 

Dessewffy Ferenc gróf, a főrendiház 
tagja, 1864. jan. havában a kassai szín
házra 1000 forintot adomiányozott. 

Dessewffy József, (cserneki és tarkői) 
gróf), orsz. képviselő, több megye tábla
bírája, a m. tud. Akadémiiia tagja, sz.. 
1771. febr. 13-án, megh. 1849. május 
2-án, Pesten. Iskoláit Kassán, Kolozsvá
rott és Pesten folytatta a kegyesrendiek 
gimnázimnában. Egyetemi tanulmányai 
után Kassán jogot tanult. 1792-ben a ju
rátusságot elvégezvén, országos hivatalba 
lépett és a fiumei kormányzóságon fogal
mazó lett, %^j év múlva pedig külföld'L 
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Dessoir Luchvia: Deus EUsa 

utazást tett. 1802-től kezdve kép\iselŐ volt. 
Jelentékeny munkásságot fejtett ki a mis
kolci színház létesítésének ügjében, 1817-
ben. 

Dessoir (desszoár) Ludwig, (cs. n. = 
Dessauer) boroszlói színész, sz. 1810. dec. 
10-én, Posenben, megli. 1874. dec. 30-án, 
Berlinien. 1837. Ápr. 15-én bemutatkozott 
a pesti német színliáxbaii, Schiller: »Ár-
mány és szerelems c. drámája Ferdiiiánd sze
repében, midőn ezt a kritikát kapta a 
»Honművész«-ben: »Szép tehetségei ki
tűnő tetszést giorjeszt-ének, egyed'ül az in
dulatok kitörésénél tapasztaltunk benne 
némi lankadtságot«. 1846. júl. havában is
mét vendégszerepeit nálunk a budai szín
körben. 

Destyn Emmy, német énekesnő, sz, 
1878. fehr. 28-án. Prágai német család 
gyermeke. M'ár hét éves korában kitűnően 
játszott'hegedűn. MidŐn serdülő leánykorá
ban feltűnt hatalmas hanganyagával, meg
változtatta pályáját és komoly énektanul
mányokat folytatott. 1898-ban a berlini 
udv. opera tagja lett. Niálunk 1907. febr. 
22-én mutatko2;ott be a M. Kir. Operaház
ban, a »ParasztbecBület<( Santuzza szerepé
ben. A világháború előtti években is a ber
lini udvari operahá^aiak volt népszerű, ün
nepelt énekesnője, I I . Vilmos csásaámak 
legkedveltebb operadivája, azután a new-
yorki Metropolitan Opera Honsenak liosz-
szú időn át állandó vendége. A háború ki
törése már Amerikában érte, ott töltötte 
a háborús esztendőket és csak a háború 
után tért ismét vissza Európába, ahol 
időnként a legelső operaszínházakban ven
dégszerepelt. 1927.. febr. 25-én fellépett 
a Városi Színházban, a »Tosca« címsze
repében. 

De^ííizinge (dészüzenzs) FerenCj' a 
Színművészeti Akadémia franoia nyelv-ta
nára, sz. 1858-ban, megh. 1914. márc. 
13-án, Budapesten. 

Desvalliéres (dévallier) George Er-
nest Maui'ice, francia színműíró, sz. 
1857. október hó 3-án, Párizsban. Ná
lunk a következő színművei kerültek 

' színre: »A Jíét Champignok, bob. 3 
felvonásban. Bem. 1895. március hó 16. 
Népszínház. Tsz.: Feydeaii. ;/Csak pá-

rosan«, bohózat, 3 felv. Tsz.: Fetfdeau. 
Eord.: Komor Gyula. Bem. 1896.' máj. 
8. Budai Színkör és 1901. jún. 5. Víg
színház. ))Jafet 12 felesége«, énekes bohó
zat, 3 felvonásban. Társszerző: Mars. For
dította: Mdkai Emil. Bem. 1898. május 
hó 27-én, Népszínház. »A garasos kis
asszon y«, operett 4 felv. Zenéjét szerz.: 
Planquette Róbert. Szövegét ilíors-szal írta. 
Ford.: Malmi Emil és Bajria FepencBem. 
1898. nov. 12. Magyar Színhaa. sNévte-
len leveleké, boh'. 3 fely. (Mars-szial). 
Bem. 1900. jam 12. Magyar Színhiá^;. 
»Dr. Nehántsvirág«, boh. 3. felv. (Mws-
szal). Ford.: Hajó Sándor. Bem. 1903. 
okt. 3. Vígszínház.. 

Deszka, a. m. színpad, loginkábh ösz-
szetett szóval kapcsolatban szokták hasz
nálni. (Deszkákra lépni, deszkák hŐselenni, 
a világot jelentő deszkák sth.) 

Deszkasev IstváHj magyar szárma-
ziáaú szerb színész, sz. Aradon: Ü.. o. \'ié-
gezte iskoláit. Belgi-ádhan lett színésszé. 
1878-ban lefordította a »Falu rosszá<c-t, 
u. a. év húsvétján a »Strike«-ot, majd 1879. 
jún. haviára elkésírölt Tóth Ede »Kíntor-
nás család«-jával is és előadatta Belgrád
ban. 1884. márc. 27-én fellépett a Nép
színházban mint a zágrábi szinház tagja 
a sCornevittei harangok<( G-renioheus sze
repében, ezután az intézethez szerződtették 
és itt Deszkás néven működött. 1886. aug. 
28-áji fellépett az Operában, a »Carmen« 
Doa Josó szerepéhen. 1889. nov. 15-től 
1891. máj. 15-ig a M. Kir. Operaháznál 
volt szerződésben. Ezután Pétervárra szer
ződtették. 

Detonálás, (latin), a. m. = valamely 
hangot kelleténél mélyebben énekelni, disz-
tonálás viszont a kelleténél mélyebb vagy 
magasabb megütése a hangnak. 

Deus Eliza, énekesnő. 1840-ben Eger
ben Bajner Károly püspök felszentelési ün
nepén aratta elsŐ nyilvános sikerét. 1842. 
nov. 21-én már a Nemzeti Színházban is 
feEépett, majd 1843. márc. 22-én operai 
S25erepet kapott; a »BeH2ar« Iréne-jóben 
is bebizonyította kiviáló képességeit. Ekkor 
eat írta róla a »Honderű«: ^Gyönyörű 
hangja ércesen'glésű teljében fogja kitöl-
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Deus ex machina Dévény Jenő 

teui színházunk üregeit, majd ha a féle
lem és színpadi ottíiontalanság nem fog
ják azt fátyolozni. A hang tehát igen szép, 
kétségkívül a mi ritka, széles és erőteljes.s 

Deus ex machina. (Latin, a. m. Isten 
a gépezetből). A régi görög drámákban a 
bonyolult helyzetet az Isten oldotta meg, 
úgy, hogy egj elrejtett gépezetből előjött. 
Átvitt értelemben a kifejezés ma is hasz
nálatos, bár Isten a színpadon nem for
dul elő. Értelme az, hag^- a színműíró 
a drámában a niesesaövtísnek nem meg
okolt, hanem váratlan, azaz gépies for
dulatot ad. 

Deutsches Theater berlini együttese 
1900. júl. 2-án vendégszerepelt nálunk elő
ször a Somossy-orfeumban. Ekkor Halbe 
Miksa »Jugend'« c. drámájában mutatkoz
tak be. Jobbnevű tagok voltak; Mas 
Beinhardt, Elsa Heims, Gregory, Valen
tin. A Vígszínházban is vendégszerepeltek: 
1901. ápî . 20náu, a sHenschel fuvaros«-
sal. 1902. jún. 6-án újra megjelentek a 
Vígszínházban; utána 1908. máj,. 22-^n 
a »Velencei kalmár«-ral kezdték meg a 
vendégjátékot, majd 1914. máj. 23-án lá-
togattali; el hozzánk. 

Deutsches Volkstheater(Bécsből) több
ször vendégszerepelt Budapesten. Többek 
közt 1909, ápr. 30-án a Magyar Szín
házban Molnár Ferenc »ÖrdÖg« c. vj-val, 
»Der Teufek címimel, 1910. júnl. 1-ón is
mét a Magyar Színházban vendégszsre-
peltek, majd 1918. jún. 1-én a Városi 
Színházban, 1925. ápr. 20-án újra el
jöttek a magyar fővárosba, amikor a 
Vígszínháw látta őket vendégül. 1926. 
febr. 23-án is jártak nálunk. Ekkor -a 
Fővárosi Operett Színházban játszottak. 
Színre került »Der Löive und das Katz-
chen« c. vj. Sacha Guitry-től. Ez év ápr. 
24^én ismét felléptek Ujgyanatt, midőn Kari 
Zuckmayernek »Der frőhKche W.einberg« 
c. vígjátékát mutatták be. 

Dévai Janka, énekesnő (családi neve: 
Kurzweil), sz. Nagyváradon. 1876-ban vé
gezte a színészakadémiát. Ez év június 
22-én voit a vizsgája a »Mignon« operából, 
amidőn a »Eővárosi Lapok« azt írja róla, 
hogy neki van a legüdébb, legcsengőbb 

hangja, melyhez hasr/uló a színészeti ta
noda fennállása óta nem is igen volt az 
intézetben. Alakja is szép, szeme kifejező, 
8 a játéka is kellő érzékre vall. 1881. 
jún. 7-én megmagyarosította a nevét. Ez 
év jún. 23-án Bécsben vendégszerepelt a 
»Bűvös vadász:;-ban, Anna szerepében. 
1882-ben Kolozsvárott működött Korbuly 
-Bogdán és gróf Eszberházj- Kálmán in-
tendiinssága alatt. 1886. jan. 9-én Aradon 
mutatkozott be a »Hoffmann meséis Olym-
pia 5zerei)ében. 1886. júl. 1-én a M. Kir. 
Operaházhoz hí\"ták meg, ahonnan 1888. 
máj. 31-én megvált és énektanámŐ lett a 
f6%'árosban. 

Dévai színház, megnyílt 1911. ápr. 
29-én. Épitlósi költséíge 280,000 K. Van 
23 páholya, 470 ülő-, 160 állóhelye. Igaz
gató: Szilágyi Dezgp. A prológust dV. Vá-
radi Antal írta. utána az »Obsitos« o. 
operett került színre. A színházat Komor 
Marcell és Jakab Dezső építette, teljesen 
magyar stílben, belseje magyar motivu-
molvkal van dísaitve. 

Dévai színpái'toló egylet, megalakult 
1893. jún. havában. Elnök: Barcsay Béla, 
igazgató: K. Sándor József. Titkárrá Ja
kab Ödönt választották meg. 

Deval (dö-) Jacqiies, francia színmű
író. Színművei: »Szépség«, vígj. 3 felv. 
Eord.: Hajó Sándor. Bem. 1924. máj. 17. 
J\íagyar Színház. »Odette nem tehet róla.« 
1925. jún. 6. Belvárosi Színház. 

Dévaványa (Szolnok vm.), 1928—29-Ík 
évben DeS>: Lőrinc színigazgató színikerü
letéhez tartozik. 

Devecseri színés'zet.Devecserhen (Bara
nya ^Tn.) 1831. máj. 12-én Balogh István 
színtársulata játszott. A követkczS év szept. 
havában ismét az 6 társulata látogatott el 
idb. Mindkét alkalommal a vendégfogadó
ban és a vár udvarán játszott. 1928^2,9-
ben a város Tompos Péter színigazgató 
kerületébe van beosztva. 

Dévény Jenő, színműíró. Mmikája: 
»Muskátli héroe.gnő«, operett 3 felv. Társ
szerző : Arányi Kornél. Zen. szerz. Siliga 
Ferenc. BemL 1927. szept. 9. Kispest. 
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Dévényi Géza Vezső Gvula 

Dévényi Géza, színész, sz. 1890- júl. 
27-éji, Budapesten. Színpadra lépett 1912. 
aag. havában-

Dévényi János , színész, sz. 1890-benj 
Budapesten. Színpadra lépett 1909-ben. 

Devr ient (devrien) Emil, nagynevű 
német színész, sz. 1803. szept. 4-én, megh. 
1872-ben, Drezdában. 1843. ápr. havá
ban fellépett a pesti német színpadon. 

Devr ient (devrien) Max, bécsi színész, 
sz. 1858-ban, megh. 1929. jín. havában a 
svájci graubündeni Ghurhan- iSTémet szín
padokon kezdte pályáját s fénykorát a 
bécsi Burgtheatérben érte el, melynek 1882. 
óta volt a tagja. Eló'hb a Ringtheater mű
vésze, majd a Burgtheater szerződtette, 
melynek elsőrangú szalonszínésizö s a nagy-
multú színház hagyományainak: egyik foly
tatója lett. Nálunk többször vendégszere
pelt. Utoljára 1915-ben, a Vígszínházban 
lépett fel a Burgtheater együttesével 
(»IphÍgeniá«-ban: Thoas király). 

Dezsefi Gábor, színműíró. Színműve: 
»Bűnh'ődés.<í Társadalmi színmű 4 felv. 
Bem. 1898. máj. 6. Kisfaludy Színház. 

Dezséri (Horváth) Gyula, színész, sz. 
1850. jan. 24-én, Takácsiban (Veszprém 
vm.), megh. 1928. dec. ő-én, Budapesten. 
Atyja, József, jómódú kereskedő, anyja 
BeÖreÖná'i Erzsébet. Szülei akarata elle
nére lett színésszé, 1873-ban, Lászíy Vil
mos társulatánál. Működött majdnem az 
egész országban. 'Pályája első évtizedét Győ
rött s' Aradon töltötte azután 15 éven át 
egyik társulattól a másikhoz került. Szege
don s utóbb Krecsányi temesvári társula
tánál már a vidék legjobb nevű színészei 
liJÖzé számított, a maga művészi területét 
is voltakép életének derekán találta meg, 
érettebb karakter-alakok (u. n. apaszerepek) 
megformálásában. Az újonnan megnyílt bu
dapesti Magyar Színháznak tagja volt két 
évadon át, innen Janovics JenÖ igazgató 
1900-han a kolozsvári JsTemzeti Színház
hoz hívta meg, bemutatkozása ott ez év 
ápr. 17-én volt Herczeg Ferenc »Hái"om 
testőr« c. bohózatának Pollacsek borkeres
kedő szerepében. A következő húsz óv alatt 
ennek a műintózetnek kötelékében bonta

kozott ki valójában eredeti tehetség©, itt 
szerzett országraszóló hírt és tekintélyt. 
Egyik erőssége lett a jeles együttesnek, ki
emelkedő alakjává az egész kolozsvári szín
játszásnak. Gyökeres magyarsága, férfias 
ereje, közvetlen,^ mélyen emberi játékstí
lusa erős rokonságban volt a Szentgyörgyi 
Istvánóval: a közfelfogásban ez idő alatt 
Ők voltak a kolozsviári színészet Dioskupjai. 
Működése a jellemszerepek széles területére 
terjedt ki, leggazdagabban mégis a génre 
felé hajló alakokban színezett, melyekben a 
Szentpétery és Szágeti József hagyomá
nyának volt kitűnő folytatója. 1914-ben 
elnyerte a színház örökös tagságát. Az Ösz-
szeomlás után hontalannak érezte magát a 
régi falak között, 1920-ban végleg bú
csút vett művészá otthonától és Buda
pestre költözött. Ez év őszén vendégsze
repelt a budapesti Nemzeti Színházban 
s jóízű, tőről metszett Peleskei nótáriusá
val a közönségnél lelkes tetszésre, a kri
tikában osztatlan elismerésre talált. 1921. 
ápr. 15-én a Renaissanee Színház tagja 
lett; életkora, valamint a színház jiábék-
rendje i t t már jobbára csak epizódszere
pekre szorította, de művészetének egyéni 
zamatával ezekben is magára vonta a fi-

. gyeimet és méltánylást. Működésének utolsó 
hónapjait a pécsi színbiáa köteliékéhén töl
tötte, 1924. jan;. 1-én pedig nyugalomba 
vonult. Utolsó éveit a fŐviárosban ilte le, 
itt is temették el a budapesti színészvüág 
s a legszélesebb Icorű közönsiég igaz részvéte 
mellett. Haliáláról aa Országos Színészegye^ 
sülét meleghangú gyászjelentést bocsátott 
ki. Neje: Gerzsán Mária, színésznő volt, 
(1849—1919), ki 1868—1905. működött 
a színpadon. Leánya, Mminia, ki szintén a 
színipályára lépett, Gálosi Zoltánnak, a 
Nemzeti Színháa v. tagjának lett fele
ségévé. (L. 0.). (Bédey Tivadar). 

Dézsí Jenő , színész, sz. 1889. aug. 
29-én, Kolozsvárott. Színpadra lépett 1913. 
júl. havában. 

D ezső (B er th a) Andor, színész, sz. 
1855. március hó 15-én, Halason, szín
padra lépett 1875-ben, Vácott, Sós Mi
hálynál. 

Dezső Gyula, áUamtud. doktor, sz. 
1848-ban, NagyMrösÖn. 1885-ben a nagy-
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Dezső József Dezső Ödön 

körösi ref. tanítóképzőintézet tanára. — 
Színműve: »Zács FeKciáii«, dráma. Deb
recen, 1876. 

Dezső József, a Nemzeti Színtáz tagja, 
sz. 1867. ápr. 28-án, Lesencetomajon (Zala-
vm.), megh. 1915. máj. 14-én, Budapes
ten. A színiakadémia elvégzése után 
1889. ápr. havában Somogyi Károly p^si 
színtársulatánál színésszé lett, azután 
Győrbe, majd Sopronba szerződött. 1891. 
ápr. 22-éu mint vend«g fellépett a Nem
zeti Színházban a »Virágfakadás« Laci és 
a »Diplomata« Cbavigny szerepében, ami 
után az intézethez szerződtették. Vígjátéki 
szerelmes és bonvivant szerepkört töltött 
be. 1895. nyarán külföldön tanulmány
úton járt. 1898. máj. havában a báró 
Eodica-féle 1000 frt-os alapítvány nyer
tese volt. Munlíái: »Egy szál mirtuez«, vj. 
1 felv. 1905. máj. 4-én adták a Nemzeti 
Színházban. »Utolsó fejezet«, dráma 1 
felv. Bem. 1908. jan. l l-én. U. o. Ezen
kívül sok apró színdarabot írt és fordított 
és monológot is írt. Szerkesztője volt a 
»Műkedvelök« o. szaklapnak. 1907-ben írta 
»Á sikeríí c. munkáját. (Gyakorlati tanács 
a műkedvelők számára.) Pőbb szerepei: 
Liliomfi, Rivers gr., ( I IL Richárd'), Paul 
(A menyem), Gustave (Kaméliás hölgy), 
Barnabás (Stomfay-család), Muscadet (A 
házi béke), Várkonyi Endre (Mukáayi), 
Lóránt (Dolovai nábob leánya), Kisfaludy 
Károly (Himfy dalai), Gratiano (Velencei 
kalmár), 'Percival (Miss Hobbs), Manasse 
(Keresztelő János), Eodí-igo (Otbello), stb. 
Neje: Ligeti Juliska, a Nemzeti Színház 
tagja (L. 0.), kivel mindvégig a legideálii 
sabb boldogságban élt. — Dezső József 
magánéletében ópúgy, ímint a színpadbn, 
egyike volt a legvonzóbb egyéniségeknek. 
Elegáns, szép megjelenése mindbüütt fel
tűnt, derű és melegség ömlött el egész lé
nyén, derűt és melegséget ébresztett maga 
körül, humora, eleven kedélye egész társa
ságot képes volt jó kedvre hangolni, de en
nek a kedélynek megvoltak a mélységei 
is, hiszen az »Egy szál mirtus2«, az »tJtolsó 
fejezet« is elárulják, hogy az élet sötétebb 
színfoltjainak meglátására ás megvolt az 
érzéke, ha őt magát az élet meg is kímélte 
ezektől az árnyaktól. Tehetség© hamar utat 
nyitott neki az ország első színpadára, 
fcouciliáns, megértő lénye, kedves egyé

nisége megnyerte részére a pályatársak von
zalmát, a sors kegyelme, vele &gj pályán 
működő, azonos ideálokért lelkesedő élet
társat rendteit neki, így kedélyének^ mély
sége csak családja, otthona, barátai iránt 
való meleg szeretetében nyilatkozzott meg. 
Őszinte örömmel töltötték el az első betűk, 
amelyeket gyermekei papírra vetnek, apai 
büszkeséggel mutogatja azokat barátainak. 

I Örül a feleségével közös szorgalommal szer
zett gödöllői nyaraló csendjének, kertje 
első gyümölcseinek, de szívesen időzik bá
natai otthonában is, gyönyörködik azoknak 
boldogulásán, s nem egyszer támogatja 
azokat pályájukon való előhaladásukban és 
komoly törekvéseikben. A kedélyes bohém 
az otthonát szerető polgáremberrel párosul 
benne. E mellett sohasem tud' tétlen lenni, 
abból az id,Őböl, amit színpadi elfoglaltsága 
szabadon hagy, csak kevés id'ő jut a Piume 
kávéházi törzsasztal baráti körének, a na
gyobb részt kitölti irod'almi munkássága. 
A »MűkedvelŐc! szerkesztése és a családja 
jövőjére gondoló férj és apa gondossága. 
Pedig a sors az irodalmi munkássághoz 
is nagy készséggel áldotta meg, az ottho
nában időző kedélyes társaság sem gátolta 
meg abban, hogy maga elé tűzött munká
ját elvégezze, mosolyogva hozta elő ilyen
kor a jóformán vendégei jelenlétében ké
szült kész kéziratait. Meleg kedélye rész
véttel fordult a lövészárokban szenvedők 
felé, szomorúsággal töltötte el lelkét egy-
egy ismerős, jóbarát halálának' híre, a hí
rekkel együtt a hálál gondolata lopta he 
magát szívébe és bár nemi volt erre oka, 
halálsejtelmek árnyékozták be a kedélyét, 
különös, hogy valóban egy szomorú vé
letlen hozta azt el, családja, barátai és 
a Nemzeti Színház látogatóinak nagy fáj-
d'alm^ára. (Dr. Véli Milcsa). 

Dezső Ödön, (családi néven: domano-
veczi és lestiezi Zmeskál DezsŐ), színész, 
sz. 1849-ben, megh. 1884. márc. IS-án, 
Füleken. A színészet iránti hajlama foly
tán az iskolai padokból 1868. máj. 28-án 
a színipályára lépett. Csakhamar felküz
dötte magát az elsőrendüek sorába s mint 
tehetséges jellemszínészt, 1872-ben Kolozs
várott találjuk, ahol egy évet töltött; 1873-
ban Lászy Vilmos komáromi színtársula
tánál működött, ahol neje szept. 9-én a ko
lerajárvány áldozata lett. 1875-ben Kre-
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Dezső Vilmos Dienzl Oszkár 

csányi Ignácnál van; 1876-ban másod
szor is nősült és a színipályának búcsút 
mondva, hivatalnok lett. Első neje: AI-
hisi Anna, kedvelt színésznő (L. o.). Máso
dik neje; Fábriczi Gizella, énekesnő.Mun
kái: »Az óntömlöcök, vag^- egy velencei 
fogoljK, dráma 3 felv. (Fordi. Hugó Vic-
tor után.) »A szerencse bolondjais, írta 
Weichert. (Bem. l878-ban). »A Cukor
család' Farkasfalván, vagy aki nem várja 
a feleségét.K Vígj. 3 felv. Ir ta: Blum K. 
Bem. 1878-ban. 

Dezső Vilmos, színész, sz. 1882". febr. 
13-án, Budapesten. Színpadra lépett 1907-
ben. 

DezsÖfi Lászlö, színész, sz. 1890. jan. 
24-én, Mindszenten. A gimnáziumot 
Szarvason járta, majd Budapesten érettsé
gizett. Ezután Eákosi Szidi színészis-
kolájár látogatta, majd 1908-ban Pa-
lágyi Lajos miskolci színtársulatánál kezdte 
a pályát. Innen a Boyal Orfeum szerződ
tette, ahol 12 évig működött. Ezután filmé
hez került. A háború alatt utász-főhad
nagy volt és 7 kitüntetést kapott. Küz
dött a Doberdón, Szerbiában. Ezután is
mét visszatért a E.oyal Orfeumhoz, ahol 
az »Aranymadáríí c. operett főszerepét 
300-szor játszotta. 1927-'ben Berlinben vil-
lamosszerencsétlenség imiatt a filmezést 
abba kellett hagynia. 

DiáMiely a színházban (ma már csak 
vidéken), annak a nézŐtéri-résznek a neve, 
ahol a tanulóifjúság szokott elhelyezkedni. 

Diákilou flastrom (miáskép: dbák-
flastrom), az a sárgaszínű tapasz, amely-
lyel a színész az orrát, fülét, állát, tet
szés szerint megnagyobbítja. Ha a maszkja 
kész, utána testszínnel és halvány piros 
festékkel bebúzza. Az úttörő színészek ba
juszaikat is ezzel ragasztottál^ fel. 

Dialóg, a párbeszéd görög neve. (Lásd 
róla részletesen: Eakodczaj'" Pál : »A szí
nészet rendszere« c. könyvét. Budapest, 
1882. 154. oldaltól.) Ellentéte: monológ-
(L. o.) 

Diátrjstá-nak is hívták hajdan a ma
gyar színészt, a latin theatrista szó át
formálásából. 

Dicenta A-, olasz író »Juan Jose« c. 
3 felv. drámáját bemutatta Grasso Gio-
vanni, szicíliai társulata a Magyar Szín
házban, 1908. okt. 25-én. 

Dickens Charles, angol regényíró, sz. 
1812. febr. 7-én, Landporthan, megh. 1870. 
jún. 9-én, Gadshillben, Rochester mellett. 
Korán ismerte meg az életet, majd' az iro
dalomnak szentelte tehetségét. Színműve: 
»Karácsony«, drámai látványosság 5 felv. 
Zen. szerz.: Barna Izsó, bem. 1901. dec. 
13-án, Népszínház. »Az élet harca« c. víg
játékát a moszkvai Művész Színház együt
tese a Fővárosi Operett Színházban bemu
tatta 1925. jún. 3-án. »A tűzhely tücske, 
V. a házi tücsök.« Zen. szerz.: Goldmark 
K. (Lásd Goldmark alatt). 

Dicsérő versek. Pesten 1794. jún. 6-áu 
a »Báthory Mária<í előadásán szórtak elő
ször a színházban dicsőítő verseket. Ké
sőbb, körülbelül az 1820-as évek táján 
lett divatossá, hogy a ked^-elt színészek, szí
nésznők tiszteletére a színházban dicsérő 
verseket szórtak szét a közönség közt, ami
ket előzőleg az ünnepeltnek nyújtottak át. 
A »Honművész<í, »B,egélŐ«, »Hölgyfutárí<, 
régi évfolyamai sok' dicsérő verset közöltek. 
Dh'yné az ilyen verseket megőrizte és hí
res naplójában megörökítette. Ez a. kul
tusz a 80-as évekig állt fönn, azután letűnt. 

Dicsöf f y Loránd, a vidéki színész kar
ikatúrájának neve. Á ' ^ Adolf csinálta, 
a »Borssziem Jankó« c. ólclap egyik ked
velt figurája. A nagyhangú, frázlisos, te
hetségtelen színészt gúnyolta vele, ald a 
legegyszerűbb dolgokat is tragikus páthosz-
azal mondja. 

Diczig Hugö Lajos, színész, sz. 1895. 
dec. 15-én, Budapesten. Színpadra lépett 
1923. máj. havában. 

Didur Ádám, francia énekes színész, 
19Ü8. ápr. 19-én vendégszerepelt a Magy. 
Kir. Operaházban, a »Faust« Mefisztó-
jában. 

Dienzl Oszkár, zeneművész, sz. 1877. 
márc. 7-én, Budapesten, megh. 1925. dec. 
26nán, u. 0. 1899. ápr, 11-én Makó La
joshoz szerződött a Budai Színkörbe. Mint 
zongoraművész szerepelt a fővárosban, 1900-
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Uk-r Diósgyőr 

tó!. Ki tűnő kisi'-rü v.-lt u ZOIÍÍJOIVUI. ^j:li"^" 
tajau külföldi í-^ hiv/ni un'sy inn\'-^y- íJÍk^To-
ben volt részi-, fingni, sitiin!'''k-'ny kí^í'''*?^ '̂" 
vei. M Í M ' kniiJi'Oiiislii i> .-ZíSim-s HÍki-rt iira-
tott . kiUüuiiseii iliiiaiv.il. Ilülála Aőtt ké-
Bzült befejezni t-lí-ö !uir<.inrflvonáí=<'.s ope-
n l l j é t . 

I»ií'f (<!jé\ friinn'ii •/A'iic<7A'rzü. Mun
kai i.i: A f»'TÍIuv iin-nt ki-^asszoinv, ope-
reú 3 f*--I\. Társ-^/tTzü: Fcrrífr t-s Ordon-
ni'aii. ZviK-j«ít C!eriu'-íZ"I " ír ta. Foi-d-
Ht l ta i . lenő. íícni. I90Ő. yz*?i>t. 1(5- i l a g y a r 

Dioí r ic l i Kh ' iu t ' i i f ina . ónokesnö, sz. Lé-
váti. Atvi'íi I!MlI)iTÍtz tábornagy volt. — 
Vüir niiiv.Vzi ii.'-vfii ( indy »Lóva« névből 
vai. funlíu-íi I, lS7ti-ban lépett föl elŐ-
ÍÍ7AM- a Vi'iiyziriházban, a »Parasztbecsület<<-
bon, oly fíikt'iTel, hogy a Nemzeti Színház és 
a prái-i í-y.inhüz egy^zorre kínált S2er2?5dést 
r('-sx.T.-. IÍ7. utóbbi ajánlatá,t elfogadva, 
Grái'ha ment, aliol rövid íd-Ő alat t sok-
dlilahi primadoimává, fejllŐdÖtt; de csak-
haniüi- vi.-:szavoualt a magánélethe dr. 
JJietrich Máté gráci ügyvód neje lett és 
cíak hangversenyeken énekelt. 1900-ban a 
liiwiai Zeneakadémia tanárnőié Jett. Megíi. 
íVlCi. der. 15-én, Btidapesten. 

D i e t t r i c h iVIihályiié P a p p J u l l a , szí-
nész-jiedagógus, sz. 1886. jan. 1-én, Nagy
váradon. Üákosi Szidi iskolájában drájnai 
színésznőnek készült, de Szabados Béla ta
nár, ki értékes hangjiát felismerte, aa éne
kes szerepköi-re készítette elő. 1903-ban az 
iskola vizsgaeiőadásán a Népszínhá-zban 
nagy sikerrel énekelte a»Boccaccio« operett 
Fiamet ta szerepét. 1904-ben férjhez ment 
Diettrich Mihályhoz, aki hosszú éveken át 
volt a KáJvosi-iskola t i tkára, ekkor a szín
padtól visszavonult és tanítással foglal
kozott. A Rákosi-féle színészáskolában előbb 
mint helyettes, később, min t rendes tanár 
működik és taní t ja a színészeiimélet tár
gyai t és a színpadÜ gyakorlatot. Hosszú 
működése alatt sok jeles szánész került ki 
kezei alól. 1927. óta esetenként újra meg
jelenik a színpadon (Nagymama: Szera-
fin, Eablonkások:^^ (Cirokné), és sűrűn sze
repei a Rádió műsorának darabjaiban is. 

(Br. Farlías Ferenc). 

Dikci<3. A színész beszédjének módja. 

D i l e t t á n s , a. m . : műkedvelő, (L. o.), 
az olasz di let tante: gyönyörködő szóiból 
szái-mazik. (Lásd: Delektans-címszót). 

D i k ő A n n a , színésznő, sz. 1898. okt. 
11-én, Szászpéterfalván (Szebenm.). Szín
padiba lépett 1921. aug. havában. 

D i m é n y .Dánie l , úttörő színész. 1808-
ban Kolozsvárott működött. Megh. 1837. 
jan. 18^án, Pécseit. 

D i m é n y . E r z s é b e t , színésznő, sz. 1891. 
máj . 1-én, Fagarason. Színpadra lépett 
1922. júl . havában. 

D i m é n y L a j o s n é G o c z Etel,színésznő, 
sz. 1900. ápr. 9-én, Kovásznán. Szín
padra lépett 1923. má j . havában. 

D i n n y é s E r z s é b e t , színésznő, sz, 1893. 
aug. 3-án, Budapesien. Színpadra lépett 
1922. júl . havában. 

D i n n y é s i K a t a l i n , színésZniő, sz. 1893. 
júl. 29-én, Budapesten. Színpadra lépett 
1911. jún. havában. 

D i n n y é s i Zsóf ia , színésznő, sz. 1886. 
máj . 12-én, Gomiboson. Színpadra lépett 
1904-hen. 

D i n n y é s s y J u l i s k a , színésznő, sz. 1893. 
júl. 9-én, Ivanlcaván. Színpadra lépett 
1900. okt. havában. U j j Kálmánnak, a 
Magyar Színliiáz korán elhunyt színészének; 
felesége volt, vidéki színházaknál, majd 
Sebestyén Gézánál működött, min t dl'ájnai 
színésznő. Később a M a g y a r Színház és 
férje halála után a Vígszínház tagja let t . 

D i n o r a l i , Meyerbeer operája. Bem. 
1859-ben volt a párisi Opera Comique-ban, 
A budapesti Nemzeti SzínháiZ 1860. nov. 
17-én muta t ta be. Szöveget Csepreghy La
jos fordította. Felúj í tása 1890. febí. 19-én 
volt, mely ideig összeséén 88-szor játszot
ták. Harsányi Zsolt fordítása szerint 1917. 
dec. 24-én adta elő a m. kir. Operaház. 
(Dinorah: Sándor Erzsi, Hoel ; Rózsa S. 
Lajos, Corentin: Gábor József.) 

D i ó s g y ő r bőrsodtaegyei község neveze
tessége, hogy a m. kir. Erdőkincstár tu
lajdonát képező iés az Erzsébet-utca 20 . 
szám alatt i ház falán Kaán Károly volt 
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Diósi Anna Diósy Márton 

földművelésügyi államtitkár intéíikedése 
folytán 1923-ban márvány-emléktáblát he
lyeztek el a kivetkező felirattal: »Ebben 
a házban lakott 1852-tŐl 1867-ig Déryné 
Széppattaky Eóza.« 1929-ben Tarr Béla 
színigazgató járt i t t társulatával. 

Biösi Anna (Nusi), színésísn,5, (családi 
nevén: Okenfusz). Működött Nagyváradon, 
Aradon. 1915. febr. 22-én bemutatkozott 
a Vígszínházban, a»Zsuzsi kisasszonys-ban. 
Azután elhagyta a színészpályát. 

Diósy Béla dr., zenekritikus és hirlap-
író, sz. 1863. jan. 30-áa, Nagyváradon. 
Tanulmányait Bécsben végezte, ott nyert 
doktori oklevelet s egyúttal zenei tanulmá
nyokat is végzett. Egy ideig hivatalnok 
volt, majd hirlapcikkekkel és apró elbe
szélésekkel kezdte írói pályáját. 1888. óta 
a Neues Pester Journal dráma- és zene
bírálója, aki tartalmas és objektív kri
tikáival nagyon sokat tett a közönség íz
lésének fejlesztése körül, ezenkívül több' 
külföldi hírlap és szakfolyóirat, valamint 
a Mayei-fóle Lesikon munkatársa.Neje: 
Diósyné Handel Berta, operaénekesnő. 
(L. 0.). 

Diósy Béláné, (Handel Berta) opera
énekesnő, sz. 1869. szept. 30-án, Újpesten, 
megh. 1927. aug. l-én, Budapesten. A 
budapesti Zeneakadémia elvégzése után 
Niklas-Kempner asszony és más tanárok 
vezetése alatt képezte ki hangját. Elő
ször 1890. július havában a lipcsei városi 
színházban vendégszerepelt, aliova azután 
S2er2ÍŐd'tették is. 1891. okt. 17-én fellépett 
nálunk is Gounod' »Eaustí<-jában, mint 
Margit, mely elsŐ nagy szerepe volt. Ez
után Bécsben, Berlinben, Frankfurtban, 
Hamburgban vendégszerepelt. 1892. óta a 
M. lí^ir. Operaház drámai énekesnője volt, 
ahol gyönyörű erős, érces mezzo-szopránját, 
választékosan gondos játékát mindenkor ér-
tékeltéli. 1893. jún. 28-án férjhez ment 
dr. Diósy Béla zenekritikushoz (L. 
ö.) — 1913. november havában ki
nevezték az Operaház ének- és játékmes
terévé, majd 1916. szept. havától az in
tézet tisateletbeH tagja lett, abból az alka
lomból, hogy betöltötte működése negyed
százados évfordulóját. Főbb szerepei vol
tak: Margit (Faust), Agathe (Bűvös va

dász), Eidelio címszerepe, Er^ébet (Tann-
háuser), Ortrud (Lohengrin), Sába király
nője címszerepe, Amneris (Aida), Bruu-
hilda (Istenek alkonya és a Walkür), Berta 
(Próféta), Micaela (Carmen), Selika (Af
rikai nő), Valentiné (Hugonották), Jan
csi (Jancsi és Juliska), Alice (Ördög Bo
bért), Anita (Navarrai lány) stb. A szín
padtól való visszavonuliása után sem szakí
tott a művészettel, hanem' igyekezettel ta
nította az énekes pályára készülő ifjabb 
nemzedéket. Leánya; D. Edith, opera-
énekesnő. (L. 0.) (Viidor Dezső).. 

Diösy Edith, operaénekesnjő (D. Béla 
leánya). A zenei tehetsége úgyszólván csa
ládi örökség; anyja a kiváló énektanárno 
tanította énekelni és a fiatal énekesnő de-
bűje olyan nagysikerű volt, hogy első bu
dapesti fellépése után hamarosan külföldi 
koncertekre kapott meg<híviást. Berlinben, 
Bécsben lépett fel, majd egy hosszabb 
hollandiai hangversenykÖrútat tett, azután 
Münchenben lépett fel és hangjával, zje-
nei intelligenciájával, finom előadásával 
magára vonta a (nagy Brúnó Walter figyel
mét is, A kiváló müncheni főzeneígaiJgató 
kijelentette Diósy Edíthről, hog^ határo-
izott színpadi tehetségnek itéli és maga 
kezdte tanítani. Egy éven át volt Walter 
növendéke a fiatal magyar énekesnő, aki 
azután különös véletlen folytán ugyan
ebben a szerepben lépett el'ős2ör színpadira, 
amelyben felejthetetlen emlékű édesanyja 
énekesnői pályafutását megkezdte: Micae-
lát énekelte a »Carmení<-ben. Diósy Ekiith' 
azután férjhez ment, Maráoii Pálnak, a 
jónevű tenoristának lett a felesége és fér
jével együtt Gerába szerződött, az 
ottani operaházhoz, amelynek színpa
dán a legjelentősebb operai szubrettszere-
péket nagy sikerrel énekelte, majd' Sohil-
lings Miksa meghívására a berlini opera
ház tagja lett. 1927. nov. 28-án volt első 
budapesti fellepte a Magy. Kir. Opera^ 
házban, a »Eigaró házassága« Cherubin 
szerepében. 

Diósy Márton.hirlapíró, sz. 1818-ban, 
SdUgpiagy-faluban. 1848—49-ben Kossuth 
titkárja volt; a szabadságharc után Lon
donban telepedett le. Megh. 1892. márc. 
21-én, Lmdonban, 74 éves korában. — 
Színműve: )íVén arszíán és fia«, víg'j. 4 
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Diószegi Mária Dirkeüs Annié 

felv. angol eszme után magyar színre írta. 
Először adatott Pesten, a Nemzeti Színliáz-
ban, 1844. jan. 18-án, Fordítása: »Don 
Caesar de Bazaníí, dnáma 5 felv. (L. o.) 

Diöszegi Mária, színészn]o, ez. 1882. 
márc. 19-én, Gyontán. Színpadra lépett 
1919-ben. 

Diószegi (Tóth) Mari, szendeszínész-
nő. Színészpáijára lépett: 1869. okt. 15. 

Diószegi Sániuel, úttörő énekes-színész, 
Kolozsvárott lépett a pályára, 1810-ben, 
annak a hatása alatt, hogy a színibizottság 
a deáJcságot ai-ra biztatta, hogy menjenek 
színészeknek, mire szeptember 22-én be
állt a Wándza jMihiály-féle színtársulat
hoz. 1812-őn tul mái- nejn találunk róla 
adatokat. 

Diósszilágyi Sámuel dr., közkórházi fő
orvos, színészettörténeti író, sz;. 1882. márc. 
27-én, Malián. Különösen a Hollósy Kor
néliára vonatkozó színészettörténeti adatok 
gyűjtésével foglalkozik. Nagyobb cikkei: 
»Hogj'an szerződtették Hollósy Kornéliát 
a Nemzeti Színházhoz ?« (Maros-Csanádi 
Lapok, 1904. 90. sz.), sHollósy Kornélia 
búcsúja 1862-ben« (Maros-Csanádi Lapok, 
1904. 41. sz.). Hosszabb életrajzi beve
zetést írt a »Hollósy Korniélia emlók-
albuni<(-^ba, (Makó, 1927.), 1929-ben 
»Hollósy Kornélia és a magyar opera« c. 
nagyobb munkán dolgozik. A Magyar 
Színművészeti Lexikon munkatársa. 

Diószegi színészet. Biószegen (Bihar-
m.) már 1835. május havában jártak ma
gyar színészek. Igazgató: Demjén Mib'ály. 
Tagok voltak: Szalay Benjámin, Mészáros, 
Sípos, Ajtai, Kormos, Némethi, Herbalyi, 
Czakó, Vincze és Kéthelyi. 

Dippel András, Wagner-énekes, sz. 
1866. nov. 30^n, Kasselbm. Énekelni 
Heyuél tanult, Berlinben, Leoninál Milá
nóban és Eesselnél, Bécsben. 1887—1892-ig 
a brémai opera tagja, utiána Boroszlóba, 
1893-ban Bécsbe szerződött. 19,00. szept. 
16-án a M- Kir. Operaházban vendég-, 

szerepelt, midŐn »Loliengrin«-ben lépett fel. 
1903. jún. Q-ón ismét vendégszerepeit Bu
dapesten, ekkor mint »Siegfriedc< aratott 
sikert. 

Directio Theatri Hungarici néven 
Wesselényi Miklós pártfogása alatti erdélyi 
színtársulat működött 1799-től, Nagyvára
don, Kolozsvárt, Marosvásárhelyen, Deb
recenben. A tagok a következők voltak: 
Koncz, Koncziné, Sáska, Kocsi, Kócsiné, 
Sehy, Medve, Jancsó, Láng stb. 

Directiva regula. Ez volt a neve az 
1799-ben kiadott helytartótanácsi határo
zatnak, mely a színházi cenzúráról is in
tézkedett. 

Directori debemus, (D. d.) (latin), a. 
m.: <íigazgatónak tartozunks. Azon időben, 
midőn a vidéki színtársulatok némelyike 
konzorcionális alapon működött, az igazga
tónak járó felszerelési tételt a kasszarapor
ton rövidítve: d. d. jelzéssel tüntették fel. 
Ez a rövidítés az a bizonyos »dé-dé«, ami
nek értelmét a latinul nem tudó színészek 
gyakran félremagyarázzák. 

Directorium, (latin), intézmény, hiva
tal, testület. A debreceni 1866-ild szín
házi törvénykönyv (26. oldalán, 163. §-
-ban) szerint üg^^elolap, veaérlap, mellyel 
az üg^^elő az előadást vezeti. (V. Ö. Ügyelő
lap). 

•, Directio, (latin), a. m.: inány, veze
tés, igazgatás. Színésznyelven: színigaz
gatás. 

Direktor, (francia: directeur), igazgató, 
a színigazgató latinos neve; ezt a szót az 
1790-es években a németektől vettük át 
és gyakran ma is használják. Az azelőtti 
időkben ;*principális«-nak mondották a di
rektort. (V. ö. Igazgató). 

Dirigálni, (latin), igazgatni, vezetni 
(színházi zenekart »dírigálóí<-pálcával), di
rigens, vezető (karmester). 

Dirkens Aunie, (Hammerstein bárónő), 
német színésznő, sz. 1871. szept. 25-én. 
Atyja vasúti hivatalnok volt. Drezdában ké
pezte magát. 1890-ben a berlini Viktória
színháznál lépett színpadra, onnan egy 
év múlva az Ernst-színház hívta meg. 
1893-ban a lipcsei városi színháznál mű
ködött. lS96-ban a Theater an der Wien 
tagja. Nálunk is vendégszerepelt. 
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Diseuse Díszelőadií:* 

Diseuse, (fr., ejtsd: dizőz), beszédmű-
véaznő (kis színpadon). 

Disharmonia, (latin), összhang-hiány, 
íisszhangtaíanság, eigyenetlenség. 

Diskay J^özsef, operaénekes, sz. 1889-
ben, Tapolcán, Zala.m. Tanulmányait Vesz
prémbea végezte. Kereskedelmi érettségi 
után mint bankhivatalnok működött. Ének
hangját Máder Rezső fedezte fel és szer
ződtette ösztöndíjas tagnak a Népszínház-
Vígoperához, ahol az éneklésre Graeff mes
ter és a színjátszásra dr. Hevesi Sándor 
rendező tanította. JÍűködött ZilahyG-yula 
színtársulatánál Debrecenben, majd a M. 
Kir. Operaház ösztöndíjas tagja lett, ahon
nan bevonult és a világháborút végigküz-
dÖttc. Több Idtüntetésben részesült, mint 
huszárfőhadnagy szerelt le. Innen meghí
vást kapott Newyorkba, ahol igen nagy si
kerei voltak. 1929-ben Hollywoodban mű
ködik. 

Disputat io Debrecineiisis comoedia 
Válaszutinail lustrata,(magyarul: A deb
receni hitvita, a válaszuti komédiában 
megvilágítva). XVI. századbeli hitvitázó 
dráma, Sztáray Mihály drámlái nyomán, 
anniál tervszerűbb és mozgaJimiasabh, de drá
mai cselekmény helyett ez is csak vitat
kozást ad: az unitáriusok győzelmét Mé-
lius Péteren és a debreceni reformátuso
kon. (Kései ké2íiratb'an maradt ránk, nyom^ 
tatásban 1914: Kisfaludy Társaság Nem
zeti Könyvtára, IX. K.) Régebben azt 
hitték, hogy a Debroeenben állitólag 
1568-ban lefolyt valóságos hitvitának dra
matizálása s hogy Válaszúton valóban elő
adták. Mindkét állítás alaptalan. Melius 
ugyan meghívta lö67-ben a kolozsvári 
unitáriusokat hitvitára, de azok nem mei'-
tek az orthodox Debrecenbe ellátogatni s 
maguk helyett ezt a sikerült gúny
iratot küldték el, értékesítve benne 
egy 1568-ban Gyulafehérvárott megtör
tént vitatJíiozás eredményeit. A kis er
délyi faluban^ Válászjúton nem adhatták 
elő, nincs is megbízható hírünk, hogy bár
hol is színre került volna ez az; egyébként 
elég színszerű alkotfás. Szerzőjét nem ismer
jük, lehet, hogy az a Válaszúti György volt, 
aki 1571. Kolozsvárt szenior, később lel
kész volt, (Ebben az esetbern comoedaa 

Válaszutina azt jelentené: Válaszuti György 
komédiája.) ((^f^ Császár Elemér) 

Distonálni, zenei kifejezés; a helyes 
hangból kizökkenni, hamisan énekelni. 

Disszonancia, hangzavar, — úgy a 
zenekar, mint a színháza énekkar produk-
oiójában is elŐfordxdbat. 

DíszelÖadás-nak az ünnepélyes alkalmak
tor történő, díszes keretek között folyó 
színielőadást szoktuk nevezni. Eldtor tel- ^ 
jes világításban úszlik a nézőtér, ünnepélyes V 
a hangulat, a közönség érdeklődése is in
tenzívebb. A színtársulatok a legjobb da
rabot veszik elő, és azt prológussal kibőví
tik. Régebben főispáni ós püspöki beikta
tásnál tartottak díszelőadást, nem szokat
lan ma már képviselőválasztáskor is dísz
előadást tartani, vagy ha valamely vidéki 
városba kiválóbb vendég érkezik, akkor is 
megtartják a díszelőadást. A megszokott 
díszelőadások március 15-én, október 6-án 
tartatnak. 1833. augusztus l9-én Szent Ist
ván ünnep előestéjén Budán a magyar 
táxsulat »Béla futása« o. énekesjátékot adta 
a játékszín külsŐ és belső kivilágítása 
mellett. Végül tabló volt, melyben bemu
tatták Szent Istvánt és hazának címerét e 
felírással: 

Polgári JEgyessqg, Sértetlen Töirény 
£oldiog Z/tóinknak Riadalmat ^dand. 

1866. szeptember 7-én a Nemzeti Színház 
Zrínyi Miklós h'alála 300-ik évnapjának 
előestéjén ünnepélyes Jdvilágítás mellett 
díszelőadást tartott, melyen a »SzigetváJ'i 
vértanúk« c. dtiájna került színre. 1867. 
június 8-ián a koronázás alkalmából szerte 
az országban volt díszelőadás. A Nemzeti 
Színházban ingyen előadásul »A szent 
koxona<í került színre. A Budai Színkör
ben »A magyar huszárok« o. opera került 
színre 5 és fél órai kezdettel. — 1890.. 
április 6-án a .Nemzeti Színház Mátyás 
király h'alála 400-ik: évfordtilójára színre 
hozta »Mátyás király lesz« o. tört. szín
művet, Szigligeti EdétőL A M. Kir. 
Operaházban április 13-án a »Bánk bán« 
tiiszaparti jelenetót és az »Istvián király« 
e- opera 4-ik felvonását adták. A miUe-
niumkor is tartottak; díszelőadásokat: 1896. 
május 2nán. Az Operahá.zba.n az »István 
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Díszítés Díszlet 

király« került színre s az előadáson Fe-
reno József Idrály is megjelent; a Nemzeti 
Színliáa a »Szigetváxi yértanúks-at adta, 
a Népszínházban az »Ezer év« került 
színre; a Vígszínhá^i megnyitó-előadását 
tartotta; a Városligeti Színkör »Gróf Sza-
páry Péter«-t adta; a Budai Színkör »Bu-
davár visszavívásax c. színművel jubilált. 
Károly király koronázásakor szintén vol
tak díszelőadások. (Lásd; Koronázás.) 1921-
május 7-én a Vígszínkáz fennállása 25-ik 
évfordulóján a »Piros bugyellárisK e. nép
színmű került színre díszelőadás keretében. 
1925. február 18-án Jókai Mór születésé
nek századik évfordulóján díszelőadást ren
dezett a Nemzeti Színház az »Aranyember« 
reprizével. A Városi Színház a sCigány-
báró« e. operettet adta. 1927. márc. 26-án 
Beethoven centennáriuma alkalmából a M. 
Kir. Opei-aház szintén tartott díszelőadást. 
1929. ápr. 13-án Rákosi Szidi szinmű-
vésznő nemzeti színházi tagságának 50-ik 
és művészi pályájának 60-ik évfordulója 
alkalmából szintén volt díszelőadás a Nem
zeti Színházban. (»A nagymama«.) 

Bíszítés szóra az első színészek' idején 
az )>ékesitlés« szót haszniálták. (Lásd: Ma-
gyai- Hírmondó, 1799. I. kötet, 458. oldal). 
De előford'ul a »cifrázás« szó is. (Magyar 
Híi-mondÓ, 1800. L kötet 206;. oldal.) 
Díszítésnek a színpadi díszlet felépítési 
munkaiját nevezik^ amiit az erre betanult 
díszítő-munkások végezaiek el. (V. ö. Dí
szítő.) A díszítési mmika aránylag gyor
san készül el. 5—8 percnyi munka ele
gendő, hogy a díszítési változás megtör
ténhessen. Ha a díszlet-változás felesleges, 
vagyis a szín mindten felvonásban egy
forma, akkor a hatóság beleegyezése mel
lett a. 'díszletet egyik napról a miásákra fel
építve hagyják, amíg az igaagatóság* az 
illető darabot műsoron tartja. Példa erre 
Molnár Ferenc »A vörös malomi c. darab^ja. 
(V. ö. Bedíszletezni. Deeoratío.) 

Díszítő. Azon színpadi munkás, aki a 
színpadmester utasítása szerint az elő
adáshoz szükséges díszleteket megfelelő 
helyre felállítja. Ezeket a díszleteket előbb 
a raktárból felhozzák a színházhoz, onnan 
a kézirakfcárba viszik és (felvonás szerint) 
a színpadon elhelyezik. A díszítő reggel 
8-tól déli 2 óráig és előad.ás előtt 1 .órá

val az előadás végéig tartozik dolgozni. 
Hetenkint egy szabadnapot elvez. Ha egy 
napon több előadás van, azért dupla fi
zetés jái-. Biégebben havi 40 korona volt 
a díszítő fizetése, mely 1920-ban m á̂r a 
havi 4000 K-át meghaladta. A díszítők 
többnyire az asztalos, lakatos és kárpitos 
szakmából kerülnek ki. As. esti előadá
sokban a díszítőket statisztálásra is fel 
szokták használni, mely munkáért külön 
díjazás jár. Nagy színházakban átlag 16 
díszítőt foglalkoztatnak. A díszítőmunkások 
feje a színpadmester, ennek van egy he
lyettese. Minden négy munkás egy- elŐ-
munkás rendölkezése alatt áll, kik jobb-
és baloldali, munkára vannak beosztva. A 
zsánórpadon (az előfüggöny és a.lógó dísz
letek kezeléséhez) külön zsinórmunkások 
vannak alkalmazva, kik a ^móímester uta
sításai szerint dolgoznak, de ők is a szín
padmester fennhatósága alatt állanak. A 
színpadmester főnöke a díszlefcmester, aki 
átveszi a tervező utasításait és továbbítja 
a színpadmesternek. A díszítés felügyeletét 
a díszletmester (röviden: díszmiester) végzii. 
A díszítő, hogy a mmikáját szakszerűen 
elvégezhesse, ép úgy kap próbát, mint 
a színész. Átlag 6 próba alatt mejg'-
ismeri a munkáját és csak így lehetséges, 
hogy 5—8—10 perc alatt át tud'j,álí: dí
szíteni a színpadot egy új felvonáshoz. 
A díszítők a »Magyarorszá-gd Famunkás-
Szövetség' budapesti színházak műszaki 
személyzetének 8zakosztályá«-hoz tartoznak. 
A szervezet 1910-hen alakult. 

Díszlet (1) Kisfaludy Károly cai-
nálta-szó, 1823-ból. »A viruló természet fel-
iséges díszlefiében a lelket csendes 'inLá.-
dásra gerjesztis. (»Barátság és nagylelkű-
ség« c. drámája V. felvonásából). (Ma
gyar Nyelv, 1907. 6. szám., 269. oldal.): 
Bayer József feljegj'zése szerint a D. szót 
megtalálta egy debreceni színlapon, 1832. 
szept. 8-iki kelettel. (Pest vm- levél
tára). A )>Hasznos Alulatságok'« 1833. júl. 
24-iki száma bb. oldalán a díszlet-szóra 
ékesítmény-t használ: »A' bűbájos jele
nésekhez Telepi úr készíté az ékesítménye-
ket.« A )>Társalkodó<í 1833.—76. száma 
szerint: decoratio. (L, o.). 

Díszlet (2) a színpadi illúziókeltés legje
lentősebb tényezője a színészi játék után. 
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Díszletek Díszletezés 

D-nek nevezüak mindeii olyan tönnyeu 
mozditliató és csei^éllietŐ színpadi felsze
relést, amely arra szolgál, hogy a pódium 
elveszítse semleges jellegét és valamely kö
rülzárt helyszínné módosuljon a néző kép
zeletében. Ezt a oélt szolgálta a görög 
színpad' láBandó díszlete is, mely egy pa
lota kapuzatlát és előterét ábrázolta, de va
lódi cserélhető díszletté a római színpa
don lett. A tér naturális illúzióját a bá
rok-színpad pompázatos építm:éiiyein át a 
XIX. század derekán a meiningeni szín
pad' közelítette meg leginklább s azt a dí
szítési elvei a mai körhorizont, a bonyolult 
világítás és a plasztikus díszleteziés (1. o.) 
az illúzió teljességéig fokozta. De a mo
dem színpadi művészetbien a D-nek elmé
lyültebb jelentősége is van, mert ma már 
nemcsak a valóságos teret ábrázolja, sőt 
esetleg arra nem is törekszik, hanecm: a 
költői m,ű hangulatainak festői és arohi-
tektonikus, tehát látható eszközökkel való 
hangsúlyozását tudja feladatának. Éhez 
képest a régi festett és a modiem plasz
tikus naturalizmus helyett a különbözőké
pen stilizált, esetleg csak hangsúlyos, ele
meiben jelzett, lépcsőkkel és a mozgás ta
goló egyéb elemekkel változatosan osztott, 
(konstruktivizmus, szimultanizmus stb.) a 
naturális képből teljesen elvonatkozott, a 
teret csupán tagoló díszlet jellemzi a szín-
pad'ot s ennek a díszletnek anyaga a va-
lód'i szövetből, £á.ból, vaskonstrukcdóktól 
kezd've a vázlatosan festett vászonig és pa
pirosig és a papirmasóból kasírozott plasz
tikáig mindenféle lehet. A modem dísz
let megelevenítő lelke, 'mely ezt a diiáma 
Viáltozásaiban azonos hangsúlyú változá
sokra, fejlődő és vibtáló életre képesíti, a 
modern színpadi világítás. E nélkül a D. 
halott séma, ezzel pedig egy egészen kü
lönböző függönyre red'ulcált D. is a mű 
hangulatának valóságos zenei kísérője le
het. A D. a modern színpadon nemcsak 
kerete, hanem kiegészítője a színész mun
kájának, mely azt változó képhatásaival, 
fény- és árnyék- és színimpresszióival ma-
gyarázólag és mint a színes gesztushoz 
és hangsúlyhoz adott fokozás szolgálja. A 
modiem díszlet lényege tehát nemi a lát
ványosság, nem az anyagi pompa, ha
nem a mű lelkének mentől lapidárisabb 
képzőművészeti kifejezése, mihez nem kell 
okvetlenül sok pénz, de annál több mű

vészi átiélés és lelemény. Ma a legszegé
nyebb színház is produkálhat versenyké
pes színpadi képet és bathatósan^^ segít
heti a színész munkáját a rend'ezŐ és a 
díszlettervező megértő művészetével. 

(Márlcus László) 

Bíszletet lángralobbanásának megaka
dályozását vegyi találmány teszi lehetővé. 
Ezt Augusto Zamboni bolognai születésű 
díszletfestő és terved tanár találta fel. 
(Megh. 1904. nov. 7^n, MiUmóban.) 

Díszletezés. ^.z elmúlt időknek kezdet
leges színpada, amely inkább egy emel
tebb pódiumhoz hasonlított, nem köve
telte meg a díszletezésnek azt az arohitek-
tonikuB és plasztikus formáját, mint ame
lyet a mai épített színpád' (Guokkasten-
bühne) megkövetel. Az ilyen régi, úgyne
vezett pódiumszínpadnak teljesen megr 
felelt egy előfüggöny (cortina) az oldal-
függönyök (culissa). ögy háttér-függöny és 
a felsőfüggöny (soffita). A XVI. század' 
elején még egyiáltalán nem^ ismerték a szín
pad bedíszletezését. Teljesen a nézők
nek képzeletére bízták a díszleteknek el
gondolását. Shakespeare idejében egész egyr 
szerűen egy felírásos táblán jelezték, hogy 
ez vagy az a felvonás, vagy változás hol 
játszik, szabad vidéken-e, vagy erdő
ben, esetleg szobában. 1760-ik évben leg
először a német színpadok kezdték m.eg 
a színpad díszlet-beépítését. A Sha-
kespeare-színpadoknak még előfüggönyük' 
sem volt. Az előfüggönyöket is csak a né
met színpadokon kezdték legelőször alkal-
mlazni. A néonet színpadok közül Lipcse 
járt elől a jó példával, mert már Lessing
nek »Emilia Galotti«-ját és »Bölcs Ná-
thhání<-ját a híres és szép Neuberné, az 
első n̂ ői principál (igazgató) díszletek
kel játszotta. A díszletezésnek legelső ak
kori primitív formája volt a színpad' ed
dig szabad terének befödése egy széles és 
nagy kárpittal. KésŐbb ezt a kárpitot pó
tolta a. vászonfüggöny. A primitív oldal
függönyök' szintén vászonhói készültek, ezek 
a színpad nagyságának megíelelŐ téglány-
alakú fakeretek voltak, amelyre ráfeszítet-
téfc a vásznat és a helyzetnek megfelelőieg 
ráfestették a szobát, erdŐt vagy _ lovag
termet, ahogy azt az egyszerű praktikusság 
megkövetelte. Rendesen egyszerre ráfestet-
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tek mindent. A függönynek egyik olda
lán volt ráfestve a szoba, esetleg egy ab
lak, a másik oldalán pompázott a zöld er
dőnek egy lombos fája. Az erdő függönye 
fel- és leereszthető volt. Ha az erdő füg
gönyét felbúzták a magasba, akkor az 
erdő átváltozott falusi miliővé, vagy esetleg 
egy városrész varázslódott oda. A dísz
letnek hátsó függönye is gyakorlatiasan 
volt megoldva, egyik oldalára festették a 
várost, vagy a falut, a másik oldalára 
a lovagteremnek a madártávlatos folyta
tását. A felsőfüggönyök helyettesítették a 
mai befödött plafondot, vagy jellem^ezték 
az erd'ő fáinak sűrűségét, vagy az ég
nek horizontos kék színét. A XVIII . szá
zad közepén egy német díszletmester fel
fedezte a zsinórpadlást. A régi színpado
kon mindig össze keUett csavarni a fes
tett Lát- és oldalfüggönyöket, ha a szín
padon díszietváltozás történt. A zsinór-
padlás, amely a neve után is arra szolgált,, 
hogy a bátsó- és oldalfüggönyöket zsinórra 
fűzve a magasba vonják, mert a zsi-
uórpadlás térfogata olyan nagy volt 
és ugyanolyan terjedelmes, mint az alsó 
színpad. A zsinórpadlás tulajdonképen 
megkönnyítette és meggyorsította a szín
padnak változatos és előírt helyzeteit. A 
XIX. századnak nagyon leegyszerűsített 
díszletberendezése volt. Ilyen volt az 
ívelési (bogén) rendszer: a színpad
nak oldalkerete egy körívszerű füg
göny, amely függpny jobbról-balra, 
vagyis a színpadon keresztül terjedt 
és könnyen volt kezelhető, mert ha 
a szín megkövetelte a változást, akkor az 
old'alfüggönyöket egyszerűen felhúzták a 
zsinórpadra és leeresztették a helyzetnek 
megfelelő másik függönyöket. Szintilyen 
gyorsan változtatták a hátsó függönyöket és 
a felső függönyöket is. A aiai modem 
kor díszletezése már majdnem' niélkülözi a 
hátsófüggönyt, az oldalfüggönyt, a felső
függönyt, mert a beépített akáa: vászon, 
akár plasztikus horizont pótolja azoka,t. A 
szobákat plasztikusan és reálisan beépítik. 
Az ajtókeretekben valódi kilinoses ajtó 
van és valódi üveges ablak. A felső sof-
fita helyét a szoba falaira ciáeresztett pia-
fond helyettesíti. Ha erdőt, vagy szabad' 
vidéket, vagy falut, esetleg várost követel 
a színpad képe, akfcor oldalt valódi plasz
tikus házakat építenek be, csak eset

leg a városnak háttere marad a ' régi fes
tett háttérfüggöny, természetesen most már 
olyan művésziesen megfestve, hogy tök^e-
letes legyen a közönségnek az illúziója. A' 
díszletezésnek ilyen rohamos fejlődését 
nagyban előmozdította a mozgófénykep-
színházaknak teljesen reális és valóctiasan 
ható díszlet-felépítése, amely azután a 
színpadra is átterelődött. Most már a 
színpadnak karonfogvást kell követnie a 
mozgófénykép színpad-továbbfejlődését és 
kikristályosodását. A színpadnak mintegy 
körképe ma már a mozgófénykép szín
pad reális produkciója. Amint eddig a 
színpad csak a sorok között sejtetett, azt a 
mai színpadnak plasztikusan és architekto-
nikusan kell megoldania. Nyálunk a Nenu-
zeti Színház megnyitásánál már a német 
színpadok díszletrendszerével játszottak. 
De a későbbi díszletezésnek fejlődésében 
miár nekünk is voltak eredeti felfedező 
díszlettervező embereink. (V. Ö. Díszlet-
ten'ezés.) (Somlár Zsigmond) 

Díszletfestés. A színházak díszletfes
tése nem ötletszerűen történik, hanem ala
pos megbeszélés, tervezés és a szakértők 
hozzászólása alapján. Az ilyen megbeszé
lésnél jelen van a szerző, az igazgató, a 
rendező és a szcenikus. A tervező elkészíti 
— természetesen kicsinyítve — a díszlet 
modelljét, amely teljesen hasonlít az el
készítendő díszlethez. Az ilyen kis mo
dell alapján tervezik magát a nagy dísz
letet, ami után megkezdődik a díszlet meg
festése, még pedig a következő módon. A 
műterem padlójára hatalmas vásznat fe
szítenek ki, hogy annak felülete a festés
nél egyenletes maradjon. Ezután enyvezett 
hegyikréta alapozással kezdik meg a mun
kát, melynek megszáradása után egy hosz-
szú zsinór segítségével megrajzolják a 
négyzetmétereket. Ezután jön a tulajdon-
képeni festés, aranyozással és figurális vál
tozásokkal befejezve. Ha az egész munka 
megszárad, a megfelelő részeket kivágják. 
Utána megkezdődik az asztalosok munkája, 
akik a vásznakat »felrámázzák«, azaz lé
cekre kifeszítik. Ez az eljárás magára a 
kulisszákra vonatkozik. A következő munka 
kiterjed az u. n. lógó díszletekre, úgy
mint egész ív, fél ív, háttér, hátfal, meny-
nyezet, soffita stb. Mindezek felsŐ és a^ó 
lécezést kapnak és azokat felsodorva szok-
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ták beraktározni. A horizont megíestése 
^^•^y gondot igényel, mert ez egybefog
lalja a színpad teljes látókörét és szükség 
esetén, liogy a panoráma artisztikusabb 
legyen, két oldalt pótló toldalékot kap. 
Transzparenseket is szoktak alkalmazni a 
színpadokon, melyek elkészítési módja ab
ban áll, bogy a vászon eglyes részeit a 
dÍBzletter\'̂ ező utasítása alapján kivágják és 
helyébe siffont toldanak, ezt anilin fes
tékkel befestik, feltéve, ha azon a helyen 
például ablaknak kell lennie, vagy eset
leg tüzet kell rögtönözni, továbbá ha víz-
hullámzást akarnak bemutatni, stb. Elő
fordul az is, hogy a jelenés sötétedést, 
illetve alkonyodást kíván, ekkor a transz
parens szintén kitűnően felel meg rendel
tetésének. Az erdőívek kivágásához még 
az a processzus is járul, hogy hátul u. n. 
cérnahálókat varrnak rá (gaza), melyek az 
ágakat és leveleket takarják. Ha pedig 
í)leveg^ő«-dÍ8zletről van szó, akkor sűrítést 
alkahnaznak, borsótüli és organtin felvarrá
sával. Ilyen módon, midŐn már elkészültek 
a díszletek, azoknak hátfalára felírják, 
hogy melyik oldalon kell azokat használni. 
A színpadnak három része van ugyanis, 
jobb, bal és középső oldala. A M. Kir. 
Operaházban a jobb oldalt V. 0 . jelzés
sel jelzik, ez a városi oldal, L. 0 . jelzés 
pedig azt jelenti, hogy az illető díszletet 
a bal oldalra (ligeti oldal) helyezik el. 

(Schiüarzer Géza) 

Diszletmester. (Lásd: Díszmester.) 

Bíszletpróba az, amelyen a rendező 
megállapodik a szcenikussal a díszletekre 
nézve, ebkor a színeket, méreteket pontosan 
feljegyzik, a szcenikus átveszi a megbízást 
s rendesen e^-ké t nap múlva már be is 
mutatja kicsiben a megfestendő uj díszlet 
modelljét, amely pontosan ugyanolyan, 
mint amilyen az igazi díszlet lesz, csak a 
méretei aprók, — bábszínház nagyságúak. 
Amikor már készen vannak a díszletek, a 
rendező szcenáriuma szerint felállítják azo
kat és az észlelhető hib,ákon ott nyomban 
változtatást eszközölnek. A díszletpróbának 
gyakorlati haszna is van, amennyiben 
gyorsváltozásoknál a díszítŐ-munkásofc be
tanulják, hogy a gyors munkában mely 
oldalfal hova tartozik. (V. ö;. Gyorsviál-
tozás.) 

Díszletraktár. A színház azon helyi
sége, ahol a diszletfelszereléseket tartjak. 
Ez lehet közvetlen a színpad mögötti 
épületrészben, vagy a város valamely mesz-
szebbesö területén. A raktárban felhalmo
zott díszletektől a díszletmester leltárt ve
zet és annak alapján könnyen eligazodik, 
hogy valamely kérdiéses díszlet hol van 
elhelyezve. Nagyobb szính^aknak több 
díszletraktáruk van. 

Díszlettervezés. A XX. század elej'étől 
kezdve a díszlettervezés, azaa jobban 
mondva, a színpadi kép mlegterveziése egy 
új irányt követ, melyben szorosabban kap
csolódik magához a darabhoz, hogiy ezál
tal az előadásnak jóval lényegesebb, mű
vészi szempontból is jelentősebb alkotó
része legyen. Míg azelőtt a díszlet a szín
padon egy a darabbal többé-kevésbé ősz-
szefügg6, a realizmus látszatát eredmény
telenül kereső képet nyújtott, mely merev 
volt és élettelen, a jelen színpadi kép fel
adata az előadandó művek egyes moz-* 
zanatainak, hangulatának a fokozott kieme
lése, aláhúzása. A színpadi kép mai mű
vészetének nem az a célja, hogy a néző 
mag'a elŐtt egy minuciózusán megfestett in-
terieurt vagy tájat lásson, lógó vászon-
hasakkal, gondosan kicsipkézett levelek
kel a fákon, a perspektíva csalhatatlan 
szabályaival megszerkesztett architektúrá
kat ráfestett árnyékokkal, (amelyek ter
mészetesen mind csak a nézőtér egy bizo
nyos pontjáról helyesek) mely képekről első 
pillanattól kezdve látjuk és tudjuk, hogy 
nem' valóság, hanem annak sokszor művé^ 
szietlen, de mindenáron a valóság hitét 
kelteni akaró utánzata. A mai színpadtól 
megköveteljük, hogy az első perctől kezdve 
adja a darab levegőjét, hangulatát, ha csak 
egy-két jól odavetett vonallal is é ebbe a 
hangulatba a nézŐt is belevigye. De amint 
az előadandó mű hangulata is esetleg perc-
i'ől-porcre változhat, úgy kell a képnek is 
vele változni egy-egy díszlet, azaz felvo" 
nás keretén belül, szóval a színpadi kép
nek élni kell a darabbal, (Itt persze nem 
a színpadi naplementéket vagy hajnalo-
diásokat értem). Ezen ciélt fejlesztendiŐ, a 
világítást és annak eszközeit formálták 
olyan tökélyre, hogy ez ma talán fonto-
sabb alkotóeleme a színpadi képnek, mint 
maga a díszlet. A színpadi világítás se-
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gitségével kiemelhetünk egyes szereplőket, 
csoportokat, sőt cselekményeket is, viszont 
a homály hátterébe is boríthatjuk a szín
pad megíelelő részét. Fölösleges megje
gyeznem talán, h o ^ a világítás intenzitási 
és színskálájával s azoknai csoportosítá
sával minő végtelen és kimeríthetetlen vál
tozatokat vihetünk bele egy- és ugyati -
azon díszlet keretébe. A hideg realizmus 
hangulatától a legfantasztikusabb, izzóbb 
káprázatig mindent kifejezhetünk vele és 
ilyenkor maga a díszlet mint médium sze
repel, amelynek olyan életet adunk, ami
lyent akarunk. Ennél a díszletnél az a 
cél, hogy mentől kevesebb •— de markáns 
eszközzel ábrázoljon, hogy ezáltal annál 
jkönnyebben alakuljon hozzá a darab me
netéhez és annál kevésbé vonja ma
gára a figyelmet oly dolgokkal, ame
lyek! a darab szempontjából nem fon
tosak, sőt értelemzavarók. Minden fö
lösleges vonal és dísz, iparművészeti 
adalék csak merevíti a színpadi kép 
mozgási lehetőségeit és zavarja a célját. 
Mert képnek kell lenni a oiai színpad
nak, de sokkal fokozottabb és művészibb ér
telemben, mint azelőtt, nem a régd merev, 
mozdulatlan formájában, amely értelmet
len túlhalmozottságában közelebb áUt oly
kor az olajnyomatokhoz, mint a darab szel
leméhez és amelyben a színészek megjele
nése csak zavar, mert a vászonra festett 
reaKsztikus hatásra törekvő plasztikának, 
árnyékoknak hazugságát jobban kiélezi, ha
nem legyen kép, aanielynek szépsége kife
jező voltában rejlik, ahol a vonalak és szí
nek élnek, amely illusztFáoiója a darab; 
minden mozzanatának, s amely képben a 
hangsúly nem a hátterén, hanem az eliő^ 
adáson és a szereplőkön van. Á mai szín
pad ezért kerüli a sík színpadot is, mert 
ezen a szereplők, a nézŐk szempontjából 
nézve •csak egy vízszintes vonalban ..mo
zoghatnak. Lépcsőkkel, emelvényekkel ta
golja a színpadot magasságában is, aiuá. 
által nagyszerű mozgási és csoportosítás! le
hetőségeket kapunk egy harmadik; diinien-
zióban, a színpadi kép eddig kihasználatlan 
részében is. Ezeknek a díszleteknek a meg
tervezésénél azonban tekintettel kell lenni 
a darab menetére is, mert míg néhiány fá
rasztó műnél üdvös egy-két hosszabb pihe
nés a nézők számára, úgy feltétlenül meg
ölheti az előadást, ha egy darab lázas tem

póját minduntalan hosszabb szünetek sza
kítják meg a lépcsők ós emelvények Össze-
áUítása miatt. Ezért keU a díszlettervező
nek a nívókülönbségeket úgy elhelyezni, 
hogy ha nem is az egész előadás, de 
legalább egy-két felvonás alatt változatla
nul állliasson az emelvény és lépcsőrend-
szer 8 csak néhány díszletrészlet vagy lép
cső kicserélésével változtassa meg a képet.̂  
Már most, hogy a tervező egy drámai mű 
képeinek a megtomponálásánál milyen mó
don akarja magát kifejezni, impresszio
nista vagy expresszionista, vagyi pláne 
konstruktív színpadot aikar, müyen szí
neket rak a palettájára, milyen vonalakkal 
adja meg a kép ritmusát, ez az ő egyéni
ségén és a rendező intencióin kívül a darab, 
a mű karakteréből fakad elsősorban. Még 
határozottabb irányba tereli a művész fan
táziáját egy zenés darab. Mondanom sem 
kell, hogy mennyire miásnak' kell lenni egy 
képnek, melyet Bgy Mozart-operához raj
zolunk, mint annak, amely egy "Waglier, 
vagy Puccini művéhez készül, báj: a szö
vegben előírt helyzet lehetne ugyanaz. De 
Imég pusztán dránmi daraboknál is mi
lyen más eszközökkel kell megcsinálni 
egy Shakespeari erdőt, mint egy. — 
népszínművét. Olykor a realizmus alá
húzása a követelmény s ilyenkor min
den stilizálás, modorosság bántó és oda 
nem való, míg legtöbbször végzetes egy. 
előadásra, ha a díszletek realizmusból fa-« 
kad'ó képzethiánya megköt minden fan
táziát'. A realizmusról lévén szó, nem sza
bad azonban a tervezőnek figyelmen kí
vül hagyni némely színpadi realitást, 
vagyis inkább színpadtechnikái korláto
zást, mert például végzetes baj volna oda 
helyeztetni egy jelenetet vagy csak egy 
hangsúlyozott motívumot, ablakot, ajtót, 
erkélyt, ahol az nem látszik a nézőtér min
den iiléséiiől, minden páholyábiól és nagy 
hiba egy színpadot, ahol bár a szöveg 
intimitást kívánna, de nagy szemjélyzet ano-
zog, esetleg szűkre t-ervez.ni, miáltal az elő
adás állandó akadályokba ütközik. A má
sik korlát, amelyen a díszlettervező nem 
teheti túl magát, a kiviteli lehetőség ngy az 
anyagi, mint az elhelyesési szempontból. 
Sajnos igen sok dekoratív hatásnál meg 
kell gondolni, hogj^ ez és amaz alkotóré-
Bzének fontossága megjérí-e azt az össze
get, melyet megcsináltatása, kivitele kép-
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visel, vagy ha ez nem is szabna határt a 
képzeletnek, feltétlenül szem előtt kell tar
tanunk, hogy az illető díszletet egyáltalá
ban szét lehet-e majd szedni és elraktá
rozni előadásonkint, mert hiszen egy dísz
letnek nem állandó helye a színpad éa 
fölötte nehéz volna néhány plasztikusan 
felépített boltív vagy kupola elhelyezése 
a színpadon kívül. Nem utolsó helyen 
kellett volna megemlítenem azt sem, hogy 
most, amidőn a színművészetnél olyan szo
ros együttműködésre törekszünk és ab
szolút egységes prodnkció a cél, ennek a 
nagy összjátéknak a feje és művészi el-
gondolója a rendező és így a díszletter
vezőnek is hozzá kell alkalmazkodnia ké
peinek elgondolásánál, mert ne felejtsük' 
el, hogy még mindig elviselhetőbb egy 
előadás díszletek nélkül, mint magában 
véve tökéletes, a darab hangulatának 
is némileg megfelelő, d'e a játék és 
előadás stílusától merőben különböző dísz
letek között, melyek csírájában elfojtják a 
mű előadásának a kibontakozását. 

(ifj. Oláh Gusztáv) 

Díszlettervező. A közönség igényeinek 
kielégítésére jó ideje már, hogy^ a színha-
izak a legmesszebbre menŐ áldozatot hoz-' 
zák meg egj-egy új darabi kiállítása te
kintetében, aminek természetes követk'ez-
ménye, hogy a díszlettervezők igen fontos 
munkatársaivá, sőt elsőrendű művészeivé 
váltak a színházaknak. Ismertebb dísz
lettervezők : Márhus László (Operaház), 
Málnai Béla, Gara Zoltán és Veres Pál 
(Vígszínház), Básty István (Magyar Szín
ház), Bája Benedek, Pán József, ifj. 
Oláh Grusztáv, liürthy György, Tincze 
Márton sth. 

Díszmesíerj azon színpadi munkás, 
aki a díszítők felett rendelkezik. Ö felelős 
a díszletek pontos beállításáért, jókarban-
tartásáért. Más neve: színpadmester. 

Dittmann Kelemen, pesti képfaragó 
készítette 1837-ben a Nemzeti Színház 
karosgyertyatartóit. 

Ditrichstein Leó, amerikai színész, 
Temesvárott született, de miár apja is aime-
rikai volt; mint egykori negyvennyolcas 
honvéd Kossuthtal ment ki Amerikába. 

Az emigráns azután hazajött, itt nosült 
meg és itt született a fia, aki mint gyer
mek került újból kivándorló apjával Ame
rikába. Bár iskoláit odakinn végezte, Dit
richstein Leó kitűnvén beszél magyarul 
ma is és a newyorki magyar színtársulat 
színházában gj-akran vendégszerepel honfi
társai nagy örömére és büszkeségére. Ná
lunk színre került darabja: »A nagy ba-
ritoncc. (Belvárosi Színház, 1923. nov. 
10.). 

Ditrói Ilona, színésznő, sz. 1909. jún. 
14-én, Cegléden. Színipályára lépett 192S-
szept. 1-én. 

Ditröi Mór, a Vígszínház alapító 
igazgatója, az Országos Színészegyesület 
örökös díszelnöke, sz. 1851. okt. 5-én,_ Ko
lozsvárott, ahol atyja kereskedő, építési vál
lalkozó volt, majd! a híres Nemzeti Szálloda 
bérlője. íldesanyja ditrói Puskás Mária, 
székely nemes családbói származott. Jió-
tékonyságáért közbecsüléshen állott. Mór, 
a négy gyermek között a legfiiatalabh, 
Kolozsvárt és Bécsben végezte iskoláit, 
majd Pesten a színiképezde és a tudomány
egyetem bölcsészeti karának hallgatója lett. 
Még mint színésznövendék föllépett a ko
lozsvári Nemzeti Színházban, Prevost~nak 
»Marcel« c. kétfelvonásos dramolettjé-
ben, (1874. ápr. 9-én) és Czakó Zsig
mond »Kalmiár és tengerész«-ébten, Artbur 
szerepében. A két föllépésről a »Magyar 
Polgár« így ír: »Általában a két föllépés 
arról tanúskodott, hogy beiŐle, •— ha nem-
lép elbizakodottsággal a pályára, — mű
velt, értelmes színész lehet. Ezt óhajt
juk is, mert valóban a sok léha szárnypró
bálgató között szükség van komoly gondol
kozású és törekvésű színészekre.* 1874— 
1878-ig Kolozsvárt működik, azután Ara
don, Kassán, Dehrecenbenj Szegeden, Sop-
tfonhan szerepel, mint színész és rendező. 
Főbb szerepei: Bánk bán, Mercutio. 
(Romeo és Júlia), Sertorius (Delila), Moór 
Károly (Haramiák), Knahé Farkas J e 
remiás (A miniszter előszobája). Csorba 
Márton (Sárga esikó), Mosolygó (Prole
tárok), Mephisto (Faust) stb. 1881-ben 
a Népszínházhoz szerződtette a Ditrói-párt 
Evva Lajos. 1885-ben a konzoroiumi ala
pon működő »Thália SzínészszÖvetkezets-
nél vezette a művészeti ügyeket, Szabad-
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kán. 1887-beri Nagy Bölönyi József in
tendáns Kolozsvárra Bitróit hívta meg 
igazgatónak. I t t kilenc éven át működött 
mint a színház bérlő igazgatója, állami 
szubvencióval. 1891-ben sMagj^ar ciklus«-t 
rendezett, — 48 napon át, midőn 58 elő
adásban 42 magyar író és zeneszerző 56 
darabját adatta elő: 9 tragédiát, 6 szín
művet, 14 vígjátékot, 18 népszínművet, 
6 operettet. Ez a magyar ciklus január hó 
1-én kezdődött Ditrói Mór »Szeresd a ha-
j2iá.U< c. verses színdarabjával (1 felv.), 
és febr. I l ién fejeződött ba a »Szigetvári 
vértanuk« e l ^ felvonásával, gr. Zichy Gé
zának sTemetés külföldiön« c. költeményé
vel, melyet Ditróiné E. Mari adott elő 
és melyhez a kisérö zenét Serly Lajos írta. 
Színre került még Bartha Miidós 1 felv. 
alkalmi darabja: »A fogadás«. Végül a 
»Névtelen hfísök«, dalmű nyitánya Erkel 
Ferenctől és Hegedűs Istvián verses epiló
gusa, »A függöny legördült cimmel. Zára
dékul a színház egész személyzete a közön
séggel együtt a »S2Ózat«-ot énekelte. A 
béfeje2íS előadás teljes műsorát ideiktat
tuk, mert a nmgyar ciklust színészettör
ténelmi eseménynek tekintjük. 1894—95-
ben Shakespeare-ciklust rendezett, Shakes
peare 17 színdarabját hozta színre. 1895. 
január havában Párizsban, Londonban. 
Berlinben tett tanulmányútat. — Kolozs
vári igazgatása alatt az elŐbb hanyatlásnak 
ündult színháznak lendületet adott. Ke
reste, felfedezte az igazi tehetségeket, azo
kat a maga módja szerint oktatta, nevelte 
a hazai színészetnek. A Nemzeti SzínhláiZ 
ós a Vígszínház több jeles színésze Ditrói 
keze alatt nevelkedett naggyá. 1896-b'aa 
igazgatónak hívták meg a megnyíló Víg
színházhoz. Jórészt vidéki színészekből ál
lította össze az egész társulatot. It t fejlő
dött és bontotta szárnyát Hegedűs Gyula, 
Góth Sándor, Fenyvesi Emil, Gál Gyula, 
Szerémy Zoltán, Beregi Oszkár, Delly 
Emma, Varsányi Irén,Haraszthy Hermin. 
It t ismerte meg a budapesti közönség Hu-
nyody Margitot, Nikó Limát, Szathmáry 
Árpádot. A színészet történetében külön 
korszakot jelent Ditrói céltudatos, áldá
sos működése. A tehetségek felkarolója 
volt ő. 1902. jan. 1-én az »Ocskay bri-
gadéroa« 100-ik előadásával egy 100 elŐ-
ladásb'ól áUó magyar ciklust kezdett, 'nie-
lyet 1902. márc. 25-ón fejezett be. Színre 

került: Ocskay brigadéros (Herozeg Fe
renc), Rontó P(ál (Follinuez Aurél), ^A 
képviselő úr (Guthi Soma), A dada (Bródy 
Sándor), Gyurkovics lányok (Herczeg 
Ferenc),, Eégi világ (Hunyady Margit), 
Balatoni rege (Herczeg Ferenc), Szalma
láng 1 felv. (Vízváry Mariska), Házi 
orvos 1 felv. (Hegedűs Gyula), Az erő-
sebb 1 felv. (Géczy István), Kurucz Feja 
Dávid (Fényes Samu), A feleség (Bartha 
Miklós) c. darab. Ditrói hervadhatatlan ér
demeket szerzett a Vígszínház fellendítésé
ben. A modern magyar színpadi játékstí
lusnak kialakulása szintén az ő műve. Aa 
Országos Színészegyesületnek 20 éven át volt 
ügyvezető alelnöke, majd elnöke. Az egye
sület ügyei körül való önzetlen buzgól-
kodását szintén megörökíti a magyar szí
nészet ujabbkori történetirója. A színmű
irodalom' terén is mnködött. Fordításai: 
»René király leánya« (Hertz Henrik lyrai 
drámája 2 felv.), »Fabricius úr leánya<i 
Adolf Wübrant, 4 felv.), »Szerelmes asz-
szony« (Amoureuse, Portó Riche). (ElsŐ 
előadása 1897. febr. 9. a Vígszínházban). 
Irt egy magánjelenetet a ))Jegygyűrű« és 
egy látványos 'gyermekmesét »Karácsony-
fa, vagy a Vasorrú Borkaí< oímen. T|á,rs-
szerzŐje Eötvös Károly Lajos, kivel együtt 
írta: »A csáugók« c. népszínművét is. 
1917-ben nyugdíjba vonult. 1924-ben ülte 
meg a Vígszínházban 50 éves jubileumát 
egy matiné keretében. A Renaissanee Szín
ház épületében 1926-ban trafikot nyitott. 
Emliékiratait »Kom'édiások« c. alatt 1929-
ben adta ki. Neje: Bibensdliütz Mwi; szí-
niésznŐ, sz. 18Ö6. aug. 8-áii, Szekszárdon. 
Atyja: Eibenschütz Erdőéi József, Milá
nóból származott Magyarországba. E. Mari 
színésztehetsége koi'án megnyilvánult. Ti
zenhárom éves korában mint műkedvelő 
föllépett Stuart Mária szerepében; a I l l - ik 
felvonás kerti jelenetében olyan sikert ara
tott, hogy ennek hatása alatt a Szekszárdi 
Nőegylet a jelenlévő Újházi Ede taná
csára a színiképezdébe küldte őt és saját 
költségén képeztette ki. 1874. május 
23-6n fellépett a kolozsvári Nemzeti Szín
házban, az »Ármány 'és 5zereleim« Lujza 
szerepében. A »Magyar Polgár« ekkor ígj 
ír róla: sKedves, megnyerő alak, min
den affektáeió méllail, ki tehetség tekin-
tet-ében nem akar többhiek látszani, minit 
amennyit ér. Hangja rokonszenves, tele 
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bensőséggel, mozdulatai keresetlenek, fel
fogása gondolkodásra mutat.« — 1875. 
jún. 21-én vendégszerepelt Budapesten, a 
Nemzeti Színházban, ugyancsak az »Ár-
mány és szerelem<í-ben, jún. 25-én Dóczy 
»Csólí«-jában, Maritta szerepében. — 
Eibenscbütz Mari az eddig, élt magyar 
színészüŐk: egyik legkiválóbb ja. A vidéki 
és budapesti kritika egyöntetűen meg
állapította, hogy játékstílusa nemesen egy
szerű, közvetlen, igaz, — hogy fí nem játsz-
sza, hanem teljesen átéli szerepét. 1883-
ban a Budai Színkörben aranykoszorúval 
ajándékozta meg. a főváros közönsége. Főbb 
szerepei: Júlia, Melinda, Desdemona, Jo -
lantha (Renié király leánya), Kózsi (Ci
gány), Boriska (Falu rossza), Nocmi 
(Aranyember), Maritta (Csók), Toinette 
(Képzelt beteg), Puck (Szentivánéji álom), 
irma (Falusiak) stb. Irodalmilag is mű
ködött: »Az árnyiék«, költjoi beszély (Fő
városi Lapokj 1875. 141. szám), »Gyu]a 
és GryörgyikeK, vígj. 1 felv. Először 1878i. 
márc. 30-án Kolozsvárt. »Sírvirág<(, (elégia, 
Kolozsvár). Több költeménye jelent meg 
az »Ország-Világ«-ban és »A Hét«-ben. — 
Gyermekei: ifj. Ditmi Mér, színész, sz. 
1879. márc. 17-én, Aradon. Élőbb huszár
tiszt, 1908. aug. 24-én Kolozsvárt lépett 
színpadra az »Ocskay bngadéros«-ban, 
1910. április hó 1 ü-én mint aradi 
színész a Vígszínházhoz szerződött. — 
Ditrói József, színész, sz. 1888. november 
25-én, Kolozsvárott. Szinipályára lépett 
1908-ban. 1910-ben a Nemzeti Színház
hoz szerződtették. Több verse jelent meg 
vidéki és fővárosi hírlapokban. 

Dittman Gyula, színházi karmester, 
sz. 1850-ben. A pályán 38 évigi műkö
dött, melyből 25 évet Kreesányi Ignácnál 
töltött elismeréssel. Megh. 1904. február 
14-én, Temesvárott. 

Diva. Annyi, mint istennő, a színházi 
nyelvben ünnepelt színésznő. 

Divéky Imre, színész, volt a miult saá-
zad. elején. 1807-ben Erdélyben játszik, 
ahol a báró Wesselényi Miklós pártfogása-
alatt áUó társaság perceptora. 1809-ben 
Pesten találjuk, a Hacker-szálában játszik, 
Vida László intendánssága alatt. Miután 
Pesten egy alkalommal szerepébe belesült, 

lemondott a pályáról. (Szerepe szerint ezt 
kellett volna mondania: »Egy ősz öreget 
leltünk a tömlöc fenekén, Eüdiger oda 
vettetett.<í De nem tudta elmondani, ötölt-
hatolt, a közönség jókat kacagWtt. Erre 
D. otthagyta a színpadot, levetkezett s 

végleg- lemondott a pályáról.) Neje: szin
tén színésznő volt. Fordított két színdara
bot. Az egyik »Két gránátos«, víg-ji. 3 felv. 
Sounleitner után. Bem. Pesten, 1811. ápr. 
28-án. )>Burgundi gróf«, színjáték 4 felv. 
Kotzebue után. Bem. 1839. jan. 23-án, 
Pesten. 

Dobay Erzsi (Tóvölgyi Ból'áné), S2á-
nészn!ő, sz. 1852-ben, Nagykörösön- Szín
padra lépett 1874-ben, Balogh Györgynél. 

Dobay Hella, színésznő, m. 1895-ben, 
Biidapestm. Színpadra lépett: 1921-blen. 

Dobay Sándor, ev. ref. lyceumi tanár, 
sz. 1853. nov. 10-én, Aradon. Középisko
láit Máramarosszigeten végezte és 1872-
t^l Pesten járt a műegyetemre. 1874-ben 
tanár volt a Dúshegyi-féle reálgimnázimn-
•bán. Már tanuló korában verselgetett ;. — 
Színdarabja: »Poste restante«. Előadták 
Máramarosszigeten, Kassán léa Budán. :>>Bú~ 
zásné familiája«. Előadták: Má-ramaros-
szigeten. 

Dobi (Dobacsek) Ferenc, színész, a 
Maigyar Színház tagja, sz. 1880. áprilisi 
29-ién, Újvidéken, ahol gimnáziumba járt. 
A színészakadémiát jelesen elvégezve, elpbb 
a Thália tagja volt, majd tehetsége ma
gasröptű . szárnyait Makó Lajos szegedi 
színigazgatónál bontogatta. Innen Beöthy 
László a Magyar Színházhoz sserződtette, 
ahol mint epizódista mindig érdeklődést 
keltett. 1915-ben részt vett a szerbiai had
járatban, ahol fogságba került és sok szen
vedés után 1916. márc. havában az olasz 
Asinaro-szigeten (hadifogságban) éhtifusz-
nak esett áldozatul. 

Dobi László, színész, sz. 1898. okt. 
5ién, Miskolcon. Színpadra lépett 1924. 
júl. 1-én. 

Dobi Mária, színésznő, sz. 1905. aug. 
l-én, Laskón (Baranyám.). Színpadra lé
pett 1925. aug. havában. 
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Dobó Antal, szíii,ész, sz. 18S3. auo-
23-án, Erzsébetvároson. Színpadra lépett 
1902. júi. havában. 1913. jaa. havában 
visszavonult a színpadtól. 

Dobó Imre, színész, sz. 1896. ápr, 
10-án, Szegeden. Színpadra iéi>ett 1915. 
nov. havában. 

Dobó István.Bzínész, sz. 1859-ben, Sze
geden, megh. 1890. ang. 30-áii, Bud4i-
pesten. Színpadra lépett 1884. okt. 3-án, 
a Népszínháznál. 

Dobó Katalin, színésznő, sz. 1888. okt. 
23-án, Színpadra lépett 1911. jún. ha
vában. 

Dobó Sándor, (családi nejéin: Sckel-
her), színigazgató, sz. ISöö. szept. 1-én, 
Osahrenáeken (Zala vm.), inegh'. 1923. 
dec. 5-én, Gi/őröti. Atyja ~ ki vagyonos 
ember volt, gondos nevelésben részesítette. 
Iskoláit Szombathelyen végezte. 1873-ban 
érettségizett, 1875—76-ban mint önkéntes 
katonai szolgálatot teljesített. 1878-ban 
részt vett Bosznia okkupációjában és az 
1878. szept. 7 . - 15 . és 18-án lefolyt bi-
hácsi ütközet után a I I . oszt. ezüst 
vitézségi éremmmel diszítettók fel. Miután 
iskolai évei alatt kitűnő szavaló volt, atyja 
halála után, 1879-ben, színésszé lett 
Kecskeméten, Lászy Vilmosnál, ahol mint 
kardalos és titkár működött. Második 
igazgatója Nyéki János, kinél (Erdély
ben) már elsőrendű szerepkört töltött be. 
1882. október l-én társigazgató lesz Ság-hy 
Zsigmonddal Eperjesen, majd Zomborban 
folytatja működését. 1883. októberben fel-
osdott a társulat; ekkor Pesti Ihász Lajos
hoz szerződött buffo-komikusnak:, azután 
két év múlva Báródy Károlyhoz ment. 
1887. telén Nagy Vince tagja, 1889^ben 
Somogyi Károlyhoz szer?:odik Győr—Sop
ronba, ahol egy évig működik. Ekkor 
Pesti Ihász Lajossal társult és 3 évre ki
bérelték a kecskeméti színházat. 1894. év 
tavaszán önálló színigazgató lesz. Játssik 
Besztercebányán, Nyíregyházán, Székesfe
hérváron, Sopronban és Győrött. 1901-ben 
titkár lesz Komjáthy Jánosnál. 1907. ápr^ 
28-án elbúcsúzik: a színpadtól, Győrött, 
műkedvelői előadás keretében. 1905-ben 
nyugalomba vonult, Éveken iát tagja volt 
a Színészegyesület tanácsának. Ké^'bb 

Győrött waggongyári tisztviselő lett. 1913-
ban törvényhatósági bizottsági taggá vá
lasztottak meg. Neje: Rottenherg Matild, 
színésznő, sz. 1860. niárc. 25-én, Sátor
ai jaujh elljen, 1873-ban szülei kolera-
já.r\-ánynak lettek az áldozatai, mire Nyír
egyházi Vilmos színész vette pártfogásába. 
Amidőn Dobó Sándor neje lett, (1881. 
okt. 18.) keveset szerepelt és nemsokára 
vissza is vonult a színpadtól. Leányuk: 
Séi, sz. 1883. jau. 23-án. Színésznő lett 
1907-ben. 

Dobocsányi Gyula, színész, sz. 1852. 
febr. 29-én, Pesten, megh. 1892. márc. 
3-án, u. 0. 1870. márc. 5-én lépett szín
padra, Balogh Alajosnál, mint komikus. 
Egy időben a budai és pesti Népszínház 
kedvelt tagja. 1880. máj. havában a Nem
zeti Színház súgónak szerződtette. Huszon
három évig működött a pályán. Mint a 
Horváth-féle színkör tagja hunyt el. 

Dobokay Antal , színész, sz. 1896. júl. 
14-én, Bárcán, (Abauj-Tornam.). Szín
padra lépett 1921. júl. havában. 

Dobos Anna, színésznő, sz. 1907-beni, 
Sátoraljaújhelyen. Színi)adra lépett 1928. 
jan, l~én. Jelenleg a Fővárosi Operett 
Színház tagja. 

Dobos Ferenc, színész, sz. 1894. nov. 
3-án, Cegléden. Színpadra lépett 1928. 
szept. l-én. 

Dobos Gyuláné Szőke Gizella, színész
nő, sz. 1882- ápr. 4-én, Szegeden. Szín
padra lépett 1901. virágvasárnapján, Kre-
issányi Ignáonál. 1926. okt. l-én Pécsett 
házasságra lépett Dobos Gyula színésszel. 

Dobos László, színész, sz. 1891- febr. 
16-án, 2om'öor&ű«. "Színpadra lépett 1912. 
febr. havában. 

Dobos Margit,, színésznő, sz. 1887. 
márc. 17-én, BKdapesten. Színpadra lépett 
1909-ben, a Magyar Színházban. 1913-ban 
visszavonult. 

Dobos Nándor, színész, sz. 1876. febr. 
18-án, Munkácson. Színpadra lépett 1894. 
márc. 21-éu, Dobó Sándornál. 1925,. jan. 
l-én nyugalomba ment. Neje Pethö Stefá-
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nia, színésznő, sz. 1880. dee. -Í-L-U. Urda-
pesten. Színpadra lépett 1903. jim. l-i'-n. 
Nyugalomba vonult: 1925. jaii.' 1. 

Dobos Teréz, színésznő, sz. 1871-ben, 
Mez-jtúron. Színpadra lépett 1894. okt. 
2-nán, Füredi Károlynál. 

Dobosi Ármin, színész, ez. 1880. dec. 
16-án, Hódm-ecővásárkelyen. Színpadia lé
pett 1911. jún. havában. 

Dobosi Szabó Katal in, színésznő, sz. 
1886. ápr. havában, Debrecenben. Szín
padra lépett 1913. júl. havában^ 

Dobosy Is tván, színügybarát Málcón. 
Az ott megfordult színészeket mdndJenfeor 
magyaros szívességgel fogadta hasában. 
Ahol csak lehetett, tőle telhetőleg szívesen 
segített a színészek bajain. Megh. 1880. 
szept. havában. 

Dobozy Berta lan, nemes származású 
színész. Előkelő földbirtokos szülei voltak. 
Sárospatakon a kollégiumban tanult. 1846. 
tavaszán Láng Ádám táraulatániál Miskol
con működött, azután Pozsonyi Alajoshoz 
szerződött Erdélybe, onnan Bá(K Károly-
•hoz, (hol aeon időben Kantomé min.t 
pénztárosnő volt alkalmazva). 1848-ban Ki-
lényi Dávidnál működött Kolozsvárott, ek
kor besorozták nemzetőrnek. A Bach-kor
szakban Pósa Mihály társulatánál talál
juk, Tordán, Déván, Fogarason, — majd 
Egerbe megy, mindenütt bujdosnia kei-
lett. Megh. az 50-es években Egerben. 
Neje: Szilágyi Julianna. Leánya: Do
bozi/ Lina, színésznő. (Lásd: Sipos Ká-
rolyné.) 

Dobrazanszky Olga, karénekesnő, 1886. 
aug, 1-től 1888. Jún. 30-ig volt a M. 
Kir. Operaház tagja. 

Dobronyi ödÖn, színműíró. Színműve: 
:)>Találka a tébolydáhan.« Eredeti boh. 4 
felv. Bem. 1910. Júl. 5. Komáromban. 

Dobrossy Is tván, ügyvéd és gyorsíró, 
1837-ben Jurátus volt, 1838-bíi,n Pestre 
ment felesküdni patvarisfcának. 1843-ban 
Pozsonyban az Országgyűlési Tudósítá
sokba dolgozott és Kossuthnak kedveltje 
volt. A szabadságharc után Mezőkeresz-

I tűsre vonult, ahol 1854-ben meghalt. — 
Színdarabjai: sNemes és polgár«, vj. 5 
felv. Seribe után ford;. Buda,' 1842. »A 
selyeniárÚB«, vj. 5 felv. Seribe után ford .̂ 
Bem. 1841, szept. 20. Nemzeti Színház. 
»Coriolan«, Shakespeare után ford. Egressy 
Gáborral. Bem. 1842. jan. 25. Pest. Nem
zeti Színház. »Hogyan kell összeesküdni ?« 
vj. 5 felv. Seribe után. — 1845-ben az 
»Életképek<í-ben Sebeshelyi Gábor név 
alatt kritikát írt Katona »Bánb bán«-járól. 

Dobrovits Márta, színésznő, sz. 1899-
ben, Eszéken. Tánctanulmányait Nirschy 
Emiliánál végezte és csakbaimiar a Városi 
Színház tagja lett. I t t a színre került ope
rettek primaballerinai szerepeit Játszotta, 
majd a Blaha Lujza Színház tagja lett, 
ahonnan ismét a Városi Színházhoz szer
ződött, mint primaballerina. 

Dobrovsky Brnest , majna-frankfurti 
dalszíné^z, 1837. dec. 12-én fellépett a 
pesti német színházban, mint Sever. Ek
kor a »Honműv'ész« bírálata így szólt: 
»E fiatal művész kedvező színi termettel, 
gyenge ugyan, de igen hajlékony, kellemes, 
csengő magas hanggal s jó játszásmóddal 
bír, mellyel igen szerencsésen tudja páro
sítani hang-jának gyengébb oldalait is.« 
1838. jan. 8-.án. fellépett a Nemzeti Szín
házban »A két özvegy«és»A gyámság« da
rabok felvonásközei között, midiŐn két dalt 
énekelt; Almaviva magándalát (sSzevillai 
borbély«) magyarul énekelte. 

Dobsa Lajos, (rottoresti), ügyvéd, 
földbirtokos, színműíró, a Kisfaludy Tár
saság tagja, a nagyváradi Szigligeti-Tár
saság tiszteletbeli tagja, sz. 1824. okt. 
6-án, M-ükón, megh. 1902. júl. 9-én, Kos-
gyánban, Biharmegyében. 1839-ig házi ne
velésben részesült, felsőbb iskoláit és a jo
got 1842-ben DebreeecQbén végezte. 1843-
ban tb. aljegyző volt, 1844-ben ü^véd . 
Már tizenegy éves korában rendbzett ta
nulótársaival szinielőadásokat, melyekhez a 
színműveket ö maga írta. Debrecenben 
diákkorában az ottani színházban egy víg^ 
játéki előadást is rendezett, liasonlót ren
dezett Pozsonyban, jurátustársaival, sőt 
mint műkedvelő egy ízben 1844. dec. 
14-én fellépett a Nemaeti Színhá5;ban, a 
)>Két pisztoly«-ban, miról így ír a »Pesti 
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Divatlap«: »Bebizonyítá ő, mikéiit tehet
sége, hivatása van a szini pályálioz. Máx 
most is tisztábban, szabatosabban mozog' s 
aa érzelmeket nagyobb valódi ság-gal fejeüi 
ki, mint némely úgyn evezett gyakorlott 
szíuész.« 1845. febr. 1-éa sLegjobb azi 
egyenes útíí Krumm lUés szerepében, 
utána »Garrict Bristolban« c. darabban 
Garrick főszerepében is fellépett. Ekkor kö
tött ismeretséget Petőfivel, kivel sokáig 
együtt lakott. Egy nyarat Debrecenben, 
egy telet Győrben, mint színész töl
tött, 1846-ban ismét Pestre jött, hol 
a »Falura kell mennie« című vígjá
tékban, mint Drank P . tapsokat aratott. 
azonban mivel szerződtetése nem sikerült, 
a több ízben tapasztalt mellőztetés sok 
időre lehangolta kedélyét. Megvált a szí
nészettől és külföldre utazott, hogy is
mereteit mélyítse. 1848. derekán tért visz-
sza az országba és ez év vége felé had-
BzervezŐ kormánybiztossá nevezték ki. 1850. 
május 22-én kerülvén színre a Nem
zeti Színházban az »Öcsém, házasodják c. 
vígjátéka, Ő rá fordította a rendőrség a 
figyelmét és elfogatván: az új épületbe 
elzárták, hol 6 hónapot töltött. 1875-ben 
Kosgyánban telepedett meg családjával. 
Irt érdekes színészeti cikkeket, következő 
címekkel '• »A nemzeti szinháa ügyében«. 
»Egy ifjú színész naplójabóls, tombbá köl
teményeket a »Játékszini Emiékkönyv«-be, 
Győr, 1845. Színművei: »Március 15-e.í< 
vj. 4 felv. (1848. dec. 18.), »Mar-
quis Brumon, dráma 5 felv. előjátékkal 
(1850. okfc. 1.), »VilágÍ8meret<í, társad, vj. 
dalokkal és tánccal, 1850. nov. 30. Zen.: 
Egressy Bénitől. »Guttenberg«, dr. 3 sza
kaszban, előjátékkal, 1852. márc. 8-án, új 
betanulással 1865. szept. 13. »IV. Lá6zló«, 
trag. 5 felv. 1856. márc 29. »Egy nŐ, ki
nek elvei vannak«, vj. 2 felv. 1856. aug. 
13. Versbe szed.ve 1861. máj. 6. sKároly úr 
bogara«, vj. 2 felv. 1857. nov. 23. »V,. 
László király«, trag. 5 felv. 1858. márc. 
16. »Eg7 bukás sikere<í, vj. 3 felv. 1858. 
déc. 2. »Besztercei gróf vagy Hunyady 
László halálaíí, trag. 5 felv. 1861. jan. 3. 
»I. István király«, trag. 5 felv. 1861. dbc. 
14-én adták a budai Népszínházban és 
1890. aug. 20-án a Nemzeti Színháaban. 
Felújították 1920. febr. 21-én. »Vígjáték-
tárgyíí, vj. 3 felv. 1891. déc. 11-én került 
színre a Nemzeti Színházban. (lS61-ben 

100 arannyal jutalmazták.) »Bűn bűnt kö
vet el«, dráma 1862. márc. 31. az Akad. 
Karátsonyi-féle 100 arany jutalmát nyerte, 
más címe: »Divathá^asság«, megjelent 
Lis2aiyai Divat-albumában, 1863-ban. »Sá-
tán«, népsz. »Attila és Ildtkó«, tra^. »Sze-
relems, szmű 4 felv. 1883. »Aba Sámuelw, 
trag. 5 felv. 1895. »Tanulmány Attila és 
Ildikó c. tragédiáhozK c. műve 1895-ben 
Budapesten jelent meg. Utolsó müve: sH-
dikó«, dráma, 1901-hen könyvalakban je
lent meg. 

Dobzsevits Pál, színész, sz. 1898. déc. 
28-án, Rákospalotán. Színpadira lépett 
1923. aug. havában. 

Dőczi Emma, színésznő, sz. 1899-ben, 
Zentáii. Színpadra lépett 1914-ben. 

Dőczi Endre, színész, sz. 1862-ben, 
Ajkán, (Veszprómm.), színpadra lépett 
1881-ben, Jakabffy Gábornál. 

D<íczy József, népdalszerző, sz. 1863. 
máj. ll"én, Miskolcon, megh. önigyilkosság 
folytán, 1913. júl. Í-én. Jogot végzett 
Debrecenben és Budapesten, majd pén&-
ügyiigazgatósági tisztviselő lett Debne&en-
ben, Temesvárott és Nagykárolyban. Szán-
darabjai : »Kurucvilág«, operett. 1898. 
Debrecen. »Liliom Klári«, népsz. Temes
vár, 1901. »A rozsáiyi oialom« c. 100" 
arannyal jutalmazott népsz. zenéjét is rész
ben Ő írta. (Szövege: Kacziány Gézától. 
Bem. 1902. ápr. 12. Népszínház). Ismer
tebb dalai: »Felednélek, felednélek, d'e nem 
tudlak felednÍK, »Nádfedel^ kis házilcóm<í, 
»Panaszkodik a furulyám nótája«, »Daru-
madár útnak induk stb. Ö írta a »Man-
dulafa« c. dalt is, mely Fedák Sári híres 
betétje volt (1923.) az »Antónia« o. Víg
színházi darabban. 

Dóczy Lajos, (németkeresztúri báró), 
színműíró, műfordító és publicista, kül-
ügymisziteri osztályfőnök, sz. 1845. nov. 
29-éu, Sopronban, megh. 1919. aug. 17-én, 
Budapesten. Atyja Dux Mór borkereskedő 
volt, később Németkeresz túrra költözött, 
hol fia elemi iskoláit végezte, Nagykani
zsán pedig a kereskedelmit. ))Áz utolsó pró-
féta« c. színművét 1868-han adták elő 
Molnár György, budai Népszínházában, 
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melyben Jeruzsálem pusztulását festi. E 
művét nagy tetszéssel fogadták. lS71-ben 
elnyerte a »Csólt<í (L. o.) c. vígjátékával a 
Telety-díjat, mely azóta állandóan mű
soron van a Nemzeti Színházban és Itül-
földi színpadokon is sűrűn adták. 1915. 
december 18-án a Peföfi Társaság* dísztagi
jává választotta. 1883-ban írta az »Utolsp 
szerelem« o. tört. vj.-ot, mely 1884. jan. 
11-én terült színre a Kemzeti Színház
ban. Felújították: 1915, márc. 20-áu. 
»Széchy Mária«, tört. dráma. Bem. 1886. 
máj. 16. U. 0. Felújították: 1912. máj. 
27-én. Egyéb műve: »Vegyes pároi:«, szmű 
•3 felv. 1889. Ü. o. »Vera grófné<í, szo-
moruj. 3 felv. 1891. U. o. »Ellinor király-
leány«, vj. 1896-ban Teleky-díjat nyert. 
Bem. 1897. márc. 19-én; U. o. Lefor
dította Goethe »Fau8tí<-ját, 1872-ben és a 
»Wallenstein trilógiáját« a Nemzeti Szín
ház számára. Bem. 1904. dec. 29~én, Fel-
ujították: 1910. jún. 15-én, Ir t egy operát 
sPázmán lovag« címen Strauss János szá
mára és lefordította Goldmark! három ope
raszövegét, továbbá: Schauffen »Sakk a 
királynó'nelKc c. víg'játékát. 

T>ódl I rma, színésznő, sz. 1879. deo. 
24-én. Színpadra lépett 1896. szept. 3-án, 
Pesti Ihász Lajos társulatánál. 

Dohányzás a színházban. A doháaiyzás 
még 1846-ban is meg volt engedve a vi
déki színházakban, amiről így ír a rógú 
krónika: »A színházba nincs ^ y érde
kesebb estve, hogy faluról be ne nándul-
nának pártolni túlzó követelés nélkül s él-
Tezni, amennyiben azt tehetik a sűrű do-
hányfüstgomolytól, melybe őket az urak és 
úrfiak — mint nymphákat fellegfátyol 
közé — körínteni s a játékosokat köhögésig 
bosszantani elég udvariatlanok. A színész ez 
«Uen szólani fél, nehogy pipázni szerető kii-
zönségét kocká2tassa«. (Pesti Divatlap, 1846. 
560. oldal.) De nemcsak a vidéken ural
kodtak ilyen állapotok! A Budai Szín
körről is találunk érdekes feljegyezni valót 
négy évvel később: ;)A budai nyári színkör 
folyvást füstöl. Azaz a színházi közönség 
dohányzó része parányit sem akar en
gedni régi gyakorlatából. Mint hallatszik, 
a nők két rőfnyi hosszú folyamodvány
nyal fognak föllépni az ilhtő helyen a 
bosszantó gyakorlat ellen, vagy pedig con-

amore — ők is pipázni fognak.« (Pesti 
Napló, 1850. májua 13-ikí közlése.) 

Dohnányi Ernő, hímeves zongoramű-
V3SZ és zeneszerző, sz. 1877-ben, Pozsony-^ 
han, hol ̂  atyja gimnáziumi tanár volt, 
Ilitől első zenei oktatását nyerte, majd 
Porster Károly pozsonyi egyházi kar
nagy képezte tovább. Már mint akadé
miai nöi'endék több klasszikus irányú szer
zeményével tűnt fel. 1924. jún. 7-én m. 
kir. kormányfőtanácsosi címet nyert. 1927. 
nov. 19-in a kultuszminiszter 50 ezer 
pengfŐ nemzeti ajándékban részesítette. 
1928. júl. havában az angol királyi Zene
akadémia dísztagjá.ul vaiasztotta. Szín
padi művei: »Pierette fátyola«, ballet. 
Szöveglót ír ta: Sűhnitzler Artúr. Bem.' 
1910. máj. 7. M. Kir. Operaházban. Fel
újítása 1916. ápr. 15. 1922. okt. 16. 
(Drezdában bemutatták; 1910. jan. 22.) 
í>A rajda tornyacc, romantikus opera 5 
képben. Szövegét írták: Hans HeinzEw^s 
és Maró Henry. Magyar színre átdolgozta 
hányi Viktor. Bem. 1922. máro. 18. ML. O. 
Uj betanulással (művészi pályafutása 30. 
évfoidulója alkalmából) 1927. nov. 19. 
»Donna Simona« vígopera 1 felv. Irta: 
ííemöfZ Viktor, ford.: ^omor Gyula. Bem. 
1927. febr. 23. Városi Színház. »A tenor«, 
vígiopera 3 felv., német szövegét írta 
Góth Ernő, ford'.: Rarsányi Zsolt. Bem. 
1929. febr. 9. M. Kir. Opera. Nürnbergé 
ben 1929. febr. 24. ííeje: Gahfrés Elza, 
színművésznő. (L. o.) 

Doktor János , színész, sz. 1881. júl. 
19-ón, Bécsben. Színészakadémiát v -ze t t 
6 azután a Thália-társaság' alapító tagja 
volt. Innen vidékre került, majd Alapi 
Nándor Kamara Színházánál működött. 
Mint rendező is elsőrendű nevet vívott kí 
magának. Ibsen drámáinak szerepei legked
vesebb alakításaihoz tartoznak, — ilyenek: 
Bank orvos, Kroll tanácsos, Hjalmar, Heb-
bel »Mária Magdolnájáí<-ban Antal mes
ter, továbbá a Moliére-szerepek s általában 
minden klasszikus mellett az új irányt mu
tató modem irodalom szerepei, 1926. jan-
2-án megülte 20 éves színészi jubileumát, 
Egerben. Színműfordítása; »Bilincsek<í, 
dráma 3 felv. I r ta : Ueíchenhach Hermann. 
Bem. Miskolc, 1910. ápr. 21-én. 1929-ben 
visszavonult. 

— 364 — 



Doktorics Miklósné Dombay Ede 

Doktorics Mikl<5siié Horváth Ida, sú-
gónő, sz. 1851. aug. 25-én Pesten. Szi-
nipályára lépett 1868-ban, Molnár György
nél. 

Dolce (olasz), -cse, édes, mint zenei 
jelzés; édesen, lágyan. Dolce far nieiite, 
az édes semmittevés, henyélés; dolcissimo 
(olasz) igen édesen. 

Dolenecz József, jogi doktor és hírlap
író, sz. 1862. febr. 7-én, Nagyatádon, So
mogyin. Középiskoláit Pécsett végezte, 
majd a budapesti egyetemre járt. 1884-
ben a »Nemzet« munkatársa volt, majd 
a »'Pécsc< c. lapnak levelezője lett és ide 
számos színházi szakcikket írt. Többek kö
zött : »Építsünk 8zínházat«; »Contra né
met színházíí címűeket. Ezek a cikkek 
1884-ben íródtak és élénk visszhangra ta
láltak, amennyiben a városi hatóság a né
met színielőadások tartására az engedélyt 
megtagadván, nagyszabású mozgalom in
dult meg új színházépület építésére. 

Doleschall Gabriella, írónő. (Lásd: 
Xantus Jiánosné). 

Dolgos Ida, színésznő, sz. 1900. máj. 
15-én, Tapolcán. Színipályára lépett 1927. 
szept. 1-én. 

Dolgozik. Szín eszi kifejezés arra a 
színészre, aki túlságosan kiszínezve játssza 
meg szerepeinek egyes részeit. 

Dolinay Ilona, színésznő, sz. 1895. 
máj. 27-én, Miskolcon. Színipályára lé
pett 1914-ben. 

Dolinay Piroska, színésznő, sz. 1900. 
júl. 14-én. Szinipályára lépett 1920. nov. 
12^én. 

Dolinszky Vilmos, színész, sz. 1904* 
aug. 12-én, Budapesten. Szinipályára lé
pett 1926. szept. havában. 

Dollárkirálynő, operett 3 felv. zen. 
szerz.: .^all Leó. Bem. 1908. márc. 21. Ki
rály Színház. Faragó JenŐ fordításában. 
(A berlini Neues Operetten Theaterben 
1909. okt. 9-én 500-adszor adták.) 

Dolley (doUi) Gíeorges, francia színmű
író. Munkája: »Menyasszonyi fátyok. 

(La Mem- d'oranger), vígjáték 3 felv. 
Tsz.: Birahemi André. Ford.: Karinthy 
Trigyes. Bem. 1925. febr. 14. Eenaissance 
Színház. 

Dolley (dolli) Madeledne, francia tár
sulatával 1909. nov. 25-én vendégsze
repelt a Magyar Színházban. 

Dolly Sisters, világhírű táncosnők, 
Budapesten születtek. Már gyermek
korukban ügyesen táncoltak, föl is 
léptek többször és nagy sikert arat
tak. Eredetileg Deli-nek hívták őket, 
egy artista-ügynöknek volt az eszméje. 
hogy a Deli nevet Dolly-ra változtassa s 
igj lett a Deli-leányokból Dolly Sis
ters. A francia Eivierán lettek világhí
rűvé. Párizsba már mint sztárok vonultak 
be. Amerikában mindenütt ők Voltlak a »ve-
dette«-számok. (Vedette-szám az, amelyilc-
hez formálják a verieté egész műsorát). 
Jancsit egy argentiniai Krőzus feleségül 
vette, — Rózaika pedig 1927. jún. havá
ban férjhez ment Davis Morty kjanadai: 
dohánygyároshoz. 

Dolovai nábob leánya. Színmű 5 felv. 
Irta: Hej-Gseg Eerenc. Bem. 1893. 
márc. 10. Nem'zeti Színház:. Szereposa-
tása: Joób Sándor: Hefányi Béla; Joób 
Vilma: TörÖlc Irma; özv. Domaházyné: 
Tlegyesi Mari; Szentirmay: G?/eízes,László; 
Szentirmayné: Csillag Teréz; Tarján fő-
hdgy.: Náday Ferenc; Lóránt: Császár 
Imre: Bilitzky: Zilahy Gyula; Merlin 
biáró: Bei^csényi Béla; Szklabonyai: De-
séö József; Miska: KÖrösmez'ey Gusztáv. 
A 100-ik előadás 1907. jan. 29-én volt. 
Felújították: 1923. szept. 1., 1924. szept. 
23. stb. 

Domahidy Menyhért (domahidai), 
1848-ban Szatmármegye alispánja volt. 
Színművei: »Vakon töltvew, vj. 1 felv. »Az 
estViéli óra«, dr. 1 felv. Kot^eíme Au~-
gust után. Bem. 1829. dee. 24-én, Vácott. 
»Az arábiai pór«, egy tréfa 2 felv. Hol-
hein után. 

Domájiyi Irén, színésznő, sz. 1901-ben, 
Budapesten, Szinipályára lépett 1921-ben. 

Dombay Ede (dombóvári és iváncs-
falvi), városi főjegyző, sz. 1855. okt. 16-án, 
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Nyitraivánkén. A g;imnázium négy osztá
lyát Nyitrán, a f|őreáliskolát Pozsonyban, 
vlégezte. 1884-ben Szakolcán városi fő
jegyző volt. Munkája: }>Prológ a nyitrai 
színház megnyitásakor«. Nyitra, 1884. 

Dombay Ar túr , zeneszerző, az »A1-
kotmányíí c. lap volt zeuersferense, szi. 
1860-ban, 62 éves konában a gyulai kór
házban halt meg, 1922. febií. lö-én. Ze
nei kiképzését Bécsben nyerte s egy 18 
leves korában írt operája alapján állami 
ösztöndíjban részesült. Később Budapes
ten telepedett meg, zenei bírálatokat írt 
és mint zeneíró elismert nevet vívott ki. 

Dombay Mihály, jellem- és szerelmes
színész, rendei^ő, sz. 1855. jan. 22-én, Nagy-
iáán. Színpadra lépett lS78-ban. 18S0-ban 
Erdélyi Marietta tagja, 1884-ben Mosonyi-
nál működött, amákor hadnagyi rangot 
nyert. 1887-ben Kövesinlél volt szerződés
ben. 1889-b6n igazgató lesz. ö volt az 
első u. n. kabaré-igazgató, aki másod
harmadmagával évtizedeken át apró egy
felvonásos darabot játszott szerte az ország
ban, mindenütt őszinte elismeréssel. Ezek 
a darabok voltak a repertoárjában: »Az 
eg6r«, »A váróterembeu«, »A karperec«, 
»Eg^ pohár víz« stb. 1911. nov. 1-én nyu
galomba vonult és Vácon telepedett meg, 
hol saját művészies berendezésű háza volt. 
A világ'háború elején mint honvédhaduagy 
teljesített szolgálatot. Vácon hunyt el 1927. 
szept. 21-én. Neje Fekete Eóza, sz. 
1858-ban, Dorozsmán. 1881. febr. ha
vában Erdélyi Mariettánál lépett szín
padra. Nyugalomba ment 1911. jan. 1-ién. 
Megb. 1928. júl. 4-én, Vácon. 

Domborí tani szó, az alakítás kifeje
zése kedélyes értelemben. Különösen az idő
sebb színész mondja a kezdőnek a jelenése 
előtt, mintegy bátorításul. 

Dombováxi szíuészet. Dmnhovárott 
1832. miáre. 22-«n Balogh István színi-
társulata jiárt, valószínűleg első ízben. A 
kis csapat 11 elŐad'ást tartott. A város 
1928—1929-ik évben Smhó Ferenc szín
igazgató színikerülebébez tartozik. 

Domby Lajos, színész, sz. Zilahon. 
Molnár Gyöi'gy »Vüágostól—Vilá,gosig« c. 
munkájában így jellemzi: »Híres népdal

énekes volt, gyönyörű magas alakkal, bár 
az örmény-fajból. Egyik szeme hibás volt, 
de ez m'ég illett neki és süvegét, pörge ka
lapját rábúzva, a Színpadról alig' volt észre
vehető. A népdalokat szépen, nagy meleg
séggel énekelte.« 

Domián MJihály, színész, sz. 1855-
ben, Kecskeméten. Színipiályára lépett 
1875-ben, Aradi Gerőnél. Neje: Romvai 
Etel, színésznő, sz. 1859-ben, Csurgón. Szí
nipályára lépett 1877-ben, Szabó Antalnál. 

Domokos Ferenc, színész, sz. 1879. 
jún. 13-án, Budapesten. Színipályára lé
pett 1912. jún. havában. 

Domokos J a k a b , (zalakapolcsi), Bi
harvármegye alispánja, sz. 1756-ban, megh. 
1821. jan. 28-án, Váradolaszi-hd.n. Szín
mű átdolgozása: »A rágalmazókcí. Érz. já
ték 5 felv. Kotzehue után. 1807. nov. 
27-én és 1809-ben előadták a pesti szí
nészek. 

Donadio Bianca, (családi néven 
Dieudonné), énekesnő, sz. jómódú francia 
családból. A francia—német háború alatt 
lépett a színipályára. Párizsban Pendeíer 
asszonynál képeztette hangját. 1873. dec. 
IS-'án volt az első fellépése a párizsi nagy 
Operában. 1875-ben Stockholmban és 
Grácban vendégszerepelt, onnan 1876-ban 
Budapestre is ellátogatott és itt jan. 13-án 
fellépett a »SzeviUai borbély« Rosina sze
repében. Az »Ellen,őr« ekkor így írt róla: 
»Szép, kellemes, csengő hanggal bír, sok 
erő nincs ugyan benne, de mégis sok ki
fejezés 8 a mi nála legfőbb: iskolázott 
hang. Coloraturája legnagyobb elismerésre 
méltó, a legmerészebb bangfutamokat ritka 
könnyűséggel és tökéllyel énekelte, min
den hang egj^&gj gyöngyként jött le aj-
kairól.« Ez év épr. 27-én a »Márthá(í-ban 
mint Lady Harriet, 1877. febr. 15-én 
Kolozsvárott, majd 1879." febr. 8-,án is
mét Pesten vendégszerepelt. 1887. máj. 
havában Erappoli tenorista neje lett. 

Donáth Boriska, színésznő, sz. 1886. 
nov. 28-nán, T)~évún.. Színipályára lépett 
1905-ben. 

Donátli Ede, karmester, sz. 1865. 
máj. 5-én, Besztercehányán. A bécsi 
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zenekonzervatóriumot végezte, majd orgo
nista lett Pozsonyban. 1897-beQ a Kisfa-
ludy-SzínliáiZ zenekarában kezdi meg mű
ködését, Serly Lajos igazgatása íalatt. 1899-
ben, Kövessy Albert igazgatása alatt a 
»Sulamitb<í o. keleti opera zeneanyagát át
dolgozta és saját szerzeményével egészítette 
ki, amely a Kisfaludy-Színházban 111, a 
Aíagyar Színbázban pedig több mint 150 
előadást ért meg. 1900-ban a Feld-színház 
karmestere. 1911-ben tanulmányutat tett 
Egyiptomban. 1925. óta mint egyházi 
karmester működik a fővárosban. Munkái 
»Kossuth«, szövegét írta." PcJcots József. 
(1903. szept. 18. Városligeti Színkör). 
»Bethlehemi pásztor<í, daljáték (Budapesti 
Színház, 1907.). U. o. még négy egyfel
vonásos operettje került színre: »Pucerájos 
kisasszony«, sLányok a kaszárnyában«, »Po-
desztaí<, »Londoni csibészek«. 1915-ben a 
»Harb ul Iszlamíí c. török indulót írta, 
amelyet az akkori török hadvezetőség hi
vatalos indulónak elfogadott. 1918-ban írta 
a »Káro]y király l-es honviéd indulótíí, 
JTia: D. Jenő, a drezdai Residenzth'ea-
ter karmestere. 

Donáth Xlona, színiésznlŐ, sz. 1889. 
nov. 12^n, Budapesten. Színipályára lé
pett 1914. máj. havában. 

Donáth J a n k a , karénekesnő, 1899. szept. 
1-től a M. Kir. Operaház tagja. 

Donáth Jenő, színész, sz. 189i. szept. 
14-én, Lundeiiburghan, Színipályára lé
pett 1914. febr. havában. 

Donáth Kató , színésznő, sz. 1899. júl. 
27-én, Btí'dűpesten. Színipályára, lépett 
1923. szept. havában, 

Donáth Lajos, zeneszerző, színházi 
karmester, sz. 1868. febr. 6-án, • Nagy-
szebenhen. Atyja: nag ĵ'-ajtaá és pálosi Do
náth Lajos, póstafőtiszt, znegh. 1903. ápr. 
havában, Kolozsvárott. Orvosi pályára ké
szült. Zenei tanulmányait Farkas Ödön
nél végezte Kolozsvárott. 18S9-b6n színházi 
karmester lesz Bogyó Alajos társulatánál, 
Békésen, majd Eakodczay Pálnál. 1897-
ben a Magyar Színház első karmestere. 
Saját szerzeményű ünnepi nyitányával Ő 
kapja az első tapsokat az új színházbaJi, 
melyben 1906-ig számos nagysikerű operet

tet tanított be és vezényelt. 1906-ban Lehár 
ajiánlatára szerzjődteti a berlini új Ope-̂  
rette Színház. Berlinben működik a háború 
kitöréséig. Közben onnan elmegy vendég
szerepelni mint oporette-dirigens Hannover, 
Strassburg, Frankfurt, Wiesbaden, majd 
Szentpétervár, Moszkva, Kiew, Odessza, 
Varsó színházaiba. A háborúban katonai 
szolgálatra bevonul, a leszerelés után ismét 
a magyarvidékre kénytelen szerződni. 1934-
ben a Király Színházhoz szerződik. Mint 
énektanár előbb a Eákosi-féle, majd' az 
Országos színészegyesületi iskolában mű
ködik éveken át. Mint zeneszerző két ope
rettet írt. »Kis boszorkány« és »Vízibetyá-
rok« címűeket. Művészileg átdolgozta 
Goldfaden »Szulamití<-ját és »Bar-Kooh-
bá«-ját, melyek részben a fővárosban, 
a Magyar Színházban, részben a vidéken 
kerültek színre. Számos darabhoz («Vas-
úti baleset« stb.) betétszámokat, továbbá 
mű- és népdalt szerzett. 1924. máj. 11-ón 
megünnepelte 35 éves jubileumát. Neje: 
CseM Anna, színésznő, sz. 1865. dec. 9-én, 
színpadra lépett 1882-ben, Károlyi La
josnál. 1916. ápr. 4-én nyugalomba ment. 

Don Caesar de Bazan, dráma 5 
felv., írta; Dumanoir és V'Ennerif. 
Ford.: I>ióm Miárton. Bem. 1845. febr. 
20^n volt a Nemzeti Színházban, Lend-
vay Márton javára, a darab címszerepét 
a nagy művész játszotta. 184Ö-ben már 
Egressy Gábor játszotta Don Cézárt, majd 
ismét Lendvay vette át és játszotta egészen 
1848-ig. ugyanebben az évben Dobsa La
jos, az író lépett fel egyetlenegyszer Don 
Caesar szerepében, majd amikor Lendvay 
négy évi távollét után visszaszerződött a 
Nemzeti Színházhoz, ismét ebben a szerep
ben kezdte meg fellépéseit. Az Ötvenes 
évek végén, 1858-ban új betanulásban ke
rült színre és címszerepében a fiatal Lend
vay aratta els'ő sikerét. 1859-b'en a cím
szerepben fellépett Komái'omy Lajos mint 
vendég, majd 1882-tó'i kezdve Nagy Im
rének volt egyik leghíresebb szerepe. Mint 
fiatal színész, 1886-ban Fenyvesi Emil 
ebben a szerepben lépett fel mint vendég 
a Nemzeti Színház színpadán, nagy siker
rel. E. Kovács Gyula, a híres t r a ^ u s szí
nész is játszotta e szerepet. Egészen 
1889-ig Nagy Imre játszotta a címszere
pet és ettől az évtől kezdve nem került 
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többé előadásra a darab a Nemzeti tízín-
házban. A régi francia vig-játék nagy si
kerét és népszerűségét jellemzi az is, hogy 
Jules Massenet, a kiváló francia zene
szerző Dumanoir és D'Ennery szövegének 
felhasználásaval, amelyet Chatepie dolgo
zott át, négy képbűi álló vígoperát írt 
»Don Cézár de Bazan« cínnnel, amtjlyet 
1872-ben mutattak be a párizsi Opera 
Comique-ban. A nyolcvanas években pe
dig egj operett is készült belÖle; a szö
vegéét Oskar Walther írta, a komponis-' 
tája pedig Eudolf DeUinger volt. Ham
burgban mutatták be »Don Oéziái-« cími-
mel 1885-ben és sokszor játszottak ma
gyar operettszínpadokon is, a régi Nép
színházban, majd a Király Színházban, 
ahol Fediák Sári játszotta és énekelte Don 
Cézár szerepét. (1906. április 10-én). 
Közel négy évtizedes pihentetés után 
1927. december 2-án felújították a 
í)Don Caesar«-t, amelyet Hevesi Sán
dor igazgató újra átdolgozott és négy fel
vonásra vont össze. A regényes vígjáték 
hősében Csortos Gyula értékes, komoly 
művészi alakítással vonult be a Nemzeti 
Színházba. A női főszerepet, Maritana 
táncosnó't, N. Tasnády Ilona játszotta, aki
nek szintén nagy elődjei voltak ebben a 
kitűnő szerepben. A bemutatón és egé
szen 1845-ig Jókainé Idihorfalvi Róza 
j átszotta Maritana alakját és ebben a 
szerepben lépett fel utoljára 1850~ben. 
Utána Lendvayné Fáncsy lika, majd Mun
kácsy Plóra játszotta Maritana szerepét, 
később az ifjabb Lendmyné, majd Fáy 
Szeréna. 

Don Carlos, spanyol trónörökös, I I . 
Fülöp fia, sz. 1545. júl. 8-án, Val-
ladolidban, megh. 1568. júl. 24-én. 
Dacos volta és a politikai térről ki
zártsága miatt atyjával meg*hasonlott. 
Spanyolorszáigból menekülni kellett, azon
ban elfogták és börtöbe vetették. Alak
járól csakhamar legendák keletkeztek, 
melyek Őt mesehőssé avatták. Schiller ver
ses tragédiát írt róla. Mint drámai mű tör-
tiénete 1834. febr. 3^án került előszón 
színre Kassán. A Nemzeti Színházban elő
ször 1846. máj. 19-ón, újra 1881. febr. 
28-án, 1916. nov. 10. stb. játszották. Ope
rai feldolgoziásban előadták 1868. márc. 
14-én. (Irta: Méry és Du Locle). Zen. 

szerz.: Verdi J . Ford.: Ábrányi Kornd es 
Ábrányi Emil. Szereposztása: Don Car
los: ElUnger József; Erzsébet: Neszveda 
Anna; Eboli: Kocsis Irma; B.odvigo: Si
mon; I I . Fülöp: Kőszegi Károly; Ihi-
bault: Humán Olga; DAremberg: líor-
csek Leopoldina; Főinkvizitor; Bodrogi 
Henrik. 

Don Donga, Táradi Antal (L. o.) írói 
álneve. 

Dongó Gyárfás Géza, megyei fÖszájn-
vevő, sz. 1853. júl. 16-án, Féleg'yházán. 
1876-ban a piarista rendbe lépett. Szín
műve: »Csókért házassági;. Ered'eti vj. 1 
felv. Bem. Krecsájiyi Ignác színtársulata 
1875. júl. 22-én, Máramarosszigeten. 

Donizetti Gaetítn, oíasz zeneszerziő, sz. 
1797. nov. 25-én, Bergamo-h^biy, meg(h. 
1848. ápr. 8-án, u. o. Nálunk színre ke
rült operái: »Bájital (1838. nov.) »Bor-
gia Lukrécia« (1839. aug.) )>Belizar« 
(1841. máj.), »Mari, az ezred leányas 
(1844. mói-c. 14.), »Linda« (1844. nov. 
12.), »Don Pasquale« (1846. jan.), »Don 
Sebastian« (1846. jún. 15.), »Lammer-
moori Lueia!< (1846. aug. 4.), »IÍ,ohan Mái-
ria«, opera 3 felv. Szövegét irta: CaMa-
rano^ -ford. Szerdahelyi József. Bem. 1847. 
aug. 11. Schódelné jutalom játékára. »A 
csengetyűíí, vígopera 1 felv. Ford. Lányi 
Viktor. Bem. 1926. máj. 26-án, a M. 
kir. Operaház. Vidéken előadtak: »Boleyn 
Anna«, »Calais János«, )>Torquato Tasso« 
c. műveit. 

Don Jüan . XIV. századbeU spanyol 
mondai alak, veszedelmes, vakmerő nőcsá
bító mintaképe. Meséje Don Jüan dé Te-
norio személyéhez fűződik és a Jüan de 
Marana legendájával keveredik Össze, ki 
kicsapongó élet után mint jámbor szerzetes 
fejezte volna be életét. E mondából Mozart 
operát írt. Bem. 1787. okt. 29-én, Prá
gában. Donna A-rmit Saporiti Tereza éne
kelte, ki 106 éves korában hunyt el, 1869-
ben, Milanóban. (Egy másik híres Donna 
Anna, aki cseh nyelven énekelte e szerepét 
a prágai tartományi színházban: Podhor-
sky Katalin, sz. 1807-ben). Bécsben: 
olasz nyelven 1788. máj. 7-én mutatták be 
a Burg-színházban. A címszerepet a bo
lognai születésű Mandini István barito-
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nista kreálta, ki 1783—ITSS-ig műkö
dött Bécsben. A híres operát előadták: 
1789-ben Hamburgban, 1790. december 
20-án, Berlinben, 1806-bau Kassán is 
adták de német színészek. Kolozsvá
rott előadták 1826. december hó 17-én, 
ezzel a szereposztással: Don Pedro: 
Udvarhelyi Miklós, Donna Anna: Dé
ryné, Don Ottavio: Pály Elek, Don 
Jüan: Szerdahelyi József, Donna Elvira: 
Borsos Klára, Masetto: Mátéfi, 2erline: 
Nagy, Leporelló: Szilágyi Pál, Sardelli: 
Szentpétery Zsigmond. Budán 1827. nov. 
21-én adta, az Erdélyi dal- és színjátszó
társaság. Pesten L'ály Elek fordításában 
1839. máj. 29-én adták. Kiosztása: Don 
Pedro: Udvarhelyi Miklós, Donna Anna: 
Schódelné, Ottavio: Sátorfy, Don Jüan : 
Konti Károly^ Leporelló; Szerdahelyi Jó
zsef, Donna Elvira: Pelbér Mária, Ma
setto: Várai, Zerline: Éder Lujza, csend-
Őr: Mezei Vilmos. A M. kir. Operaházi
ban 1885. febr. 21-éin került bemutatásra. 
Századszor 1887. okt. 30-án, új betanu
lással 1890. okt. 16-án, majd 1917. okt. 
SOrán és 1927. máj. 21-én adták. Százöt
venedszer 1897. márc. 9-én került színre. 
Színrehozatalának százados évfordulója al
kalmából 1887. okt. 26-án előadást tartottak 
Párizsban, Bécsben, Berlinben és Prágában 
29-én, Budapesten 30-áii, ugyanezen idő
ben jubiláltalf még' Linzben, Frankfurt
ban, Stuttgartban, Nürnbergben, Weimar-
ban, Braunsohweigban, Hambungban. 
Drezdában. A ))Don Juan« opera 1787. 
évből származó u. n. prágai partitúráját 
1896. jún. havában találták meg WÜlhain 
Anna prágai színésznő ha.gyaíékában. Kéz
iratát Viardot Garcia asszony 1896. nov. 
havában a párizsi zenede könyvtárának 
ajándékozta. 

Doni Kozák Kórus, Orosz énekes-
trupp, mely 30 tagból áll. Karmester!: 
Serge Jaroff. Nálunk 1937, máro. 10-éu 
léptek föl a Városi Színházban, újból 
1937. nov. 14-én és azután is még több
ször. 

Donnay (donné) Maurice, fr. dráima-
író, sz- 1860-ban. Nálunk előadott színmű
vei: »Ujabb veszedelem«, színmű 4 felv. 
Bem. 1903. nov. 9. Nemzeti Színház. 
(Ford. Sehestyén Károly.) »Hercegek is-

kolája«, vj. 4 felv. Eord. Aéorján Andor. 
Bem. 1908. január 22. Magyar Színház 
»Visszatérés Jeruzsálemből, színmű 3 felv. 
Ford. u. a. Bem. 1908. nov. 21. Víg
színház. 

Don Pasquale . Vígopera 3 felv. Ze
néjét Bzerzé: Donizetti G. Szövegét ír ta: 
U. A. Ford.; Várady Sándor. Első elő;-
adása 1846. januárban volt a Nemzeti 
Színházban. Norinát Sőkódelné énekelte. 
ü j betanulással először 1901. febr. 15-én 
adták az Operában. Norina: P . Bianchí 
Bianca, Don Pasquale: Hegedűs Ferenc, 
Ernesto: Kertész Vilmos, Doktor Malesta: 
Takáts Mihály, jegyző: Mihályi Ferenc, 
udvarmester: Ney Bernát. 

Dopple Jözsef, (valódi néven Sálinge), 
osztrák színműíró, megh. 1892. nov. 1-én, 
Bécsben. Irt 450 színdarabot, ö írta a 
»Gigerli-ind'uló« szövegét, zenéjét szerzetté: 
Wagner E. Ez az induló nálunk is divatos 
lett. 

Doppler Erzsébet , (Uhink Edéné), 
énekesnő, D. József katonakarmester le
ánya, sz. 1816'ban. Kreutzer Konradia 
kedvenc tanítványa volt, aki az ő számára 
szerepet írt a sGranadai éji száUás« c. 
operában, melyben mint 15 éves leány elő
ször lépett színpadra Bécsben. Egész Euró
pát beutazta és mindenütt kedvence volt a 
líözönségnek. (Hihetőleg nálunk is fellé
pett, erről azonban adatot nem - találunk.) 
Megh. 1899. jan. 1-én, Budapesten, 83 
éves kbrálsia. 

Doppler Ferenc, lengyel fuvolavir'-
tuóz, zeneszerző, sz. 1821. okt. 16-án. 
Lemherghen, m&^. 1883. júl. 23-án, 
Bádenben, Bécs mellett. Atyja iskola
mester volt és kitűnő oboista. Ferenc fia 
már igyermekkorában elárulta zenei tehet-
sjógét; kisdobon szabályosan tudta a rit
must ütni. 1831. jún. 1-én nyilvános hang^ 
versenyen lépett fel. 1838. máj. havá
ban körutat tett Magyarországban; Pesten 
ez év okt. 4-ón játszott először a Nem
zeti Színházban, hova 1841. június hó S-éa 
szerí^'dött első fuvolásnak. 1843. nov. lÖ-ón-
nagy sikerrel játszották el' pályadíjas nyi
tányát a Nemzeti Színháziban. • 1849-beü 
írta a híres Hunyady-indulót. 1858-ban' 
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Doppler Ilka Dórr líarífit. 

Bécsbe szerződött, majd visszajöa és Er
kel Ferenc mellett karmester lett. Munfeái 
ezek: »Benjovszky«, 1847. szept. 29. (45 
előadást ért meg). »IIka és a huszárto-
borzóí<, 1849. dec. 29. C90-ea felül ad
ták). Uj betanulással IS78-ban, 1881-% 
81-szer került színre. 1892. deo. 29-iéu a 
}>í. Kir. Opera is felújította. »Elveaí<, 
(Ballet, Zíobler-rel). 1852. szept. 18.»Kiét 
hu6zár«, (Czanyuga J^^zsef szövegére), 3 
felv. opera. 1853. mjárc. 12. »Salvator 
Rózaíí, sSajdár és Kurik«, »]VXárváiiyíiöl-
gyek<í, »I)iocletian«, »Er2sébet«, opera, 
szöveglót ír ta: Czanyuga József. Bem, 1857. 
íQíárc. »Wanda«, 1862. szept. 27. »Judith((, 
opera, 1870. deo. 30. 1865. okt. havában 
a zenedébien fuvolatanár. 1881. máro. ha
vában a Ferenc József-rend lovagja lett. 
1881. jún. 2-án megünnepelte 50 éves 
jubileumát. Olga leánya 1887. aug. ha
vában a stuttgarti udv. színházhoz szerzjő-
dött. 

Doppler I lka , operaénekesnő, sz. 1861-
ben. Pesten. Marchesiaé és Dustmanné 
tanítványa volt, kiknél 4 évig tanult. 
A bécsi konzervatórium operai elő
adásain annyira megnyerte Erkel S,ándor 
igazgató tetszését, hogy próbayóiieklésre 
hívta meg. ,1881. április havában a Nem^ 
zeti Színház tagijai sorába szerződött, ahol 
első fellépte atyja, D. Eereno (L. o.) 50 
jéves jubileumián ez év június 2-án volt, 
az »Ilka« 0. opera Zita szerepéhen. M ^ h . 
1894. júl. 15-én, Bécsben. 

Doppler Károly, (D. Ferenc testvére), 
zeneszerző, sz. 1825. sziept. 12-én, Lemherg-
hen, megh. 1900. máro. 10-én, Stuttgart-
hrni. Ö is tagja volt a Nemzeti Színhá'ztaak. 
Munkája: »A gránátos-táb'or«, opera. Sok 
níépszínműhöz írt aenét. A hazai zeneviszo
nyok fellendítiése körül sok' érdemet szer
zett. 1865-b6n a stuttgarti opera karnagya 
lett. 1895. okt. havában itt ülte meg 
35 éves jubüeumiát, ekkor a király a ko
ronarend lovagkeresztjével tüntette ki. — 
íí'eje; Kobíer Lujza, táncosnő. 

Dorman Andor, színész, sa. 1888. 
szept. 3-án, Aradon. Színpadra lépett 
.1907-ben.Neje:)Sá«Q!oí*í/ Margit, színésznő, 
sz. 1892. márc. 30-án, Kassán- Színipá
lyára lépett 1913. júl. havában. 

Dorman Erzsébet, színésznő, sz. 1890. 
dec. 2 4 ^ , Aradon. Színpad-ra lépett 1907-
ben. 

Dormann Juci , színésznő, sz. 1885-
ben, Áradon. Színpadra lépett 1905. ápr. 
havában. Nyugdíjba ment: 1927. deo. 
1-én. 

Dorn Ede, osztrák színműíró, — ma
gyar tárgyú színműve: »ilózsa Sándor<í, 
jellemkép 4 szakaszban, 8 képben, énekkel 
és fcánccal. Bem. Bécsben, 1890. szept. 
28-án. Zenéje Kleiber Károlytól-. (A da
rabot a Carltheater mutatta be.) 

Dornay Lajos., hollandi származású 
operaénekes, tanulmányait Berlinben és Pá
rizsban végezte. Mint a charlottenburoí 
opera tagja 1916. márc. 14-én vendégként 
fellépett a M. Kir. Operában, a »Lo-
hengrin« címszerepében. 

Doroghy Laura , színésznő, sz. 1870-
ben, Szatmáron. Színpadra lépett 1891. 
szept, havában. Aradi Gerőnól. 

Dorozsmai Jtízsa, színésznő, a nép
színházi híres balettkar egyik prima-
ballerinjája. Hegyi Aranka kedveno p'art-
nere volt a magyar palotás táncokban, 
toborzókban. »A kis Molnámés-ban, to
vábbá az »Ezer ^V<Í, »Hadak útja«-haTL 
táncszámaival sok estén át- aratott sikert. 
A színháznak 19Ü6-ig, Vidor Pál haláláig 
érdemes tagja volt. 

Dorozsmai színháa. Felavatták 1920. 
dec. havában. Férőképessége ÖOO nézőre 
szól. Az épületet Sebestyén Endre s2eg,edi 
művész tervezte. 

Dorsch. Katlie, a berlini Lessingthea-
ter tagja, nálunk a Kenaissanoe Színházban 
1923. ápr. 10-én lépett fel először a Les-
singtheater együttesével, a. »Flamme« o. 
színmű Anna szerepében. 

Dőry Judit l i , színészniő. (L. Beődy 
Gnábor címszó alatt.) 

D<5ry Margit, operaónekesnő, sz. 1879. 
febr. 12-én. Színpadra lépett 1898-baii,, 
a Nemzeti Színházban. 1900. jan. 17-én 
fellépett a Magyar Színházban, az »As_z-
szonyregimentíí o. operett Északy Emília 
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Dosztler Gábor Döme Károly 

szerepében. Később lelépett a színészi pá-
Ijiáról. 

Dosztler Gábor, a M. Kir. Operaház 
korrepetitora, sz. 1894-ben, Btidapesten. A 
Zeneakadémia elvégzése után 1920-ban 
szerződteti az Operaház. Majd 1924—26-ig 
karmestere és karigazgutója a Városi Szín
háznak. 1928-ban, egr évi berlini tanul
mányút után visszaszerződik az Operához. 

Dosztojevszkij Fjodor Mihajlovics, 
kiviáló orosz regényíró, sz. 1821- nov. 11-
én, MoszJcvában, megh. 1881. febr. 9-én, 
Szentpétervár ott. Előbb katonatiszt volt, 
majd az irodalomnak szenteli tehetségét. 
»E,askolnikov« e. dramatizált regényét szín
padra vitte Moly Tamás és Vajda László. 
Bem. 1907. október hó 29-én. Képszín
ház-Vígoperában. »A félkegyelmű« című 
regényét szintén Vajda László dta-
matizált, bem. 1914. március hó 7-én, 
Magyar Színház. »Karamazov-testvérek« 
c. reglényéb!ől Somogyi Gyula írt 4 felvo
násos drámát, melyet a Nemzeti Színház 
mutatott be 1924. sz«pt. 26ián. A moszkvai 
Művész Színház tagjai a Fővárosi Operett 
Színházban bemutatták 1925. máj. 30-án-
»A nagybácsi álma«, szintén draanatizált 
munka, (komiédia 4 felv.)v Átírta Mátrai 
Sándor. Bem. 1926. szept. 22. Kamara 
Színház. 

Dtízsa György, az löl4-iki paraszt
lázadás vezére. Törtónetét Jókai színpadra 
vitte. Első előadása 1857. nov. 3-án volt 
a Nemzeti Színházban. Németre Dnx 
Adolf fordította le, előadták Bécsben, 
1858--ban. Uj betanulással 1878. no
vember 17-én adták. Mint opera Erkel 
Ferenc tolmácsolásával került színre 1867. 
ápr. 6-án a Nemzeti Színházban, eízel 
a szereposztással: 11. Ulászló: Ormay Fe
renc, Zápolyi: Simon, Bornemássza: PauH 
Richárd, Bánki: Szépbegyi Adolf, Hege-
•dos: Kocsis Irma, Dózsa György: EUin-f 
ger József, IJŐrino: Bodorfi Henrik, Sza-
leres Ambrus: Kaozvinszky János, Bagos: 
Bognár Ignác, Barna: Kőszeghy Károly, 
-Csaky Lóra: Carina Anna, Bózsa: Paulinió, 
Udvari hölgy: Humán Olga, Jósnő: Csil
lag Kóza. 

Dózsa István, színész, sz. 1895. jún. 
•22-ón. Nyíregyházán. Az orsz. Színészegye

sület iskolájját látogatta, majd elszerződött 
Nagyváradra, Erdélyi Miklóshoz. Ezután 
1914-ben bevonult katonának. Leszerelés 
után a'Dunaparti Színház tagja lett, onnan 
Sebestyén Géza hívta meg. 1922-beű a 
Vígszínház szerződtette. Főbb szerepei: 
Simjonov (Cseresnyéskert), Borbíró Ger
gely (ür i muri), Kampós (Zenélő óra) 
stb. 

Dózsa Jenő, színész, sz. 1888. szept, 
5-én, Nagyváradon, színpadra lépett 1910. 
szept. havában. Nyugdíjba ment 1928. 
nov. 1-ón. 

Dózsa (Kontra) József," úttörő szí
nész, sz. 1815-ben, Fehérmegyében. Atyja 
a Fiát-családnál ispán volt. A színipályára 
1839. május 25-én lépett. 1846-49-ig 
ps 1854—56-ig Kolozsvárott működött. Ez
után Szabadkán találjuk, Pázmán Mihály
nál. A budai Népszínház megnyitásakor 
ott működött és hosszú idŐn át jeles tagja 
volt; onnan Debrecenbe szerződött, ahol 
nyugalomba vonult. A színpadnak egyik 
legszorgalmasabb embere volt, teljes siker
rel szolgálta művészi hivatását. A társasélet-
ben is igen kedvelték tiszta jelleme, derült 
kedélye és egészséges humora miatt. Megh. 
1886. dee. 25nén, 71 éves korában, Nagy
vár adón. 

DÖbrenteí Gábor, (bőgyészi), költő, sz. 
1783. dec. 1-én, Nagyszőlősön (Veszprém-
m.), megh'. 1851. máro. 28-lán, Budán. 
Pápán ós Sopronban tanult. Már 19 éves 
korában írt verseket. 1820-ban ügyvM. 
1833. okt. havától 1835, máj. l-ig Pest
vármegye meg'bízásából a Nemizeti Szín
ház igazgatója volt. Lefordította Shakes
peare »Maeb©th«-jét és Moliére »Fösvény«-
ét és ezeket a »Külföldi színjátékok« 
o. .gyűjteményében közreadta. (Két kötet. 
Bécs. 1821—22.) 

Döme Gergely, ceglédi birtokos. Szín
műve: »Köcsmei &árkány«, eredeti b'oh. 3 
szakaszban. Pesten 1843. aug. 12-én ad
ták elő. 

Döme Károly, író és miűfordító, pozso
nyi kanonok, a M. Tud. Akadémia tisz
teletbeli tagja, sz. 1768. jan.- 26nán, l ío-
máromhan, megh'. 1845. máj- 22-.én, Po-
zonyhan. Fordításai: »Ábel halála« szóm. 
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Döme Lajos Döntő szerep 

játék 3 felv. Irta: Metastasio Előadták: 
1790-ben. »A megismert egyptusi József.« 
»Joas, Juda királya.« »Soipio Álma,.(i »A 
lakatlan sziget.« »Th6mistokl.es« (dráima). 
Ezt 1810. máj. 17-én adták Pesten, 1813— 
17-ben Székesfehérvárott. sAkhilles Soirus-
ban«. »Klelia ,győzedelme«. »Niktéti«. »Ati-
Hus Regulusfí. »2enobia«. »Az olimpiai baj-̂  
ban a hív barát« (ford.). 

Döme Lajos, színész,, színig'azgató, sz. 
1817-ben. 1845—46-ban Kolozsvárott mű
ködött, — azután több kisebb-nagyobb vá
rosban járt, úgyis, mint színigazgató. A 
»HöI^u tá r« tudósítója így jellemzi: »A 
komikumban jelentékeny tehetség, sok
oldalú színész, ki most Ugri Miskát, majd 
a fiatal csikóst, majd ismét valami kedélyes 
öreget játszik s mindegyikben em'ber a tal-
pán.íí Megh. 1870, aug. 3-án, Zalaeger
szegen. Első neje: Bálint Hozália, sz. 1833-
ban, megh. 1873. febr. 11-íén, Sepsisze^vt-
györgyön. Második neje: Dancz Béza, 
1836. nov. 20-^n lépett színjiadra és 44 
évig működött a pályán. 

Döme Lajos, színész, sz. 1888. máji. 
lÖ-'én, NagyJcmiizsán. Színpadra lépett 
1925. szept. l-m. 

Döme Zoltán, operett-énekes, sz. Bu-
(lapesten. Az Operaháznak megnyitása ide
jén tagja volt és Perottitól tanult éne
kelni. Miután itthon szép baritonjával nem 
tudott érvényesülni, 1889-ben külföldre 
ment és az angol főváros egyik legkereset
tebb énekese lett. 1892-ben a londoni 
Covent-Garden tagja. 1894. szept. havá
ban a párizsi Nagyoperához szerződött. 
Neje: Nordica Lilvm, világhírű énekesnő, 
sz. 1859. máj. 12-én, Tarmingtonban 
(Newyork). Megh. 1914- máj. 10-én, Ba-
táviában. A new-englaudi konzervatóriu
mot végezte, majd 1879-ben lépett szín
padra. 1896-ban volt a házasságuk. 

Dömel Anzelm, színműíró. Színműve: 
»Magdolna« dráma 4 felv. Bem- 19051 
márc. 18. Pécs. 

Dömjén Bóza, színésznő, a Nemzeti 
Színház tagja, sz. 1863. nov. 22-én. Pér-
jével, Festetich Andorral (L. o.), egyide
jűleg lépett fel a Nemzeti Színházban, 
1886. ápr. 29-én, »A Stomfai-esaláds 

Margit szerepében, midőn így írtak 
róla: »Szép színpadi alak, megnyerő, 
szelid arccal, mosolygó szemmel, dús 
szőke ^hajjal, lágy hanggal, mozgásá
ban, lényében, beszédében keresetlén ter
mészetes há]jal.« (Fővárosi Lapok). Az in
tézethez 1887. ápr. 1-én szerződött. 1895. 
okt. 9-én, mikor férjét kinevezték a Nem
zeti Színház igazgatójává, »A Stomfai-csa-
lád(í-ban elbúcsúzott a színháztól, de 1900, 
ápr. havában újra szerződtették. Ekkor 
szept. 5-én lépett először színpadra, a 
»Himfy dalaiíí o. vj. Jolán szerepében. 

Dömötör Ilona, operaénekesnő, Ma-
leczkyné tanítványa, 1909. szept. 11. óta 
a m. kir. Operaház tagja volt. Vérbeli 
művésznő, aki ösztönszerű biztonsággal 
mindig megtalálja a drámai kifejieaés he
lyes eszközeit. Nagy és szépen iskolázott 
tömör, csengő hangja mindenkor kitűnően 
^vényesül. 1909. dec ll^én mutatkozott 
be a M. Kir. Operaházban, a »Sába ki-
rályniŐjéK-ben. 1916-ban BeŐthy László 
igazgatása alatt a Népoperához szerzlődött, 
ahol a »C8okoládé-'katona« c. operettben 
volt az első fellépte. Közben a Király-
Színház tagja is volt, majd Bródy István 
szerződtette a Margitszigeti Színpadhoz. 

Döntő szerep. Midőn egy szerep a szí
nész nevével fogalommá válik, helyeseb
ben, midőn egy szerepet valamely mű
vész oly megkülönhöztető zsenialitással ala
kít, hogy a, közönsiég és a hívatásos mű-
bírálat mástól el sem képzeli, a szerep
től az alakító színész nevét el sem^ választ
hatja, — színjátszó sikere zenithjére ért: 
döntő szereppel találkozott. A zse
niális színész életében e sikerbe teííőzésnek 
legalábh is egyszer elő kell Eordulnia; 
az igazi nagyság legalábh egy szerepet 
— örökre feltámaszthatatlanul magával 
ragad. A színjátszó-művészet históriája iga
zolja, hogy minden színiésznek akad egy 
szerepe, amely lelki és testi kiválóságait 
mind magába ette, aimelybe egyénisége 
minden kíniesét belesűrítette, amely sze
rep foglalata, kvinteszenciája egész mű
vészi lényének. Ilyen volt a német Seydeh 
mann híres Mephistofeles-alakításával, Da-
-wison I I I . Richárdjával, Dessoir Othello-
jával, Leu'insky Moor Perenoévei, Kf^in^z 
Hamletjével, Irving Shylokjával, Mhs G. 
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Dörgei Jolán Dráma 

Word »tigTÍsszívu« Margit királynéjával 
(VI. Henrik), Sonnenthal VI. Henrikjé
vel, Kean Corionalusával. Zacconi a ICisér-
tetek nélkül el sem képzelhető, épúgy, 
mint Sarak Bernhardt a Kaméliás hölgy 
niélkiÜ. De a nemzeti szímnűvéazet histó
riája is felsorakoztatja díszes névsorát: Eg-
ressy Gábor Brankovjcs Györgye, Lendvay 
Márton (ifj.) Eomeoja, Tóth Józseí Jago-
ja, Újházi Constantin abbéja, Tízváry Pry 
Pálja, Náday de Ryonja (Nők barátja), 
Szentgyörgyi István Ciigánya, Jászai Mari 
Elektrája, Nagy Imre Antoniusa örökéletű. 
Megnevezlietjük-e E. Kovács Gytilát Bánk 
bán nélkül? Ép így nem mondhatjuk ki 
Hegedűs Gytila nevét úgy, hogy • az Ör
dögre ne gondolnánk rögtön, vagy PetKe-
sét, hogy Gyrano-Petruccliio, farsám/ií 
Irénét, hogy Dorrit kisasszony, Gél Gyu
láét, hogy a Bíboros, Törzs Jenőét^ hogy 
a Sasfiók, Odry Árpádét, hogy I I . József, 
Beregi Oszkárét, hogy Romeo ne villann,a 
meg lelkünkben. — Egy ilyen döntő sze
rep a szín.ász egész jövőjére kihatással 
bir, vele megalapozza hírét, nevét s fe
lejthetetlenné válik. 

Dörgei Jolán, színésznő, ez. 1889. júL 
6-)án., Aszódon. Színpadra lépett 1916. júl. 
8-án. 

Dörmann Félix, bécsi színműíró, sz, 
1870-bert, megli. 1928. okt. 26-án, Béos-
hen. ö írta a »Varázskeringő« (L. o.) 
e. operett szövegkönyvét Jacohson Li
póttal. (Zen. szerz.: Strauss Oscar.) »Le-
ányok .és legények«, életkép 3 felv. Ford.: 
Gergely István. Bem. 1903. jan. 30. Ma
gyar Színház. 

Dőring Tivador, würtembergi kir. udv. 
színész, 1839. aug. 29-én vendégszerepelt 
a pesti német színházban, a »Zolky, a vén 
diák« címszerepében. 

Dörner Irén, színésznő, sz. 1881. jún. 
16-áii, öhecsén. Színpadra lépett 1903. 
ápr. havában, 

DÖry László, borsodmegyei birtokos a 
miskolci színház felépítéséhez 1831 -ben 
10.000 égetett téglát adományozott. 

Drachmáim Holger, dán költő, sz. 
1846-ban, megh. 1908-ban. Nálunk elő
adott színműve: »A rátartós királykisasz-

szony«. Mesejáték 5 képben. Bem. 1904. 
dec. 17-én, a Népszínházban. 

Drága délután címmel az Auguszta-
alap javára 1915. dec, 13-áii a Nemzeti 
Színházban jótékony hangverseny volt. Ka
rinthy Frigyes prológusát Fényes Anna 
adta elő. A többi szereplők névsora: Sajó 
Géza, Boross Géza, Váradi Aranka, Mé
száros Alajos, Góth-pár, Huszár Károly, 
Hegedűs Ferenc, Gyárfás Dezső, GerŐ Jó
zsef, Márkus Emtna, Fedák Sári, Ber
kes Béla cigájiyprímás, Aczél Dona, Med-
gyaszay Vilma, Kökény Dona, Paulay Er
zsi. Zongorán kisért: Szirmai Albert és 
Tarnay Alajos. 

Draguss líároly, (topliczai) színész, 
színigazgató, sz. 1839-ben. A színészaka
démiának megnyitási évében egyik jeles 
növ endéke, szépen indult, tehetség volt. 
Egy ízben a Nemzeti Színház is szerződ
tetni akarta. Csín és előkelőség jellemezte 
játékát. Jellemző volt rá nézve, hogy sze
repét nadndig kitűnően tudta. Nem a véi-
letlenre bízta a sikert, hanem tanulmány 
által törekedett elŐre. 1866—67-ben Ko
lozsvárott működött. Korán, 31 éves korá
ban hunyt el, sorvasztó-lázban, éppen &gj 
Shakespeare-szerep tanulása közben, 1870. 
máj. 11-én, Esztergomban. Jelesebb sze
repei : Macbeth, Brankővics György, I I . 
István, Lear király, Othello, I I I . Richárd 
király stb. 

Dráma. A költészet liórom nagy osztáí-
lyának (líra, epika, dráma) egyike. Neve 
a görölg draein szóból származik. Az kü
lönbözteti meg a költészet többi nagy os^ 
tályaitól, hogy a cselekményt szemünk 
előtt, mint a személyek párbeszédében v. 
magánbeszédében (monológ) s cselekvésé
ben szemünk láttára lefolyó folyamatot 
pergeti le, vagyis nem elbeszéli, mint az 
epika, hanem a nézőt egyenesen szemtanu
jává tesai. A költő a maga személyével 
nem vesa semmikóp se részt a cselekmény 
lebonyolításában, azt teljesen rábízza sze
mélyeire, kiknek e célból kijelöli a cselek
vésben való részüket, vagyis szerepeket 
oszt ki számukra. Ezzel a drámaíró áthoz a 
jelenbe egy elmúlt történetet, közönségét 
annak tanujává teszi s ezzel felkelti érdek
lődését. A dráma nem olvasásra készül. 
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hanem a színpadon való előadásra, vagyis 
arra, hogy egyes szerepeiben színészek lép
jenek' föl, úgy viselkedve, mintha a dráma 
cselekményét csakugyan ét is élnék. Lé-
^y^ges megkülönböztető jegye a drámának, 
hogy míg a verset, elbeszélést mindenki 
külön, magában olvassa, a drámát együtt, 
tömegben élvezi a közönség, hatása tehát 
tömegpszichológáai természetű. S míg a 
többi töltői formáknál elegendő, ha a 
közönség könyvben kapja a kezébe, a 
dráma kikívánkozik a könyvből és színpadi 
előadást kíván, amihez külön berendezés, 
színház, színpad kell és a színészek bi
zonyos száma. Áz igazi dráma célja min
dig a színpadi előadás, az úgynevezett 
könyvdráma nem tekinthető a fogalom szo
rosabb értelmében valódi drámának. A 
dráma szerkezeti elveit, berendezését és 
egyáltalában lehetőségeinek határait a szín
pad szabja meg. Először is korlátozva van 
a terjedelem. A dráma nem lehet hosz-
szabb, mint amennyit a színpadon egy
folytában elő lehet adiií a közönség és a 
színészek kimerülése nélkül. A kínaiak
nál vannak egész napot igénybevevő drá
mák, a középkori színjátékokat sokszor 
több napra kiterjedő előadásokon játszot
ták, de a modern dráma, a színpad köve
telményeihez idomulva úgy alakult, hogy 
legfeljebb egy lestén s 3—4 óra alatt elő
adható legyen. Ebben a terjedelemben is 
pihentető szüneteket kell engedni a közön
ségnek 8 (ezért loszlik a dráma felvonásokra, 
melyelniek a száma nincs korlátozva; a 
szokásnak legjobban a 3 és 5 felvonásos 
drámák felelnek meg, bár nem ritka a 2 
és 4 V. több felvonásos dráma sem. A 
cselekvő szem.élyek száma nem lehet kor
látlan, mert a színház nem rendelkezhetik 
túlságos nagy színész-személyzettel; ha a 
dtámaíró tömegeket léptet fel, akkor a 
színház úgynevezett statisztákkal sejgüt 
magán, akik nem hivatásos színészek s 
ezért külön szerepet nem játszhatnak. Min
den drámai szereplő &gj-&gj embert sze
mélyesít, akinek tehát kell, hogy külön 
jelleme és sorsa legyen. Mindegyiknek sze
replésében egy-egy akarat nyilvánul s a 
különböző akaratok súrlódásából, győzelmé
ből és bukásából alakul ki a cselekmény. 
Ez a szereplóTv jelleméből és törekvésébői 
folyik, nem az író önkényéből; a d'rámá-
nak, mint az élet tükrének, az életben 

emberek közt lefolyó harcot kell jelképez
nie, küzdelem nélkül nincs dráma. A küz
delem abban nyilvánul meg, ahogy a sze
mélyek egymás sorsára hatnak. A drámai 
cselekménynek tehát szünet nélkül mozgás
ban kell lennie, hogy el ne veszítse az 
érdéket: az elindításban az író mozgásba 
hozza a személyeket, megismertet jellemük
kel és törekvésükkel, azután beszélteti és 
cselekedteti Őket, míg az összeütközés, a 
harc köztük tetőpontjára s ezen túl ki--
fejlésre nem jut. A kifejlésnek be kell fe
jezni, le kell zárni a cselekvést. A dráma 
műfajai: 1. A tragédia v. szomorújáték, 
amely nagyon erős szenvedélyekét és érde
keket hoz olyan összeütközésbe, amelynek 
eredménye csak a főszereplő halála lehet. 
A régibb irodalomban a tragédia hősei 
mindig kiemelkedő emberek, királyok, hő
sök, a göi'Ög tragédiákban félistenek is 
voltak, csak a XVIII . század óta fejlő
dött ki a polgári tragédia, mely minden
napi emberek tragikus vég'ű összeütköíését 
ábrázolja. Á vígjáték (Komédia) az élet 
derűsebb oldalát ragadja meg, az összeüt
közést, nem hevíti olyan he^'esre, aa em
beri természet és jellem komikus vonásai
ból, furcsaságaiból és félszegsógeiből, a 
"társadalom nevetséges szokásaiból és elŐité-
leteihŐl fejti ki hatásait. Befejezése min
dig megnyugtató. 3. A tragédia és víg
játék összeelegyedésébŐl származiík a közép
fajú dráma, amely heves összeütközést áb.-
rázol, mely azonban nem ve^t tragikus 
befejezésre és szívesen felhasználja a víg
játéki elemeket is. 4. A bohózat, a víg-
játélí alantasabb fajtája, mely nem annyira 
jellemekből, mint mulattató helyzetekből 
fejti ki a cselekményt és az emberek torzí
tott ábrázolásával ér el mulattató hatást. 
Ö. A drámai költemény valamely filozófiai 
vagy erkölcsi kérdiést tárgyal, párbeszédes, 
cselekményes formában, tekintet r^élkül a 
színpadi előadás nehézségeire. Vannak m&g-
ezenkívül külön fejlődésű alfajok is, mint 
a népélet képeit akár tragikus, akár ko
mikus szellemben ábrázoló népszínmű, az 
énekes vígjáték stb. A drámában, akármi
lyen műfajhoz tartozik, szükséges bizo
nyos egység. Ezt a francia klasszikus 
dtáma, ókori példák hatása alatt, igen 
szigorúan értelmezte, felállítva a hármas 
egység (a cselekmény, a hely és idő egy
sége) követelményét, vagyis azt, hogy a 
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dtáma egységes cselokmiéiiyéaek egyugyan
azon a helyen, egy nap alatt kell lefolyni. 
Shakespeare és utána a modern dráma 
ezekből csak a cselekmény egységét tar
totta meg, amelyre szükség' van, hogy a 
figyelem teljesen a főszereplő cselekvésére 
központosíttassék, minden, ami a színpa
don történt ezzel legyen kapcsolatban és 
hogy epizód'ok ne zavarják a cselekmény 
lehetőleg gyors és izgalmas feszültségű le
folyását. A drámai párbeszéd tónyege az, 
hogy a szereplők szavaiban kifejeződjék 
jeUemük, törekvésük, akaratuk. Szavaik
kal cselekszenek a szereplők s ezért nincs 
helyo a fölösleges beszédnek. A dialógus
nak mindig a jellemből és az adott hely
zetből kell folyni. A monológ arra való, 
hogy a szereplők olyan rejtett gondola
taikat is kifejezhessék, melyeket nem akar
nak vagj' nem tudnalí a többi szereplők 
tudomására hozni. A monológot különben 
a modem drámairók egyre ritkábban hasz
nálják. A régi dráma többnyire versben 
van írva, a XVIII . s kivált a X I X . század 
óta azonban a verses dráma egyre rit
kább és a prózai forma az uralkodó. Ál
talában a modern irodalom szelleme nem 
tűri azt a szoros szabályboz-kötöttséget, 
ami régente uralkodott a műfajok fejlesz
tésében, több szabadságot enged az író
nak, ugy hogy ma a dráma törvényei is 
csak által áuosság'ban bírnak érvénnyel. 

(Schöpflin Aladm\) 

Drámai együttes. Jelenti a színtár
sulat prózai (drámai) tagjainak összeségét, 
mintegy megkülönböztetésül az énekes
személyzet elnevezésétől. (V. ö. Együttes, 
Ensemble, Operett-együttes.) 

Drámai hős. Azon színész neve, aki 
hősi, történeti főszerepet játszik. Ha szí
nésznő játszik ilyen szerepet, az illetőt 
áramai hősnŐ-nék szokás elnevezrá a szín
házi jelentésen. 

Drámai költemény-nek az oly költői 
művet nevezzük, amelynek inkább csak 
alakja drámai (mert jelenetekben és dia
lógokban van szerkesztve), de tulajdonké
pen nincsen színielőadásra szánva. Az ilyen 
drámai költemények leginlíább valamely 
nagy bölcseleti eszmét testesítenek meg, 
személyek és cselek\''ény által s köztük aa 
emberi szellem kiváló remekei vannak. 

Ilyenek Goethe »Faust«-ja, Byron »Man-
fréd«-ja és a md Madáchunk sEmber tra-
gédiájací. 

Drámai szende, — szerepkör megjelö
lés a színházi előzetes jelentésen, szerző
désben azon színésznőre, aki szende sze
repekre van szerződtetve. 

Drámai színész, —a nem énekes színész 
neve, aki tehát szerződése értelmében csak 
prózai szerepet köteles játszani. Ellentéte: 
énekes színész. (L. o.). 

Dramatizálni, a. m. = egy ismert 
regényíró munkáját színpadra átdolgozni. 
Nálunk e téren ár. Hevesi Sándor (L. o.) 
JóUai regényeit dolgozta 'át színpadra. 
Dramatizált regények: A kamóliás hölgy, 
A vasgyáros, Egy szegény ifjú története, 
Aranyember, A tücsök, A lowoodi árva, 
Egy párisi regény, Karenin Anna, Gyur-
kovics lányok, A dolovai nábob leánya. 
Az új rokon, A bor, Annuska, Egy ma
gyar nábob, Az új földesúr, Kjárpáthy 
Zoltán, Eekete gyémántok, Szegiény gazda
gok, A vén gazember. Te csak pipálj, 
Ladányi, A Noszty-fi,ú esete Tóth Marival, 
Beszterce-ostroma, stb. 

Dramaturg. Eégebben a drámaíród 
kat hívták így, ma a drámabirálással fog
lalkozó szakemberek elnevezése; a színhiá^ 
zaknál a dramaturg az, aki az előadásra 
benyújtott darabokat bírálja. A színházi 
dtamaturg nem alkalmazhat abszolút eszr 
tétikad mértékeket és munkája sem tarthat 
abszolút értékelésre igényt, mert függvénye 
annak a meglévő, vagy csak elképzelt nem 
esztétikai tényezőnek is, melyet a minden
kori közönség ízlése képvisel. De ha mé
lyére nézünk ennek a kérdésnek, be kell 
látnunk, hogy ez a nem esztétikai té
nyező, lényegében és hatásában — ha 
művészi szándékú színházról van szó — 
legalább is olyan termékeny, mint az 
abszolút esztétika szempontjai. Ma már 
tudjuk, hogy az a színházi dramaturg, aki 
Nestroyt és Anzengrubert szóhoz juttatta: 
végzett olyan termélíeny munkát, mint 
Brahm, aki Ibsen és Hauptmann színpadi 
útját egyengette. Pedig bizonyos, hogy 
nem az abszolút esztétika szempontjai irá
nyították, hanem csak közönségének ízlé
sét kereste. Eleven közönségszínházat csi-
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nált ShalcGíipeartí is; nemcsak mint szerző, 
hanem mint a maga dramaturg-ja, fak
tora és igazgratója is. Goethe, a drama
turg-, már tudatosan különböztetett az ele
ven színház és az esztétika szempontjai 
között, amikor az általa lenézett Ifflanddal 
68 Kotzebueval kezdte a maga közönségét 
hozzáne^'elni Goethéhez és Schillerhez, aki
ket a legmagasabb esztétika szempontjai 
szerint is megbecsült. Es Schiller? ISÍem 
írta korának legelevenebb színházát? Az
tán meg . , • a mai színház dtamaturgja 
tudja, hogy, fájdalom, milyen ritkán válik 
aktuális, eleven dilemma ennek a két, el
lentétesnek látszó szempontnak a^ összeüt
közéséből . . . Hogy milyen ritkája akad' a 
kezébe valami, amit abszolút szempontból 
értékesnek talál és amit csupán a kÖzíJn-
ségtŐl féltében nem mer szóhoz juttatni. 
Mert az úgynevezett közönség jóízléséuek 
megvan az a jótulajdonsága, hogy tulaj
donképen kiszámíthatatlan és nincs, aki 
igazában kiismerje miaglát benne. Ha t&-
hát a daramaturg egy újszerű drámai alko
tást abszolút értékesnek tart, akkor nem 
igen állja meg hogy fel ne mutassa, hogy 
az örökké kiismerhetetlen közönségízll&t 
meg ne kisértse: hátha éppen ebben • az 
újszerű drámában van a siker, hátha ép
pen ez az, amit a közönség oly nehezen 
ostromolt kegye vár és méltat ? Ezen a 
téi'en csak az »elégígó tehetségesK, »biztató« 
közepes munkálí: íróival esik mieg az a2 
igazságtalanság, hogy nem jutván levegő
höz, eleven kísérleti pódiumhoz, színpad
hoz, nincs módjukban kifejlődni, megbá-
torodiii és igazián értékes alkotásokat kiter
melni. De hát az már a színház lényegiér 
ben, sok embert niegfcivánó és eltartó., 
drága organizmusban rejlik:, hogy nincs 
módjában mindenféle szorgalmakat ^ jó 
intenciókat honorálni. Egy folyóirat a 
maga limitált és limitálható költaégvetége-
vel ezt megteheti, ha van erkölcsi és 
anyagi bátorsága hozzá. De színház nincs 
olyan, amely ezt győzné. Már csak azért 
sem,, mert még a ráfizetéssel sincs elin
tézve a kérdés: a színháznak ugyanis csak 
egyikt része a színpadi produkció, a másik^ 
amely nélkül nincs színház, tehát eleven 
kísérleti pódium sem: a közönsiég. A szín
háznak^ sokkal lényegesebb eleme a közön
ség, mint a könyvnek, vagy folyóiratnak. 
A könyvet mindenki egymagában is élvez^ 

heti és értékelheti, mindenki, aki elolvassa. 
Színház ^ nincs — tehát fejlesztő, kiter
melő színházi levegő sincs — az eleven 
közönség testi jelenléte, lélekzése és rigo-
rozuma_ nélkül . . . A színházi dramaturg 
munkája más, mint a lektoré, vagy a szer
kesztőé, aki regényeket, cikkeket és általá
ban nyomtatásra szánt irodalmat olvas. 
Ez utóbbiak a kinyomtatással céljukhoz, 
beteljedésükhöz érnek el. A színpadi mű 
beteljesedése: a színpad, az előadás. A 
szempontok különbsége tehát nemcsak — 
mint különösen irói körökben gondolják — 
a színpaddal, a közönséggel való megalku
vás irányában található fel. A különbség 
lénybe az, ho;gy a dramaturgnak látnia és 
hallania is kell azt, amit olvas; a szín
padi mű optikai és akusztikai vízióját is 
teljesen fel kell idéznie előtte a betűnek, 
mely a nyomtatásra szánt irodalom rendel
tetésében csak betű marad. Ez más szóval 
azt jelenti, hogy ha a dramaturg nem 
&gy- személy a rendezővel, akkor rendezői 
tehetséglgel is kell bírnia. Sokszor olyan 
dialógus kerül a dramatm'g kezébe, amely 
leírt formájában csaknem laposan, baná
lisan, elmondásra érdemtelenül hangzik. De 
mihelyt valóban »hangzik«, tehát a szín
padon : tartalommal, az élet akcentusaival, 
ízeivel, a jó megfigyelés és emberábrázoló 
tehetség vérkeringésével telik mog. Mind
ennek a színpadon nagy és ritka értéke 
van. A dramaturgnak hallania kell a dia
lógust. Vannak súlytalan mondatok, ame
lyek bizonyos helyzeti eneigiában robbanó 
erőre kapnak. A dramaturgnak látnia kell 
a színpadi helyzetet, érzékelnie kell a teret, 
a proporciókat, a levegőt. A színpad leg
alább annyira térbeli művészet (Eaum-
kunst), amennyire irodalom. És nem le
het elég<gé hangsúlyozni: 'mindez nemcsak 
a közönséghatás megalkuvó szempontjaira, 
hanem a dialógus és az egész színpadi 
mű drámai értékére, lényegére. tartozik. 
Színpadon csak' annak van jogosultsága, 
aminek színpadi dinamikája van, úgy is 
mondhatnám: ami tobh a színpadon, mint 
nyomtatásban. (Ih: Bárdos ArW.) 

Dramaturg, régente: színítudomány 
igazgatója. (L. o.) A drámai kérdések el
méleti fejtegetŐje, színikritikus, színhá<zak-
nál a darabok bírálója és javítója. (Eset
leg maga a drámaköltő.) Az első magyar 
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dramaturg Schedius Lajos János bülise-
leti és jogi doktor volt, ki 1790-ben mű
ködött^ az első magyar színtáraulat élóu, 
gr. Ráday Gedeon igazgatása alatt. (S-Í-
•mjei: Magyar írók, S I I . kötet, ^37. ul-
dal.) A Nemzeti Színházban 184y-baii 
alakult meg a »Játékszini Válí^ztmányv:-
nak elnevezett dramaturgiai-kar, Bartay 
Endre felszólítására, melynek tag-jai vol
tak:: Bajza József, Erdélyi János, Gaál 
József, Kuthy Lajos, Nagy Ignác, Toldy 
I'erenc, Tótb Lőrinc, Vackot Sándor, 
Vajda Péter, Vörösmarty Mihály, később 
Frankenburg Adolf, Czuezor Gergely. Ülé
seiket a Magyar tudós társasá-g termeiben 
és operai előadások napján tartották. ;Mia-
den ülésre 4 tag és 3 színész volt hiva
talos. Utolsó ülésüket 1846. jan. 17-é'n 
tartották. Színészbírálófc voltak: Szigligeti 
Ede, id. Lendvay Márton, Telepy György, 
Udvarhelyi Miklós, Fánosy Lajos, László 
József, Szentpétery Zsigmond, Sailágyi 
Pál, Balogh István, Bartha János, Eg-
ressy Gábor, Czakó Zsigmond, Szigeti Jó
zsef és Komlóssy Ferenc. 

Dramaturg ia i könyv tá r létesítésére 
1837-ben Fáy András megvásárolta Pest
megye játékszíne számára Pály és Fáncsy 
könyvtárait s a következő könyveket: Les
sing: Hamburgische Dramaturgié, Tieck: 
Dramaturgdsche Blatter, Engel: Mimik, 
Wötzel: Theaterschule, Immermann: Die 
Verkleidtmgen. 

Dramaturg ia i Lapok. A »Figyelme-
zőíí-ben (mely az Athena^eum meÜéklete 
volt) 1837-ben Vörösmarty Mihály szí
nikritikai-rovatot nyitott ezzel a címmel, 
mely elméleti fejtegetésben s igyakorlatí. 
útmutatásokban egyaránt gazdag volt. Ez 
volt az első komoly színhá2ii-rovat. A szí
nészek sok jó tanácsot meríthettek belőle. 

DrámJsta. Eövidített kifejezés a drá
mai (prózai) színés2a-e, — viszont az éne
kes-színészre úgy mondják operetiista, — 
az opera-énekesre pedig rövidesen: operista. 

Dramolett . Franciás elnevezése a rö
videbb, legtöbbnyire egy felvonásos drá
mai műveknek. 

Drasche-Lázár Alfréd, (thordai) volt 
miniszterelnökségi sajtófőnök, sz. 1875. 

jún. 15-én, Budapesti^!. Tanulmányai vé
geztével a miniszterelnökségen kezdto meg 
közéleti pályáját, ahol diplomáciai tudá-

I siirnk Ó3 nagv' nyelvismeretének vettak 
hasznát. A világháború Tisza István olda
lán találta. Ez alatt az idő alatt ő vezette 
a miniszterelnökség sajtóirodáját, páratlan 
hozzáértéssel és olyan tapintattal, hogy még 
a legélesebb ellenzéki sajtónak is megnyerte 
rokonszenvét. Tisza lemondásával ö is el-
hagj'ta a sajtóosztályt, majd a külügymi
nisztériumba került, ahol rendkívüli kö
vetté és meghatalmazott miniszterré ne
vezték ki. 1922. augusztus havában 
nyugalomba vonult. Színművei: ))Viha-
ros multíí, vígjáték 3 felv. Bem. 1908. 
december 16-án, Pozsonj-^ban, Ballá Kál
mán színtársulatánál. (Budapesten is si
kerrel mutatták be.) »Boldogság(í, szín
játék 4 felv. Bem. 1918. jún, 1-én. Víg^ 
színház. »A tűzpróba«, színmű 5 felv. (Ha
sonló című regénye után.) Bem. 1920. jan. 
3nán. Magyar Színház. »DéIibáb herceg« 
operett 3 felv. (»Charley« o. vígjátékának 
felhasználásából írta Zágon István. Zen. 
szerz.: dr. Ángyán Béla.) Bem. 1921. 
okt. 8-!án. (Blaha Lujza Színház megr 
nyitójára.) 50-ik előadása 1921. nov. 26. 

Drégely Gábor, színműíró, sz. 1883-
november 24-én, Budapesten. Tanulmiányai 
végeztével a főváros szolgálatába állt, 
mint mérnök. Mint vígjátékíró, nagy sike
reket aratott nemcsak idehaza, hanem' su 
külföldön is, egyik-másik vígjátékát az 
egész világon játszották. Színművei: »A 
szerencse fia«. Komédia 4 felv, Bem. 1908. 
szept. 18. Magyar Színház. Több kül
földi színpadon adták. Zágrábban: »Do-
bar frakk« c. alatt, 1912. — Bécsben: 
1912. ápr. 25-én mutatták be a Joseph' 
stadter Theaterben »Der gutsitzende Frack« 
eírnen. — Á. szófiai ÜSTemizeti Színházban^ 
első ízben 1914. december havában (ka
rácsony előtt) volt műsorra kitűzve. 1924. 
máj. havában Londonban is színre került 
a Shaftesbury Theaterban, »A perfect 
fitíí címen. Bukarestben 100-szor: 1927. 
máj. havában játszották. A bécsi Deutsches 
Volkstheaterben 1915. deo. 23-án volt a 
bemutatója. — Játszották még: Berlin, 
Stockholm (Vasa Theater), Varsó (len
gyelül), Zágráb, Kopenhága, Hamburg, 
Frankfurt, Lipcse színpadjain). — »Az 
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Dréhi Imre Drevvr Mux 

isteni sziJíraK, komédia 4 felv. Bem. 1913. 
április 3-án, Magyar Színház. (Bol
gár előadása 1914. karácsonyán, Szó
fiában.) »A kiasszony fórje«, vj, 3 
felv. Bem. 1915. dec 4-én. U. o. 100-ad-
szor: 1916. nov. 18. (EbbŐl a vígjátékból 
kiészült Harmath' Imre: »A2 utolsó Ve-
rebiély-lány« c. operettje. Bem. 1928. okt. 
13- Fővárosi Operett Színház.) Newyork-
íban a Lyceum Theaterben Vícfcor Her
bert zenéjével 1923. aug. 27-én került be
mutatóra . »Egy férj, aki mindent tud.<í 
Komédia 3 felv. Bem. 1918. szept." 20. 
U. 0. »Háztűznézó'í<, operett 1 felv. 2en. 
szerz.: Harsányi Zsolt verseire Reinitz 
Béla. Eem. 1918. deo. 17-én, Medgyaszay 
Színház. ?>A vÖrÖs ember«, v}. 3 felv. Társ
szerző: Liptai Imre. Bem. 1924. dec. 13. 
Magyar Színház. »A védtelen n'ő«, komédia 
3 felv. Bem. 1925. dec. 4. U. o. »Nap-
lopóíí, operett 3 felv. Tsz.: Liptai Imre. 
Verseit ír ta: Kulinyi Ernő. 2en. szerz.: 
Marton Géza. Pées, 1929. ápr. 27-én. 

Dréhr Imre, (nagyszéntiniklósi) népjó
léti államtitkár.. Munkás ember élet
rajzánál az általa produkált munka-
eredményeket kellene először ismertetni. 
A politikus, főként a szociálpolitikus 
munkaeredménye bárom eredő együtt
működéséből származik: az ész, a szív és a 
szorga]om. Ezeket pedig- a teljesített mnn-
kiától épúgy nem lehet elvonatkoztatni, 
mint az egyéntlől. Minithogy pedig* az élŐ 
forrásnál, mely hivatva van még hosszú 
ideig üdítp enyhet nyújtani, fontosabb 
maga a forrás, mint a már kibn^gyant, 
és üdítő enyhet nyújtó ital, nézzük meg 
először a forrást, a teljesített munkák for
rását: az embert. Dréhr Imre sz. 1889. febr. 
IS^án, B-udapesten. Tisztviselo-patrioius 
családból származott. Atyja az állam
nyomda ny. igazg^atója, h. államtitkár. A 
budai Vár lejtőin lévő Ferenc József in
tézet gimnáziumában nevelkedett. Egye
temi éveiben már kivált a tömegből: diák
vezér, 1912—13-ban az Egyetemi Kör el
nöke. Egyetemi tanulmányainak sikeres 
befejezése után haladéktalanul munkához 
látott. Egyéni kvalitása, alapos készültsége, 
törhetetlen akaratereje és kitartó ügybuz
galma, bármihez fog, rövidesen az elsők
közé emeli. De a közgazdasági klavia
túra már szqknek bizonyul. Napról-napra 

jelennek meg cikkei, tanulmányai a nari 
sajtóban es a szakirodalomban, melyek 
szociálpolitikai vonatkozásúak. Ebben' a 
tárgykörben tartott felolvasásai és víta-
eiőadásai nagy érdeklődést váltanak ki. A 
munkahiány esetére való biztosítás gon
dolatából kiindulva nagy energiával har
col szóban és írásban a gyakorlati szociál
politika, elsősorban a munkásbiztosításnak 
minden irányában: a segítés mérvének és a 
segítendiök tömiegének kiterjesztése érdeké
ben. A szociálpolitikának szentelve min
den idejét, a tudományos, az agitatórikus 
és politikai tevékenységek mellett — újabb 
működési körében újabb, de most már 
nem közgazdasági, hanem szociálpolitikai 
vonatkozású tisztségeket vállalt. így vál
tották fel a lukrativ tisztségeket a csak 
nmiikát jelentő szociális elfoglaltságok. — 
Első teendője az volt, hogy régi kidolgo
zott terveit megvalósítsa. Az új munkás-
biztosítási, valamint az aggkori biztosítási 
törvény — a Lex Vass. I. és I I . — foként 
az ő nevéhez fűződik. Munkássága jutal
mául kapta a magyar Érdemkereszt I I . 
osztályát a csillaggal, a Souverain Máltai, 
Lovagrend középkeresztjét és a jeruzsá
lemi Szent-Sír Lovagrend csillagos nagy
keresztjét. Magas állásában igaz szeretettel, 
nagy megértéssel és sok könnyes arcon 
hálatelt mosolyt fakasztó eredménnyel fog
lalkozik a színművészek egyéni és tes
tületi megsegítésének kérdésével. Még csak 
egyet. Dréhr államtitkár minden reggel 
első a hivatalában. A referenseket fél 9-
től kezdve fogadja és álomra hajtják már 
fejüket a Dunasor lakói, mikor az utolsó 
ablak is elsötétül a minisztériumban. Ak
kor megy haza Vass miniszter, hűséges 
munkatársával, Dréhr államtitkárral. — 
Csendes — a háttérben kifejtett — műkö
désének áldásaiból az előrevetett fénysuga
rakat látjuk mái', az életadó meleg: a 
jövőé. 

Dreyer Max, német író, sz. 1862. 
szept. 25-én, BostocJchan. Előbb segéd
tanár volt Malchinban, Majna-Frankfurt
ban. 1888-1898-ban Berlinben a »Tag' 
Hehe RundschaUK szerkesztője volt. Nár-
lunk is előadott színművei: »A segédta-
nár<í (Der Probekandidat), szmű 4 felv. 
Eord.: Lafzkó Andor. Bem. 1900. aug. 
31-én, Fővárosi Nyári Színház. (1902. 
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Drevfuss Ábrahám Duffonics András 

jún. 14r-éa bemutattát a Vígszínházban is 
a berlini Deutsches Tbeater színészei.) »Az 
élet völgye (Das Thai des Lebens), c. 
tört. víg-játéfcát ugyanott ugj'anazok 1903. 
ápr. 21-éa mutattai: be. »A tizenbétéve-
sefc«, szmú 4 felv. Ford.: Zólyomi. Bem. 
1907. szept, 26. U. o. 

Dreyfuss (drefüsz) Ábrahám, fr. hír
lapíró és drámaíró, sz. 1847. jún. 20-án,^ 
Párizsban. Színművei: sHázasságközvetító' 
ligynökségíí, vj. 3 felv. Ford.: Müassin 
Vilmos. Bem. 1881. júl. 8. Népszínház. 
»A kecskebánki fürdó'n«, vj. 3 felv. Ford'.: 
Váradi Antal. 1891. Nemzeti Színház. 
(Ezen kívül írt több egyfelvonásos dara
bot is.) 

Dr<}tostőí. Operett 3 felv. Szöv. írta: 
Leoti Viktor, zen. szerz.: LeliÁ' Ferenc. 
Ford.: Mérei Adolf és RuWmy G-yörgy. 
Bem. 1903. ápr. 21-én, Magyar Szín
házban. Századik előadása: 1903. okt. 3. 
Százötvenedszer: 1904. ápr. 19^én adták. 
A Fővárosi Operett Színház felújította; 
1924. szept. 19-én. 

Drucker ErnÖ, üambupg-í színigazgató, 
sz. 1885-ben, Budapesten. 1879-ben a ham
burgi Kari Schultze-színház igazgatója. 
1880'ban a Zentral-ballé-t vezette, azután 
a Varieté-Theatert. 

Dubosque, (düboszk) a párizsi Nagy 
Opera optikusa, a színpadi villájn ciká-
zásának felfedezője. Tanulmányát nálunk 
először a budai Nópszínhá,K mutatta be, 
1863. okt. 8-án, az »Ördög pilulái« elő
adásán. 

Budok PáJ, ügyvéd, sz. ISU-ben. A 
harmincas évek elején Sárospatakon tanult, 
ahol az Ifjúsági egyesületnek is tagja volt. 
Megh. 1853, febr. havában, 42 éves ko
rában. Színművei: »A bosszuáUó lelki-
esméretíc, szomorújáték 4 felv. Kotzebiie 
után, Kolozsvár, 1832. Előadták Budán, 
1836. ápr. 12-én. »A rummelsburgi ki
sértet vagy a veres köpenyegess, nóprege 
4 felv. Bem. 1835. nov. 29~én, Debre
cen. 

Due t t (olasz) a. m. énekfeettős, párdal. 

Dugonics András , kegyesrendi ál-
dozópap, egyetemi tanár, iskolai dráma- ' 

író, sz. 1740. okt. 18-án, Szegeden. Nagy
apja bevándorolt dalmát iparos volt, aki 
azonban csakhamar asszimilálódott a minden 
idegent magába szívó büszlce, jómódú szegedi 
felsővárosi néppel. Atyja, Dugonics Aiid-
rás harminckét évig volt Szeged közszol
gálatában mint városi' tanácsnok. András 
az elemi iskolák elvégzése után, 1750-ben 
a piaristálr gimnázíiumába kerül, a2t el
végezve, arra határozza el magát, hogy 
belép a rendbe. Hivatását a medgyesi 
piarista gimnáziumban kezdi meg mint 
a költészet és szónoklatok eló'adój'a. Med-
gyesröl 1770-T3en Nyitrára került, ahol 
a bölcsészet tanításával bízták meg, amely 
mellett a költészettel is élénken foglal
kozott. Mintaképe Gi/öngyösi István volt, 
a nemzet legolvasottabb klasszikus költője, 
akinek még kiadatlan munkáit Dugonics 
1796-ban sajtó alá rendezte. Nyitrai ta-
nároskodása elŐkelŐ nevet szerzett a tu
dományos világban Dugonics Andrásnak, 
úgy, hogy 1773-ban a nagyszombati egye
tem mennyiségtani székének elfoglalására 
hívtál;: meg'. A következő évben ezt el 
is foglalta s ettől számítva harmincnégy 
éven át működött mint egyetemi tanár, 
közben Pesten viselte a dékáni és rektori 
tisztségeket. Majd 1808-ban nyugalomba 
vonult, hazament Szegedre. I t t tíz esz
tendei csöndes elvonultság'a után 1818. 
július 35-én, • 78 éves korában »fájd'alom 
és a halál félelme nélkülí< elhunyt, ki
került a »deszkás-temetőbe«, ahol nagy 
márványobeliszk hirdeti Szeged hajdani 
nagy fiát, melynek es a felirata: 

Hűlt pora i t t nyugszik Dugonicsnak, lelke 
az égben. 

Szittya magyar hősök dicsőült seregébe 
repült fel. 

Mondjuk el xoi is a költővel a kebelét 
s hála szavát: 

Ha csendes este méla homályain 
Áldás-foliász ez ajkainkról: 
»Béke reád' szavakon köszönt ő.« 
1770-beii írta »GyöngyÖsi« c. vígszabású 
4 felvonásos játékot, melyet tanítványai
val elő is adatott, »A z arany perecek, 
vagy is Matskási Julianna« o, regéjót 
1792-ben Soós Márton színész dolgozta 
fel színpadra 5 - felvonásos néző játékká, 
színre került 1792. Szent Iván hó IS-án. 
Az . est jövedelme 160 váltóforint volt. 
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Dugovich Viktor Dunaiszky László 

Egyéb munkái: »Etelka Karjelban«j szo-
morúj. 4 szakaszban. Pest, 1794. »Bá-
thori MáriaK, szomorúj. 5 sziakaszban. Pest, 
1794, »Kun László« szomorúj. 4 szakasz
ban. 1795. stb. Szülővárosa a 30-as évek
ben arcképével díszítette a városháza nagy
termét, 1876. aug. 19-én pedig felállí
tották ércszobrát, melyet a róla elnevezett 
téren emelt a Dugonics-Társaság. 

Dugovich Viktor, színműire. Színmű
ve: »Izzó homokon«, dr. 3 f. Társszerző: 
Gajáry István. Bem. 1924. márc. 28-án. 
Várszínház. 

Dugva volt. Gyakori kifejezés a régi 
színházi kritikákban arra nézve, hogy a 
színház zsúfolásig megtelt. (Lásd »Hon-
művész«, 1840. december 31. 810. oldalt.) 
Ha.sználatos volt az a kifejezés is, hogy a 
színház fulladásig, megtelt. Később törnött-
há^ kifejezést írtak a recen2fiókhaii. Ma
napság, ha megtelük a színház, úgy mond
ják, hogy táblás ház (L. o.) nézte végig 
az előadást. 

Duka Béla, színész, szül. 1874. márc. 
26-án, Félejtén^ %emplénm. Színészi pá
lyára lépett 1896. okt. 1-én. 

Dulka Sarolta, színésznő, a Nemzeti 
Színház tagja, sz. 1850-ben. A színész
akadémia elvégzése után 1868. áprilisban 
a Nemzeti Színházhoz szerződtették. 1873. 
nov. 3-ián férjhez ment Vd'vardy Gyula 
,akadémia festőhöz. Megh. 1885. márc. 
30-án, Budapesten, 35 éves korában. 

Dumanoir (dtimanoár) francia színmű-
íi'ó. Munkái: sDon Caesar de Bazan<í«. (L. 
o.). ;)Tamás bátya kunyhója«, dr. 6 felv. 
Ford.; OrszAg Antal. Bem. 1853. máj. 13. 
Nemzeti Színház. 

Dumas (duma) Sándor id., híres fran
cia regényíró, sz. 1802. júl. 24-én, Villers 
Cotteret-hen (Aisne), megh. 1870. dec. 5-ón, 
Puy-beu, Dieppe mellett. Korán jutott ár
vaságra, majd 20 éves korában az orle-
ansi herceg könyvtárosa lett, ahol bő al
kalma nyílt szeretettel foglalkozni az iro
dalommal. Számos regfényt írt, amelyek 
igen népszerűvé tették nevét. Ezek íwizül 
többet dramatizálva magyar színpadokon 
is bemutattak. Ilyenek: »Darlington Ei-. 

chardíí, ford.: Fekete Soma, »Lorenzino«, 
ford.: Eff}-essy Béni (1841.), »Pelbívás 
keringíőres, ford.: Szigligeti Ede, (1875.) 
stb. 

Dumas (duma) Sándor ifj., francia 
író, sz. 1824. júl. 28ián, Pámsbím. 
Megh. 1895. nov. 27-ón, Marly-ban, (Pá^ 
rizs mellett). Nálunk Budán és a Nemizeti 
Színliázbau adott darabjai: »Neslei to-
rony«, (Budán, 1835. nov. • 4.), ford.: 
Csathá Tél, »Kean, vagy könnyelműség és 
lángészé, színjáték 5 felv. 1838. febr. 
16., ford.: Fmcsy Lajos, sDubarry gróf-
n)6«, udvari színjáték, 3 felv. (Előbb Pé
csett adták, 1839. máj. 20., ford.: Fáncsy 
Lajos). »A kaméliás hölgy«, (1. o.), »De-
mimondecí, »Georgetfce«, »Alfons úr«, »Fran-
cillon«, (1. 0.), »Denise«, (L c ) , Danisef-
fek<;, »Clemenceau«, (1. c ) , >Aubrayné el-
vei« (1897. ápr. 1.), »A tékozló apa<í 
(1900. okt. 5.), »Georges bercegnő« (1906. 
máj. 23.) stb. 

Du Maurier (dü morjó) Geörges 
Louis Palmella Busson, angol rajzoló, 
író, sz. 1834. márc. 6-án, megh. 1896. 
okt. 8-án, Fárizshan. Színműve: »Trilby«, 
szmŰ. Tsz. • Potfer Paul. Ford.: Fiái J . 
Béla. Bem. 1897. máj. 5. Vígszínház. 

Dunaföldvári színészet. Dunaföldvá
ron 1860. májusában Tóth János szín
társulata járt. 1928—29-ifc évben a város 
Solti Ernő színigazgató színikerületéhez 
tartozik. 

Dunaliaraszfci színészet. Dunaharasz
ton (Pestm.) 1929. évben Tompos Péter 
a színigazgató. 

Dunai Árpád, színész, ismert epizód-
komikus, sz. 18ő7-ben, Pesten. Színipá
lyára lépett 1881. okt. 4-én, Bogyó Ala
josnál. 1914, dec. 23-án nyugalomba vo
nult. 

Dunaiszky László, szobrász, sz. 1822-
ben, Pesten, megh. 1904. júl. 4-én, 
u. 0. Első nagyobbszabású szobrát (a régi 
Nemzeti Színház udvarán) 18ö9-ben Tö
möri Anasztáz megbízásából készítette. 
lS80-ban Palestrinájával részt ^ vett ^az 
Operaház dekoratív szobrainak pályázatán. 
Ö készítette ezenkívül Erkel Ferenc, Szent-
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pétery Zsigmond, Laborfalvi Róza bronz 
szobrait. (Az Ernst-múzeumban kiál
lítva). 

Dunakeszin (Pestm.) 1929-ben Tom
pos Péter szintársulata tart előadást. 

Dunanan (dünanán) apö és fia utazása, 
víg dalmű 3 felv. Zen. szerz.: Ofjen-
bach Jakab. Ford.: Madarassy Tamay 
Pál. Színre került először 1861. jan. 17-én, 
Budán, Molnár Gyorgj- Népszínbázában, 
hol lOO-nál több előadást ^rt meg. F5-
Bzerepíők: Dunanan: Simonji, Patroclus: 
Vincze József; Tjmperon: Szilágyi Béla; 
Lespenquot: Szép József; Asztrakán: Ná-
day Ferenc; Vendéglős: Kővári; Pamela: 
B. Harmatt "Emma; Nagj-^váradon, 1864. 
jún. 4-ón volt a bemutatója. 

Dunántúli Magyar Színjátszó Társa
ság megalakult abból a győri mozga
lomból, melyet 1829. nov. havában Sze-
gedy nevű hazafi indított meg, ki azt ter
vezte, hogy a szomszédos hat vármegye 
közös erővel egy 20 tagból álló színtársu
latot assecuráljon, hogy minden megye a 
kebelében töltendő két hónap alatt a tár
saságot 1200 frttal segélyezze- Ez a tár
saság ez év nov. 8-án kezdte meg- raiűködé-
Bét. Tagok között ismertebbek voltak: 
Tóth, ifj. Nagy, Kátz, Komlóssy Fe
renc igazgató stb. 1831. máj. 5-én Kis
faludy Sándor volt a fŐigazg'ató és ez év
ben létrehozta a balatonfüredi színházat. 

Dunaparti Színház (azelőtt: Medgya-
szay-Színház), megnyílt 1919. nov. 25-én, 
Budapesten. Igazgató: KeUér Gyula. 
Tagok; Bánhidj Ilona, Lóth' Ha, Gróf 
Eszti, Kabos Gyula, Hegedűs Ferenc, 
Koviács Andor, Mihályfi Béla, Bónaszéki 
Béla, Dózsa István és Abos Elza. Meg
szűnt 1920. máro. végén és- újra megnyílt 
Kamara Színház név alatt. (L. o.). 

Dunaszerdafaelyi színészet. A város
ban előbb 1848. után jártak színé
szek, majd 1859. aug. hó elején látják vi
szont a magyar színészeket. Ekkor Kő-
szegi Endre társulata kapott játszási en- i 
gedélyt, aki 200 frtos bérlettel nyitotta 
meg az évadot. Ismertebb tagok voltak: 
Balogh Alajos lés Rudolf, Demjénné, 
Bogyó Alajos, Kőszeginé, Szigetköay Zsig-

mond,Kovácsné. A társulattal meg voltak 
elégedve, aminek élénk bizonyítéka, hogy 
ebben az évben újra meghívták őket. Ok
tóber elején ismét Kőszegiek jönnek el te
hát, amikor a bérlet is felszökött; 780^frt 
gyűlt ekkor Össze a kultúra támogatására. 
1860. máj. 24-én Huhay Gusztáv az 
igazgató. Az akkori kritika megemlíti 
Völgyiné, Szabó és neje, Draguss Károly, 
Sztupa Andor, Szabó Ödön, Kőmíves 
Imre, Keletiné, Körösi színészek neveit. 
1870. jan. havában Keleti László tár
sulata járt itt. 

Dunay Győző, színműíró. Színműve: 
»A szókimondó ember«. Eredeti énekes-
bohózatos életkép 4 felv. Bem. 1895. júl. 
•5-én, a Városligeti Színkörben. 

Dunay Károly, (családi néven: Benke 
István), nyűg. törv.. bíró. Színműve: 
sMindnyájunknak el kell menni!« Negy
vennyolcas történet 3 felv. Zen. szerz.: 
Barna Izsó. Bem. 1906. márc. 15-én, 
Népszínház. 

Dunay László, zeneszerző. Munkája: 
»A kis boszorkány«, látványos operett S' 
felv. Szövegét írta: Orbán Dezső. Bem. 
1909. júl. 9. Budai Színkör. 

Duncan (dönkán) Isadora, kalifor
niai táncosnő, nálunk 1902. ápr. 19-én 
mutatkozott be az Uránia Színházban. 
Klasszikus táncaival szerzett világhírt; 
ezekkel új ösvényt nyitott a színművészet 
terén. Tra,gákus körülmények között halt 
meg, 1927. szept. 15-én. Egy lobogó, 
hosszú autósawl, amely beleakadt a se
besen robogó kocsi küllőibe, egy pillanat 
alatt megfojtotta. 

Dungyerszid Lázár, újvidéki birtokos. 
Újvidéken 1895. ápr. havában szerb szín
házat épített. (V- ö. Újvidéki színészet). 

Dunkel, német színműíró. Munkája: 
»Éjfél után«. Ford.: Gombos Imre. (L.o.). 

Dupont (düpon) Gábor, zeneszerz'ő. 
Munkája: ))A kecskepásztora, opera 1 felv. 
Szövgét írta; Cain Henrik, ford.: Várady 
Sándor. Bem. 1904. dec, 15-én, a M. Kir. 
Operaházban. 
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Dur Duse EleonSSra 

Dur, kemény hangnem; (pl. C-dur, C 
kemény hangnem). 

Durieux (düriö) Tilla, német színésznő, 
apai részről régi francia hugonotta-
családból származik, anyja Nagybecske
reken született. Nálunk többször vendég
szerepelt. Jiárt többek között a háború 
után, — majd 1926. ápr. 28-án is, — 
a Fővárosi Operett Színházban lépett fel 
ekkor, Dario Nicodemi »Az árnyék« c. 
színművének főszerepében. ^j.. 

Durieux (düriö) 3., francia szín
műíró. Munkája: Az ezred apja«. Éne
kes bob. 3 felv. Tsz.: Mouezy Egon,ford.: 
Heltaí Jenő. Bem. 1911. máj. 13-án, Víg
színházban. 

Durigo Ilona, énekesnő. (Lásd: Ka-
sicsn.é). 

Duru (dürü) Alfréd, francia szín
műíró. Munkái: »Favartné<í, nagy ope
rett 3 felv. Tsz.: Chwot Henri. Zen. szerz.: 
Offenhach. Ford. Ewa Lajos és Fái J . 
Béla. Bem. 1879. nov. 13. Népszínház. 
»A franciáik Milanóban, vagy az ezreddohos 
l6ánya«, operett 3 felv. Zen. szerz.: 0 / -
fenbacJi. Ford. ugyanazok. Bem. 1880. 
dee. 17. U. o. »A2 ácslegények gazdasz-
szonkájas, operett 3 felv. Zen. szerzi.: 
IlervéM. Ford.: Fái J . Béla. Bem. 1881. 
márc. 26- U. o. »01ivet lakodalma«, ope
rett 3 felv. Tsz.: Chmt H. Ford.: Ewa 
Lajos. Bem. 1881. szept. 8. U. o. »A 
gyűrű«, operett 3 felv. Tsz. i Chivot. 2en. 
szerz.: Audran. Ford.: Ewa Lajos és 
Vliki Imre. Bem. 1883. tuárc. lO'. L\ o, 
»Arthur kaland'jaicí, boh. 3 felv. Tsz.: Clu
bot H. Bem. 1897. márc. 2. Vígszínház, 

Duschel J-ózsef, pesti kalapos mester, 
1837. aug. havában a Nemzeti Színház 
részére ajándékozott 3 veres kalpagot, 9 
mázos kardszíjat, 4 polgári üsákót, 6 fe
hér kalapot és 3 halcsont-kalapot. (»Hon-
művész«, 1837—67. szám.) 

Duse Bleouöra, olasz tragika, sz. 1859. 
okt. 3-án, Vigepano-han, Venezia közelé
ben, megh. 1924. ápr. 21-én, FütsTnirghan 
(Pennsylvania). Budapesten a Városligeti 
Színkörben 1892. ápr. 27-én mutatkozott 
be a »Kaméliás hölgj''« címszerepéhen. 

Vendégszerepelt még 1893. okt. 23-án 
1895. nov. 26-án, 1899. okt. 26-áa, to^ 
váhbá 1907. márc. 22-én, midőn a Ví*^ 
színház közönsége előtt lépett fel a » £ -
méliás hölgy«-hen. 

Tragikánafc ismerik általában Eleonóra 
Duse-t, de ma már halálán tul és az elmúlt 
évek távolságán benne látjuk a modem 
színház megtestesítőjét. Mert Duse nem 
csak abban adott újat, amit recitálónak 
neveznek, hanem az emberi lehetőségek 
mindazon összetételéhez, amit színészetnek 
nevezünk, új utakat mutatott és ennek 
keretében új távolságokat ért el. Eleonóra 
Duse a hang, a test, a mozdulat, a mi
mika csodálatosan Összhang-zatos eglyüttese 
volt. Mert, amint véleménykülönbség nél
kül mindenki előtt ismeretes, milyen ma
gasságokat tudott elérni szerepléseiben, ép
pen olyan mély igazság az, hogy nem
csak a színészet terén, hanem más téren 
is — pl. a tánc terén szintén — újítá
sokat hozott. Ahogy Duse-t minden idŐk 
legnagyobb tragikájának tekinthetjük, ép
pen olyan joggal tekinthetjük a modern 
tánc megalapítójának. Ebben a megálla
pításban is látszik, hog^ nem csak nagy 
vonásokban, de legkisebb lehetőségeiben is 
mindig az a zseni maradt, akinek szüle
tett. Eleonóra Duse szerepeinek kidolgo
zásában éppen olyan fontosságot adott a 
részleteknek, mint az Összhatásnak és ahogy 
törődött hangjának a le^próhb rezgései
vel, nem felejtette el egyúttal a legfegyél-
mezettehb szigorú ellenőrzés alá venni új-
jainak legapróbb remegéseit. És mint aho
gyan rendszerint a színész ember-utánáó, 
Duse minden szerepében mindenek előtt 
ember volt, akit csak azért tekintettünk 
színésznek, mert szerepekben játszott. Mi
előtt színpadra került Eleonóra Duse, sa
ját magával szemben is színész volt ak
kor, amikor próbát kellett sajátmagán vég
rehajtania a fegyelmezettségből. De ab
ban a pillanatban, amikor a közönség ezer 
szeme elé keinilt, midŐn az emberi nehéz 
megpróbáltatásokon keresztül rá tudott pa
rancsolni testére és hangjára, hirtelen le
egyszerűsítette, vaigyis emberi színészet 
volt benne. Visszatért a legcsodálatosabb 
természethez. 

• Még a halála előtti előadásokon is elég-
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Duse Eleonóra Duvernois Henri 

séges volt — Ibsen: sTen^ger asszonváíí-
ban például — hogy hallassa a hangját. 
anélkül, hogy megjelent volna a színpa
don és már a színpad és nézőtér megtelt 
Duse hangulatával. De ha más színészek
nél a hangulatkeltés szintén a fegyelme-

Buse nemcsak átérezte szerepeit, hanem 
átélte őket. 

Az olasz színészet Duse fellépése előtt 
éppen úgy, mint az olasz irodalom azzal 
a veszéllyel küzdött, hogy az u. n. klasz-
szikus formákban teljesen megmerevedjen 
minden fejlődési lehetőség nélkül. És 
amint az irodalomban a futurizmus új le
hetőségeket mutatott, oly annyira, hogy a 
háború után egy egész új klasszicizmusra 
fektetett irodalom keletkezett, Duse a szín
házban kevesebb hévvel, de annál mélyeb
ben és tartósabban szintén az új klasszikus 
színészetnek alapjait rakta le. D'Annun-
zio-val való találkozása, amit a külföldön 
rendszerint Duse javára és D'Annunzia 
kárára említenek, vagyis mint minden
napi többé-kevésbbé komplikált szerelmi 
kalandnak tüntetnek fel, sokkal fontosabb 
és mélyrehatóbb mozzanata volt életének, 
mert talán Duse közismert zseniális te
hetsége se érte volna el tetőfokát D'Annun-
zioval való találkozása nélkül. Mert ahogy 
Gábrielé D'Annunzio az irodalom terén 
— és ami fontosabb — más tereken is 
éreztette hatását Olaszország életében, döntő 
tényezővé kellett, hogy váljék Duse fejlő
dése körül is. Duse, aki feladatává tette 
a modem ember lelkének kifejezéseit a 
legmag'asabb csúcsok felé vinni, nem von
hatta ki magát D'Annunzio egyéniségé
nek hatása alól. Mert D'Annunzio össze
szívta magába az európai kultúra öss2ss 
kifejezéseit, hogy a saját zsenialitásán át
szűrve Őket az olasz szellemnek produktu
maivá tegye. Duse, aki szintén az 
olasz szellemnek egyik' csodálatos terméke 
volt, természetszerűleg kellett, hogy D'An
nunzio gazdag, fényes, beláthatatlan ta
pasztalataiból is merítsen ihletet. Ez az 
egyszerű magyarázata Duse és D'Annun
zio találkozásának és ha, ennek emberibb 
formái is voltak, ez csak a regények lap
jaira tartozik. 

Eleonóra Duse annyira érezte végzet
szerű hivatását, hogy amidőn a színpad

ról visszavonult, Rómában a saját költsé
gére színészeti iskolát nyitott, _ amely a 
mai Olaszország legjobb színészeit nevelte. 
Hogy visszavonulása után is, kevés idővel 
halála előtt újból szükségét érezte annak, 
hogy a világ színpad'jaira lépjen, (szintén 
nem holmi anyagi okokból) ez csak avval 
magyarázliató, hogy Duse, mint a modern 
olasz szellemnek más nagy képviselői is, 
teljesen átérezte a modern Olaszország ki
alakulását. És ahogy a háború után újra 
kifejezésre juthatott az olasz lélek legtisz
tább képe, úgy ő is érezte annak szüksé
gességét, hogy ennek a képnek a teljes
ségéhez hozzájáruljon. Távol hazájától halt 
meg, amelyet mindenek felett annyira sze
retett, de életének ez a mozzanata is hoz
zájárult nagyságához, amennyiben élete 
utolsó pillanata is mély és súlyos tragédia 
volt Duse részére, akinek az a legendás 
halál jutott, amely az emberiség legna
gyobb képviselőinek kiváltsága. 

(Antonio Widmm-.) 

Dúsfi, énekes, 1854. máj. 26-án fel
lépett a Nemzeti Színházban, a »Linda« 
operában Antóniót énekelte. Aug. havában 
Bécsben vendégszerepelt Dusohnitz né
ven. (Egyéb adat nincs róla). 

Dutka Ákos, költő, színpadi műve: 
»A léghajósok<í, operett, 3 felv. Zen. s2Br2.: 
Véradi Aladár. Bem. 1905. ápr. 11. Nagy
váradon. 

Duval (düvál) Georges, francia szín
műíró. Nálunk adott színművei: »A he-
lyettesK, vj. 3 felv. (Le remplagant). Tsz.: 
BusnaéJi William. Ford.: Fái J« Béla. 
Bem. 1896. máj. 19. Vígszínház. »A Mi-
chu-lányok«, operett 3 felv. Tsz.: Vanloo. 
Zen. szerz..: Messager. Bem. 1898. febr. 
19. Magyar Színház. »Veronka«, operett 
3 felv. Zen. szerz.: Vanloo A. Foid: Ma-
kai Emil és Molnár Eereno. Bem'. 1900. 
ápr. 21. Magyar Színház. »A zsába«, bob. 
3 felv. Tsz.: Hennequin. Eord.: Molnár 
Ferenc. Bem. 1901. déc. 19. Vígszínház. 
»A császárné«, nagy operett 3 felv. Tsz.: 
Vanloo. Zen. szerz.: Messagter. Ford.: Hel-
tai Jenő. Bem. 1906. máj. 4. Vígszínház. 

Duvernois (düvernoá) Henri, francia 
színműíró. Munkája: »Öszi szereiem«, szmű 
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Duvejx-ier Anne Honoré Joseph Dymov Ossip 

3 felv. Tsz.: Wolff Pierre. Bem. 1925. 
márc. 18. Kenaissance Színház-

Duveyrier (düvejrié) Anne Honoré 
Joseph, francia író, írói néven: Méles-
villo. sz. 1787. nov. IS^án, Pórizshan, 
megh. 1865. nov. 7-én, u. o. Színműve »A 
betöroK, vj. 1 felv. Tsz.: Labiehe Eugén. 
Ford.! Bevési Sándor* Bem. 1902. máro. 
11. Nemzeti Színház. 

0UX Adolf, bölcseleti doktor, líceumi 
tanár, Bzópirodalmi író, fordító, publi
cista, a Kisfaludy-Társaság tagtja, sz. 1822. 
okt, 25-én, Pozsonyban, megt. 1881. nov. 
20-án, Budapesten. Midőn 1868. febr. 
5~én a Kisfaludy-Táreaság" külaő tagjává, 
nevezték ki, székfoglalójául ezt a tárgyat 
választotta: »A színészet mint közügy, kü
lönös tekintettel a népszínműre«. 1870. jan. 
26-án 40 arany pályadíjat nyert el »A 
bohózat elmélete« c. esztétikai művével és 
a társaság belső tagjává választotta. Szak
cikkei ; »A magyar népszínműilőlíí (aSzép-
irod. Közlöny«. 1858.). »Né'hány szó Paust 
előadásárók (»Holgyfutár, 1860. 88. szám). 
J>A Nemzeti Színház országos állása és jo
gosultságai (»Ileform«, 1870. 71. szám). 
Fordításai: »Béuk bán<í. Dráma in 5 Ak
tén von Joseph Katona. Aus dem' Unga-
rischen metriseh tibersetst. Leipzig, 1858. 
»Der alté • Infanterist und sein Sohn dor 
Husar<'i Charakterbild mit Gesang in 5 
Aktén nach Joseph SzigeiVs ungar. Volks-
stücke. Wien, 1858. (Előadták Budán, 
1858. ápr. ö-én). »Ein altér Sohauspie-
leK, von Paul G-yulai. Aus dem. ung. 
1879.- »Pestré kell menni« c. egyfelvoná
sos vígjátékát 1859. ápr. 15-én adták a 
Nemzeti Színházban. »Dózsa György« (Jó
kai drámája), lefordította néimetre. Előad
ták Bécsben, 1858-ban. 

Dück Berta, karénekesnő, 1885. jan. 
1-től a M. Kir. Operaház tagja-

Dühös színész. Csúfnév a szenvedé
lyesen játszani szerető színészre — volta
képpen azonban e kifejezés magasztalás, 
mert ha a színészben nincs művészi törek
vés, produkáló kedv, ambioió, hév — az 
már az illetőnél hanyatlást jelent. 

Dvorszky Ede, vasúti tisztviselő Liptó-
szentmiklóson. Színműve: »Az áldo^tíí, 
énekes népszínmű. Bem'. 1899. jan. 2Z-kn., 
Liptószentmiklóson. 

Dvortsák Gyula, hírlapíró, megh. 
1890. márc. 25-én, 30 éves korában, Kas
sán. Színműfordítása: »Üszunfc az ár-
ral«, vj. 4 felv. Ir ta: Ernest Mária. Bem. 
1884. márc 22- Kassa. Szakkönyvei :»Em-
léklapok, Jókainé Laborfalvi Eóza 50 
éves művészn,oi ju1>ileumlának kassai meg
ünneplése alkalmából. Kassa, 1884.Í< —̂  
»Igazházi 8 az első magyar színelőad'ás«. 
Kassa 1885. 

(Van) Dydk (dejk) ErnÖ, belga ka
maraénekes, világhírű tenorista, sz. 1861. 
ápr. 2-án, Antwerpenben. Jogot végzett a 
loeveni és brüsszeli egyetemen és ugyanek
kor hangját kiképeztette. Nálunk 1889-* 
ben lépett fel először, újra 1901, majd 
1909. ápr. 23-án, a »Tannhauser«-ben. 
Ekkor már a párizsi nagy opera tagja volt. 

Dymov Ossip, (családi néven: Oszip 
Perelmann Izidorovics), orosz író, sz. 1878-
ban. ))Kyu« című színművét eljőadta a 
Vígszínház, 1925. febr. 14. (Már hama
rább is eljátszották a berlini Deutsohesi 
Theater tagjai, 1908. jun. 3-án, u. o.) 
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Ében Mihály dr., mágócsi lelkész, sz. 
1842. szept. 18-án, Fáikon, 'Pestm. Előbb 
Eezterg-oinbau, majd 1878-tól a váci püs-
pÖV.i egyházmegyében működött. Szín-
liűve: Jézus élete, színmű. Bom. l''-U. 
jan. havában Szentesen, műkedvelőkkel 
adták elő. 

Ebersberg Ottokár Franz, írói né
ven 0. F. Berg, osztrák színműíró, sz. 
1833. okt. 10-én, Bécshen, meg-h. a 
döblingi tébolydában, 1886. jan. 16-án. 
Nálunk színre került művei: 8tern Izsák, 
Egy leány a Icülvá^vsból. 

Efaergényi Edéné Király Amália, 
színésznő, sz. 1857. ápr. 2-án, Barabáson, 
Beregm., megh. 1925. dec. 25-én, Buda
pesten. Iskoláit Beregszászon végezte, majd 
1875-ben Borsos József színtársulatánál 
keadte meg pályafutását. Működött Kas
sán, Debrecenben, Temesvárt, Miskolcon, 
Szegeden, stb. Volt elŐbb' naiva, majd 
anyaszínésznő. Budapesten a Várszínház
ban Feleky Miklósnál szerepelt; mint ven
dég a Népszínházban fellépett 1889. jan. 
21-én, a Vereshaju Sajgóné szerepében. 
Fellépett a Fővárosi Nyári Színházban is. 
1881. jun. havában Veresaptakon lépett 
házasságra. 1910. jan. 1-én nyugalomba 
vonult. 

Bcker János , győri polgár, sz. 1788-
ban, megh. 1852-beni. Buzgó naplóíró 
volt, aki három vaskos kötetben foglalko
zott Győr városa úgy magyar, mint né
met nyelvű színészetével. Naplójának har
madik kötete, amely az 1850—52-iki ese
ményeket ölelte fel, elpusztult. A ránk
maradt két első kötetben az 1841—49. 
évek színieseményeit találjuk meg. Ecker 
János szerette a színházat és őszintén 
lelkesedett a művészetért. Hazatérve az 
előadásokról, íróasztalához ült s saját gyö

nyörűségére megírta bíráló megjegyzéseit 
a látott darabról. A 40-es évek győríf 
színészetét igazán csak az ő naplójából 
ismerhetjük meg. Müveit ember volt, aki 
ismei'te koiúnak irodalmát. Az eredeti da
raboknál nem egyszer megjegyzi, hogy a 
szerző melyik német drámából merítette 
tárgyát. S ilyen irányú célzásaiban csak 
ritkán tévedett. Beszél a vendégszereplé
sekről is, Egressyröl, Laborfalvi Hózáról, 
Lendvayról, stb. őszintesége ekkor sem' 
hagyja el, kimondja azt, amit érzett és 
mi a meg^őződése. Ecker a Magyw Szí
nészetet Biztosító EgyesületneJc ellenőre 
volt s mint ilyen: pontosan följegyezte 
az előadott darabok névsorát, a színháza 
bevételeket • és kiadásokat, a színészek 
gázsiját, hogy azután a színiszezon be
fejezése után pontos és kimerítő jelentés
ben számolhasson be az egyesületnek. Ecker 
munkáját Lám F r i ^ e s adta ki, 1929. 
febr. havában »Egy győri polgájr a reform-
karszakban« címmel, Győrött. 

(Dr. Barna Jmos.) 

Eckscli lager August , magyarorszá.gii 
német író. Munkája: Prolog zur Eröjf-
nung des Theatres in Bressburg. 1813. 

Echegaray Jósé, (ecsegaráj hozé), spa
nyol színműíró, sz. 1832-ben, Madridban, 
megh. 1916. szept. 16-án, Baselben. Fog
lalkozására nézve mérnök, aki matematikai 
és fizikai munkával, valamint politikai té
ren játszott szerepet, miniszter is volt, 
egyszersmind azonban a modem spanyol 
drámairodalom legkiválóbb' képviselője. 
Drámái a kilencvenes években igen nagy 
sikereköt arattak' a magyar színpadokon 
kiélezett, izgalmas cselelmiónyükbel, lelki 
konfliktusok hatásos ábrázolásával. Fősze
replőjük rendszerint egy nőalak, kit min
dig P . Márkus Emilia játszott óriási 
diad'allal. Nálunk színre került színművei 
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Ecsedi Gyula Éder György 

Patthy Eároly fordításában: A nagy 
Galeotto, 1890. febr. 28. Nemzeti Szín
ház. Bernardo Montilla, 1895. febr. 1. 
u. 0. Folt, amely tisztit, 1898. jan. 14. 
u. o. Szalay Emil fordításában: Manana, 
1896. dec. 8. u. o., Boherto de Fedrosa, 
A^ -utcai énekesTip, 1899. máj, 3. u. -o. 
Huszár Vilmos fordításában: Halálos csend, 
1903. nov. 7. u. o., Rágalom, 1908. dec. 
4. u. 0. Fény éri Mér, Hmzár Vilmos és 
Szalay Emil fordításában: ömlt vagy 
szent'^ 1898. okt. 11. Vígszínház. Szalay 
Emil fordításában: Utolsó csók, 1920.dec. 
4. Magyar Színház. 

Ecsedi Gyula, színműfordítása: A 
gyámság, vígjáték, Gerle és Horn után 
fordította, 3 felv. a tudűs táisaság költ-
séfgén. Előadatott: Pesten, a Nom'z&ti Szín
házban, 1837, aov. 18., 1838. jan. 8., 
1839. szept. 2. és nov- 39., 1841. márc. 31. 

Ecsedy Jozefa, színésznő. (Lásd:Pály 
Elekné.) 

Ecsedy KáJmáu (borosjenai) földbir
tokos, sz. 1843-ba3i, me^h. 1882. nov. 
38-án, Nagykállóhcm. Egy időben színész 
is volt. (1854. ápr, 24-től.) Színdarabja: 
A csárda romjai. Eredeti népszínmű dalok
kal és táncokkal. Első előadása 1877. nov. 
9-én a Népszínházban volt. 

Ecsedi Kovács Gyula, hírneves tragi-
gikus színművész. (Lásd: Kovács G-yula.) 

Écsy László, fürdőigazgató Balaton
füreden, a magyar színügy érdemes párt
fogója volt, sz. 1809. dee. 1-én, Peren, 
Győrm., megh. 1895. máj. 11-én. 1835-
ben nevezték H a balatonfüredi fürdŐ-
infcézet felügyelőjévé. A balatonfüredi új 
színkör felépítése ós a színlíázi S2jebvenció 
kieszközlése nagy részben az 6 érdeme 
volt. 50 éves jubileuma alkalmából a 
király a Eerenc József-renddel tüntette ki. 

Edelény község (Borsodm.) az 1928— 
.29-ik évben Tarr Béla színigazgató színi
kerületéhez tartozik. 

Bdelmaim Nemes Jenő, szatmári hír
lapíró- Színműve: A hadseregszálUtók, vj. 
3 felv. Bem. Szatmár, 1915. máre. 28-áa. 

Edelsberg Filippina, bajor és porosz 
udv. énekesnő, 1880. ápi". 1-én vendég
szerepelt nálunk a Nemzeti Színházban, 
az »Áfrikai nő« címszerepében. 

Edelspacher I m r e és Pé te r , az aradi 
színészet lelkes pártfogói voltak. 1849-beu 
nagy áldozatot hoztak a helyi magyar 
színészet megteremtéséért. 

Éder Aloyzia (Lujza) színésznő, sz. 
Nagyváradon. 1838-ban Kolozsvárott mű
ködött, 1844-ben szintén. 1837. aug. 11-én 
Budán vendégszerepelt a »Csörgosapká<c-
ban, mint Zemonída. Déj'yné így jellemzi: 
»Éder L u j z a . . . volt a onásodénekesnő. Kel
lemetes, gyakorlott hangja volt, csakhogy 
gyengOK. Molnár György ekkép ír róla; 
»Magasabban képzett és jelesen iskolázott 
mezzoszoprán hang-jiával inká,bb operákban 
tündökölt, de azért a népdalokat is éne
kelte. Előadása —• Sífivált az akkori idŐk-
hez —• túlfinom, túldiszkrét voltí<. EŐbb 
szerepei: Amália (Norma), Pamela (Era 
Diavolo), Fanny (Eöldszint és felsŐ-
emelet) és (Nőragadás az álarcos bálon-
ban), Marianna (Kőműves és lakatos), 
Adina (Bájital), stb. 

Eder Antónia, színésznő. (Lásd: Csa-
bay Pálné.) 

Eder Ber ta , (családi péven: Oeder), ope
raénekesnő, énekmesternő. Megh. 1912. 
ápr. 20-án. Tanulmányai végeztével olasz 
színpadon működött és a milanói Scala-
ban, valamint a nápolyi San Carlo-ban fé
nyes művészi sikereket aratott. 1903. jan. 
3-áai mint vendég fellépett a M, Kir. 
Operában, a »Próféta« Eides szerepében. 
Később meghált a színpadtól és itthon 
Merli éneldskolájában működött. 

Eder György, (sopronyi), színész, sz. 
1788-ban, Szabadkán. 1811-től kesdve ját
szott Debrecenben, Nagyváradon, Szatmárt 
és igazgató is volt. 1833-ban Miskolcon 
és Kassán is működött. A fiatal színész
generáció neyelése, valamint németből for
dított színművei által a magyar színpadi 
műsor igyarapífcáaával jelentős érdemeket 
szerzett. A 60'as évek elején Szatmárt 
mint városi tanácsos működött. iFordíta-
sai: »Sámson«, vj. 4 felv. Metasiasio Pé
ter után ford. Bem. Pest, 1813. máj. 30., 
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Éder Pál »E finita la commedia.cí 

Buda, 1834. szept. 11. »A konstantinápolyi 
út, vagy: atya és vőlegény egy személyben«, 
vj. 3 felv., francia nyelven írta Pkard, 
németből foi-d. Schiller -után, Miskolc, 
1830. okt. 18., 1831. ápr. 17., 1832. jan. 
8. Debrecen. Budán 1836. nov. 29. Pest, 
1838. szept. 25. »A kígyós vitézek, vagy: 
A pogányvári viperas, \-iteai érzékenyítő 
játék 5 felv. Spiesz után szabadon írta és 
játékszínre alkalmaztatta 1830-baii. Elő
adták Debrecenben, 1831. márc. 5. és 22. 
»A haIottrabló« (Der Leichenrauber), új 
nézőjáték 3 felv. BircJi-Pfeiffer Sarolta 
után magyarosította. Miskolcon 1832. febr. 
4-én került színre. »!Rolla lialáJaK, Bzomorú-
játék 5 felv. Kotzebue után, Debrecen, 
1832. márc. 10. sEleonora, a sir meny-
asszanya<í, Bzomorúj. 3. oszt. Irta Holtey 
Károly, 1830-ban. Magyarra fordította a 
kassai színjátszó társaság számára, Debre
cen, 1832. szept. 13. »Macbetb<í, dráma 
5 felv. Shalcespeare ,után ford'. Debrecen, 
1832. szept. 29. »A doctor és paticárius«, 
vj. 4 felv. Kassa, 1832. sMátyás napja 
Soroksáron«, vj. 3 felv. Miskolc, 1832. 
dec. 26. »A loppantók«, vj. 4 felv. Mis
kolc, 1833. jan. 20. »A jelszócí, szín
játék 4 felv. Budán, 1834. aug. 5. »Mol-
nár és gyermeke« (Uaupach után), ezmű 
5 felv. 1835. jún. 11. »A dugárusok«, 
vj. 4 felv. Nagyvárad, 1835. szept. 17. 
»Két szék íközt a pad alatt«, vj. 2 felv. 
1836. febr. 9. »A bűvös hölgye, vj. 2 
felv. (Kotzehue után). 1836. febr. ~ 
Gyermekei: Antóma (Csabay Pálné), Te
rézia (László Józsefne) és Álojz'ia (Lujza) 
színésznők (L. o.) 

Eder Pá l , (sopronyi), levéltári segéd, 
É. György (L. o.) színész unokája, sz. 
1861. jan. 24. Szatmért, liol iskoláit is 
járta. 1878-ban Pesten jogot hallgatott, 
majd jogígyakornok lett a fővárosi tiszti 
ügyészségliél. Színdarabjai: »A féltéke
nyeké, vj. 1 felv., előadták 1886. jan. 20. 
Szatmárt. »Szerelmes bankár<í, boh. 1 
felv. »Jegyes 1 éiiára«, VJ. 1 ^felv. 1886. 
márc. 16. U. o. (Utóbbival nyitották meg 
a te,tai Esterbiázy-színliázat 1889. márc. 
16.) »Fanchon szerelme«, operett 1 felv. 
MerJcler Andor zenéjével; előadták 1890. 
febr. 24. Budapesten, az Operában és 
1891. Győrött. »A Kádár-leányok«, ered. 
népsz. 3 felv., zenéje: ÍOKÍ^Ü Gézától. Az 

1889-iki népszíniműi pályázaton első he
lyen dicséretet nyert. »A tanácsos úr 
meny asszon ya«, operett, zenéje StojaUovics 
Jenőtől. 1884. 

Éder Teréz, színésznő. (Lásd: László 
Józsefne.) 

Edl Károly d'r., mocsoládi (Somogy 
m.) lakos, 1869-ben elhalálozván, végren-
deletileg 1000 frtot adbmáuyozott a Nem
zeti Színháznak. 

Edvi Illés Károly dt., ügyvéd, sz. 
1843. Aradon, megh. 1919. ápr. 6. Buda
pesten, 76 éves korában. Előbb kir. ügyész 
volt, később, miután inegvakult, ügyvéd 
lett és emellett nagy munkásságot fejtett 
ki a büntetőjog és a publicisztika terén. 
Egyike volt a legkiválóbb büntetőjogár 
szoknak, vak létére is nagy és szövevényes 
bűnügyekben szerepelt mint védŐ. Szín
műve: »Cifra Juci«, uépsz. 3 felv. Bem. 
Krecsányi Ignác társulatánál, 1888. ápr. 
havában. 

Edvi Il lés Lászlój hírlapíró, sz. 1855. 
aug. 21-én, Júsz^erémjhen, hol atyja or
vos volt. A gimnáziumot u. o. és Eélegy-
házán végezte. 1876-ban hírlapíró lett. 
Szakmunkiája: »A tmagyar színügy és szín-
ügygyámolító egylet fogyatkozásai.« (Név
telenül, Arad, 1878.). »EladÓ leány«, mo
nológ, u. 0. 1889. Színművei és fordításai: 
»Eatinicza<í, 1876.. »Az oroszlán éb'redése«, 
operetté 3 felv. Brandt után. 1877. »Du-
barrynéíí, operetté. 1878. »A pont d'ar-
cyak«, szmŰ, Sardou után 5 felv. 1878. 
sElsa herc6gTiló'«, 1879. »A harangozónéff, 
eredeti nszmű, 3 felv. 1880. »A gascognei«, 
operetté 3 felv. 1880. »Nisida«, operetté 
3 felv. 1880. »Hófeh6rke«, látványos 
szmű, 5 felv. 1880. »A hiárom' testfír<í, 
operetté 3 felv. 1881. »A velencei éj<í, ope
retté 3 felv. 1884. »A szép illatszerészné, 
operetté 3 felv. 1884. »Kandaules királyK, 
J\ÍeilhaG után, szmű 1 felv. »Pályadij' és 
íeleség«. »Hadj^árat a békében-K (Moser és 
Schönthan.) »Nagyharang. (Blumenthal 
Oszkár.) 

»E finita la commedia.<í (Vége a ko
médiának.) Eégi olasz szokás bejelenteni az 
előadás végét e szavakkal a közönségnek. 
Szálló igévé lett. 
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Effektus Egész világ meg a hajdú 

Effektus ^ ezemléltet{ő hatás. Külső 
pompa, világítási trükk, satiszták szerep
lése, felvonulások, minden, amivel a ren
dező leleményessége elkápnáatat és sikert 
arat. (Kunoss Endre szerint E ^ íha-
táe, foganat, siker. »Gryalulat<í c. könyvé-
b!ol. Pest, 1885. 30. oldal.) 

Effendi (Schneider) Is tván, színész, 
sz. 1858-ban, Konstantinápolyban. Színi-
pályára lépett 1877. júl. havában, G-e-
roffy Andornál. 

^ g e d i Mari, énekesnő. (Lásd: Mar-
czell Gézáné.) 

Égeni Elek, színész és súgó. 1842. máj. 
Q-&n lépett a pályára. Munkái: »Nemzeti 
Színházi emlékkönyv«, Szeged, 1856., 
1857., 1858. 1860. évre. sSzinbázi Emlék
könyv, Nagyvárad- 1858-ik évre. Neje: 
Schafhüthel Antónnia, színésznő, 1853. 
máj. 20-án lépett színpadra. 

Egér (Az). Vígj. 3 felv. Irta: Paille-
ron. Ford. Fáy J . Béla. Elsíő elŐadiása 
1888. ápr. 13-án. volt a Nemzeti Saíuház-
ban. Szereposztása: Moisandné: Felekyné, 
Clotilde: Hegyesi Mari, Moisand Martba 
Csillag Teréz, Rimbaud Pepa: Helvey 
Laura, Sagancey Hermine: Lánczy Ilka, 
Simiers Max: Náday Ferenc. Többször is 
felújították. Többek között 1913. márc. 
31-én. 

Egervár i (Potemkin) Ágoston, színész, 
sz. 1858-ban, Esztergomban. Színipályára 
lépett 1880. okt havában, Hubay Grusz-
távnál. 

Egerváry Ignác , kegyes tanitórendi 
kormányzó, sz. 1751. márc. 12-én, Zala
egerszegen, meg'h. 1809. ápr. 26-án, Pes
ten. Színműve: »Artaserxes«, szomorú já
ték 3 felv. Metastasio Péter után olasz
ból fordította, Pest, 1793. (Magyar Szín
játék, IV. k.) 

Egervár i Po temkin Ödön, budapesti 
egyetemi könyvtártiszt, sz. 1823. febr. 4-én 
NagysHlván (Sáros m.), megh. 1895. febr. 
I6^án, Budapesten. Iskoláit Eperjesen járta 
és Jászberényben folytatta; 1837—1839-i.g 
Egerben tanult. Eleinte papnak készült, de 

nem érzett sok kedvet hozzá. Szülei elhalá
lozása után Roskoványi Ágost kanonok, aki 
egyideig gyámja volt, megvonta tŐle a 
szokott segélyt, mire egy gzép napon be
állott színésznek az éppen Egerben működő 
Ujfalussy Sándor és Ballá I ^ o l y színLgas-
gatók társaságához. Nyolc évet töltött jó-
ban-rosszban e rÖgÖs pályán és ezen idő 
alatt »Udvari« névvel szerepelve bebaran.-
golta az egész országot és csaknem minden 
szerepkörre felhasználták. 1848-ban hon
véd. 1849~ben (dec. elejétíől 1850. jún. 
elejéig) ismét színészkedett. Volt Tatán, 
Gyprött, és végül Egerben befejezte műkö
dését. Színészeti cikkeket írt a »Színházi 
Látcsőbe« (1863), a »Világ Krónikábaa 
(1886). »A magyar színészet 1848—49-
ben« címmel. Az 5 buzgólkodásának kö
szönhető Déryné naplójának létrejötte. 
Színművei: »Thurzó János«, tört. dráma 
5 felv. Bem. 1868. mtárc. 22. Nemzeti 
Színház. »Petőfi« tört. látv. szmű 5 sza
kaszban. Zen. szerz.: Jakóbi I. Bem. 1873. 
Budai Színkör. »PetŐ£i és Bem<(, látv. 
szmű 4 képben, tört. csoportozatokkal, ze
néje: Nikolics és Állagától. Bem. 1886. 
júl. 10. Budai Színkor. (Ezt a darabot 
Molniár György rendezte nagy bravúrral, 
csataképekkel, a nyitott színkör kapuján a 
Gellérthegyre való kilátással.) »PetŐfÍ élete 
és halála«, tört. szmű dalokkal és nénaa-
képekkel, 4 szak. 1891. szept. 2. Budai 
Színkör. »Szodoma és Gomorra«, látv. szín
mű 4 felv. 1873. Városligeti Színkör. »Aa 
avari iárva«, szmű 4 felv. 1874. vidéken. 
)>Ki lesz a szolgabíró ?« szmű 4 felv. 1874. 
vidéken. »Bernát Gazsi és a nemzet bá-
rója<í. Életkép 3 felv. 1875. Budai Szín
kör. Zenéjét írta: Káldy Gyula. »Kolum-
bus Kristóf (nem került színre). 

»Egész világ I« — kiáltja a vidéki 
ügyelő a társalgóban, vagy az öltÖzŐk fo
lyosóin, ha az egész operett-együttes jele
nése következik!. (A hívó saóra természete
sen büntetés terhe mellett mÁndenkinek be 
kell menni a színpadra.) 

Egész vi lág meg a hajdú. (Idézet 
a »Oigány« c. népszínműből.) Mikor a szí
nész valamely pletykának látsaó hírről kér
dezi, hogy lat mondjon, ha a fornást kér
dezik, azt felelik neki: »Az egész világ 
meg a hajdu.« 
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Eggei't Márta Egressy (Galambos) Béni 

Egger t Márta, színésznő, sz. 1912. ápr. 
17-én, Budapesten. Nem járt színészisko
lába, azonban énektanulmányokat végzett 
S. Gervay Erzsinél. Első fellépése a Ma
gyar Színházban volt a »Párizsi kirakat« 
c. vígjátékban, Sorette szerepében, mely-
lyel Ggy csapásra meghódította a közönsé
get és a sajtó is szép jövőt jósolt neki. In
nen külföldre ment, Stockholmban a 
»Rolph<í című revűten volt nagy sikere, 
amelyben csak klasszikus számokat adott 
elő. Ezután a Fővárosi Operett Színház 
sietett tagjai sorába szerződtetni. »Az "utolsó 
Verebély-lány<í Annuska szerepe is sikert 
hozott számára, úgyszintén osztatlan el
ismeréshez jutott a »Kikelet ucca 3.« e. 
operettben, ugyancsak Annus szerepében. 

Bgo (Fried Margit) , írónő, sz. 1881-
ben, Budapesten. 1899-ten jelent meg eleő 
tárcája a Pesti Hírlapban. 1905-l^n a 
Pesti Napló munkatársa lett. 1912. jun. 
havában, a Halmos-féle pályázaton »Mi em-
berek« c. vígjátékát eleí^elyen dicsérteik 
meg. 

Egressy Ákos, (Galambos), színészi és 
színészakadémíai tanár, sz. 1830. nov. 9-éin, 
Kassán, megh. 1914. dec. 25-én, Biickpes-
ten. Atyja Egressy Géhor (L. o.) anyja 
Szentpétery Zsuzsanna, Szentpetery Zsig
mond) színész nővére. Iskoláit Pesten, Ko
lozsvárott, Miskolcon és Késmárlíxia vé
gezte. Már 1838-ban játszott gyermeksze-
repeket a Nemzeti Színházban, így 
»Norma« gyermekét, »Coriolan« fiát • ós 
részt vett az angyalok, gnómok, szerecsen-
fiúk kartáncaiban is. Az 1848—49-iki sza
badságharcot végigküzdötte, mint segéd
tiszt, atyja mellett. A világosi fe^verle-
tétel után az osztrák seregbe sorozták, hon
nan később mint husaáTÍŐhadnagy lépett 
ki. 1864-hen színipályára lépett és ugyan
ez évhen tanárrá nevezték ki a színeszaka-
dém'iára. K.Özben 1853-ban Németország
ban jiárt tanulmányúton, iSöl-bten Francia-
orsaágot járja, innen 1862—63-han Olaszh 
országba megy, szorgalmasan látogatva az 
elsőrendű színházakat. Visszatérve, mint 
jellemszínésa és igazgató működött az or
szág nagyobb városaiban, Kolozsvárott, 
Debrecenben, Kassán, Temesvárott, Szege
den, Miskolcon, Aradon stb. 1866. szept. 
12-én fellépett a Nemzeti Színházban, 

mint vendég »Hamlet«-ben. 1868—69-ig 
miskolci színigazgató. 1870. május havá
ban újra vendégszerepel a Nemzeti Szín
házban »Essex gróf«-ban. 1878. április 
10-én mér mint szers^ődött tag először ját-
srák a »Velencei kalmár« Shylock-jában.. 
Hazánkban ő hozta először színre Shakes
peare »János király«-át, 1867-ben, Kolozs
várott. Ugyanő adatta elő vidéken először 
»VIII. Henrik«-et 1870-ben, Miskolcon. 
Számos cikke jelent meg a »Színivilág« és 
»A színpad« c. szaklapoklan és a napila
pokban is. Kiadta atyja hátrahagyott 
munkáját: sEgressy Galambos Gábor em^ 
léke{< és »A színészet iskolája« o. köny
veit. (Pest, 1867. és 1879.) Önálló mun
kái: » Emlékeim az 1848—49-ild szabad
ságharc ide]éb'ől«, Budajffist, 1893. »Fes-
tett világ«, Budapest, 1906. »Petőfi Sán
dor életébék, Budapest, 1909. — 54 évi 
működés után 1904. április 18-án elbú
csúzott a színpadtól »Maobeth« címszere
pében. Fjőbh szerepei voltak: Macbeth, 
Hamlet, Shylock, IV. Henrikben Percy, 
I I I . Richárdban Edward, Aranyemberben 
Ali Csorbadzsi stb. Egressy Ákos már kora 
ifjúságától kezdve hajlott koráig legszíve^ 
sebben Shakespeare-szerepeket játszott. Jú 
lius Caesarban monumentális volt fejedelmi 
tartásával, nemes páthoszával az ig^zi Cae
sar illúzióját adta. Lelkiismeretes, törekVő 
színész volt m'indig. Neje: Peth^y. Ilona, 
megh. 1909. aug. 17-én, Budapesten. Lujza 
és Kata leányai 1909. október 5-én az 
Orsz. Színészegyesületílől gyakorlati enge
délyt nyertek. 

Egressy Árpád, (Galambos), színész, 
Eg;reesy Gábor ifjabbik fia, sz. 1836-ban 
Budm, megh. 1869. febr. elején Pesten. 
1862-b6n lett színésszé a vidéken. 1863, 
szept. 9-én fellépett a Nemzeti Színházban 
sBrankovics Györgyx Geriő szerepében. — 
1866. máxc. 28-án szerződtették a Nenizeti 
Színházhoz és mint ilyen, elsŐ feUéptei 
1866. ápr. 22-én volt Szigligeti »Csikóaí< 
c. népszínművében, Ormódy Bence szere
pében. 

Egressy (Galambos) Béni, színész, 
színműíró és zeneszerző, Egressy Gábor 
Öccse, sz. 1813-ban, Kf^Hncon, (Borsod m,) 
megh. 1851. júl. 15-én, Pesten. Iskoláit 
otthon , járta, majd Miskolcon és Sáros-

— 389 — 



Egressy (Galambos) Béni Egresi}' Gábor 

patakon folytatta. Atyja korai halálával 
abba kellett hagynia a tanulást és segédta
nító lett Mezőcsáton, majd Szepsiben. Mint 
ilyen látogatta 'meg a kassa,i színtársulatnál 
működű bátyját és e látogatás hatása alatt 
szakított eddigi pályájával és beállt kar
dalnoknak. Mint ilyen bek!óbbrolta a ma
gyar vidéket különböző színt'ársulatolckal. 
Eddig inkább hajlama, mint tudása ve
zérelte, ezért folyton bővítette ismereteit, 
megtanult olaszul, franciául és nemzetül, 
megismerkedett a zene elemeivel és képez;te 
hangját, mert tenorista szeretett volna 
lenni. E célból 1838-ban Havi Mihállyal 
Milánóig gyalogolt.-Itt — blár nélkülözések 
között — szorgalmasan • tanult. Hazaérve 
1843-ban a Nemzeti Színház kardalosa lett, 
de zeneszerzéssel is foglalkozott. Összesen 47' 
zenemuvet írt, melyek közül 35 nyomta.tás-
ban is megjelent. Dalai, hallgató nótái 
hamarosan népszerűek lettek, leghírcseb'b a 
Szózat zenéje, melyet Vörösmiarty versére 
írt. Bartay András Nem'^ti Szinhiázi igaz
gatósága alatt tűztek ki pályázatot Köl
csey hazafias költeményeinek miegzenésité-
sóre. E. pályamunkáját koszorúzták meg 
a díjjal, meg is tapsolták (1843.), dfe 
csakhamar elfeledték és csak szer2^jéiaek 
halála után egy évtizeddel talált általá
nos elismerésre. 1848-ban honvédnek állt és 
mint i^hadnagy, Klapka seregével kapi
tulált. Késob^b a Nem^^ti Saínbiáznál kar-
igazgató lett. 2eneszerzeményein kívül 
egyéb munk^ái: »Két Sobrií<, népszínmű, 
melynek zenéjét is Ő szerzetté. Erkel Fe
renc iiárom operájának: »Báthory Aíária« 
(Pest, 1840. aug. 8.), »Hunyadi Láazílm 
(pest, 1844. jan. 27.) sB^ánk bán« (Pest, 
1861. márc. 9.), ^ írta a szövegét. Ezen
kívül 19 opera szöveget fordított magyarra 
és 60 népszínművet, melyek a Nemzeti 
Színházban kerültek színre. Eordításai: 
»Bobin orvos«, vj. 1 felv. »Senneterre 
miárkiné, vagy égy napi kacérság«, vj. 3 
felv. Irbák: Mellesville és Duveyrier. — 
»Elégtétel<í, vj[. 2 felv|. Irta Scríbe. »Az 
árva fiú«, dráma 5 felv. Ir ta: Dinaus és 
Lemoin. »Emani«, nagy opera 4 felv. 
Ir ta: Piave. (Zenéje Verditől.) »Lamimer-
moori Luciaíi, nagy opera 4 felv. Ir ta: 
Bomani Félix, zenéje Donizettit'Ől. »Dio-
genes«, szmű 3 felv., €igy előjátékkal. Irta: 
Pyat Bódog (ford. Csepreg'íiy Lajos-sal). 
sCharlotte kapitány«, vj. 3 felv. írták: 

Bayard és Dumanoir, ford. Csepreghyvel, 
sttí. 

Egressy Gábor. A magyar színészet 
történetének legdicsíó'ségesebb neve; művé
szete a magyar színjátszás legnagyobb ma
gaslataként él a köztudatban. A borsod
megyei Lászléfalván S2;ületett, 1808. nov. 
3-)áii. Családjának neve a régibb hiedelem 
szerint Egresi Galambos, életírója: ."Ra-
kodczay Pál szerint Egresi és Galambos 
Egressy volt. Atyja, Pál, kiváló szónoki és 
zenészteh'etséggel s mennydörgő hanggal 
megáldott ref. pap volt, ki őt is papnak 
S25ánta s gondos nevelésben részesítette. De 
miskolci diáksága idején az akkor ott mű
ködő jeles színtársulat a- művészi pálya 
inánt ébreszt benne lebirli'atatlan vágyat s 
atyja tilalma ellenére mint theológus beáll 
a Rozsnyón já-tszó magyar színtársulathoz. 
Gombos Imre »Esküvés«-ének Angelo szol
gája szerepében lép föl először (1826.). 
Eleinte vándortársulatoknál működik), a leg-
alantasa-bl> teendőkbe szorítva. Fényes mű
vészi pályafutása csak Kassán indul meg, 
hol öt esztendőt tölt. A híres abauj-kassaá 
tái'sulatnak két részxe szakadása alkalma-^ 
val, 1834-ben, a Kolozsvárra távozó cso
porttal tart s itt jutalom játékául Katona 
»Biánk bán«-ját választja. Ez az addig 
méltánylásra nem' talált tragédia első hite
les eló'adása (1834. aug. 30.). E. Ottó 
szerepét játszotta. A követkeaŐ év áprilisá
ban a budai társulathoz szerződik, mely
nek csakhamar egyik legb&csvágyó'bb' s leg-
kitartóbb tagjává lesz. Sokat tanul idősebb 
társaitól, különösen MegyeritlŐl, a termé
szetességre, »szerep egyéni tésre« tÖrekvŐ szín
játszásnak első nagy magyar képviselőjétlŐl, 
1837. tavaszán Bécsbe gyalogol, hogy ott 
a német színészet kiválóságainak tanul
mányozása utján fejlessze ismereteit. Kü
lönösen Scbrődernének, a nagy tragikának-
játéka ragadja el s ösztönzi tovább abba 
az iüányba, amelybe Megyeri indította el. 
BécsblŐl való visszatérése után elsŐ tagjai 
közé szerződteti a Nemzeti Színház s en
nek ünnepélyes megnyitásán (1837. aug. 
22.) Vörösmarty ünnepi játéka: az »Árpáxi 
ébredése« költőjének szerepében az,ő ajkáról 
hangzanak el az elsj'ő szavak. Eleinte szerel
mes szerepeket kell játszania, de a lélek
tanira irányuló érdeklődését ezek nem elé
gítik ki s szivesebben vállalja a szelleme-
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sebb, finomabb' cselszövŐi szerepeket. Gon-
dolkodtó és tanulni vágyó művész hírében 
áll, de érzékenységén nem' tud uralkodni 
s a legcsekélyebb sérelem hatása alatt is 
kedvetlenné és vontatottá válik: játéka. Nem 
is egy év múlva, 1838. júliusában, a drá
mai és operai tagok közt elmérgesedett vi-
S23álynak s az igazgatóval vívott tollhar-
cának következtében megválik a Nemzeti 
Színháztól s \-idéken játszik. Általáji ké
sőbb is sokat vendégszerepelt vidéken s ez 
nagy haszonnal járt művészi fejlődésére. 
Gyakran ismételhette királó szerepeit s 
ezekben virtuózzá lett. A pesti üres házak
kal szemben vidéken nagy közönség eJŐtt 
játszott B ez fokozta becsvágyát. Elmond
ható róla, hogy Pesten tanult, de vidéken 
tökéletesedett. Hat esztendő alatt csak rö
vid időre tudta visszaédfesgetni a Nemzeti 
Színházhoz a közönség szeretetei s a kritika 
elismerése. Vidéki vendégszereplései során 
megtakarított pénzéből 1843. Őszén meg
valósítja régi vágyát, tanulmányútra megy 
Párizsba s itt különösen Eachelt, a nagy 
francia tragikát bámulja, ki akkor volt 
ifjúsága és művészete legszebb virágában. 
Tanulmányairól érdekes cikkekben számol 
be a »Honderű« és a »Peati Divatlapíí ha
sábjain. Hazatérve, 1844. áprilisában a 
Nemzeti Színházhoz szerződik s az idpsebb 
Lendvay ilártonnal kel nemes művészi ve
télkedésre, mely mindkettőjük művészetére 
fejlesztően hat. Ugyanazt a szerepet fel
váltva jiátsszáfc s győztes marad a szerep 
birtokában. A szabadság-harc eseményei le
sodorják művészi pályájáról. Az emléke
zetes máre. 15-én »Bánk«~ot adták s 'ő 
Peturt játszotta, de a köziönség a I I . fel
vonást félbeszakította s a sNemzeti dal«-t 
követelte. E. fekete magyar ruhába öl
tözött, kardot kötött, s tomboló lelkese
dés mellett úgy szavalta el a »Talpra, 
magyar !<(-t. Egyideig még játszik, de 
egyre jobban belevegyül a hazafias moz
galmakba. Részt vesz Kossuthnak a nép
felkelés szervezésére tett útján, majd kor-
niánybiztosságot vállal, később mint gue-
rilla-vezér harcol. Oldalán Ákos fiával rés4; 
vesz Budavár bevételében, majd a seges
vári csata után Törökországba menekül. 
Itteni sanyargatásait »TörökországÍ nap-
lójá<í-ban írja le. Egy év múlva ke
gyelmet nyert, s hazatért, de a szín
padtól egyelőre el volt tiltva. Csak 1854. 

máj. 10-én léphetett fel »Lear« címsze
repében, a közönség nagy szeretettel fo
gadta, de a színház még mindig nemi szer
ződtethette, úgy, hogy vidéken kellett küz-
ködnie, sokhelyt műkedvelőket tanított be 
s ezekkel játszott. Csak 1855. ápr. _9-én 
léphetett fel mint szerzMtetett tag s innen 
kezdve egészen haláláig pályája a diada
lok folytonos sora. 1856-ban indul meg 
művészetének tetőződéee: »Brankovie' 
György« címszerepével, melyr'ől művésze
tének ezt az egész szakát Brankovics-kor-
szaknak nevezi Eakodczay Pál. 1860-ban 
megindítja a »Magyar Színházi Lap<í-ot, 
mely azonban támogatás híján egy esz>-
tendő múlva megszűnt. írói mtmkiássága 
s művészi kiviálósá.ga elismeréséül a Kis-
faludy-Társaság is tagjai sorába választja 
1863-ban. A következő évben vég'zetes ka
tasztrófa akasztja meg diadalmas művé
szi emelkedését. 1864. jún. 26-án Bolin-
broke-ot játszotta Seribe »Egy pohár vÍ2!« 
című vígjátékában. Nagy indiszpozicióval 
küzdve játszta végig szerepét s elpadás 
után szélhűdés érte. Gyógyulása alatt kü
lönös kedvvel buzgólkodott a Színi Ta
noda létesítésén, mely 1865-ben csakugyan 
meg is jiyílt s első tanláira E. lett. s elmé
leti vezérfonalul megírta tanítványai saá-
níára »A színészet könyvé«-t. Ebben az 
évben miár a színpadon is fellépett, bár 
egészsége nem tért vissza többe. 1866. júl. 
30^n, egy forró nyári estén, legfárasztóbbi 
szerepében: »Brankovics GyörgyK-ben lé
pett fel. E darabnak nagy jelenete, mikor 
megvakított fiait egymásután eléje veze
tik, őt magát is mindig nagyon megha
totta. E jelenetben id,ő elŐtt eszméletlenül 
roskadt Össze ez este, eszméletét, nem is 
nyerte vissza többe s lakásán éjjel egy és 
két óra közt elhunyt. Temetése aug. 1-én 
ment végbe ezrekre menő tömeg kíséreté
ben. Gyászbeszédet s a Kisfalud^y-Társaság-
ban emlékbeszédet Szigligeti Edb mondott 
fölötte. E. nem volt a szokott értelem-ben 
vett színésztemperameintum; hiányzott be
lőle a könny^ség, a bohémségl. Egész pá
lyáján az a törekvés lelkesíIvetté, h o ^ a 
magyar színészetet mennél magasabbra 
emelje. Minden szerepét rendkívül elmé
lyedő komolyságiglal vette, a legapróléko-
sabb részletekig kidolgozta és gyakran 
sokkal inlíább az eszével játszott, hogysem 
a nagyközönséget el tudta volna ragadhi. 
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Sokszor felhozzák hidegségét, de fényes 
sikerei mégis azt bizonyítják, hogy őszinte 
és mély átórzésre is képes volt. Amit kül
sőségekben megtagadott tőle a természet, 
azt gondos számítással igyekezett pótolni. 
Plasztikusan szép termetű, de csak kö-
2sépnagyságú volt; ezt a hiányt hŐsi sze
repeiben szoborszerű tartással s méltóságos 
járással igyekezett feledtetni. Megjelenésé
nek előkelőségét nagyon filősegítették sza
bályos arcvonásai, sastekintetű, acélszürke 
szemei s egész gVönyÖrű, hódító intelli
genciát sugárzó, caesari feje. Hajlékony, 
tenorszerű hangja se volt elég'gé erŐs 
szerepedre; ezt a fogyatkozását is igondos 
beosztással, a hangsiHy eltolásaival áigye-
kezett pótolni, ezért tűnt fel sokszror sza
valata éneklés formának', hangsúlyozása 
idegenszerűnek. Sokszor kelleténél jobban 
halkította a szót, szemével és arcjátékával 
pótolva a hang'ot e virtuóz módra aknázva 
H a suttogóhang hatását. 

Sokoldalú művésztehetség volt; Petőfi 
azzal jellemzi, hogy társai csak eg^^es 
hangszerek, ő magfa pedig .egész zenekar. 
Játszott szerelmes, bonvivaut, sŐt komikus 
szerepeket is, nagy sikered voltak cselszövő 
és raisomieur alakításainak, de leg'inkább 
szívéhez nőtt s legdicsőségiesebb szerepei 
a nagy tragédiáknak, különösen Shakes-
peareéinek hŐsei voltak. Shakespeare-nek 
színészi ábrázolás útján való népszerűsí
tése körül neki van a legnagyobb érdeme 
hazánkban. Joggal nevezte el Greguss 
Ágost »Magyarország Garrickjé<í-nek. 

Az 8 színészi eszménye az, akiben lele
ményes képzelet és fogékony érzés száimátó, 
nagy inteUi'gienoiával társul. Csak ez ké
pes annak megyalósíbására, lamít ő »a 
színpadi e l ő a ^ non plus ultrájáí<-nak 
tekint: a tökéletes egyséig* létesítésére. Ezt 
pedig az ábrázolt jellem egységes felfogá
sában s ennek [megfelelő leszl^özökkel és 
módon látja. Vezérelve az Tolt, hogy a 
színész érzésével és képzeletével teremt 
ugyan, •mégis egész játékát az értelem 
kormányoziza. Az Ő játékában csakugyan 
tehetség és tanulmány iiemes '(összhanggal 
egyesült, ö volt a legintelligensebb s G>gy-
szeramind a legtanultabb színészünk. Legj-
híresebb shakespeare-i alakításai Hamlet, 
Othello és Lear voltak, melyekről tanul
ságos elméleti, fejtegetéseket Is bocsátott 
közre. Kortársai egyébként Coriolanust 

tartották legjobb shakespearei szerepének. 
Petőfi nagy elragadtatással írt I I I . Ed-
chardjáról, de viszont mások erős kifogá
sokkal illették ez lábrázolását. Híres ma
gyar szerepei közül jnindössze kettőről 
van valamennyire elképzelhető leírásunk: 
Brankovies Györgyről s Bánk bánról. Sze
repeinek sokaságából kiemelkedtek még; 
Macbeth, Antonius, Július Caesar, IV. 
Henrik, Kean, Garrick, Moor Perenc, XI I . 
Kái'oly, Bolinbroke, Péter cár, Gritti, 
Petur bán, Mátyás Idrály, Juranics, stb. 
Híres komikai szerepe volt Krumm Éliás, 
Kotzebuenak Legjobb az egyenes út című 
darab jálmn. 

E.-nél áhítatosabb odaadással senki sem 
élt művészetének. Ennek szentelte életét 
8 távoltartva magát ja színházi élet ki
csinyes marakodásaitól és áskálódásaitól, 
folyton tanult, dolgozott és játszott. Pá
lyája nemcsak méltó büszfesége, hanem 
vonzó példaképe is ^ magyar színészet
nek. Születésének százados évfordiulóját, 
főként az Országos Színészegyesület buz-
golkodására, 1908-b&n ünnepelték s em
léktáblával jelölték meg szülőházát. Leg
behatóbb életrajza, mely a korabeli színé-
szeti viszonyokat is részletesen ismerteti, 
Rakodezay Pál két kötetes könyve: Eg
ressy Gábor és 'kora. 1911. Művészetének 
beható elemezését nyújtja Kéky Lajos 
tanulmánya: A nagy nmgyar jellemszi-
nész-triász. Uj Maigyar Szemle, I I . évf. 
(1921.), I IL k. 88—104. l. 

E. bensőséges, szép családi életet élt. 
Felesége Szentpétery Zsuzsika (1816— 
1888.), Sz. Zsigmond' húg'a, híres szép
ségű asszony, jó feleségi és dolgos család
anya volt. Gyermekeik: Ákos (1830— 
1914.), a Nemzeti Színbjáz tagja, Etelke 
(1834—1909.), Teleky Károly festőmű
vész felesége és Árpád (1836—1869.), 
előbb katonatiszt, később színész. 

(KéJcy Lajos.) 

Egressy Gáborné, Szentpétery Zsu
zsika, színésznő, sz. 1816-ban, Gyürén 
(Szabolcs m.), megh. 1888. ápr. 13-án, 
Bvdapesten. Atyja Szentpétery Zsigmond 
(L. o.) híres jellemszínész volt és ő is 
a színészethez került és járta a híres út
törők rögös útját. A 40-es érékben^ a 
Nemzeti Színházhoz jutott, ahol apróbb 
szerepeket játszott. 
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EgTGssy Gábor niint Mátyás király. 

líar.il)ás utii]i festette: Kassai Tidor. Ei-eiletijo az Orsz. Szíuészegyosület imizeumábaii. 



Eírri Anna Eorri színészet 

Egri Anna, saíuésznő, sz. 1903. Ká
polnán (Heves m.), Színipáljára lépett: 
1923-baii. — Férje dr. Lengyel Ijászló. 

Egri Berta, színésznő, sz. 1890. máj. 
16. Mezőkövesden. Színpadra lépett 1904-
ben, Győrött. Játszott ezmtívül Kassán, 
Pozsonyban, Brassóban, Losoncon, Deb
recenben, Budapesten a Városligeti Szín
körben stb. — 1911. aug'. 26-áQ férj
hezment Szálai Gyula színészhez. 

Egri János, (Schweiner), színigazgató, 
sz. 1810. Egerben, megh. 1846-ban. Az 
egri akadémia bölcseleti osztályából lépett 
a színpadra, melyen úgy a drámai, mint 
a komikus szerepekben szép sikert ért el. 
Hangja megnyerő, eiiőteljes, szavalata ki
fogástalan volt; arról volt ismert, hogy a 
természet-es szavalást ő honosította meg a 
vidéki színészek között. 1840-ben igazgató-
tái'sa volt Bartók Józsefnek. — Neje: 
Kratochoill Antónia, sjánéaznŐ, kivel 1843. 
ifarsangján lépett házasságra. 

Egri Jenő, színész, sz. 1877. dec. 23. 
Budapesten, megh. 1903. nov. 11. U. o. 
Színipályára lépett 1894. virágvasárnapján. 

Egri Jenő, színész, sz. 1878. júl. 10. 
T&nkén (Bihar m.). Színipályára lépett 
1904. jún. havában. 

Egri Kálmán, jeles népszínműénekes, 
sz. 1842. nov. 15. NagykárólyhíM, megh. 
1907. aug. havában, Kiskunhalason. 1863. 
jún. 25-6n Kocsisovszky Jusztin társulatá
nál színész lesz, majd Nyiri Györgynél 
működik. 1869-ben színigazgató lesz, de 
csak 15 hónapig bírja el a terhes munkát. 
1872-hen Völgyi Gyöng^yhöz szerződött el 
Kecskemétre. 1874-ben a budapesti Mik-
lóssy Gyula-féle színháznál találjuk, azután 
vidékre, Egerbe, Kecskemétre megy. 1875-
ben népszínmuénekes lett és mint Göndör 
Sándor megalapozta hírnevét. 1876-hau a 
debreceni színház tagja volt, 1877—1881. 
a Népszínháznál működött. Az új szegedi 
színház fölépülésekor Szegeden játsított, hol 
1888. febr*. 8-án :ülte meg 25 éves ju
bileumát a »Parlagi Jancsá« címszerepé
ben. 30 éves jubileumát 1893. febr. 9-én 
ülte meg Déván, ugyancsak a »Parlagi 
Jancsi«-ban. Az utóbbi id'őben a buda
pesti Műszínkör rendezője volt. — Első 

neje: Sáska Juliánná, megh. 1874. ápr. 
18-án. Érmihályfalváai. Második neje: 
Fretska Mária, megh. 1895. okt. 27-én, 
Nagyszebenben. Harmadik neje: Rónai 
Kovács Karola, ez. 1853-ban, 1875-ben 
lett színésznő. A pályán 21 évig műkö
dött. 1907. jan. 1-én nyugalomba vonult. 
Megh. 1920. febr. 26. Kiskunhalason. 

Egri Nyomda Bészvénytársaság, 
1909. ápr. 6-án az Orsz. Színészegyesü
let nyugdíjalapjára 200 K-t adományozott. 

Egri színészet. Egerben aa első ma
gyar színielőadflfit 1754. jún. havában tar
tották gróf Barkóczy Ferenc püspök pa
lotájában. Színre került Faluéy Ferenc 
»Constantinus Porphirogenitus« c. darabja. 
A szereplők tanulóif jak voltak. (Fővárosi 
Lapok, 1884. febr. 1., tárca.) Hivatá
sos színészek először 1800 őszén jártak 
itt. Kelemen László tagjai, azután 1806-
ban, később 1815. jún. 22-én játszottak 
itt. Nagy János ig^azgatása alatt. Színre 
került: »Ki-ki a maga háza előtt seper-
jen« c. színmű. Tajgok voltak: Újvári, 
Benke, Murányi és neje. Nagy Károly, 
Komlóssy, Divéky, KŐszeghy, Németh, 
Kontz, Déryné, Benkéné, Pápaáné, gyer
mekszereplők : Murányi Lajos és Lotti. 
1816. május havában a Pesti Magyar 
Theatrumi Társaság keresi fel a várost s 
játszott »oUy szerentsével, mellynél na
gyobbat nem is reménylhetett«. (Hazai 
és Külföldi Tudósítások, 1816. pünköat-
hava, 29. szám.) 1819-ben Lefévre Te
réz, Murányi Zsigmond, Benke József, 
Déryék, KŐszeghy Alajos stb. játszottak. 
1823-ban Déryné is i t t van. 1828-baji 
a kassaiak jönnek a vái-osba. 1833-ban 
megalakul a kaszinó, ettől kezdve ennek a 
nagytermében állították fel a színpadot. 
1837. május havában Pály Elek, nov. 
5-től dec. 7-ig Ballá Károly igazgató tár
sulata működik itt, tagok között volt: 
Ballá, Balláné, Fülöpné, Soós Anasz
tázia, Szántayné, Déryné, Egri, Farkas 
József, Boldizsár, Könyves Máté stb. Ez 
év május havában a muramelléH társu
lat Balogh István és Hetényi József igíaz-
gatása mellett működött Egerben. Ismer
tebb tagok: Balo|g*h és neje, Hetényi és 
neje, Szőke, Várady, Farkas, Déry Ist
ván. Nyári időben a püspök-kertben ját-
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Egry Géza EfTvénisé '̂ 

szottak, szabad ég alatt. 1840-bon Ballá 
és Ujfalussy tárBigazgatók működtek itt 
6B nevezetes dolog volt, hogy a karzati 
közönség pipált a színházban és leszólt 
a színpadra! A többi igazgatók: 1853-
ban Kőszeghy Endre, 1859. ápr. havában 
Ujfalussj Sándor, 1863-ban Latabáx 
Endre, 1864-ben Láng Boldizsár, 1866-
ban Aradi Gerö, Csabay Pál, 1867-ben 
Németby György, 1869-ben EgtessyÁkos, 
1870-ben Kovács Mór, 1871-ben Manns-
berger Jakab, Karolyi Lajos, 1874-ben 
Völgyi György, 1876—79-ig Hubay Gusz
táv (közben 1877. ápr. közepén Krecsányi 
Ignác és 1878-ban Gerőffy Andor), 18S0-
ban Bokor József, 1881-ben Lászy Vil
mos. Az aréna 1868-ban épült fel, La-
tabár Endre társulata j'átszott benne elő
ször. 1880-baü új arénát építettek; a 
Hunyadi-tére Krecsányi Ignác épített 
színkört, 1882~ben, majd a város is épít 
színkört 1884. aug. 6-án, ÖOO személy 
részére. It t játsziott 1886-ban és 88-ban 
Aradi Gerő színtársulata, Jakab Lajos 
1887-ben, Csóka Sándor 1889—90,Halmay 
Imre 1891—95, Szalkay Lajos 189:6— 
1902. (közben LesZkay András 1898.), 
Tiszay Dezső 1897—99, özv. Tiszay De-
zsőné 1901-ben, utána követíkéaett Deák 
Péter 1900—1903, 1903-ban Németh J ó 
zsef. Az áj színházat 1904. aug. 20-án 
nyitotta meg Ballá KJálmáJi társulata, Gár
donyi Géza prológusával, »Dobó István 
fiZ6lleme« címmel. Utána Dohsa Lajos: 
»István első magyar király<í c. drámája 
került színre. A színházat Légmács Leó 
műszaki főtanácsos tervei szerint Mátray 
Sándor építette, 100.000 K költséggtel. 
Elfér benne 800 né2Ő. Páholyaiuak száma 
37, a földszinten van 234 ülőhely, míg 
az erkélyen 119. 1908-tól huzamosabh 
ideig Palágyi Lajos miskolci színigaz
gatóé volt a színháa bérlete. Ujabban 
Czakó Pál volt az igazgató, Őt követte: 
Heltai Hugó, Gulyás Menyhért és Kar-
doss Géza debreceni társulata. Ez utóbbi
nak kerületéhez tartozik! ma is. ^ 

Egry Géza, színész, sz. 1860. Bzatwárt. 
Színpadra lépett 1876-ban, Kovács Gusz
távnál. 

E g r y Gézáné, színésznő, megh. 1922. 
ápr. 20. Szahadlcán. 

Egyed Aranka , színésznő, ez. 1869. 
máre. 11. Marosvásárhelyen. Megh. 1894. 
márc. 2. Kolozsvárott. Színipályára lepett 
1885. máj. 1. Kolozs\^ott. 

Egyed Lászlö, színész, sz. 1900. okt. 
27. Galambokon, Zalám. Színipályára lé
pett 1924. nov. 1. 

Egyed Lenke , (Fekete Oszkámó), szí
nésznő, sz. 1881. nov. 4. Mm-osvásárhelyen. 
Színipályára lépett 1898. okt. 1. Krecsányi 
Ignácnál. 

Egyed Margit, színésznő, sz. 1872. 
Mwosvásárhelyen. Színpadra lépett 1888. 
márc. 28. 19l5. okt. 1-én egyesülebi ta
nácsülésen nyugdíjazták. 

Egyed Zoltán, (székelyvásárhelyá és pó-
kai), író, sz. 1894. ápr. 19. Válaszúton 
(Kolozs m.). Besztercén és Nagyenyeden 
járt iskolába, ez utóbbi helyen tett érett
ségit, majd Bécsben tanult. 1914-ben be-

. vonult, az orosz fronton harcolt, majd' 
olasz frontra került. Hősies magatartásá
ért kitüntették', a broAz, kis ezüst, nagy. 
ezüst stb. vitézségi érmekkei. Mint had
nagy szereit le. Munkatársa volt a Déli 
Hírlapnak, Esti Kurimuk, szerkesztette a 
Hivalda c. színházi lapot. Ezád'őszerint Á 
Regigei színháai rovatvezetője és a Színházi 
Élet rendes munkatársa. Művei: >:SzerzŐ-
désí<, 1 felv. tréfa, bem. 1916. aug. 19. 
a Modern Színpadon (170-sz;er adták). 
»Ilouge et noirí<, játék 2 felv., bem. 1920. 
nov. 18-án az Andrá^y-úfci Színházban 
(lOl-szer adták). »Égő szoknya«, szmű 3 
felv., 11 képben, hém. 1928. szept. 8. 
a Magyar Színházban. Ezenkívül 21 kis 
kabarétréfát írt. Fordítása: »Marusja«, egy 
kis cseléd története az élet három útján, 
írta Lew XJrvancot>. Bem. 1928. máj. 11, 
az tíj Színházban. 

Egyéniség, -a színész azon jnűvészi tu
lajdonsága, mely képessé teszi arra, ho'gy 
a betanult szerep szavaiin és a rendezői uta
sításon kívül a sajátjából is hozzájáruljon 
az ábrázolt személy jellem'zéséhez. Nem
csak tudást és !képzettséget, haneon ki
váló lélektani ismereteket (és igazi szí-
nés2á ösztönt ia kíván. Egyéniségnek ne
vezhetők pl. P e r ^ Celesztin, Déryné, 
Egressy Gábor, Blaháné, stb. 
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Egyéníteni »Egy óra múlva nem lát engem Milánó!« 

Egyéní teni kifejezés azt jelenti, hogy 
a színész a szerepet teljesen önálló for
mában alakítja, tehát az illető szerepet 
egyénileg fogja fel — más sziínészek ala
kításától eltérően. (Vahot Imre az egyé
níteni szóra az egyedítés individuaUzá-
lás] kifejezést csinálta. Regélő^ 1842. 46. 
szám. Megyeri Károly jellemzése.) 

Egyenruha viselése, a színpadon bár
mily formában (rendjellel együtt) meg van 
engedve a belügyminiszter 1926. márc. havá
ban kiadott határozata alapján. A határozat 
előzménye az, hogy 1926-ban kihágási el
járás indult meg két színész ellen, akik 
őket meg nem illető rendjel-szalagokat 
haszimltak a színpadon katonatiszt-szere
pükben, A másodfokú rendőri büntető
bíróság a színészeket bűnösnek mondotta 
ki a kihágásban, átalva az 1879. te. 45. 
szakaszára. A belügyminisztérium, mint 
harmadfokú hatóság, a másodfokú bün
tetőítéletet megváltoztatta és as illető szí
nészeket a kihágás vádja alól fölmentette. 
Az elvi jelentőségű határozat a megoko-
lásban kifejti, hogy az idézett törvényes 
rendelkezés szerint, kihágást löÖvet el az, 
aki őt jogosan meg nem illető rend- és 
díszjeleket nyilvánosan visel. A színészek 
cselekménye — ami abból ülott, hogy 
egy színműnek nyilvános előadása alkal
mával szerepüket a volt monarchia had
seregének egyenruhájiában, az arra feltű
zött kitüntetési szalagok' viselésével ját
szották — nem vonható e m^eghatározás 
alá. A színészek cselekményét ngyanis nem 
lehet akkép magyarázni, mintha a kö
zönségben azt a téves hitet akarták volna 
kelteni, hogy a kitüntetéseik őket saját 
személyükben illetik meg. Ök természet
szerűleg a közönség tudatában csakis, mint 
színpadi alakok élhettek; mint ilyeneknek, 
más nem' lehetett a céljuk, mint az, hogy 
azt a személyt, lakit alakítottak, a szín
játszás természetében fekvő m^ódon jelle
mezzék és ezt a jellemzést a kitüntetési 
szalagok feltüntetésével jobban kidombo
rítsák. 

Egyezés. A szerződés végi elnevezése. 
(A Liptay Aíária szerződése, mely 1792. 
dec. 22-én kelt, »Egyezé8« szóval van meg
jelölve.) Később kontraktus-nak is hív
ták. (L. 0.) (V. Ö.: Engagement. Szer
ződés.) 

Egyfelvonásos színdarabok.Az oly 
színdarabok, amelyek tartalom dolgában 
úgy dolgozhatók fel, hogy rövidségük el
lenére is teljes egészet képeznek. Az egy-
felvonásosak irodalma nálunk újabb idők
ben (körülbelül az elsŐ kabaré megnyi
tásától) igen nagy lendületet vettl 

Egyházy János , színész, sz. 1889. júl. 
20. Budlapesten, megh. 1920. szept. 18. 
U. 0. Színipályára lépett 1911. jún. ha
vában. 

Egyházi színjátékok, a biblikus el
beszélések dramatÍ2álása. Első formája a 
katiiolikus istenitiszteletnél jelentkezik. 
Később e jeleneteket mindinkább szabadon 
alakították és már nem is a templomban 
adták elő, nem egyházi személyek és nem 
is latin nyelven. A SV. századtól kezdve 
mindig több népies elem is jelentkezik 
bennök, majd az iskolai drámák, később 
pedig a világi színészet mellett egészen 
háttérbe szorultak és meg is szűntek. Az 
oberammergaui passiójáték mintájára 
nálunk is történt kísérlet falusi, nem hi
vatásos szereplőkkel a húsvéti passió elő
adására. Voltak karácsonyi színjátékok, 
passzió játékok. (V. Ö. Bethlehemes játék, 
misztériumok, moralitások, passiójátók cím
szóval. 

»Egyik eszköze nyelvünk megmaradá
sának a' lenne, ha a legböcsösebb nyelv 
lenne az úri gyülekezetbe és társaságokba, 
ha a' jatélcnézöhelyélcen magyar nyelven 
lennének a víg és szomorú játékok.« (Er
délyi Magy.ar Hírvivő, 1790. 45. oldal.) 

Egy magyar nábob, színjáték 5 felv. 
Győrött JLukácsy Sándor színész átdolgo-^ 
sásában színre került 1864. nov. havában.' 
Jókai regényéből színpadra átdolgozta dr. 
Hevesi Sándor. Bem. 1916. ápr. 1. Magyar 
Színlmz. EŐszereplŐk: Törzs Jenő, Eorrai 
Rózsi, Cs. Aczél Ilona, Tamai Ernő, Bá-
tori Giza, Kertész Mihály, Papp Mihály, 
Körmendy János, Réthoy Lajos. — A 
Nemzeti Színház 1925. febr. 6-án iktatta 
műsorába s azóta folyton szerepel a műsoi'on. 

»Egy tíra múlva nem Iát engem 
Milánó!« Színészi szállóige, Szíigligetá Ede 
>;Szökött katonaí< c. népszínműve I . fel
vonásából. 
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E g j pohár víz Éhen Gyula 

Egy pohár víz. Vj. 3 felv. I r ta : 
Eugéne Seribe. Ford.: Nagy Ignác. Bem. 
1841. máj. 10-én volt a Nemzeti Szín
házban, Egressy Gábor jutalom játékára. 
rőözereplŐk: Aíarlborough hercegné: La
borfalvi Eóza; Bolinbroke; Egressy Gá
bor; Abigail: Hubenayné. Ugyanaz év 
pszén Lendvay Márton lépett fel Bolin
broke szerepében és azontúl hosszú ideig 
Egressy és Lendvay felváltva játszotta ezt 
a szerepet. 1845-ben új Abigail mutat
kozott be 'Prielle Cornélia személyében, 
1854-ben Eeleky Miklós vette át Bolin
broke, Szerdahelyi Kálmán pedig Masham 
szerepét, 1874-ben Jászai Mari mutatko
zott be Marlborough hercegné szerepében' 
és ugyanekkor új Abigail volt Szigeti Jo 
lán, a későbbi Vizváriné. 1924. máj. 16-án 
Hevesi Sándor dr. fordításában ismét 
színre került a N. Sz.-ban, ekkor Marlbo-
roug'h hercegné P . Márkus Emília volt. 

Egységre já tszani (SzínéaMsarg-on). 
Az Orsz. Színészegyesület taniácsa a vidéki 
színtársulatok részére 1914. aug. 27-én tar
tott gyűlésén elhatározta, hogy a fixfíxetés 
helyett egység-szerinti kulcsot állapít meg. 
Az egységet 9 osztályra osztották fel. Az 
első osztályú 10 egységet kapott. A I I . 
osztályú 12 egységet kapott, a I I I . 14 
egységet stb. Természetesen a napi bevé
telből előbb levonták a napi kiadást és 
csak a fenmaradt összeget osztották fel. 
Az ily giázsi-rendszer azonban csak átme
neti jellegű volt és helyébe csakhamar a 
régi fizetési mód lépett életbe. 

Egy szegény ifjú tör ténete . Szmü 5 
felv. Ir ta: Fettillet Oetave, Ford.: Feleky 
és Hegedűs. Bem. 1859, jún. 18-án volt 
a Nemzeti Színházban. Személyek: Odiot 
Maximé: Feleky Miklós; Bevallan; Szer
dahelyi Kálmán; Laroque: Tóth József, 
Laubepin: Szilágyi Sándor; Ivonet, pász
torfiú : Tóth Soma; Gaston: Erdélyi; La-
roque-né: Szathmáryné; Margit: PrieUe 
Kornélia; Helén: Bónainé; Auhryné: 
Barthiáné; Krisztina: ifj. Lendvayné. 
Kegyverihláromszop szerepelt a darab né
mely változásokat leszámítva, ezzel a sze
reposztással 1877-ig, amikor Odiot szere
pét JSíáday Ferenc, Margitot pedig Helvey 
Laura vette át. 1886-ban az új szereposz
tás Mihályfinak juttatta Maximot, Laube

pin Szigeti Imre, Margit: K. Hegyesi 
Mari, Aubryné pedig Rákosi Szidi volt. 
Már előzőleg 1881-ben Újházi Ede vette at 
Laroque szerepét. Utolsó reprize a darab 
nak 1913. nov. 2nán volt és 1914- máre. 
5-én még egyszer szerepelt a műsoron. így 
jutott el 1916. dec. 5-én a sziázadik elő
adásig, amelyen Odiot Maximot Beregi 
Oszkár, Margitot Paulay Erzsi játszotta, a 
többi szerepekben pedig K. Hegyesi Mari, 
Mátray Erzsi, Kiss Irén, Demjén Mari, 
Ághy Erzsi, Náday Béla, Somlay, Hor
váth Jenő, Pataki, Hajdú, Bartos, Lu-
gosi, Gabányi és Ditrói segítették siker
hez a darabot. 

Együd Is tván, színész, sz. 1838-baji, 
Fóesmegyeren, megh. 1882. dec. 5-én éj
jel, Yácott. Egyszerű földmívesszülőktől 
származott, kiknek akarata ellenére 1855. 
febr. 15-én lépett a színipályára — a 
papi-pálya helyett. ElÖbb a budai Nép
színháznál működik. (1861. tavaszán), in
nen vidékre ment, a nagyvárad—debreceni 
társulathoz, melynek egy évtizedig egyik 
büszkesége volt. Jiátszott jellemszerepeket 
és az operettek komikus alakjait. 1875-
ben a Népszínhiázhoz szerződött, ahol elsS 
fellépte a »Botcsinálta doktor«-ban volt. 
Sokoldalúságával csakhamar s^ ünnepelt 
színészek közé emelkedett. Kitűnő szerepe 
volt a »GornevilleÍ harangük«-ban Gáspár 
apó és Lambertucci szerepe a »Boccaccio«-
ban. Az Orsz. Színészegyesület egyik ala
pítója, majd a nyugdíjpénztár kezelője 
volt egy ideig. Neje Máltás Emum, drá
mai színésznő, sz. 1843-ben, megh. 1879. 
máj. 28-án, Budapest&n. Első kísérlete 
1864. máro. 31-én volt Budán, a »Sziget-
vári vértanuk«-ban. 

Együt tes , (franciául ensemble, olv. aan-
szaambl). Oly énekelőadás, hol több ének
hang működik közre egyidejűleg*, de ál
talában az egész színtáraulatra is alkalmaz
ható kitétel, ha valamennyiről van szó. 
(V. ö. Ensemble, Összjáték.) 

Éhen Gyula, ügyvéd, sz. 1853. nov. 
25-én. Alsóbb iskollit Szomahthelyen, a 
gimnáziumot Pápán, a jogot Pesten, Pá
pán és Pozsonyban végezte. Hosszabb ideig 
szombathelyi pol^;ármiester volt. Szín
művei : »Virág Órzse«, népsz. 3 felv. 
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Elmn (Sand) Berta Eitler Irma 

Szombathely, 1877. »Gróf Lipót<(, vj. 
1 felv. U. o. 1888. »K:arköt6«, szmű 3 
felv. ü . 0. 1888. »Örvény felé«, szmű 3 
felv. U. 0. 1889. »A tudós«, vj. 3 felv. 
U. o. 18S9. Előadták a szombatheljf 
színházban. 

Ehnn (Sand) Ber ta , magyar szár
mazású operaénekesnő, 62. 1845. okt 30-
án, Pesten. Énektanulmányait Bécsben a 
Zeneakadémián, majd Andriessennél és 
Viardot-Garciánál folytatta. Első nyilvá
nos bécsi szereplése után 1864. jan. 1-én 
a linzi városi színházhoz szerződött. 1865. 
ápr.-ban Gráoban, azután Hannoverben, 
Nürnbergben, 1866-ban Darmstadtban ven
dégszerepelt. 1868-tól a bécsi Hofoper 
tagja, akit 1869-ben a »kamaraénektesn8« 
címmel is kitüntettek, a nyolcvanas évek
ben az intézet legragyogóbb csillaga volt. 
l885-b6n férjhez ment, megviált a színpad
tól. Főbb szerepei: Selika, E-óza, Margit, 
Agatha, Favorit, Júlia, Cherubin, Mig
non stb. 

Eibenschiitz Gina, színművésznő, sz. 
1869. okt. 17-én. Magyar származása el
lenére a főbb német színpadokon szere
pelt, mint Gretchen a »Faust«-ban, Klar-
cfíen »Egmont«-ban stb. 1897-ben férjhez 
ment E.obert Schiff festőművészhez és nem
sokára visszavonult a színpadtól és Bécs
ben telepedett le. 

Bibenschütz Johanna , (Gmehling Her-
manné), operaénekesnő, sz. 1862. júl. 
16-án, Testen, megh. 1919. szept. 27-én, 
u. 0. Híres művészcsaládból szárma
zott és énektannlmányait Bécsben, Dust-
mannál végezte. Eleinte különféle német 
színpadokon játszott: az apródot aa »Á1-
arcosbál<í-ban és a »Hugenották«-ban, Ann-
chent »BűvÖs vadászs-ban, ]\íicaelát a »Car-
men«-beu stb., később Elzát »Lohengrin«-
ben, Carment, Santuzzát, stb. énekelte. Ez 
utóbbit Ő kreálta az ischl-i operában. A M. 
Kir. Operához Máder Rezső igazgatása 
alatt 1889. szerződtették, de Összesen hat 
évi működés után férjhez ment és megvált 
a színpadtól. 

Bibenschütz Mari, színésznő. (Lásd: 
Ditrói Mórné.) 

Eibenschütz Elza, operaénekesnő, sz. 
1873. febr. 17-én, Budapest&i. Tanulmá

nyait a Zeneakadémián nyerte, hol kiváló 
drámai szopránját művelte. Három evig a 
strassburgi operánál volt, 1891-b6n a lip
csei drámai színháa tagja, majd New-
yorkba ment 1892-ben. 1893-ben a Damlm-
rosch által rendezett Wagner-ciklusban a 
Wagner-hősnőket énekelte. 1902-lffin a 
drezdai udvari operaház tagja lett. Ná
lunk az Operában 1909. febr. 11-én mu
tatkozott be a »Sáte királyDŐjecí Sula-
mith szerepében. 1911-ben férjhez ment 
Maláta Oszkár karnagyhoz. STőbb szerepei: 
Brunbilda, Senta, Valentiné, Selika, fíecha 
stb. 

Eibenschütz Zsigmond, magyar szár
mazású német színigazgató, sz. 1857-ben, 
Temesváron. Tanulmányait a Zeneakadé
mián Róbert Volkmannál végezte és a zenei 
világban mint kitűnő muzsikust és mint 
szeretetreméltó embert egyaránt nagyra-
becsülték. Tíz éven keresztül a Theater an 
der Wien karmestere volt. Utoljára a bécsi 
Carltbeater igazgatója volt; mint ilyen 
hunyt el Bécsben, 1922. febr;. havában. 

Eichner Anna, színésznő. (Lásd: Sza
káll Antalné). 

Eiluj Nixarpa Apraxin Júlia (L. 
0.), színésznő íréi álneve. (Az álnév visz-
szafelé olvasva családi nevét jelenti). 

Binám, a német »Binnahme«-szób>ól, a 
bevétel kifejezése a régi magyar színészek 
idején, leginkább jutalom játékoknál volt szo
kásos. Népiesen úgy mondták, hogy: ájnám. 

Eisemann Mihály, zeneszerző, sz. 1898 
jún. 1-én, Parahutyon (Paripás) Báesm. 
Atyja tanító volt, aki fiát a gim
náziumi tanulmányok elvégzísse után a bu
dapesti egyetemen taníttatta. De a zene 
iránt rendkívül fogékonysággal bíró ifjú a 
Zeneakadémiára ie beiratkozott. Tanul
mányai elvégzése után a könnyebb 2ene 
felé fordult és rövidesen ismert dalai is 
a modern 'zene hívének mutatjiák. Számos 
dalát országszerte, sőt külföldön is énekelik 
és játsszák. E l ^ színpadi műve: »Miss 
Amerika«, operett 3 felv. 12 képben. Szöv.: 
Szilágyi László. Bem. 1929. jan. 12. 
Fővárosi Operett Színház. 

Eit ler Irma, operaénekesnő, sz. 1855. 
febr. 12-én, Tüskeváron (Somogym.). Az 
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Éjjeli főpróba Ekecs Ferenc 

énektanulást már kora ifjúságában kezdte 
s rövid idő után 0I7 szép előmenetelt tanú
sított, hogy atyja, Eitler Mihály mellett 
a leányiskolákban az énektanítást átvehette 
s működését szép siker koronázta. 1867-
ben atyja Csornán egyházi karnagy lett, 
ahol E. mint szóló énekesnő elismert hír
névre tett szert. A Nemzeti Színházban is 
vendégszerepelt. 

Éjjeli főpróba. Nem' ismeretlen .intéz-
tedés az a színházalmái, hogy valamely 
bemutatásra keriilŐ darab főpróbáját nem 
délelőtt, nem is este, hanemi a szokástól 
egészen eltérően éjszaka tartjáJí: meg. A 
délelőtti főpróbák bizonyultak eddig a 
iegcélszjerűbbeknek, de minduntalan föl
merült az a kifogás, hogy a délelőtt han
gulata zavarja a figyelmet és az érdeklő
dést, sőt a színész sem tud olyan inten
zíven elmélyedni szerepébe, abban a tu
datban, hogy reggel vaa. Néhány buda
pesti színház meigpróbálkoziott már az esti 
főpróbákkal is, amelyek mindig sokkal ha
tásosabbaknak bizonyultak, ennök akadálya 
azonban az volt, hogy ha a színház esti 
főpróbát tart, akikor nem tarthat este 
előadást, tebát egy előadás hevételét veszti 
el. A Eenaissance Színház próbálkozott 
meg 1925. okt. 16-án a legújabb kísér
lettel úgy, hogy az esti előadást is meg
lehetett tartani és a főpróba mégis az 
est hangulatába illeszkedett he. Ez alka
lommal a »Nagyvilá.gi Lányok« című vj.-
nak volt az éjjeli főpróbája. 

Éjjeli próba. Sürgős esetekben néha 
előfordul, hogy a színházak éjjel is pró
bálnak, csafehogy a készülő darabot mi
nél tökéletesebben előadhassák. Az Opera
házban 1903. márc. liözepén a »Berliohin-
geni Götzí< előadása elŐtt, a Vígszínházban 
1903. márc. 18-án Tolt az elsŐ éjjeli 
próba a »Mioi heroegnŐ« c. vj.-ból. 

Éjj eli színielőadás. A Vígszínház 
hozta divatba 1922-ben, azzal a szándék
kal, hogy annak bevétele a színészek kö
zött osztandó el. Szombatonként voltak az 
ilyen éjjeli előadások. Ezt ,utánozta 1922-
ben a Benaissance Színház is " Kátke 
Dorsch vendégszereplésével. 1923. szept-
havában — az éjjeli előadásokkal kapcso
latban — a fővárosi színigazgatók szerző

désileg kikötötték, hogy nem engedik meg 
színészeiknclí előadás után való vendég
szereplését. Szilveszter estén majdnem min
den színház tart é. előadást. 

Éjjeli menedékhely, Jelenetek az élet 
mélységéből. Irta: GorMj Maxim. Ford. 
Kálnohi Izidor. Bem. a Budai Színkör 
1903. júl. 4. A Magyar Színház felújí
totta 1907. okt. IS-án, »Éjjeli szállás« c. 
alatt. A Moszkvai Művész Színház együt
tese a 5'ővárosi Operett Színházban elját
szotta 1925. máj. 23-án és a Belvárosi 
Színházban is, 1929. jan.'30-án. 

Éjszaki Károly, mérnök, .megyei tiszt
viselő, majd az államvasút szolgálatá
ban hivatalnok, író, a Petőfi Társa
ság tagja, sz. 1818. okt. 2-án, Ba-
Jconp-édén, Veszprémm., megb. 1907. 
jan. 26-án, Kolozsvárt. Az alsóbb isko
lákat a tatai gimnáziumban, a bölcse
letieket a pozsonyi ,akadémááai és a pesti 
egyetemfen végfezte. 184S-ig üaérnök volt 
és ugyanakkor iroig'atni is kezdett. Első 
színdarabja »Szerelem és toborzás« c. v.-ja 
volt, melyet a Nemzeti Színház elfogadott, 
de a beállott reakciós viszonyok meggiátol-
ták az elŐadhatását. Ugyanezen évben írta 
)iSzomszédság delejzete« e. . vj-ot. Többi 
munkája: »A szerelemféltés iskoiája«, (az 
ötvenes évek elején írta), »Egy éj a Bas-
tillebajKí, »Páris almája«, »Oydoni alma«, 
,(Bem. 1868. ápr. 19. Neinzet Színház.) 
» E ^ lengyel követ Budájiw, (Bem. 1874. 
szept. 25. Budai Színkör.) •sGyémsiág', aigg-
sá)g« vj., »Pörös kerítés<í bok. (1859.),. 
laelj »PörÖs atyafiak« címen 1859-ben 
Pakson került színre. »Zrinyi a költő«, 
(Bem. 1868. Budai Színkör. Ennek' szerző
ségét azonban az Erdélyi BJradó 1889. 
jan. 8-iki számában megcáfolja.) »Markó 
Kapilet, a szerb hŐsíí. Ered. tört. színmű 
5 képben. Báró Jósika Miklós regénye 
után. Zenéje Állaga Gézától. Bem. 1888. 
aug. 8. Budai Színkör. »Egy jezsuita pá
ter, vagy házasság a börtönhen«. Eredeti 
vj. 3 felv. Bem. 1869. okt. 16^ Budai 
Színkör. Kiváló része volt a Petőfi Tár
saság megalakulásábem. 

Ekees Ferenc, színész, ez. 1894. dec. 
20Tán, Budapesten. Színipályára lépett 
1921. jan. havában. 
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EkecB János El 

Ekecs János, színész, sz. 1902. máj. 
6-án, Budapesten, Színipáljára lépett 
1928. szept. 1-én. 

Ekecs Margit, színésznő, sz. 1898. 
nov. 4-én, Budapesten. Színipályára, lé
pett 1917. okt. havában. 

Ékesí tmény. A régi ezínikritikátlmn 
a. m. díszlet. (L. o.) 

Ekhös szekér. Ekhó ^ szekérernyő, 
négy lábon a szekér két oldalához erősítve. 
Az alföldön nevezik í g j az ernyővel ellá
tott kocsit. Máskép »burított« (fedeles) 
szekér a neve. Latinul: currus tectus, en
nek Debrecenben eldió a neve. A mai nem
zedék nem sokat tud arról, hogy TháHa 
istenasszony szolgálata mennyi fáradsággal, 
nélkülözéssel járt a múlt században, hogy 
elődeinknek mennyi kitartásra, mekkora 
hősiességre volt szükségük, hogy a színészi 
pálya nehézségeivel megküzdjenek. Ma a 
vidéki színész kényelmes vasúti kocsiban 
teszi meg vándorútját egyik állomástól a 
másikig. A díszleteket, könyvtárt, ruhatárt 
szállítja a podgyászkocsi. Néhány óra alatt, 
félnap alatt célhoz ér a társulat és ha 
délután megérkezett: este már a színház
ban, a moziban vagy a színkörben nieg 
is tarthatja a megnyitó előadást. Más volt 
ám az úttörőlmeh vándorútja. Az Erdélyi 
Színjádzó Társaság — Wesselényi Miklós 
híres társulata •—• 1798-ban ellátogatott 
Kolozsvárról Nagyváradra, Marosvásár
helyre. A múlt század első évtizedében 
Debrecent, Szegedet is többször fölkereste 
a lelkes színészesapat, Ernyi Mihály uram 
vezetése alatt. A fárasztó utazásokat pa-
rasztszerekeren kellett megtenni, de a tár
sulat előkelőinek ekhós szekér jutott. Ilye
nen utazott az igazgató, az igazgatónéval, 
a drámai szendével, az énekes primadonná
val és olykor jutott hely a hősszerelmes
nek is. Ekhós szekér! Jól hangzik ez — 
némi költői hangulatot ébreszt. A szekér 
fedele viselte az ekhó nevet. Kitkábban bőr
ből, gyakrabban vászonból készült az ekhó. 
Nyáron megvédte az utazót a perzselő nap
tól, de még áldásosabb volt a napokig 
tartó őszi esőben meg sűrű hóhuUásnak 
idején. Kolozsvártól Debrecenig 6—7 na
pig tartott az út. 

A díszletek festett vásznait, a löönyvtárt, 
a jelmezeket, ruhákat nagy ládákba osoma-

és a leányasszonyok közül azok, akik nem 
gyalogosan masiroztak a szekér megett. Az
után felváltották egymást. Az ekbós^ ̂ sze
kérbe meg a nagy podgyász kocsijában 
rendszerint három lovat fogtak. Sima úton 
a lógósnak nem akadt dolga, tág istráng
gal ügetett. Hanem az erdélyi mértföldea 
liegyeken, vagy az alföldi, tengelyig érő 
sárban ugyancsak megfeszültek izmai, túl
tett a rudason, meg a nyergesen. Nyaranta, 
jó időben vidámságos volt a vándorút. 
Eelzendült a dal: 

»0h, Tihanynak riadÓ leánya. 
Szállj le feUegid közül!«.. . 

Megállott a karaván az erdŐ tisztásán. 
Előkerült az elemózsia, a bütykös, a kis 
kulacs, a nagy kulacs: lakzit ültek ősi mó
don, gitárpengetés és víg danázás mellett... 
Pihenő után folyt tovább — napokon át 
meg holdvilágnál a szívderítő utazás. Ha
nem hideg ősszel, szélfóvásban, ködben, 
esőben, már csak ritkán hangzott fel egy-
egy pajzán nóta. De csüggedés akkor se 
fogta, el a lelkes csapatot. A hivatás tüze 
erőt adott a nemzet napszámosainak, hogy 
a nehéz úttal megküzdjenek. Hát igj utaz
tak a régi úttörők. A nagy művésznő, 
Déryné is írt errŐl híres Naplójában. A 
későbbi színésznemzedék is emigyen ván
dorolt. Havi Mihály, Eollinusz János, Szu
per Károly, Hubai Gusztáv, Miklóssy 
Gyula, Szegedi Mihály, Fehórváry Antal 
és a fiatal Eeleky Miklós volt a vezetőjük. 
Hősiség, kitartás a színészet imádata kel
lett hozzá, hogy elődeink pályájuk száz
féle akadályát lebírják. Dicséretüket vissz
hangozza az y>ékhós szekéré. (E sorok írója 
1876-han még öt ilyen paraszt-szekerén 
tette meg útját Veszprémből Szentesre az
zal a jeles színtársulattal, mely a téli év
adra Szabadkára vonult he.) 

(Bitrói Mór.) 

Bkker Szidónia, énekesnő, sz. 1902-
ben, Budapesten. Énektanulmányai hefeje-
zéso'után, 1935. aug. havában, a Városi 
Színházhoz szerződött, ahol első nagy sike
rét az »Aida« címszerepében aratta. 

El, (jobbra, balra, vagy középen). Uta
sítás a szerző v a ^ rendező részéről, hogy 
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Eladott menyasszony Elektra 

a színen szereplő színész adott esetben a 
színpad mely oldalán köteles eltávozni. Ezt 
az utasítást a rendező a rendelkezőpróbán 
(L. o.) mondja meg és a következő pró-
Imkon a színész Imáir a szerint igazwlik. 

Eladott menyasszony. (Az) Vígopera. 
Szövegét írta: Sabina Károly. Zenéjét 
szerzetté: Smetana Frigyes. A derűs, mo
zarti könnyedségű opera 1866-ban került 
bemutatóra Prágában. Hozzánk csak 
1893-ban került és szept. 21-éu mutatta 
be először az Operaház, Nikisch Artúr 
vezényletével. Hilgermann Laura, Ábrá-
nyinó, Wein Margit, Váient Vilma, Gá-
bos Nelli, Szirovatka Károly, Dalnoki 
Béni, Váradi, Szendrői és Kiss voltak az 
együttes tagjai. 

Az opera sokáig szerepelt a műsoron; 
1913-ban reprizt is rendeztek belőle Ab-
rájiyí Emil vezényletével, a főszei'epekben 
Dömötör Hona, Podor Aranka, B.ársony 
Dóra, Ambrus Etelka, Gábor József, To
ronyi, Hegedűs, Mibályi, Ney és Kertész 
közreműködésével. Ebben a szereposztásban 
1913. máj. 30-án került színre a darab 
az Operaházban. 

A Városi Színház 1924. in.árc. 8-án 
felújította, amikor ugyancsak Ábrányi 
Emü vezényletével és dr. Dalnoki Viktor 
rendezésében csaknem teljesen új szerep
lőkkel második magyar bemutatóját érte 
meg »Az eladott lmenyasszony«. 

Aquila-Adler Adelina: Mari, partnere 
Hans szerepében Somló József, Krusina: 
Pusztai Sándor volt. Katinka, a felesége 
Hajnal Elma, Ágnest Medveczky BeUa 
énekelte. Kezalt Venczell Béla, XJgrit, a 
ripacsdirektort Sárossy Andor. Esmeraldát, 
a táncosnőt Kőszegliy Teréz, Michat Ney 
Bernát, Vencelt Toronyi Oyula, Muffot 
pedig Gábor Ernő adta. 

1925. okt. 25-.én történt felújításon a 
vezetés ismét Ábrányi Emil karnagy és dir. 
Dalnoki' Viktor rendező avatott, erŐs kézé
ben volt. A vezető női szerepet is a Vá
rosi Színház kitűnő Marija, Aquila-Adler 
Adelina énekelte. Somló József is meg
tartotta ekkor a szerepét, valamint Med
veczky Bella Ágnest, Sárossy Andor Ugrit 
és^ Kőszeghy Teréz Esmeralda partiját. 
Ujak voltak: Halmos János Vencel szere
pében, Pajor Ödön ?aint Kezal házasság-
közvetítő, ICisfaludy Melanie mint Ka

tinka, Hajagos Károly mint Krusina, Ver
mes Jenő mint Micha |éa Pallós János 
mint Muff, az indusnak öltözött komédiás. 
(PrágáboJi e dalművet 1925. déc. 9-én 
900-ik előadásban liozták színre.) 

Elbert Imre, zongoraművész, zene
költő, sz. 1868-ban, Budapesten, piegh. 
1897. aug. 30-án, 'M. p. Még alig volt 
18 éves és már is kiváló sikerrel végezte 
be tanulmányait az Országos Zeneaka
démián. Lisztnek egyik kedvelt tanítványa 
volt. A 80-as évek végén ugyanott tanár
segéd lett. Munkája: »Tamora«, drámai 
opera 4 felv. Szövegét írta; Yáraáh/ An
tal. Bem. 1895. okt. 4-én az Operában. 
Második operájához, melyet nem fejezhe
tett be, Jókai »ImmetuUah<í c. szövegét 
választotta. 

Elbocsátás (jogi), 1. Színpadi jog. 

Electra. (Lásd Elektra.) 

Eléfízetés. Az előleg régi elnevezése a 
magyar színészvilágban. (Egy 1793. jan. 
3-án kelt színészi kérvényből. A szó új
szerű voltát jelzi az utána zárjelbe tett 
»Vorschuss« nemet szó. Pest vármegye 
theatrális álctáihél.} 

Elejteni a szerepet,(színész-zsargon) a 
m. kudarcot vallani. Különösen arra ér
tendő, ha a színész a megszokott lendü
letből kisiklik, egyszerre más tónusba csap 
át, vagy ha a felfogása eltérő a szerző 
intencdójától. A szót ismeri a Divatesar-
Tiolc, mely 1855. lév I I . kötet, 1420. oldal 
I. hasábján Jókai »Könyves Kálmán« c. 
drámájáról megjegyzi, hogy »Perzilá«-t 
Bartháné asszony egészen elejté.. .« (V. ö. 
Kiesett a szerepéből.) 

Elek község (Aradm.) az 1928—29-ik 
évben Deák Lőrinc színigazgató színi
kerületéhez tartozott. 

Elek Piroska, (Zelenay Józsefné), szí
nésznő, sz. 1906. okt. 12-én, Debrecenben. 
Színipélyára lépett 1926. szspt. havában. 

Elektra, Sophokles egyik^ legkiválóbb 
tragédiája; első ízben Pólus nevű görö^ 
színész játszotta Athénben. A Nemzeti 
Színházban Csiky Gergely fordításában 
1890. dee. 30-án került előadásra. Sze-
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Elementáris erővel játszani Elhidegül a közönség 

replők: Nevelő: Szacsvay Imre; Ores-
tes: Mihályfi Károly; Elektra: Jászai 
Mari; Chrysothemis: AlszeghyIrma; Kly-
taemnestra: Felekyné: Pylades: Horváth 
Zoltán; Aegistos; Császár Imre; Mykenei 
AŐk: Fráy Szeréna, Maróthy Margit, Sa. 
Boér Hermin, Rákosi Szidi. Jásziai Mari 
pályájának egyik legnagyobb sikerét aratta 
benne. 50-edszer 1901. ápr. 28-án játszot
ták, felújították 1920. jan. 23-án, majd 
1924. okt. 27-én és 1929. máj. 10-én, mi
dőn a következő szereposztásban került 
színre: Nevelő: Palágyi Lajos; Oreates: 
Abonyi Géza; Elektra: Hettyey Aranka; 
Chrysothemis; Környey 'Paula; Elytaem-
nestra: S. Eáy Szeréna; Aegistos: Leho-
tay Árpád; Pylades: Balassy Ödön aka
démiai növendék; Első karvezetőnŐ: Gö-
möry Vüma; Második karvezetŐnlŐ: Pet-
hes Margit. A M. Kir. Operaházban 
1910. márc. 11-én mutatták be Strmiss 
Richárd »Elektra« operáját, melynek 
szövegét Hoffmannstahl Hugó írta s 
magyarra Várady Sándor fordította. A 
magyar irodalomtörténet érdbkes adata, 
hogy Sophokles sElektrácc-ját már 1558-
ban kiadta magyax átdolgozáslmn Bor
nemissza Péter protestáns prédikátor awal 
a céUal, hogy a bécsi egyetemen tanuló 
magyar íőúri ifjak előadják, mint iskolai 
drámát. Az előadásról nincs adat. Móricz 
Zsigmond kezdeményezésére a Nemzeti 
Színház: tervbe vette régi irodalmunk ez 
emlékének előadását. Szegeden 1891. £ebr. 
havában adták, a címszerepet Arday Ida. 
játszotta. Ugyanez évben színre került Sza
badkán és márc. 12-én Bebrecenben isi. 
Szabad ég alatt görög minta szerint ná
lunk először Nagyv'áradon adták JásZai 
Marival a címszerepben, a püspÖkerdjŐben", 
Leszkay András igazgatása alatt, 1897. 
aug. 5-én a következő főszereplőiddel: Hor
váth Paula (Chrysothemis), Mihályfi 
(Orestes), LuhrinczJuIia (Klytaemnestra), 
Keaztler Ede (Nevelő), Békefi (Pylades). 

Elementáris eröyel játszani. Kritikusi 
kifejezés arra, hogy a színész magával ra
gadó erővel játssza a szerepe valamely 

• részét. 

Eleméry Klári, színésznő, sz. 1879*. 
dec. 17-én, JSlagyváradon. Színipályára lé
pett 1906. júl. 1-én. 

Életkép. Régebben divatozott drámai 
műfaj, mely laza cselekményben öss^fű-
zött jelenetekkel igyekszik az élet jelen
ségeit el|őadní. Rendszerint vidám cselek-
vényű darabok voltak ezek, több-kevesebb 
helyi színezettel, a bohózatos hatások fel
használásával, énekkel és tánccal élénkítve. 
Ma már nem igen írnak életképet. 

Éle tképek. Szépirodalmi divatlap. 1844-
ben Frankenhurg Adolf alapította Pes
ten, 1847-ben Jókai vette át, azonban 1848. 
dec. 31-én a lap megszjünt- Az óbredez^ő 
magyar társadakni életben nagy jelentő
ségű szerepe volt, így a . fejljődő magyar 
színészet szempontjából is kritikai cikked 
révén figyelmet érdemelt. 1876-baii ugyan
csak Jókai indított meg hasonló cíítmű 
napilapot, mely 1877-ben megsaünt. 

Eleven játék. Kritikusi kifeje2^s szí
nészek játékmodorára, akik élénk gesztus
sal, hanggal, mozdulattal, kisérik szerepü
ket. (V. ö. Játék). 

Eleven Ördög, víg operett 3 felvoniás-
ban. Bayard után írta: DeréM Antal, zen, 
szeri : Konii József. Bem. 1884. aug. Snáu 
volt a Budai Színkörben, Csóka Siándor 
igazgatása alatt. Szerepljők: SouHse her
ceg : Balassa JeuiŐ; Herce,giié:' Ebergényi-
né; Hermine: Závodszky Teréz; Menelaus: 
PoUinusz Aurél; a címszerep: vioomte Le-
toriéres: 'Pajoi Emília; Pomponiusz: Mezei 
Péter; Desperriéres: Boross Lajos; Vero
nika : Gondánó; Margót: Marezelbié; Gre-
vin: Kiss István; Marianne: Réthy Laura; 
Bíró: Marozell Géza; Rendőrtiszt: Becz-
kói József. Eeleky Mikl̂ ós igazgatása alatt 
a gyapju-uteai (volt német) színházban 
1885. aug. 7-én adták öO-edszer. A Nép
színházban 1885. dec. 16-án volt a pre
mierje. 

Elfrida, angolszász; mondái hősnő, ki
nek történetét több költ|5 feldolgozta. A 
magyar irodalomban Bartuch Friedrich 
Justin üy tárgyú német szakművének két 
átdolgozása is van. Dugonics Anárás Kun 
László (1794.) s Boér Sándor »EHrida« 
0. tragédiája (1793.), Arany László is fel
dolgozta költői elbeszélésben. 

Elhidegül a közönség, — akkor hasz
nálják ezt a kifejezést, ha rosszak aa elő-
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EUiúzni a dai-abot ElUu"*er .Tózsef 

adások, tehát a közönség megvonja ked^e-
zését a színészektől. 

Elhúzni a darabot . Akkor használják 
ezt a kifejezést, ha a színielőadás szo
katlanul későn fejeződik be, aminek oka 
rendszerint az, hogy sokat ismételtek dalt 
vagy táncszámot, esetleg a komikus — a 
víg hangulatot kihaszmálva — sok móká-
zással tűzdelte tele az előadást. 

Éliás Gyula, színész, sa. 1890. júl .10-
én, Budapesten, me^h. u. o. 1917. okt. 
8-án. A Színészegyesület iskoláját végtezte. 
Az V-ik kerületi Népház színKázának igaz
gató-rendezője volt. A háborúban be kel
lett vonulnia, de a katonaság fóxaszitó mun
kája mellett sem hagyta abba a Népház 
elŐadiásait. 1917. okt. 8-án Tompa Mi
hály »A haldoldÓK c. verséből készült drá
mai jelenet előadiása közben agyszélhűdés 
értq. 

Éliássy (Éliás) Is tván, ügyvéd, a hg. 
Eszterh;ázy-ház bujákí uradalmának (nóg
rádi és hevesi kerület) íőügyésae s több 
megye táblabírája. Színiműved: »Moháesi 
csata«, vitézi szomj. 5. szakaszban. Elő
adták 1829. dec. Í6-án, Vácott. »Tatárok 
Vác alattíí, tört. szmű. Előadták 1838. 
miáro. 1. és 12-én, Vácott. »A magyarok 
IÉjszakamerikában«, színjáték 3 szakaszbán. 
Eger, 1845. 1836. júl. 1-én élte fogytáiig 
minden esztendjőre a Nemaeti Színház ré
szére 12 forint 30 krt ajánlott föl. 

•Eljátszani — szót arra mondják, hogy 
a színész a neki kiosztott szerepet elvál
lalja, vagyis hajlandó betanulni, a színre 
kiállani — eljátszani. 

Eljegyzés lámpafénynél. Vígopera. 
Ir ta: Carre és Battu. í 'ord.: Feleki/ Mik
lós. Zenéjét írta: Offenhaeh Jakab. Bem. 
a Nemzeti Színházban 11860. nov. 32-én, 
Huber Ida és Markovics Ilka parasztnők. 
Szerdahelyi Kálmán haszonbérlő, Bognár 

.Vüma Lázi szereplője volt. A hatvanas 
években a vidéki színpadok Imsszadarabja 
volt. A M. kir. Operaházban 1890. dec. 
12^én volt az első előadása, eazel a sze
reposztással rPéter: Takács Mihály; Liza: 
Müller J . ; Anna: Bárdossy Hona; Kata
lin : Ábmnyiné Wein Matgit; Éji őr: 

Vincze. (Kolozsvárt 1859. dec. 28-áii volt 
a bemutatója.) 

Ellenbogen Adolf, a Nemzeti Szín
ház karmestere, sz. 1820-ban Miskolcon, 
megh. 1886. okt. 28-án, Bwiapesten. A 
miskolci zsidó kántor fia volt. 14 éves 
korában Bécsben tanul, 17 éves korában 
Miskoloon Heinisch József karmester párt
fogásába veszi, felmeigy Budára a magyar 
színtársulathoz, azután 1837-ben a Nem
zeti Színházhoz szerződtették. A Nemzeti 
Színház első primhegedűse volt előbb, majd 
mint drámai és balletzenei igazgató-kar
nagy működött. 1867-ben nyugalomba vo
nult. Kiváló elŐszBretettel ápolta a ma
gyar zenét, melynek, valóságos mestere 
volt. .Számos kitűnő és közked'veltsógu nép
dalt írt, melyek a uemzet kjözlducseávé 
lettek. Ö írta a »Tündérlak Magyarhon-
ban<c c. népsz. zenéjét, »Szofta-uégyes«-e 
is ismert és kedvelt volt 1880. táján. Tevé
keny részt vett a fővárosi zeneélet moz
galmaiban. EŐvárosi cigiányzenekarokat ta
nított és cigányzenekarok számára átírt 
néhány operát. 1851. nov. havában »Ma-
gyar ZeneszerzŐ-tár8ulat«~ot szervezett. A 
wSzökÖtt !klatona« c. népszínmű [zenéjét rész
ben ő írta, a többit Szerdahelyi József. 

EUenőrzési-kÖnyT. A színészek tag-
sájgi igazolványa arról, hogy az illetők 
az Országos Színészegyesület rendes tagjai. 
Ebbe a könyvbe havonta bejegyzik' a le
vont nyugdíjs2ázalékokat (vidéken a szín
igazgató, a fővárosban az egyesületi tiszt
viselő) . Az .ellenőrzési könyvet a színé
szek tréfásan »CselódkÖuyv«-nek is neve-
zdk. 

Ellen-vigyázó. A színházi pénztári el
lenőr hivatalos elnevezése 1792-ben, Ke-
lemmi László igazgatása alatt. 

Ell inger Ilona,6zínésznő. (Lásd: Tiszay 
DezsŐné.) 

Ell lnger Jozefa, színésznő. (Lá-sd: Ma-
lecziy Vilmosné.) 

Ellinger József, a M. Kir. Operaháa 
énekművésze, sz. 1820. dec. 3Ján, ÓÖÍÍ-
dáfn, megh. 1891. ápr. 30-án, Újpesten. 
Atyja vendéglőkben játszó zen^z volt, ki 
fiát mesterségre adta. i840-ben Temesvá-
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EUinger Józsefné Engst Teréz Előcsarnok 

rótt divatárúkereskedo-segéd lett, de ogy-
gzersmind &gj vendéglőben énekeUS kvar
tettnek a tagja és tánctanítással is foglal
kozott. Innen Pozsonyba \'itte sorsa, hol 
Pekarek tanítványa lett, azután Bécsbe 
ment, itt Negerle társaságánál volt kórista 
15 frt havidíjjal, nappal pedig Popéra 
gyáxos üzletében kalapokat árult 50 kraj
cár napidíjért. Első szánjKuH kísérlete Po
zsonyban volt a »]Srorma« és »Belisar« ki
sebb B^repeiben, (előbbiben Flavius, 
utóbbiban Eutropius). 1846-ban Budán, 
1847-ben Pesten játs2dk a németeknél, a 
kórusban alkalmazzák. 1848-ban beáll 
nemzetőrnek, majd újra elmegy Bécsbe, a 
Theater an der Wien színházhoz, honnan 
Regensburgba szerződik. I t t a »Mártha« 
opera. Lyonéi szerepében tetszést arat, majd 
állomáshelyeit változtatva, Augsburg, Bre-
genz, Liüdau, Feldkiroh, Innsbruok, Graz, 
Drezda után 1851-ben Münchenben fellép 
egy hangversenyen és X- Lajos bajor ki
rály kitünteti. 1852. máj. havában a'bécsi 
opera tagja lett, de már lS53-ban vendég
szereplésre ment Graz, Drezda, Berlin, Riga 
színházaiba és Mittauba, honnan Pestre jött 
ismét, 1854-b6n a német színházhoz. Gróf 
Ráday Gedeon intendáns hívásáj-a 1855. 
ápr. 14-én volt első fellépte a lííemzeti 
Színházban, a »Luciá«-ban- 1865-ben meg
vált a Nemzeti Színházból. Közben tanult 
Párizsban Rogernál és Majna-Frankfurtban 
Muldernál. • 1866-ban Erkel Fereno újra 
Bzerződtette a Nemzeti Színházhoz, hol 
okt. 6-ián a ))Hugonották<í Raoul szere
pében mutatkozott be, míg 1880. jún'. 
13-én a »Bánk bán«-ban búcsúzott és 1028,. 
fellépés után nyugalomba vonult- Főbb 
szerepei: Hunyadi László, Eleázár, Tann-
hSuser, Don Alvarez (Végzet hatalma), 
Masaniello (Porticii néma), Rienzi, Faust, 
etb. 

Ellinger Józsefné Engst Teréz, ávér 
mai énekesnő, sokszor fellépett a Nem'Zefci 
Színház operáiban. De leginkább külföldi 
színpadokon szerepelt. Megh. 1898. okt. 
14-én, Budapesten, mint nyugalmazott 
würtembergi énekesnő. Leánya: Maleozky 
Vilmosné, énekesnő: veje: Maleczky Vil
mos, (L. 0.) 

Ellinger Vilmos, ma.gyar származású 
operaénekes, 1854-ben a bécsi udv.. opera 

tagja volt. Nálunk 1854. júl. 30-áii lépett 
fel a német színházban. Szerepei: Amold 
(Teli Vilmos), Gennaro (Borgia^, Ernani 
Raoul (Hugonotbák), Lyoneli (Mártha), 
George Brown (Fehér asszony), Eleázár 
(Zsidónő). 

Elmaradni a társulattól. Vidéki szán-
fcáraulatoknál szokás mondani, ha valamely 
színész u. n. mozdulás (L. o.) után kiválik 
a társulat kötelékéből, tehát nem megy to
vább kollégáival az új állomáshelyre. 

Elnémult harangok, színjáték 4. felv. 
ír ták: Rákosi Viktor és Malonyay Dezeő. 
Bem. 1905. jan. 20. Nemzeti Színház. 
Szereplők: Simiándi: Mihályfi Károly, To-
dorescu: Gál Gyula, Todorescune: Fáy Sze
réna, Florica; Paulay Erzsi, Zalatnay Bar
nabás : Szacsvay Imre, Papp Mózes: Ga-
bányi Árpád, Kurátor: Molnár László, 
Petru: Rózsahegyi Kálmán, Kisó: Ligeti 
Juliska, Sára néni: Rákosi Szidi, Juon: 
Mészáros Lajos. Ötvenedik előadása 1913. 
szept. 8-:án volt. (Felújították 1923. nov. 
8-án, amikor 83-adsa3r került szím-e. 

Előadás. A régi színlapokon gyakran 
úgy szerepel mint: Játék. (L- o.) 

Előadási jog. Azon jogosítvány, ame
lyet bizonyos pénzösszeg, percent, vagy 
Qgjéh kötelezettség vállalása ellenéhen vagy 
ajájidékban a szerzőtől kaphat a színház, 
hogy a darabját elp lehessen adni. Kül
földdel szemben egyezmények bíztoaítjiák a 
szerzők jogait. (V. Ö. Szerzői jog.)-

Előadó művész. A színész neve, ha az 
illető úgy játszák, mintha a színpad pó
dium volna és direkt érintkezést keres a 
publikummal. Ellentéte az ábrázoló szí
nész, aki nem' a közönségiweA;) hanem a kö
zönség eío-tt játszik. 

Előadó személyzet. Áz előleges (he
lyesebben: előzetes) jelentésen (Ll. o.) ilyen 
elnevezéssel szokott szerepelni a'színtórsulat 
művészeinek névsora, tehját az össz-sz&nuély-
zet gyűjtőneve. 

Előcsarnok, (színházi), a színház épü
let közvetlenül az uecára nyíló helyisége, 
melyet rendesen gazdagabban képeznek k!Í 
ós megfelelően díszítenek. (L. Színház
épület.) 
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Előfizetés Előtapsolás 

Előfizetés, (abonnement, bérlet). Hely
biztosítás céljából egj bizonyos eliőadás, 
vagy előadássorozatra szóló előzetes jegy
váltás. Vidéken iparkodnak az időközi 
színielőadások látogatottságát E.-sel biz
tosítani. Ujabban első előadásokra és A., 
B., C. sorozatokra szokásos az E. A háború 
utáni időben a m. kir. Operaház, majd 
a Nemzeti Színház és 1928. őszétől a Víg
színház is bevezette az E.-i«ndszert. 

Előfordul. Gúnyos kifejezés arra a szí
nészre, aki oly kis szerepben lép fel, hogy 
épen csak megjelenik és miáris távozik a 
színpadról, — tehát előfordul. 

Előfüggöny. Az első színpadi függöny, 
mely a vasfüggöny (L. o.) után válik széj
jel. Ujabban hirdetéseket is alkalmazniak 
reá. Az E. lebocsátása időmúlást, válto
zást jelent és arra szolgál, hogy a színpadi 
munkások zavartalanul dolgozhassanak. A 
görög színpad nem ismert E.-t. 1793-bán 
az első magyar színtársulat felszerelési 
jegyzőkönyve szerint az E. leírása így 
szólt: »Hisztória szerént rajzolva, mely-' 
lyen Apolló az eddig bilintseken tsüg'gő 
Tudományokat maga elejébe bocsájtván, 
szégyenli azoknak salakját.« Értéke GOfrt. 
volt. Az E. elnevezésre Verseghy Ferenc a 
régi magyar »Serge« szót (L. o.) haszíOiálja. 
Kelemen László a váranegyékhez intézett 
levelében »kárpit« szót írt. Egy 1794. évi 
kéziratban »rekesztő kortina« a neve, de 
úgyis előfordul a hivatalos iratokban, hogy 
»első« vagy »zárkárpit«. (L.: Függöny. 
Kárpit. Kémlelőlyuk. Kortina.) 

Előjáték. A. m.: az első felvonás előtti 
bevezető jelenet, mely mintegy magyará
zatául szolgál a későbbi felvonásoknak. — 
Többnyire rövid ideig tart és kevés sze
replője van. Előjátékot szokás írni énekes 
és prózai darabokhoz egyaránt. Pl. »Bánk 
bán« előversengése. Shakespeare is nem egy 
darabjához írt előjátékot vagy prológust. 
(V. ö. ElŐversengés. Prológus). 

Élőkép, voltaképen képzőművészeti alko
tások élő emberek .altal való bemutatása, 
de ma már az önálló csoportozatokat is 
É.-nek nevezzük. Különösen a biedermeier 
színpadon játszott szerepet. Mainapság a 
műkedvelői elpadások és revű-darabok ked- -

veit befejezése.' (V. ö. Tableau. Ábrázo
lat.) 

Előkészítés, (expozíció), a dráma szer
kezetének öt sarkalatos pontja (expositio, 
conflictus, crisis, peripetia, catastropha) 
közül az első. A dráma előkészítő része, 
amely megismertetvén a helyzettel és a 
szereplő személyekkel, felkelti az érdeklő
dést a történendlők inánt. 

Előkészítő-növendék. Azon színészaka
démiai növendék, aki az intézet első évét 
megelőző évfolyamára felvétette magát. 

Előleg. A később esedékes havi fizetés 
előzetesen felvett része. A színészek rende
sen az olasz a contó szóval szokták helyet
tesíteni. (L. 0.) 

Előleges jelentés, a. m.: a vidéki szín
igazgató működésének előzetes bejelentése a 
színlapon. E jelentésen ott szerepel a sze
zon megkezdésének napja, az elsŐ be
mutató előadás címe, a színtársulat összes 
tagjainak névsora, a műsorra kitűzött 
művek címei, a bérlethirdetés és feltételei, 
a kilátásba helyezett veudégszereplők ne
vei stb. Mondják »Blőzetes jelentés«-nek 
is. 

ElÖmunkás. Nagyobb színházakaál, hol 
több munkás van foglalkoztatva, a színpad-
mester (L. 0.) a díszítőket jobb- és bal
oldali funkcióra osztja be, akilcnek vezetője 
a jobb*, illet'Őleg baloldali előmunkási. (V. 
ö.' Díszlet.) 

Élőpatakon, (Háromszék lm.) a legré
gibb adatok szerint 1840-ben jártak szí
nészek. Igazgató: Pély Elek volt. (Hon
művész, 1840. I I . kötet, 433. lap.) 

Előrántani a darabot, — akkor szokás 
a színházaknál, midőn Q^ lejátszott vagy 
kevésbé jól betanult darabot kell estére 
kitűzni az igazgatónak más intézkedés hiá
nyában; történik pedig mindez azért, mert 
valamely tag hirtelen megbetegedett, vagy 
családi bajok miatt valamely szereplő nem 
léphet fel. Az előrántott darab sím.án megy 
le, de a legtöbb esetben megás magáji viseli 
a készületlenség és a döcögősség bélyegét. 

Előtapsolás. Kégente a színészeket ha a 
színre kitapsolták, úgy mondták, hogy el.o-
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Előtér Első délutáni előadás 

tapsolták. De mondták fórázás-nak is. (L. 
0.) (V. ö. Kihívás.) 

Előtér. (= premier plán.) A színpadnak 
előrésze, ahol a cselekniény legtöbb folya
mata lejátszódik. Ellentéte a háttér. (L. o.) 

ElÖvemii a darabot , színészi kifejezés, 
melyet akkor haszmálnak, ha inéx egy régen 
nem adott darabot tűznek ki előadásra. 
Az ilyen kitűzést »elővenni« szóval szokták 
jelölni. 

Elöversengés. Katona József »Bánk 
bán«-jábaü E.-nek nevezi az előjátékot. 
(V. ö. Előjáték. Prológus.) 

Elővétel. E szó a színháaá jegy biztosítáB'ít 
célozza. Ha ugyanis néhány nappal ha
marabb veszik meg a színházi jegyet, va
lamivel drágábban keU megfizetni (elővételi 
díj), de 2súfolt ház esetén is biztos a 
helye a vásárlónak. Az elővételi összeg 
nagyságából, bármilyen kicsinyek is 
ezek az összegek, a pzínbázi bevételi 
képességhez mérten, úgyszólván tökéle
tes pontossággal meg lehet ,állapítam 
egy-két nappal előre, hogy milyen láto
gatottságú lesz aa a ház, amelyre a jegyek 
elővételben keltek el. Ha példáid egy 
1200 ember befogadóképességű színház 
egyik előad'ására, amely előadásnak' telt ház 
mellett 4000 pengő a bevétele, egy nappal 
az előadás előtt 24—30 pengő elővételi 
díj gyűlt be, a színigazgató vagy a pénz
táros, halálos biztonsággal állapítja meg, 
hogy az előadás estéjén legalább félháza, 
vagyis 2000 pengős bevétele lesz a színház
nak. 150 ember érdeklődése úgy látszik, a 
színbáz világában is annyit jelent, mint a 
tenger vize egy kis kanáJ ban: az 'egész ten
ger élete tükröződik vissza ebben a csöpp
nyi vízben, — az egész színházba járó pub
likum érdeklődésének h'őfokát mutatja 
meg a jegyeit elŐre vásárló 100—150 em
ber is. Azon színházi jegypénztárt, ahol 
eliőre árusítják a jegyeket, elŐvételi-péüz-
támak nevezik-

Előzene. (Nyitány.) Zenés daraboknál 
rendszerint a főbb motívumok már a kez
dés előtt felhangzanak. A partitura ezen 
bevezető részét oJőzene szóval jelölik meg. 

Előzetes jelentés. (Lásd: Előleges je
lentés.) 

Előzmények. A drámai művekben a cse
lekmény kezdete a függöny felgördülte 
előtt történik, melyeknek ismerete azon
ban a történet megértéséhez feltétlenül 
szükséges. A szerző az ilyen előzményeket 
az előadás folyamán később mondatja el 
valamelyik szereplővel. 

Elprébálni — a darabot, mondják szí-
nésznyelven a színpadi munká:ra. 

El rekesz te t t szék. A záxtszék neve Deb
recenben, 1799-ben. (V. ö. Zártszék.) 

Elrontani a darabot , illetve a jelenést, 
az a színész szokta, aki helytelenül fogta 
fel a szerepét, — partnere játékát nem 
respektálja, és a darab stüusától teljesen 
eltérő módon illeszkedik be a együttesbe. 
Ez megtörténhetik tudatosan, vagy öntu
datlanul is. 

Első adakozö a SzínészegyesíUet nyug^ 
díjalapjára: Fogarassy Mihály, erdélyi 
püspök volt, 1872. jan. havában. 

Első akadémiai játékszíni-pályáza
ton az első díjat Vörösmarty. Mihály 
nyerte el »Vérnász« e. drámájával, 1833. 
márc. 24-én. (Jutalomdíj 100 arany volt.) 

Első ál landó pest i színfaázbérlÖ LeM-
ner Tóbiás pesti városi tanácsnok volt. — 
(U 0.) 

Első ál landó székely sz ínház a szepsi-
szentgj'örgyi. (L. o.) 

Első ballet-bemutató Kolo^^árott 
1804. október 2-áii volt. Címe: »A chínai 
ünneplés, vagy ugyanazon nap két meny-
nyegzio«. 

Első cigány a magyar színpádon Vak 
Sandi alakja Simát/ Kristóf »Házi or-
vosságí; 0. 3 felvonásos vígjátékában, me
lyet 8. K, Weise után írt-

Első dal, amely a színpadról jutott 
el a népszerűséghez, a »Peleskei nótárius<í-
ból való, címe: »Hortobá^i pusztán fúj 
a szél...« (Először 1838. okt. 8-án éne
kelték a Nemzeti Színházban.) 

Első délutáni előadás a Népszínház
ban 1892. márc. 20-án a »Mad.arász« volt 
az Ínségesek javára. A M. Kir. Opera:ház!-
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Első drámai és énekes fixumtársulat Első kitüntetett színművész 

ban 1893. nov. 26-án volt, mi<i'Őn ))Ilka 
és a hus!ártoborzó<í került színre. A Nem
zeti Színliázbaji 1897,. jan. 27-én volt a 
Színművészeti Akadémia növendékei fel
léptével a »Bemardo MontülaK c. dtáma 
előadásával. A színház tagjai ez év ápr. 
4-én jiátszottak az! első délutáni előadás
ban, amidőn )>Bánk bán« került színre. 
(Tudunk adatot arról, hogy miár 1818-ban 
ban Kilényi Dávid társulata Szabadkán 
ünnepnapon két előadást tartott. (V. ö. Vali 
Béla: A magyar színészet történetei. 330. 
oldal.) A rendszeres délutáni előadásokat 
Miklóssy Gyula (L. o.) színigazgató ve
zette be. 

EIsÖ drámai és énekes fixnmtársu-
latot Ahday Sándor színigazgató ala
pította Szegeden, 1827-ik év okt. havában. 
A tagok ezek' voltak': Sztentpótery Zs:^-
mond, Udvarhelyi Miklós, Déryné Szép-
pataky Kozália, Bokor, Borsós Klára, Pa-
íiáizsóné, Eály Elek, Hulwnay Ferenc, Kan
tomé, Heinisch karmester, stb. Később 'Pe
tőfi is itt miBtödÖtt. 

EIsÖ expresszionista-dráma előadása 
Budapesten 1923. május 24-én volt, a 
Kenaissance Színházban, az Üj Kultúra 
rendezéséhen. Színre került Walter Ha-
senclever »Emherek« c. műve 5 felvonás
ban, 24 változással, léjjeli előadásban. For
dította : Hegedűs Tibor. Kisérö zenéjét 
szerzetté: Angyal László. 

Elsö Fariías—Katkó-dijat Mihály fi 
vKJároly nyerte el, 1884. április havában. 

Elsö francia-nyelvű előadás a Nem
zeti Színházban [magyar színeszekkel) 
1840. április ll^én volt, melyen Egressy 
Gábor jutaimiára »A fiatal férj« c. vi. 
került színre (»Jelenkor« közlése.) 

Első francia-nyelvű előadás a Nemzeti 
Színházban frcaioía színészeklíiel 1856. ápr. 
2Ö-én volt Levassor és Tasseáre k. a. tár
sulatával. ())Budapesti Hírlap«, 1856. ápr. 
27.) 

Első frontszínház megalakult 1917. 
április havában, Roboz Elek színészegye
sületi számfejtő huzgolkodására. Igazgató.: 
Komjáthy János. Tagok voltak: Zilahy 
Gyula, D. Nagy Gyula, Izsó Miklós, Gó-

zon Béla, Uogoz Imre, Pázanán Ferenc, 
Bretán Miklós, Sebestyén Mihály, Kondor 
Ernő, Mály Károly (karmester), Makay 
Margit, Batizfalvy Elza, Kerényi Irén, 
Komáromi Gizi, Szász Anna, Bálint Béla. 
— Állomások: Orosz-Lengyelország, Vol-
hynia, Szerbia, Montenegró, Albánia és 
Cattaro. 

Első Hazai Takarékpénz tá r 1890. 
február havában a Színészegyesület palo
tája építéséhez 200 frt-tal járult. 

Első honvédáldozat aa 1848-a8 sza-
badság'harchan Szathmmy' Diániel színész 
volt. 

Első Hymnus-bemutató 1844-heia volt. 
Kölcsey és Erkel művét, a nemzet imád-
ság-át 1844. július 2-án énekelték először 
a Nemzeti Színházban. 

Elsö Ibsen-bemutató Aradon volt, — 
1878-han, Mátz-ai Béla vezetése alatt; 
színre került a »Társadalom támas2;ai« c, 
színmű; Budapesten a Gyapjú ueeai né
met színházban 1889. február 13-án, a 
»Hazajáró lélek<í (Gespenster) c. színmű 
előadásával tartották meg az E—t. 

Elsö ingyen-előadás Ferenc császíáa: 
megkoronáztatása allíalmából 1792. július 
22-én volt Budán. Színre került »Kjki 
saját hkza, elŐtt seperJ6n« és »Tisztség el-

K< c. színmű. 

Elsö jogász-színész Nemes András, sa. 
Kecslceniéten, a jogot Debrecenben végezte. 
1792-ben tagja volt a Kelemen László 
első színtársulatának Pesten. — Az elsŐ 
doktor színész pedig a magyar színészietnél 
Gassi Ferenc. (L. o.) Jogtudori felava
tása 1871-hen volt. 

Elsö k a b a r é Budapesten a Bonbon-
niére volt. (L. o.) 

Elsö kísérletet a magyar színpadi 
nyelv szabályozására Bajm Jóizteef tette 
meg a »Dramaturgiiai leckét<i-ben. 

Első k i tün te t e t t színművész Fa-kas 
József volt. 1825-ben, a koronázás alkal
mából 500 forintot kapott I. Ferenc 
királytól, mert nagyon tetszett neki a 
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Első líormányíotanácsosi raéltóság:g-al Első magyar gró£-szinész 

lábujjhegyen bemutatott táaca. (Az út
törők híres S2áiiészei kosé taa'toziott.) 

Első kormájiyfötanácsosi méltóság
ga l kitüntetett színész Hegedűs Gyula. 
(L. 0.) 

Első könyv, amely a imagyar színészet 
gzükségességét híx-deti: baranyai Decsy Sá
muelé, címe: »'PannonJai Féniksz, vagy 
a hamvaiból feltámadt magyar nyelv«. 
(Bécs, 1790.) 

Első körliorizontos sz ínpad Ausatiia-
Magyarországon a belvárosi Modern Szín
fal (most: Belvárosi Színház). ElŐbb a 
drezidai Hofschauspielhaus építette külföl
dön, azután Reinliardt tökéletesítette. 

Első kÖszínUáz hazánkban a nagy
szombati; megnyílt: 1693-beni. ' (V. ö. 
Nagyszombati színészet,.) 

Első legnagyobb s ike r t é r t magyar 
sz índarab a »Jiános vit6z« (L,. o.) c. 3 
feivonásoa daljáték, melyet Petőfi hason
című elbeszélő költeménye után Bakonyi 
Károly alkalmazott színpadral. Zenéjét 
Holtai Jenő verseire dr. Kacsóli Pong
rác írtat. Bemutató előadása 1904. nov. 
18~án volt a Király Szinháeiban, ifj. Bo
kor József rendezésével. Eddig kb. 700 
előadást ért el. 

Első légszeszvilágításos e lőadás a 
Nemzeti Színházban 1838. nmrc 9-én volt. 
A nagyszerű világítástól annyira el volt 
ragadtatva a közÖ"nség, hogy még a beren
dezési munka vezetőjét, Wéber nevű bádo
gos mestert is lelkesen kitapsolta a lámpák' 
elé. 

Első lengyel dráma magyar s2ín,^a-
don: SlovacH Gyula »Mazeppaí< c. drá
mája; bem. 1847. dec. 8-án, Nemizeti Szín
ház. 

Első magyar ballet-táncosnö: Saáry 
Fawny. (L. o.) 

Első magyar budai színielőadást hi
vatásos színészekkel 1790. okt. 25-éü, csü
törtökön tartották meg; színre kterült Simái 
Kristó); piarista taniárnak: sigaz — Házd 
egj' kegj-es jó Atya<í 5 felvoniásos ámulat-

ságos játék« c. színdarabja, melyet neimet-
b'ől ))Der Bürgermeist6r« c. színmiűből ma-
gj'arosított. Ugyanezen darabot okt. 28-íaii 
a pesti színpadon is adták. 

Első magyar da l tá rsu la t a Havi Mi
hály és Szabó József-féle volt. (Lásd: 
Havi-címszót.) 

Első magyar d rámai k r i t i kus ; Bá-
mm/ BoJdissát,-

Első magya r d r á m a i s taggione meg
alakult Balcodczay Pál igazg'atása alatt 
1892. április 304n, Győrött. 

Első magyar előadás Olaszországban 
(Páduában) 1827. okt. 4-én volt, amidlŐu 
magyar katonák előadták! Kisfaludy Ká
roly »Kemény Simon«-jiát, nagy tetszés 
mellett. (»A' darab a' néző Vendégek egészi 
megelégedésekre módosan adódott elő, a' 
végén újra felhúzódott a' kárpit, és a' Já t 
szó Társaság által az Ezred Bandájáji;ak 
kíséretével elénekeltetett: Isten tartsd m6|r 

• királyunkat' s, a' t.«) (»Tudományos Gyűj-
temény«, 1827. X. füzet. 123. oldal.) 

Első magyar énekes bohózat Bmvs 
Dániel: »Kocsonyák« o- darabja volt, ame
lyet 176ö-ben adtak elő. A magyar nép-
életet mutatja be homerú és domború tü
körben, de mindig jióízn tréfával cico-
m;á.zva|. 

Első magyar énekes já ték címe; 
»Pikkó hertzeg és Jutka Perzsia, írta: 
Chudy József. Előadták 1793. máj. 6-án, 
Budán, 

Első magyar énekesnő Cmgánymé. 
Skrmnyi Julianna volt. Szép hangjáért 
mindenütt kedvelték. 1809-ben tagja volt 
a Vida László intehdánsaága alatti magyar 
társulatnak, Pesten. 1825. után lelépett a 
pályáról. 

Első magyar Ooetbe-előadás a »Cla- • 
vigo«. Bem. 1852. jún. 22-én, a Nemzeti 
Színházban Egressy Gábor fordításában. 

Első magyar gróf-színész BetMen 
Miklós, ki Bolnai néven színészkedett; 
1855-ben tagja volt a Nemzeti Színház
nak. (Öt követte Aprasin Júlia, — gróf 
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Első magyar gyermekszínháztársulat Első magyai-nyelvű budai Bzínieloadáe 

Baüyhyánym — ki Budai néven műkö
dött Molnár Györgynél, végül Festetich 
Andor gróf, a Nemz-sti Színház' volt igaz-
gutájal s a vidéH BzÍDészet volt felügyelője.) 

EIsö magyar gyermökszínháztársu-
la t 1874. júl. havában alaloilt, id. Bólcor 
József igazgatása alatt. 

ElsÖ magyar i rány-dráma: Gorove 
László »Érdemes Kalmiár« című drámája. 
(1807.) 

Első magyar kamara-énekesnő Tu-
Tolla Emma Operaházunk tagja volt, kit 
a király 1885. február 24-én tüntetett ki. 

Első magyar kamarasz ínháza t Felá 
Irén alapította. 

Elsö magyar kinema-szkeccs bemu
tatója az ApoUó-moziban volt 1912'. felír. 
5-én, m'időn Bródy Miksa és Martos Fe
renc »A feleségem Kű asszony« c. vígjiá tékát 
adták elő. Az I. és I I I . felvonást színé
szek játszották, a I I . felvonásban mozgó
fényképeket mutattak be. Zen. szerz.: Vin-
cze Zsigmond. 

Elsö magyar komikus gidófalvi Jmi-
csó Pál volt. Sz. 1761-ben, megli. 1845-
ben KolozsCiárott. A pályán 43 évig mű-
ködötti. 

Elsö magyar k r i t i ka . (Az első szín
társulat feloszlása után). sTegnap játszott 
először a Magyar társaság Budán, a híd! 
mellett léVo Teátromban,. Feles számmal 
voltak a nézők. Tizenkét LózsébÓl csak 
négy maradt üressen. Mind' a Fővezér, 
mind a Generál-Major Koburg Hercze-
gek megtisztelték és vigasztalták személyes 
jelenlétükkel a kezdő Társaságot, úgy nem 
különben nuás Generálisok és a most itt 
lévő uraságok színe is nagyobb részint. 
Én minden né23ŐkrŐl azt hiszem,, h'ogy ne
mes indulatból mentek be, l. i. Kád örvend
hessenek Nyelvünk előmenetelén s a nem
zeti tsinosodásnak gyarapodiásán; de ha ta
lán lettek volna is olyanok, kik tsak a^r t 
jelentek mieg, hogy a tsekély kezdetén ne
vessenek, merem mondani, hogy még az 
ilyeneknek is lehetetlen volt fél — megelé
gedés nélkül jönni ki a Já,téíknózlő helyből. 
(Ezután közli az első darab színlapját. 

végül ezeket írja): )>Ambár essas idő volt, 
mégis nagyra nevekedett a Nézők száma. 
300 forint ment be ezúttal a Teátrom 
kassaájábak: (Közölte a Magyar Hír
mondó, 1792. máj. 6-án.) 

Első magyar Lessing-előadás Pes
ten 1792. júl. 29-én volt. Színre került: 
»A katonaszerencse<í c. szmű 3 felvonásban. 
Fordította: Ráth Pál, színész. 

Első magyar Moliére-előadás ha-
ziáiikban az egri jezsuita színpadon volt 
1769-ben- Címe: »Bourgeois gentilh'ome« 
= »fen-héjázó és maga sorsával meg nem 
elégedő embernek bolondsága.* — Az első 
magyar Moliére-előadás Pesten pedig 1792. 
máj. 14-én volt. Színre került :»A tettetett 
beteg;-, c. vj., ford. Kelemen László. (Iro
dalomtörténeti Közlemények. 1900. 146. 
oldal. — Gragger Róbert: »Moliére elsŐ 
nyomai a magyar irodai ómban«,.) 

Első magyar némajá ték Kolozsvárott 
került színre, 1805. június 25-én. Címe: 
»A boszorkányok a Gellérthegyen, avagy 
Pirot, a nevetséges kukta«. Szerzője is
meretlen. (Dr Ferenczi Zolt|án: A kolozs
vári színészet története. 146. oldal.) 

Első magyar-német daltársulat ala
kult 1835. október 23-án, Pesten. Az elő
adást a régi füvészkertben tartották. 
Tagok: Honthy Matild, Toldy Irma, Ke-
lety Emma, Tengelyi Gyula, Vaskuthy 
Jenő, Szabó Imre, Sch'őnberg Sudolf, 
Hedry Ferenc, karmester. 

Elsö magyar népszínmű a »Szökött 
katona«. Irta: Szigligeti Ede, zenéjét Sze?--
^helyí József és részben EUmbogen 
Adolf szerzetté. Színre került a Nemzeti 
Színházban, 1848. november 25-én. 

Elsö magyar női Eomeo Ujj Kál-
mánné Vinnyési Juliska, aki e szerepét 
első ízben 1916. febr. elején játszotta el 
Temesvárott, Sebestyén Géza társulatánál. 

Elsö magyar nyár i sz ínkör a bala
tonfüredi. (L. o.) 

Elsö magyar nyelvű budai színi
előadás (műkedvelőkkel) 1784. november 
14-én volt, amidőn színre' került a »Gróf 
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Első magyarnyelvű színházi röpirat Első magyar rádió színielőadás 

Waltron, avagy a Subordinatzió'í, »Egy 
szom.orú játék Öt részekbe foglaltatva«. 
Irta: Mőller F . H. J . Magyarra fordí
totta : Kónyi János, »Strázsa mester« 
1782-ben. — Az előadáson' a né
met színtársulat igazgatói: Mayer János 
és Dittelmayer Teréz magyarul játszották 
ezerepeiket. (Előadásra kOTült még: 1792* 
jul. 13-án, 1793-ban, 1795-ben, Festen: 
1809-ben és 1811—12-ben. Debrecenben: 
1799. okt. 5-én és 8-án. Kolozsvárott: 
1804. ápr. 19-én,1806. ápr. 26-án. Maros-
vásárbelyen: 1806, jun. 28-án. 

EIsö magyarnyelYŰ színházi röp i ra t 
címe: »A tbeatrum célja és basznaa. Irta: 
laborfalvi Bewfce József, 1809-ben. 

EIsö magyarnyelvű színházi újság 
1830-ban jelent meg Kas^n »Nemzeti 
Játékszíni TudóeításK címmel. Szerkesz
tette igróf Csőky Tbeodor. (A lap egy 
év után megszűnt.) 

Első magyar opera »Béla futása«. 
Szövegét Kotsebue után írta: Gseiy Pé
ter, zenéjét szerzetté: Ruzitska József. 
Első előadása Kolozsvárott volt, 1821-ben, 
(A darab szövegét közli a Maffyar The-
atntmi Almának. 1815. V. Ö. »BéIa fu-
tása«.) Más megállapítás szerint Hesztré-
ny{i Áron »Máty:ás király« c. műve lenne 
az első magyar opera, melyet 1785-ben 
adtak elő Pozsonyban, az Erdódy-sz;ínház-
ban, Kumpf igazgatása alatt. (Hofeűlcer 
Imre: A magyar zene eg'yetemes törté
nete. Budapest. 33. oldal. — Budapesti 
Birlap, 1926. aug. 2Q. Lánifi Viktor dr.: 
Az első magyar opera.) Szinnyei József: 
Magyar írók, VII. kötet, 1048. oldalán 
»Lengey Károlyt címszó alatt a »Kretei 
törvényíí-ről azt állítja, Hogy ez az első 
magyar opera. Előadták 1837-ben. Zenéje: 
Kirchlechner Xavér Eerenctől. 

EIsö magyar operet t , »A szerelmes 
kántoríí. Eredeti operett 1 felv. Szövegét 
írta: Bényd István, fenéjét szerzetté: 
'Aliaga Géza. Bem. 1862. ápr. 21-én, Budai 
Színkörben. »A jelen operettet mint út
törő kísérletet kell tekintenünk, mert e 
téren eddig egy hazai művészünk sem 
próbáIkozott«. Yasárnapi Vjság, 1862. 17. 
Bzám, 204. oldal. A Sürgöny (1862. ápr. 
25.) szörint Egressy Benjámin »Tündérlak« 

c. műve lenne az első operettünk, ez a 
megállapítás azonban téves, m'ert ez a mú 
regényes vígopera. (Lásd: Szinnyei: Ma
gyar írók, sEgressy Benjamins címszó
nál, I I . kötet, 1225. oldal.) Tévesen em
líti Szinnyei is Follinmz Emil címszó 
alatt, bogy a »Zuávok« c. operett lett 
volna az első imagyar operett. Zenéje 
Káldy Gvulától. 1869. (Lásd: Magyar 
írók, III." kötet, 615. oldal.) 

EIsö magyar operet t , mely 100 elő
adást elért: Béldi Izor—Fejér Jenő »Ka-
talin«-ja. 100-ik előadása: 1906. szept. 
hó 18-án volt a Népszínházban. Első 
magyar operett, amely küKöldön 100 
előadást elért: a »Mágnáa Miskas, 
írta: Bakonyi Károly; zenéjét: Gá
bor Andor verseire szerzetté: Szir
mai Albert. (Első előadása 1916. febr. 
12-én, 100-ik előadása máj. 22-én volt a 
Earály Színházban.) 1917. febr. 28-án 
adták lOO-adszor Berlinben, a Komi&che 
Oper-ben. (Bem. 1916. nov. 17-én volt.) 

Első magyar opere t t bemntafcöja 
Franciaországban a »Tatárjiárás« volt, 
előadták 1914. márc. 23-.án Lyonban, a 
Théátre des Celestinesben. (Átdolgozta 
Pierre Teher »Maneuvres d'autumne(í cím
mel.) 

EIsö magya r paródia címe: »A gara-
boncás diák« tüneményes új vj. 3 felv.-ban, 
több népdallal, énekkel és tánccal. Irta: 
Mtmkácsi János. Zenéjét szerzé: Pély 
Elek. Bem. 1834. aug. 23-án, Budán volt. 

Első magyar rádió-dráma Börzsöny 
Béla »Hét fakeresztí< c. 3 felv. legendája. 
Bem. 1928. márc. 10-én, Budapesten. 

Első magyar rádió színielőadás a 
sJános vitéz« volt, Budapesten, 1926. máj. 
16-án. Szereplők: Kukorica Jancsi: Ke
lemen Lajos; Huska: Teleky Ilona; Go
nosz mostoha: K. Lőrinczy Erzsi; Bagó: 
Sárosy Andor; Strázsamester: Bálint Béla; 
Falu csősze: Sáfrány Vilmos; Francia ki
rály: Szirmay Vilmos; Királykisasszony: 
Auer Kató. A darabot rádióra alkalmazta: 
Kalolai . László. Rendezte: Bálint Béla. 
Vezényelt: Kalotai László. A darab ugyan
ezen szereposztásban előadásra került még 
nmj. 23-án és 24-én, 
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Első mao-yar recitíítori-eJŐadús Első niii[:y!ir színtársulat; 

Első magya r recitátori-elöadás 1863. 
jan. 13-án volt Budán, midőn 'grói Bethlen 
(Bolnai) Miklós sJulius Oaesaj-K-ból a 
nagy forumjelenetet olvasta fel. 

Első magyar revü Heltai Jenő és 
Majna í^erenc: »Es lex« c. műve. BemL 
1905. márc. 14-én, Magyar Színházban. 

EIsö magya r Shakespeare-előadás 
j>Komeo és Julia« volt, Pesten, 1793. márc. 
13-án. 

Első m a g y a r színdarab, — aa elnyo
matás utáni időben — melyben a szalmád' 
gondolat megnyilatkozott: A^m\ási Ba-
logli' Tiliamér ))Honvédhusaáxokí< c. 3 fel
vonásos népszínműve volt. Előadták 1861-
ben, a Budai Színkörben. 

Első m a g y a r sz índarab, mely olasz 
nyelven is színre került, Katona József 
»Bánk bán«-ja. Bem. 1897, szept. 23-án 
volt Bolognában, a Teatro de Corso-ban, 
Salvini Gusztáv társulatánál, aki Bánk'ot 
játszotta. 

Első magyar színészek emlékét szín-
darab'ban Vackot Imre örökítette meg. »Az 
els;Ő magyar színészek Budán« című ere
deti kor- és jellemrajaban. Előadták 
1861. ápr. 22~én, a Nemzeti Színházbán. 

Első magyar színészkongresszust 
1871. ápr. 6'.án, d. e. 10 órakor tartották 
meg Pesten, Latab'ár Endre színigazigató 
elniöklete. mellett. Korelnök lett Kétszery 
József, az öttagú igazoló-bizottmiányblá he-
váJasztották: Miklóssy G-yulát, Vámay Fá-
biánt, Demény Károlyt, Vizváry Gyulát 
és Aranyossy Gyulái. Jegj^zo Bercsényi 
Béla és Epiy Gusztáv lett. A kongresszu
son 47 képviselő jelent meg. A tárgyalás 
elnökéve Feleky Miklóst, választották meg, 
alelnökké Miklóssy Gyulát. A gyűlést a 
váxmegyeliáa nagytermében tai'tották meg. 

Első magya r színház Budán az ú. 
n. Uoizdella volt. (L. o.) 

ElsÖ magyar színháza k a r m e s t e r : 
Xí3wí/a János volt, (1764—1820.) 1792-ben 
Kelemen Lászl'ónál működött. (Hivatalos 
neve: muzsika-igazgató volt. Öt követte 
1793-ban Rirsch Jakab). 

Első magyar színházi ügynökség 
1870-bén alakult Budapesten,' Lenharét 
Ede (L. 0.) vezetése alatt. (Víziváros, Har-
mincad-u. 668. saám). (Később Eajkai 
Friebeisz István, majd fíéthy L. Pál volt 
a tulajdonos). 

Első magyar szíüigazgató: Kelsnms 
László. (L. o.). Helyettese: Várady Mi
hály. (L. 0.),. 

Első magya r színikerii let kezdemé
nyezése 1829-ben indult ki Vas^^áo-megyé-
bŐl, midőn előzőleg 1828-ban Komlóssy Pe-
renc és Tóth' Istvián egyesített sztínigazíga-
tók segélyezésre kértek' fel a megyét. 1829. 
szept. 14-én hosszas tárgyalás végre létre
hozta a győr-vasmegyei sziíniszövetséget, 
mely aa első saínikerület YÓlt hazánkban. 

Bíső magyar színpadi fordító Bor
nemissza Ábstemius Péter. (L. o.). Mun
kája: )>Tragoedia Magiar nelvenn az' So-
phocles Electrájából.K 1558. Bécs. 

Első magya r sz ín társu la t tag-jai 1790. 
júl. 21-én, Pesten,. Kelemen László igaz
gatása alatt: SoósMárton, RáthPál, Vng-
váry János, Rózsa Márton, Bárányi Ba
lázs, Popovits András, Nemes András, Hor-
vith János, Szomor Máté, Pülöp Ist
ván, Moór Anna, Termetzky Praneiska, 
Nagy Erzsébet, Nagy Máz'ia. Az lelső szín-
fcársulat próbái. (1790.). A színdarab'okhól 
Összesen 3 próba volt az elsŐ társulatnál: 
1. olvasópróba, melyen minden játszó sze
mély köteles volt megjelenni; 2. játék-
próba, amidőn a kárpitokat állították elő 
és 3- főpróba, melyen minden szereplő »roll 
nélkül« tartozott kiállani. (Más néven: mu-
tatványi-próbának is hívták). Az elsjŐ 
színtársulat feloszlott: 1796. ápr. 10-én, 
Pesten. Az első saíntársulatnál (1792-bten) 
a próba-késést 7 krajcár büntetési pénz;-
ben állapították' meg minden forint után. 
Az első színtársulat rendezője ProtasevitzS 
Benedek,lengyel származású német színész; 
Ő ápolta az etóő társulat kebelében a nemes 
törekvést, hogy a legmaigasabb feladatok 
megoldására is képesek legyenek (1793.). 
Az első magyar színtársulatnak is meg 
voltak a színpadi díszletei. A felvoná
sok kezdetét csengetyűvel jelezték. Az első 
csengetés a figyelem felköltésére szólt, a 
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Első magyar-tárgyú előadás Bécsben Első operett-énekesniő 

másodikra a függöny feligördült. A vilá
gítást fag-gyúgyertyával eszközölték és pe
dig oly módon, hogy a színpad két olda
lán a kulisszákra illesztett tartókban 3—3 
szál gyertyát égettek és eaekiet a színen sze
replő színésznek, vagy színésznőnek kop
pantam kellett szerepének elmondása köz
ben és pedig úgy, hogy az illető az ujjait 
megnyálazta és sorba koppantottá a gyer
tyákat. Nyáron — ha hold sütött — a; 
világítással takarékoskodtak és csak a sö
tétség beálltával gyújtottak gyertyát. Aí 
1830-as években mái- olajlámpákkal vi
lágítottak. A színpadot többnyire a ven
déglök nagytermében állították fel. A néző
téren egyszerű szalmaszékek voltak elhe
lyezve, esetleg az uraságok maguk küld
ték fel a színházhoz kényelmes székeiket. 
1850-ig a színházban a dohányzás ís meg* 
volt engedve. 

Első magyar-tárgyú előadás Bécs
ben 1821. febr. 8-án volt a Theater an 
der Wien-ben, amidőn Kisfaludy Károly
nak a »Tatárok Magyarországon« c. drá
mája került színre. 

Elsö magyar tenorista Páhj Elek, 
sz. 1796-ban, Pápán- 1842-b'en ő vitte 
először Bukarestbe a magyar színészekét, 
ahol magyarul, némttil, franciául és ro
mánul tartott előadást. Egyben ő volt az 
opera megalapítója hazánkban. 

Elsö magyar történeti dráma a 
»Comoedia Balassi Menyhárt árultatásárók 
c. mű, kiadta Karády Pál, temesvári uni
tárius lelkész. 1569. 

Elsö magyar tragika Kantomé volt. 
Sz. 1794-ben, megb. 1854. febr. 28-án. 
(L. 0.). 

Elsö magyar v íg opera »A 'csel.c<Irta: 
Bwiay András. Előadták 'Pesten, 1837-
ben, a Nemzeti Színházban. 

Első magyarországi forgöszínpadot 
a iSíépszínház-Vígopera rendezte be, 1907. 
szept. havában. 

Elsö magyarországi német nyelvű 
színház megnyílt 1769. okt. 15-én, Sop
ronban. 

Első magyarországi színházégés 
1735. aug. 27-én volt Csíksomlyón. (Is
kolai színház). 

Elsö magyarországi (nÓmet nyelvű) 
színházi újság Nagyszebenben jelent meg 
1778. ápr. 20-á,n, »Theatralischés Wo-
cbenblatt« címmel. 

Első német színész^ ki a Nemzeti 
Színházban vendégszerepelt: IJöwe Lajos 
(L. o.). 

Elsö népszínmnénekes id. Lmdvay 
Márton, valamint ő az elsŐ színész, kinek 
tiszteletére először állított szobrot háláa 
utókora. 

Elsö népszínműénekesnö De Caux 
Mimi, sz. 1823. (L. o.). 

Első nyilvános főpróba a Nemi^ti 
Színházban 1884. szept. 30-án volta»Mau-
croix gróf« című 3 felvonásos színműbíöl 
és a »Há.rom kalapc; c. vígjátékból. (Ad
dig a főpróbákra csupán a drámablírálók 
voltak hivatalosak, azontúl a sajtó képvi
selőit is meghívták). 

Első nyugdíjazott magyar színész 
Szilágyi Pál Nemzeti Színházi tag volt. 

Első operaelőadás a Nemzeti Szín-
hiázban a »SzeviUai borbély« volt, mely 
1837. aug. 29-én került színre a következő 
szereposztásban: Almaviva: Lendvay Már
ton; Bertha: Egressy Giáb'omé; Rosina: 
Déryné, Figaro: Szerdahelyi József. 

Első operaelőadások Magyarországon 
Pozsonyban voltak,tartotta: QirolamoB0ni 
az ottani városi lövészárokban felállított 
fa-színház olasz bérlője, 1760. táján. 

Eísö operaénekesnönk: Déryné 8zép-
paíGky Róza. (L. o.). 

Első operett-bemutató Kolozsvárt 
voltj 1859-ben, Havi Mihály színigazgatása 
alatt. Színre került Offenbach; »Eljegyzés 
lámpafénynél« • c. műve. (Pesten a Nem
zeti Színház 1862-ben a »Fortunio dalá<(-t 
mutatta he az operett-műfajból.) 

Első operett-énekesnő, aki a szás2^ 
kóburgi művészet- és tudomány-érmet el-
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Első orvos-színész Első szerb operett 

nyerte: Fálmay Hka. (1895. jún. havá
ban). 

Első orvos-színész a magyar színé
szetnél széki Soós Márton volt. Sz.-Maros-
vásárhelyen. 1790-beu tagja volt a Kele
men-féle első magyar színtársulatnak. For
dított több színművet is. 

Első pest i in tendáns : Podmaniozky 
János. (L. 0.). 

Első pest i ké t színházzal rendelkeiső 
színigazgató Miklóssy Gyula volt. (1872. 
okt. SO-án megnyitotta az István-téri szín
házat, majd a Városligetben egy 600 né-
z-őt maglába foglaló színkört építtetett, 
melyet később egy hatalmas szélvihar tel
jesen elpusztított). 

Első pest i színház a piaristák iskolai 
színháza a Galamh-uccában, melyben már 
1719-ben játszottak a tanujő ifjak. 1725-
ben magyarul játszottak. A színterem az 
épület első emeletén volt. A miegnyitó-
elŐadás címe: »Zokomus király«, szerzője 
PueJhóczy Márton, piarista szerzetes, a re
torika és poétika tanára. 

Első pest i t á r saság volt a címe a 
Kulcsát' István vezetése alatt áüó magyar 
társulatnak, 1815-ben. Vidéki kirándulá
suk első iáUomáaa Miskolc volt. A társu
lat korifeusai közt szerepelt: Murányi 
Zsigmond és BenJce József. E társaság 
azután aszerint változtatta címét, amilyen 
városba ment. így máskolei és kassai elsŐ 
társaság néven is szerepelt. 

Első »primadonnaháboriit« Liptcd Má
ria idézte elő Kelemen Lásdó társulatánál, 
Pesten. 1794. okt. 15-én előadás után le
szólt a közönséghez, mire a Helytartó Ta
nács Liptait »24 óráig tartó ái'estomra<í 
ítélte, de ezt elengedték és Liptainak nyílt 
színen kellett bocsánatot kérnie. Rossz tu
lajdonsága volt, hogy minden tapsot, el
ismerést ő maga akart kierőszakolni. Iri
gyelte a más dicsőségét és hogy híveket 
toborozzon, képes volt »bújtogatókat ke
resni még a korcsmában is.<í 

Első rendes havi fizetést ZíZéraí/» Dá
vid igazgató honosította meg 1820-ban, 
Győrött. 

Első rendjellel k i tün te t e t t szinésq 
Feléky Miklós és a színészojők közül PíitUe 
Kornélia és ő az elsŐ nemzeti színházi 
örökös-tag is. 

Első román színmű magya r színpa
don Rosetti D. Eoánt-nak, a romániai 
»Adeverul« c. lap munkatársának »A lecke« 
c. 3 felvonásos színműve, melyet Álesaics 
György fordított magyarra. Bem'. Soly-
mossy Elek növendékeivel, 1900. jún. 17-én. 
Népszínház. 

Első súgó hazánkban Jakab Mi
hály. Működött 1792-ben, a pesti magyar 
társulatnál. A súgáson kívül kötelessége 
volt felügyelni a díszletre, ruhatárra, kel
lékre, könyvtárra is. 

Első súgó nélkül beszélő színész 
oroszfáji 'Pergő (Petheő) Celesztin volt, 
az úttörők egyik legkiválóbbja, sz. 1784-
hen Hunyadmegyében. ö volt az egyetleii 
Wandza Mihály kolozsvári társulatánál, aki 
az egész darabot kívülről tudta. Szerepeit 
a szabad ég alatt tanulta, e vóghől a ko
lozsvári Hója-erdőnek mindennapos ven
dége volt, ahol kénye-kedve szerint dekla
málhatott. (Az elsíő súgó nélküli Magyar 
Színházi előadás 1899. okt. 27-én volt a 
»Sulamith« 25-ik előadásán.) 

Első Schiller-dráma. Pesten: »Szö-
vevény és szerelem«, .(Ka-hale und Liebe). 
Ford.: iMszL Bem. 1795. márc, 13-án. 

Első száz előadást e lér t sz índarab 
Magyarországon az »Ördög pilulái«. Bo
hóság tüneményekkel, énekkel és táncokkal 
15 képben, 3 felvonásban. í r ták: Lolorce 
Anicet, Bourgeois és Laurent. Zen. szerz.: 
Off&nhach, Groot, Cheri és Amadé Ár-
tus, ford.T Tarnay (Madarassy) Pál. 
Bem. 1863. dec. 10-én volt a budai Mol
nár György-féle Népszínházban. Az első 
négy hónap 63,000 forintot jövedelmezett. 
(Ezt követte a Komló-kertben a »Házaló 
zsidó«, 1864. nov. 12.). 

Első szerb operet t Nagybbcskereken 
készült. Szövegét és zenéjót írta: Prms Ja-
vorshy J., zeneszerző, megyei hivatalnok. 
Eredetileg cseh nyelven írta. Címe: »A 
tengeren« (—sNa jezeru.«). Bohókás ope-
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Első szerb zenedráma Első színigazgatónő 

rettnek nevezte el. Bem; Nagybecskereken, 
1890. jún. 3nán, műkedvelőkkel. 

Első szerb zenedráma zenéjét Gaal 
Ferenc szerzetté a »Kral]6vics Markoí< c. 
darabbozi. Bem. 1894. ápr. 29-én, Sza
badkán, 

Első színészegyesületi nyugdíjas 
tag: Kétszeri/ Józsefné Velansits Anna 
(1- o.), színésznő volt. 

ElsÖ színészet! kiállítás 1890. aug. 
15-én nyílt meg a fővárosban, Mária 
Valéria főhercegasszony védnökeége alattJ. 

Első színész-hadnagy: DomhayMi
hály, (1884.). Öt követte: Maleó Lajos. 

Első színész-hős 1849. máj. ll-én, 
Budavára visszavételénél ifj. LenSvm/ Már
ton volt. ö volt ugyanis az első vitéz hon-
védeink között, aki a vár fokára hágott a 
harmadik hágcsón és segédkezett feltűzni 
a nemzeti lobogót. 

Első színész, aki a Pesten építendő ma-
magyar nemzeti színház eszméjét megpen
dítette: rettegi Vnghvw'i/ János volt, 
1790-ben. 

Első színész, kiről Pesten uccát ke
reszteltek e l : Lendvay Márton volt. (A 
VI. kerületben kapott uccanevet.) (öt meg
előzte Bécsben a magyar Szerelemhegyi 
András. 1780. körül Bécsben működött, 
ahol sok víg estét töltött társaival, tiszte
letére Bécs egyik uccáját családi nevéről; 
Liebenberger-Gassenak nevezték el. 1792-
ben Bud'án működött.) 

ElsÖ színész, kit pesti városatyának 
választottak meg: FeleJcy Miklós volt. 

Első színész, akit városi díszpolgár
nak megválasztottak: id. Lendvay Már
ton volt. Nagybányán, szülővárosában vá
lasztották TíXQg, 1844-ben. 

ElsÖ színészegyesületi vizsgázott növen
dék: Guba Emma, 1883. 

Első színészeti szakkönyv címe: ((Ma
gyar Játókszín«. Ir ta: Éndrödy Nep. 
János piarista tanár, 1792. (E munkájá
ban megírta a magyar színészet történetét 

1792-ig éa 14 színdarab is van benne 
Összegyűjtve.) 

Első színész-tagja a Magy Tud'. Aka
démiának: Szigligeti Ede. Megválasztot
ták 1840. szept. 5-én. A Kisfaludy Tár
saságban Egressy Gábor volt az első szí
nész. A Petőfi Társaságban E. Kovács 
Gyula. (1876.) (Első színésznő-tagja: Já
szai Mari) 

Első sz ínház cenznra értelmében 
(1792) tiltva volt a vaUási szokások sza-
tirizálása. — Papok, ha még oly szépen 
jellemeztettek is, a színpadon meg nem 
jelenhettek. — Gyilkosságnak nem volt 
szabad' megtörténni a színpadon; házas-
ságtörési darabot nem adhattak elő. — 
Férfinak szabad volt rosszat tanácsolni, 
nőnek azonban nem. — Átkozódni tilos 
volt, az állami személyek szatirikus emle
getésétől is mindenkor tartózkodni kellett. 
— Tiltva volt a rögtönzés és »bolond'ozás«, 
továbbá a kétértelműségek és illetlen test
mozdulatok, a gúnyolódások stb. (A cen
zor vizsgálta át a színdarabokat es gyak
ran a színpad'on, a kulisszák mögött, vé
gezte ellenőr2/ő tisztét.) 

Első színházi engedélyt X. Lipót 
királytól nyerte a magyar színészet, mely-
lyel megengedte, hogy 1696-tól Felvinczy 
Györgj' kolozsvári polgár (iskola-rektor, 
majd alszolgabíró) színtársulatot szervez
hessen. Kísérletéről azonban néhány szín
művén kívül nem maradt nyoma és csak 
annyit tudunk, hogy a színpadja a liáztető 
alatti része, a »biii« volt s a közönség az 
uecáról nézte az előadást. (Ez az enge
dély 1882. ápr. havában Marczell Géza 
kolozsvári színész tulajdona lett.) 

Első színházi nö-híró: Tóvölgy\i Mar
git, drámai hősnő. Megválasztották 1910. 
szept. 9-én, Szegeden. 

Első színházi villanyvilágítást Ko
lozsvárott vezették be, 1877. febr. 28-án. 
(»Hölgyfutár«, 1877. márc. 1.) 

Első színházjegyirodát Budapesten 
Faludi Gábor alapította, 1878-ban. 

Első színigazgatőnÖ: Déryné volt. 
(Kilényi Dávid társaságában megnyitotta 
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Első színműírónő Éltető Gvula 

1840. dec. 13-án az új kolozsvári színi-
ezezónt. — Ig'azgatása azonban rövid ideig 
tartott.) 

Első színmŰíríínö: Falitzky 'Jánosné. 
Színművének címe: ))Az' ikrek«, színjáték 
5 felv. Színrekerült 1835. déc. 5-én, 
Budán. 

Első szót a Kemzeti Színház színpa
dán Lendvay Mái'ton ejtette ki az »Árpád 
ébredésé«-ben. 

EIsö táncosnő az a táncosnő, aki a 
balletekben a vezető ezerepet játssza. 

Első te tszésnyi lvání tás t a múlt szá
zad első éveiben a )>fóra!« és »bravó!<í ki
áltással njüváuította a közönség. Az 
1825-iki országgyűlés idején kezdtek a ju
rátusok »éljenezni« és ugyanakkor a ki
hívások is gyakoriabbak lettek, mert előbb 
a kihívás ritka megtiszteltetés volt. 

lElsÖ tün te tés a Nemzeti Színházban 
1842. febr. 19-én volt a »Báléj« c. opera 
előadásán. Á közönség opera-ellenes része 
ezt kiáltotta: sNem kell opera, éljen a 
dráma, éljen Egressy, Lendvay, Labor
falvi !« 

Első újság, amely a színészet fontossá-
•gát hirdette: a »Mindenes Gyűjtemény«. 
Az 1790. év lO-ik számában először veti 
föl irod'almunkban azon kérdést, hogy illő 
volna, ha az 1790-iki országgyűlés tartama 
alatt 'Pesten magyar színészek játszanának. 

Első városi kezelésű színház a sze
gedi. A városi kezelés 1937. febr. 1-én 
kezdődött, Tornai Ernő igazgató vezeté
sével. 

Első vitézzé a v a t o t t m a ^ a r sz ínész: 
Garamszeghp Sándor, a Nemzeti Színház 
tagja. !Felavattáfc 1925. jún. 21-én, Bu
dapesten. 

Első Wagner-előadás Pes ten 1866. 
dec. l ^ n volt. Színre került a. .»Lohengria« 
(I. Henrik: Kőszegi; Lohengrin: Elliu-
ger; Elsa: Carina Anna; Telramund: Si^ 
mon; Ortrud: Mányik Érnesztiu.) A vi
déken Aradon, Zilahy Gyula színtársula
tánál adták első ízben, 1903. febr. 21-én. 
(Elsa: Züahyné Singhoffer Vilma; Lohen-

grm: Bejczy György; Teli-amund: B. 
Szabó József; Ortrud: Bejczyné; Király: 
Polgár.) 

Elsőrendű színész, az, aki kizárólag 
elsőrendű szerepek játszására szerződik, 
természetesen tehets%e figyelembevételé
vel. Művészember az illető, kitűnő ábrá
zoló; jellemfestő, hangulatkeltő, ki alakí
tásával a tökéletesség felé törekszik. 

Elsőrendű színtársulat , az, amely mű
vészi tekintetben a legjobbat tudja produ
kálni, azonkívül pedig nagy létszám fe
lett is rendelkezik és felszerelése és kellé
kei is elsŐranguak. 

Elssler Fanny, híi-es bécsi táncosnő, sz. 
1810. jún. 23-án, Bécsben, megh. 1888. 
nov. 27-én, u. o. ElsŐ oktatását a bécsi 
Horsohelt-gyermefcbaUetben nyerte, onnan a 
Karthnerthor-Theaterhez szerződött. 1825-
ben Nápolyban Gioajdnál képezi magát. 
1830-ban Berlinben aratja sikereit, innen 
Európa nagyobb városait keresi fel, majd' 
Am erikába is kap meghívást. Nálunk a 
Nemzeti Színházban 1844. jún. 2-án (déli 
12 órakor) volt az első fellépte éa Arany 
János, az »Elveszett alkotmány«-ban meg 
is említi a »mennyei Panny«-t. A múlt 
század leg'kiválóbb táncosnője volt, akit 
senki sem közelített meg, 1851-beu újra 
visszatért Bécsbe- 44 éves korában vissza
vonult Hamburg melletti birtokára. Alak
ját magyar színpadira vitte Lakatos László 
a »Bécsi táncosnőfí c. színművében, Nem
zeti Színház, 1916. jan. 8-án éa Faragó 
Jenő és Nád'or Mihály, Király Színház, 
1923. szept. 20-án. 

Elstilizálás. Vidéki társulatoknál gyak
ran előforduló jelenség, hogy előadás alatt 
valamely gátló esemény tóizbejötte miatt 
a színész szerepén változtatni kénytelen, 
— a szöveg ilyetén Önkényes megváltozta
tását »elstilizálás«-nak hívják. 

Elszerződni. Az a színész, aki vala
mely társulathoz meghívást kap szerződés 
alapján: elszerződik. Népies nyelven a szí
nész ez esetben azt mondja, hogy sikerült 
neki »elszerződni«. 

Éltető Gryula, színész, sz. 1864-ben, 
Zilakon, megh. 1909. jan. 26-án, ^zege-
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Elvált asszony Ember tragédiája 

den. 1881-ben Bogyó Alajosnál lépett szín
padra, mint fearénekes. Majd mint segéd
színész és színházi festő sokoldalú munkás
ságot fejtett ki. Ö volt a magyar művészi 
dípzlettervezok egyik legelsője és mint festő 
is ismertté tette a nevét. Neje: sz. Zad-
roh Zsuzsanna, sz. 1854. febr. 22-én, Pi
lisen, színpadra lépett 1882. okt. 1-éu, Bo
gyó Alajosnál. 1910. deo. 23-iki színész-
egyesület!, tanácsülésen nyugdíjazták. 

Elvált asszony. Operett 3 felv. I r ta : 
León Viktor. Ford.: Gábor Andor. Zen. 
szerz.: EaU Leó. Bem. 1909. márc. 12-én, 
a Király Színházban, Főszereplők: Lis-
eeweghe: Király ErnŐ, Jana : Medgyaszay 
Vilma, Bakkenskyl: Boross Endre, Wan-
dfil Loo: Pálmay Ilka, Deesteldenk: Szir
mai Imre, Ruitersplat: Németh József és 
Scrop: Papp Mihály. 100-ik előadása: 
1916. dec. 26-án volt. 

Emberábrázolás, A színjátszás Iff-
land meghatározása szerint emberábrázo
lás. E;: a definició a IS-ik századból való 
s nagy színművészek játéka sugallta. 
Egyetlen szóval bámulatos tömören fejezi 
ki azt, amit manapság a- színjátszáson ér
tünk. Valóban embereket akarunk látni a 
színpadon s a színésznek az a föladata, 
hogy mindenkor a valódi ember hatását 
keltse. De minthogy a dolog természete 
szerint mindbn dtáma, tehát minden sze
rep más-más jellegű, az emberábrázolás 
követelményében az is bennefoglaltatik, 
hogy a színésznek mindig más és más 
embert kell ábrázolnia, tehát mindén uj 
feladattal egyúttal, úgyszólván, • új bőrbe 
kell bújnia. És itt rejlik tulajdonképen a 
színjátszás f Ő-problémája: embert keU 
adni, még pedig mindig más embert. A 
színészi léleknek az a gyönyörűsége: más
nak lenni, mint amik vagyunk, s itt van. 
a színjátszásnak ősi gyökere s piindten imáe 
művészettel való közös eredete. Kilépni ön
magunkból, átömleszteni lelkünket egy más 
formába vagy hüvelybe, átérezni, sŐt végig 
élni egy más lélek ^ gyönyöreit és fájdal
mait, ez a színjátszás csodája és titka. Az 
emberábrázolás materiája a szerep, vagyis 
a díámai műnek az egyes színészre eső 
része. Az az írott szöveg olyan, mint egy 
szóbeli kivonat az emberek lelkéből. Ké
szen van az olvasó számára. Ha az em^ 

ber elolvassa, nagj^on jól érti, sőt vannak, 
akik azt mondják, hogy ők jobban el 
tudják játszani maguknak, mint a színész 
a színpadon. Ez nagyon kényelmes és egy 
csöppet sem kockázatos, álláspont, mert 
hiszen nem lehet ellenőrizni. Igaz viszont 
az is, hogy bizonyos dolgokat jobban le
het elképzelni, mint eljátszani. Az a sze
rep azonban, melyet a színész kezébe ad^ 
nak, színpadi szempontból éppenséggel 
nincs Ítészen. Grondolatsor, beszéd, amely
hez meg keli találni, el kell képzelni az 
ülető jellemét, hangját, alakját, külsejét, 
mozgását, hogy az írott szó megelevenedi-
jék. Az írott szöveg megelevenítése nem 
abban áll, hogy elmondom. Ahhoz, hogy 
valaki egy szerepet megtudjon eleveníteni, 
szükséges, hogy bele tudja magát helyezni 
azokba a lelkiállapotokba, amelyből az író 
szavai önkénytelenül következnek. A szí
nészi képesség az, amelynél fogva valaki 
képes belehelyezni magát idegen lelkiál
lapotba, lelki folyamatba, s ezt a szemünk 
láttára végig is tudja élni. Belehelyezkediii 
bizonyos lelkiállapotba s ennek igaz kife
jezést adni: ez az emberábrázolás. A szí
nész a szerep írott szövegével szemben tel
jesen önálló művész. Hogy a szerep sza
vai miként alakulnak ki lelkében, hogy az 
alak szóbeli kivonata hogyan formálódik 
benne emberré: ez merőben a színész egyé
niségén mulilc s ezért van az, hogy kü
lönböző színészek ugyanazt a szerepet más
képen játsszák s ezért indokolatlan is egy 
színésztől ugyanazt várni, amit a kollé
gája produkált előtte ugyanabban a sze
repben. Mennél mélyebbre hatol a szí
nész a szerepében, mennél jobban saját
jává teszi az író szövegét, mennél önkény-
telenebbül törnek ki belőle a színpadon a 
betanult szavak: annál elütŐbb l^z alakí
tása mindén más alakítástól. 

(Dr. Hevesi Sándor.} 

»Bmber küzdj és bízva bízzál!« Az 
Ur szava az »Ember tragédiája« XV. szí
nében. 

Ember tragédiája (Az) Drámai köl
temény 9 képben, ír ta: Mdéách Imre. 
Színre alkalmazta: Paulay Ede. Zen. 
szerz.: Erkel Gyula. A »MarseilIaÍ8e« át
iratát szerz.: Szabados Károly. A tragédia 
bemutatója 1883. szept. 21-én volt a Nem-
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zeti Színházban. Nagy Imre játszotta Ádá
mot, Jászai Mari Évát, Gjenes László 
Lucifert, Újházi Ede Péter apostolt, Már
kus Emma Hippiát, Helvey Laura Clu-
viát, Molnárné Kocsisovszky Borcsa Helé
nát és Náday Ferenc a Rabszolgát. A 
premier 1028 forint 30 krajcárt jöved'el-
mestött a színháznak, aJni az akkori időkben 
szenzációs eredtaény volt. Ez évben még 
ll-szer került színre. A következő évben 
a szereposztásban változás áll be, amennyi
ben Nagy Imre szerepét (április 14-ón) 
Szacsvay Imre veszi át. 1884-ben összesen 
9 előadást ért meg a tragédia. Az utolsó 
előadáskor (dec. 27-én) Jászai szerepét 
Fái Szeréna vette át. A 3-ik esztendő már 
rekordot jelent, amennyiben 19 ízben ke
rült színre. Az utolsó előadás nov. 19-ére 
esett és a bruttó bevétel 1149 forintra 
rúgott. 1886-ban csak 10-szer játszották. 
Ez év dec. 26-án jubiláris előadásra is 
kitűzték, ekkor 50-edszer volt műsoron. A 
következő óv hanyatlást mutat, mert csak 
7-szer. adták, úgyszintén az 1888-iki esz
tendő is, amikor mindössze 5-ször lehe
tett elővenni a darabot! 1889. máj, 25-ike 
érdekes dátuma a Madách darabjának; ek
kor került színre a M. Kir. Operában, 
1376 frt. 33 kr. jövedelem mellett. 1890-
ben — szomorú statisztika! — csak négy 
ízben került színre! Ebből 3 est ismét 
az Operára esik. 1891-ben 5-ször volt ki
tűzve. Az érdeklődés 1893-ben már hat-
ványozódik, amennyiben okt. 6-án Bé(^-
ben is színre került. Szacsvay, Jászai, Zi-
lahy Gy., Dezső József, Gyenes, Újházi, 
Páiffy, Márkus, Székely Cornélia és Ke-
czeri Irén voltak a főszereplők. 1893-ban 
és 1894-ben 9—9-szer játszották. Május 
13-án századszor került színre. Szomorú 
év volt az 1895-ifci. Ekkor csak 3-szor 
adták és Ö49 frt. 90 kr. volt a legkisebb 
bevétel. (Aug. 20-án.) 1897-ben csak ápr. 
9--én került ismét előadásra. Ez évben l l -
szer játezották. A kegyelet is megszólalt 
ezúttal és a darab szeeniroziójának, Paulay 
Edének síremlékére 1035 frt. 10 krajcár 
jutott. A következő évben ismét csak 4 
estén szólaltatták meg a remekművet. 1899-
ben 10 este volt az »Ember tragédiájá«-é. 
Jön a legújabb kor, a korona számítás, 
amely egyúttal emelkedést jelent. így 
mindjárt 1900. jan. 28-án 2621 kor. volt 
a bevétel. 1901-ben 10-szer, 1902-ben 8-

szor, 1903-ban 7-szer adták. (Okt. 31-én 
Bakó László veszi át Ádám szerepét, első 
ízben.) A következő év megint visszaesést 
jelent: 3-szor vették csak elő. 1905. máj. 
1-én Beregi Oszkár veszi át Ádám szere
pét, Éváét pedig Hegyesi Mari, Luciferét 
Ivánfi. Máj. .8-án Odry Árpád lép fel 
Ádám szerepében. Ez év örvendetes javu
lást mutat: most már arról szól a statisz
tika, hogy 24-szer szerepel a színlapon a 
tragédia. 1906. szept. 24-én kétszázadszor 
került színre. A következő évben ll-szer, 
1908-ban 12-szer játszották. 1909. szept. 
19-én Maidách síremlékére adták elő. A 
bruttó bevétel ezúttal 3015 K és 40 fill. 
volt. Az 1910-iki esztendőben 13 ízben 
lehetett műsorra venni. Márc. 24-én eléri 
a 250-ik előadást, amikor a pénztári ki
mutatás szerint 2551 K és 4ö fill. folyt be. 
1911 -ben az előadások száma: 13, míg 
1932-ben 14. És most következik a nagy 
világégés előtti utolsó békés idő: 1913. Ek
kor 15 est jut Madáehnak. A legkisebb 
bevétel 903 E (máj. 26-án) a legnagyobb 
pedig 3310 K 90 fill. (febr. 29-én, dél
utáni előadásban!) Október 14-én ismét 
jubilál, ekkor volt 300-adszor kitűzve. 
1914. jan. első napján mindjárt délután 
volt kitűzve, amikor ismét tekintélyes ösz-
szeg jutott a pénztárnak, összesen 2745 K 
70 fill. Az 1915-iki év szomorúságot je
lent: csak 4 ízben játszották. 1916-ban pe
dig egyáltalában nem is volt műsoron! 
1917. okt. 15-én 325-ik előadása volt. Az 
1918. és 19-es játékszezónban szintén nem 
adták. 1920-ban 27 estét foglal le, melyek 
közül kiragadunk két emlékezetes d'átumot: 
máj. 18-án volt a legnagyobb bevétele: 
16.532 K 80 fül.; a másik esemény okt. 
24-ikéhez fűződik. Ekkor lépett fel a 
kolozsváriak dédelgetett művésze: Dezséri 
Gyula Péter apostol szerepében. Ekkor 
350-ik előadását érte meg. Í921-ben csak 
ö előadásban játszották. 1922-ben 13 elő
adása volt a tragédiának és utoljára okt. 
16-án játszották. A Mad'ách-centennárium 
alkalmából Hevesi Sándor újra színre al
kalmazta, előadták 1923. jan. 23-án. Szí-
nészbörténelmi szempontból is felemlítünk 
e helyütt egy néhány érdekes dátumot. Vi
déken elsőül Balogh Lajos színigazgató 
mutatta be. Baján, 1883. dec. havában. 
A vidéken még a következő színpadokon 
mutatták be: Kolozsvárott 1884. máro. ha-
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vában; Éva: Jászai Mari, Ádám: E. Ko
vács Gjula. (Két hót alatt 7 előadásban 
3794 frt. 70 krt. jövedelmezett.) Miskol
con 1884. márc. havában; Kassán u. e. 
év ápr. 4--én. Éva: Temesvárfnéj Ád'ám: 
Temesváry, Lucifer: Vedress Gyula; Pá
páéi jún. 4-én került színre Jakab La
josnál. Éva: T. Szakáll Róza, Ádám: 
Ivánfi Jenő; Lucifer: Havasi; Komá
romban júl. 12-én; Szentesen aug-. 22-én, 
Bogyó Alajosnál. Éva: Bera Paula, Ádám: 
Gyarmati Gusztáv; Lucifer: Sándor Emil; 
Máramarosszigeten szept. havában, Éva: 
Bátori Hona, Ádám: Gerőffy Andor, Lu
cifer: Szeles József; Sepsiszentgyörgyön 
szept. havában Polgár Károlynál, Ádám: 
Liptai, Éva: Szabó Ilka, Lucifer: Szabó 
Gábor; Kecskeméten nov. havában; Sze
geden dec. 27-én, Éva: Hunyady Margit, 
Ádám: Somló Sándor (előadás alatt rosz-
Bzulléte miatt azután Ditrói Mór vette át a 
szerepet), Lucifer: Bokody Antal; Debre
cenben 1885. jan. 23-án Krecsányi Ignác-
nál; Éva: Hegyesi Mari, Ádám; Abonyi 
Gyula, Lucifer: Halmay Imre; ugyancsak 
jan. havában adták Marosvásárhelyen Pol
gár Károlynál; Pécsett jan. 27-én; Győ
rött : febr. elején; Balassagyarmaton jún. 
havában, Gerőffy színigazgatónál; Nagyvá
radon júl. havában; egy héten 6-szor ke
rült színre 2600 frt. bevétellel; Aradon 
1886. febr. 5-én, Lucifer: Halmay Imre, 
Ádám: Soroló Sándor, Éva: Hegyesi Mari; 
Zomborban Kakodczay Pál színtársulatánál 
1887. nov. havában adták, Éva: Dombay 
Mihályné, Ádám; Dombay Mihály, Luci
fer: itakodczay Pá l ; Temesvárott 1889. 
jan. havában; Pozsonyban 1889. ápr. vé
gén; főszereplők voltak: Szerémy Gizella, 
Komjáthy János és Peterdy Sánd'or. (Itt 
egymásután hatszor adták.) Budán, Kre
csányi Ignácnál is gondos rendezésben ke
rült színre, 1894. júl. 19-ón, ahol Csiky 
László játszotta Ádámot, Évát Tóvölgyi 
Margit, Lucifer pedig Gyöngyi Izsó volt. 
Dr. Janovics Jenő kolozsvári színigazgató 
1913. márc. havában új szcenirozással adta 
elő, még pedig az edddigi gyakorlattól 
teljesen eltérő formák között s a modern 
színpadi technika minden vívmányának fel
használásával. A menyország színétől 
kezdve egészen az utolsó képig, a jégvidé
kig, valamennyi változás új formát ka
pott. Az új díszletek terveit Pörstner Ti

vadar komponálta. — Nálunk mindjárt a 
legkiválóbb elmék fejtegették az Ember tra
gédiáját, melynek egész irodalma támadt. 
Ismertebb kommentátorok: Arany János, 
Szász Károly, Toldy Perenc, Erdélyi Já^ 
nos, Greguss Ágost, ujabban: Alexander 
Bernát, Eiedl Frigyes, Angyal Dávid', Ha
raszti Gyula, Hoitsy Pál, Palágyi Meny
hért, dr. Morvay GyÖzŐ, Jancsó Benedek, Se
bestyén Károly stb. KülfÖldlön a követ
kező színpadokon adták: Bécsben 1891. 
jún. 18-án; Prágában 1891-ben, cs;th 
nyelven; Hamburgban) 1892-ben; Ber-
Knben, 1893. márc. 18-áu, ahol Ádám: 
Molenar, Éva: Eeisenhofer, Lucifer: Kó-
ber, Hippia: Lázár Margit volt. Szerb 
nyelvre lefordította: Jovanovics János. Né
met nyelvre lefordította: Dux Adolf, 1861-
ben, Dietze Sándor, 1865-ben, Fisöher 
Sánd'or, 1866-han, Sponer Antal és Sie-
benlist Ágost 1891-ben ültette át németre. 
Ezenkívül lefordították még: franciára, 
angolra, olaszra, hollandra, oroszra, hor
vátra, tótra, (mint ilyent 1925. d'ecember-
hen mutatták be Kassán »Tragedia öo-
vekací címen, fordította: Hviezdoslav), ro
mánra, héberre és egy részét latinra. Zág
rábban 1914. máj. 2-án mutatták be. 
Zen.szerz.: Pikké, cseh komponista. Ford.: 
itaics, színész. Pozsonyban cseh nyelven 
1926. dec. havában játszották Hevesi Sán
dor átdolgozása szerint, Butykay Ákos ze
néjével. 

Madách drámai költeménye alkotásakor 
nem gondolt színpadi előadásra, közönségül 
nem a nézŐt látta maga előtt, ki színészek 
tolmácsolásában, a szem számára megele
venítve veszi magába a művet, hanemi az 
olvasót, aki csak a saját megértésére és 
képzeletére támaszkodva éli át jeleneteit 
és alakjait. És mégis, műve a legnépsze
rűbb színpadi mű lett, az egyetlen iro
dalmunk múltjából, amely a kegyelet tá
masza nélkül megáll a színpadon, magá
hoz vonzza a közönséget. A »Bánk bán«, 
Vörösmarty drámai művei, amelyeket a 
Nemzeti Színház időnkint felelevenít, in
kább csak mesterséges lólekzés útján tart
hatók életben, az emberek bármennyire tu
datában vannak kiválóságuknak, nem tud
nak és nem is akarnak állandóan gyönyör
ködni a színpadi képeikben. Aki érdek
lődik irántuk, az inkább olvassa őket. Pe-
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diíT ezek egyenesen a színpadba készült 
müvek. Viszont »Az ember tragédíája« nem 
készült a színpadra s mégis 1883. óta, 
mikor ÍPatilay Ede először színre hozta, 
ma is eleven alkotó része a Nemzeti Szín
ház és a nagyobb vidéki színházak műso
rának, évről-évre mindig ^megjelenik és 
mindig na.gy közönséget hódít. A legna
gyobb sikerű magyar drámai mű olyan 
költőnek a műve, aki alig- járt színházba 
és nem is gondolt arra, hogy művét ai 
színpadra bocsássa. Mik azok a külsŐ és 
belső okok, melyek ezt a különös ellent-' 
niondást meg'magyarázzák ? Az elsŐ ok, 
hogy amit nem hitt Madách, sem Arany 
János, aki felfedezte, sem G-yulai Pál, 
aki magyarázta, »^2 ember tragédiája^ ki
tűnően játszható a színpadon. Rendkívül 
hálás szerepei vannak: Ad'áin, Éva, Luci
fer, az átlagos emberi méretet meghaladó 
alakok, színpadi életük csupa mozgás, mon
danivalójuk mindig érdekes, karakterük az 
emberi lehetőségek széles körét foglalja be 
8 a gondólat és érzés olyan húrjai pendül
nek meg bennük, melyekre minden em
berben van ráhangolt hasonló húr. J ó szí
nészeknek nagyszerű alkalmat adtiak ké
pességeik megmutatására. Terjedelmük is 
szokatlanul nagy, a hosszú di-ámai költe
mény minden fontos pillanatában a színen 
vannak, minden lényeges forduló Ő raj
tuk fordul meg. Ez már magában is Je
lentős tényezője sikerének, de ezenfelül is 
van még valami. Ez a három személy ki
merítően ábrázolja az emberi élet három 
döntő fontosságú mozgatóját: az eszme 
küzdelmét az emberi nem sorsáért, az Ösz
tön, az ösztön részét ebben a küzdelemben 
8 az eszmét és ösztönt egyaránt tagadó hi-
d'eg okoskodást, — a fő élet — teremtő és 
élet ta-gadó erőket, amik a világban hatnak. 
Ezek sejtése benne él minden emberben 
s mindenki örömmel fogad'ja a költő szim
bólumaiban a maga nem is öntudatos gon
dolatainak ábrázolását. Ez sokkal nag'yobb 
és főképen maradandóbb tényezője a si
kernek, mint az olyan külsőségek, mint az, 
hogy »Az ember tragédiája« ezenkívül a 
színpadnak sok technikai lehetőséget, a kö
zönségnek sok látnivalót nyújtó látványos 
darab is, melyben a jelenetek tarka moz
galmassága folytán ébren tartja az érdek
lődést. De van egy másik nyomiós magya
rázó oka is, a mű népszerűségének. Az, 

hogy »Az ember tragédiája« — mondhatni 
— időtlen alkotás. Kevés olyan vonás van 
benne, amely hozzákötné keletkezése ide
jéhez, nagyjában ós egészében ugyanúgy 
keletkezhetett volna, akár a mai időben is. 
Bizonyos, hogy nem keletkezett volna, vagy 
nem lett volna ilyen Madách keserű élet
tapasztalatai nélkül, ha a költő nem élt 
volna át egy egyéni és családi tragédiát: 
családi életének rombadölését ós a szabad
ságharc eszméjének bukását, — ennyiben 
a mű hozzá van fűzve szerzője személyé
hez és korához. De ezek oly élmények, 
melyeken keresztül megy minden "nemzedék 
és legalább is tanúj uk mindten egyén, 
minden kornak élményei. Nem jelentik azt 
a kor atmoszférát, amely leginkább hozza 
az irodalom műveit abba a veszélybe, hogy 
a nagy tömegek számára elavulnak. Vö
rösmarty művészibb és ma is csaknem mo
dernül hangzó nyelven írt drámái nem ér
deklik a mai átlag-közönséget, mert sűrű 
légköre van körülöttük a romantikának, 
amelyben a mai ember már nem hisz. 
Folyton érezni a hatvan-hetven .év előtti 
mű és a mai ember közötti distaneiát, 
mely miatt nem juthat a kettő közvetlen 
érintkezésbe egymással. Ez a distancia »A2! 
ember tragédiájáíí-val szemben a mini
mumra csökken, mert az a mód, ahogy 
Madách az emberi életet szemléli nem a 
korból vau véve, hanem a költőnek sa
ját élményéből fakadó filozófiájából, mely 
korra való tekintet nélkül érvényes vagy 
érvénytelen. Az emberiséget mindig fog
lalkoztatja a saját jövőjének sorsa és min
dig a múlt segítségével próbálgat az előtte 
sűrűsödő homályba belelátni; íme, Madách 
demonstráló módszere is mindenkori. És 
tovább: az emberiség haladására törő eszme, 
az eszmét hordozó nagy ember és a 
hétköznap cipóján kérődző közönséges em
berek tömege között folyik, Örök látvány 
mindenki szeme elŐtt. Ami romantikus ha
tás mutatkozik )>Az ember tragédiajá«~n, 
az alig több annál, amennyi még ma is él 
az emberek többségében. A ma közkeletű 
történetfilozófiai gondolatokban aUg keve
sebb a romantikus elem, mint a Madách 
történetfilozófiájában s az irodalom sem 
tud, a realizmus és naturalizmus hatása 
ellenére sem egv' bizonyos- mennyiségű ro
mantika nélkül megélni. Ha azt keressük, 
hogy a magyar irodalom klasszikus mult-
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jéból mi él ma is teljes életet abban az 
értelemben, hogy hatása ma is eleven a 
legszélesebb rétegeiben, akkor Petőfi lí
ráján, Arany epikáján, Jókai regényírá
sán kívül még csak Madách művét említ
hetjük fel. A magyar közönség sajnála
tos közömbössége a múlt irodalmának na
gyobb része iránt, amely beéri azzal, amit 
nagyapáink és apáink irodalmi törekvései
ről, az iskolában taault s csak kivételesen 
kivan közvetlen személyes viszonyba jutni 
^Sy~^Sy ^%i kiváló Írónkkal, egyike köz
műveltségünk súlyos hiányainak. Az em
lített legnagyobbak tartják fenn az em
berek nagy többségének lelkében a múlt
tal való kapcsolat tudatát. Köztük Madách 
az, aki a színpadon képviseli ma is friss 
ható-erővel, irodalmi multunkat, szerves 
alkotó része a magyar színművészet éle
tének, egyik tartó oszlopa a magyar szín
pad klasszikus műsorának. S becsületére 
válik a magyar közönségnek, hogy irodal
munknak azt a művét ölelte legmelegeb
ben keblére, amely filozófiai mélységben 
s a szellem magasrendű voltában is legfe
lül áll drámai irodalmunk alkotásai kö
zött. (ScMpflm Áladé-.) 

Emelet. A színházakban általában az 
I. és I I . fokozatú magasságot értik, mely 
felett a karzat (L. o.) van. Az emeletnek 
néhol uccáról szóló feljárata van, másutt a 
színház foyer-jából nyílik a feljárat. Az 
emeletet az eisŐ magyar színészek contig-
natio-nak (L. o.) írták a színlapra. 

Emelni a darabot. (Színészzsargón.) 
Akkor mondják, hogyha &gj elsőrendű szí
nész egy jelentéktelen szerep eljátszására 
vállalkozik, hogy a szereplésével nívóssá 
tegye az előadást, — vagyis — emelje an
nak értékét. 

Emelvény. A színpadon használt do-
bogiószerű alkotmány, mely magaslatok fel
építésére szolgál. 

Emke kávéházi törzsasztala volt a régi 
népszínházi gárdának abban a házban, mely 
Budapesten, az Erzsébet-körút és Kere-
pesi-út (Bákóczi-út) keresztezésénél épült 
6S nagyon alkalmas találkozóhely volt. Eb
ben az 1882-ben épült palotában lakott 
Blaháné és Hegyi Aranka. A kávéháa 
sarkában álló hosszú asztal mellől indultak 

próbára a Népszínház művészei, miután 
itt költötték el reggeüjüket. It t találkoztak 
próba után, előadás elŐtt, előadás után: 
Pálmay Ilka, Kopácsy Juliska, Komá-
romy Mariska, Vidorék, Kassai, Kiss Mi
hály, a Vízváry-család, stb. 

Emlékek Budapest színházi műlt-
jáböl. Tallózok családi írások között. Fel
jegyzéseket és okmányokat kutatok, ame
lyek a szúnészekkel, színházakkal kapcso
latosak . . . 

I t t van az első érdekes okmány 1838. 
sKisasszony hava 30-ról«. Egy egyszázfo
rintos Részvény-kötelezvény. Élénken vilá
gít reá, milyen szeretettel, megértéssel, buz-
galommmal támogatta 'Pest-Buda polgár
sága Eöldváry Gábor nemes Pest Várme
gye fáradhatatlan és hervadhatatlan ér
demű alispánjának nagyszerű törekvését, a 
»pesti nemzeti magyar Színház« mielőbbi 
felépítését. 

Álljon itt maga a szöveg: 
Szám: 173. 

Rész'iíény-kötelezvény. 
A' pesti nemzeti magyar Színház' fenn

tartására össze-állt Eészvéűy-társaságnál t. 
ez. Halbauer József Százados Ur által alá 
írt 1 azaz egy Bészvényt tévő, 's a' Rész
vénytársaság' pénz tárába kész pénzül bó 
fizetett 100 azaz Q^ Száz forintra való 
czédulában, melynek erejénél fogtya a' Rész
vényes, a' túlsó lapon olvasható alap-terv
ben meghatározott jogoknak részese. 

A' fenn-említett Részvény-társaság, ne-
\'ében azon Társaság elnöke 

FöM'vé-f/ Gábor. 
Hogy a' fenntebb ki tett Száz £or. V. 

Cz. a' Resz\rény-társaság pénztárába va
lósággal bé fizettetett, 's a' Részvény
könyvbe szám alatt bé íratott saját 
keze írásával meg ismeri. 

Pesten Kisasszon hava' 30-n 1838. 
Gál János 
Pénzfeámok. 

Alapterve 
a' pesti nemzeti magyar Színház igazga

tására össze állt 

Részvény-társaságnaJc. 
Azon Részvény-társaság, melly a' nemes 

Pest Vármegye által több hazai Törvény
hatóságok, 's egyes hazafiak' adakozásai-
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val segítetve 'Pesten épített nemzeti ma
gyar Színház' igazgatását folyó 1837. évi 
Augustus l-s6jétől kezdve 1841. évi hús
vétig azon tiszta, 's ön hESZuAt kizánó 
szándékbul vállalta magára: hogy ezen 
zsenge Intézet, a' helyett, hogy egyes vál
lalkozó' csupán haszon kereső kezei közt 
mindjárt kezdetben össze törpüljön s' el al-
jasodjék, a' célszerűleg csak egyesületi úton 
ébren tartható köz éiHek .által folyton ^emel-
kedjék a' tökéletesbülés felé, e' czélra 
50.000 váltó forintot tart szükségesnek, 
's 500 részvény ki adása és elkelése által 
ezen summát össze gyűlendó'nek biztosan 
reményű. Terve következő: 

1. Nemes 'Pest Vármegye' Rendéinek, 
ezen Intézet,.mint ön keblök' szülöttje mi-
kép nevekedése iránti gondbs felügyeletét 
a vállalati id'Ő alatt is nem csak kizárni 
nem kívánja, hanem azt mint legelső' fel 
tételt maga kéri ki. 

2. Egy fí.észvény áll 100 váltó forint-
bul, 's ezt akár egy ad'ja, akár többen 
teszik Össze, egy Részvény esak egy sza
vazati joggal bír. 

3. Ezen Summa négy részben u. m. 
folyó évi Július 1-ső, Augustus 1-ső, No
vember 10-ik és 1838-ik évi Mártius 16-
kán, melly napig az aláírás nyitva áll, 
lészen a' Társaság' pénztárába befizetendő. 

4. A' Részvényes, az egész vállalati id'ő 
alatt csupán erkölcsi — morális — oszta
lékba —• dividend — részesül, mennyiben 
minden haszon az Intézet' emelésére for-
díttatik; a' tőkének 1841. évi húsvétkor 
leendő vissza fizetése felől azonban töké
letes biztosítékul szolgál az: hogy a' bé-
gyülendő 50.000 frtbul 30.000 frt. ka
matra 's minden fél évi kamat ismét ka
matra adatván, e' felül évenként 6 Játék
nak 4000 váltó forintra számított, jöve
delme az idő közbeni kamat-szaporodás
sal együtt ezen tartalék pénztár' Öregbíté
sére fordíttattván, ílly mÓdon 1841. évi 
húsvétkor az 50.000 váltó forint tŐke nem 
csak egészen fedezve leend, hanem azi Inté
zet' javára még némi fölösleg is maradánd. 

5. A' színi mutatványok igazgatása egy 
a' tárgyat gyakorlatilag is értő személyre 
bizatik. Az egészre egy a' részvényesek' 
nfgy gyűlésen szavazat-többséggel évenként 
választandó 4 tagból állandó választmány 
ügyel fel 's annak ötödik tagja az Igazgató 
leend'. 

6. Nagy Gyűlés^ mindén esztendőben 
pesti József napi vásár' vasárnapján, Pes
ten Nemes Pest Vármegye' UdVar-háza' 
nagyobb teremében délelőtti 10 órakor tar-
tatik, 's arra valamennyi részvényes hi
vatalos. 

7. Minden esztendŐbeli számadás vala
mennyi részvényesnek nyomtatásban meg
küldetik. 

8. A' Vállalati id'Ő' el telte után fenn 
maradandó tiszta haszon az Intézet tőkéjévé 
válván annak tulajdona marad ugyan, mire 
fordíttatására nézve azonban a' Részvény
társaság előre meghatározza: hogy a' Tő
kének fele Színészi Iskola alapjául szolgál
jon, 's annak létesülendéséig egy, vagy a' 
körülményekhez képest több személy mű
vészeti tökéletesbítés végett külföldre kül
detvén a' kamatok e' czélra fordíttassanak; 
a' tőko másik fele két részre osztandó, en
nek egyik felével öregbíttessék a' Színészi-
nyugpénz-alapítvány, kijelentvén: hogy az 
ebbe részesítésben a' Színház' megnyitá
sakor jelen leendő tagokra mások felett te
kintet légyen; másik fele pedig fordittas-
sék a' Ru'ha, Könyvtár 's díszítmények 
szaporítására. 

Kutassunk tovább. Valami adatot a szí
nészetre az 1848—49-iki szabadságharc 
idejére. Meg is van. Sárgára fakult, de 
kitűnő papíron készült akkori újság. Az 
»Ungarische Morgenröthe«. Politikai és 
szépirodalmi lap 1848. júl. 5-i száma. Lás
suk esak; milyen volt a német színjátszás 
a győzelmes verseci csata eló'tt, Pesten a 
»Pesther Deutseher TheaterbanK. Operát 
adott egy társulat. Milyen művészettel, 
mondja el a »Morgenröthe« értelmi ala
pon fordított kritikája: 

»Pesti Német Színház Donizetti »Lu-
cia dí Lammermooríí operája. Lucia, Do
nizettinek mestermunkája. Soha, sem az
előtt, sem azután nem volt a Mester ked
ves melódiájának ilyen folyama. Kiapad
hatatlan és érzés finomságokban kiváló gör-
düléJceny melódiák. Az opera, ha esak kö
zepes előadásban is mutattatik be, külö
nösen a nagyközönségnek, kell, hogy min
denkép tessék. Sajnálattal kell megállapí
tanunk, hogy a mű szépséges élvezete — 
amihez mi mindig oly szívesen adjuk ma
gunkat, bármily felfogásban is láthatjuk 
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azt, — ma este zavarva volt. Lukácsiné 
asszony egy olyan városnak mint Pest, — 
nem primadonna. Az ő hangja, — elko
pott ! A koloraturája egészen tökéletlen. 
Wieselmann urnák gyönyörű szép hangja 
van, — mely Wild tenorista ta ra jára em
lékeztet, —• csak iskolázottsága hiányzik 
és játéka rendkívül hiányos. A zenekar 
azonban, — ma minden kritikán aluli volt. 
Diszharmónia, — semmi finomság a ve
zénylésben. Állandóan letompított zenekar, 
semmi figyelem az éneklésre. Ez a kiséret 
még egy színjátékhoz sem való, hát még 
ha a legszebb operánk kiséréséről van szó! 
A dirigens egyenes alkalmat ad arra, hogy 
mondjuk meg. Ezt nem lehet vezénylésnek 
nevezni, — hanem bökdösésnek. Egyedül 
az első felvonás legyilkolhatatlan fináléja 
vágott egybe. Egyébként ezt a közönséget, 
amelynek összeverŐdése majdnem telt há
zat eredményezett, egy tehetséges opera tár
sasággal jövőre is biztosítani lehetne. J ó 
•énekesekben nincsen hiány és olcsón lehet 
hozzájuk jutni.« 

Kegyetlen élességű kritika. Kitűnik, 
hogy az újságíró és szintártulat között kü
lön háború volt a háborúban. Ugyancsak 
nagy ágyúsütögetéssel támadta a kritikus a 
•szereplőket. 

* 

Ugorjunk egyet. Ne vegyük sorra az ira
tokat, hanem a színlapokat. Találomra ki
húzok az irattár fakult szinlapjaiból egy 
csipkére rongyolódottat. Nézzük csak: Vár
színház 1894. nov. 19-i színlapja. U ^ 
látszik: vizsgaelőadás. Hirdetve vagyon: 
»A Országos m. kir. Színművészeti Aka
démia estélye. Tanár: Császár Imre. Ál
talános bérletben színre-kerül »A fösvény« 
— Az Akadémisták játsszák. Földszinti 
páholy 4 frt., földszinti első sor 1 frt., 
oldalkarzat 20 kr. Érdekes 5: l-hez, áll a 
helyár. Egy forint az első sor, húsz kraj
cár a legrosszabb hely. Mennyivel jobb 
ma a helyár megosztás. Mennyivel olcsóbb 
ma a Várc^i Színház erkély utolsó sora. 
Innen látni, hallani lehet, ott meg annak 
idején »húsz pézért« meg csak ágaskodni, 
meg aztán vigyázni, hogy ne merevedjen 
meg, mélyen tisztelt néző a nyakad. . . 

Országos m. kir. Színművészeti Akadé
mia anno 1894. Keressük ki, kik voltak 
a tanárok, tanítványok... Mennyi sok ra

gyogó név! Tanárok: Újházi Ede,, Ber
csényi, Császár Imre, Alexander Bernát. 

Igazgató: dr. Váradi Antal. Tanítványok: 
Alszeghy Irma, Maróthy Margit, Almássy 
Endre, Sikorszky Kamilla, Vizváry Ma
riska, Góthné Kertész Ella, Varsányi Irén, 
Gazdy Aranka . . . Gyönyörű csokor. Csupa 
ifjú virágszál, tele hévvel, ambioióval... 

De hát én nem azért ültem le, hogy, 
krónikát írjak, — aki krónikát akar, ol
vassa el Verő György a »Népszínház Budb,-
pest Bzíniéletében<í c. nagyszerű könyvét, 
— hanem azért, hogy egy pár kedves epi
zódot meséljek el a r ^ muIt időkről éa 
arról, hogy miképen kerültem líözelségbe a 
magyar színművészettel. Kezdjük tehát az 
epizódon. 

))Bánk bán« az. 1896-iki orsz. kiállítás 
évében gyönyörű szereposztásban ment még 
a régi Nemzeti Színházban. — Gertrudis 
királynőt Jászai Mari játszotta, Újházi 
volt Tiborc, Bánk bán Ivánfi, Melindát Cs. 
Alszeghy Irma, az udvarhölgyeket: K. Ma-
rótliy Margit, Palotai Mariska^ Nagy Ibo
lya játszották. A halott Gertrudis királynő 
ravatalát jó magasan a szín közepére ál
lították fel. Jászai Marinak kellett volna, 
mint Gertrudis királynőnek befeküd'ni, de 
hát erre csak egyszer vállalkozott: valami 
ünnepi előadáson. Máskor soha. így hát 
mindig valaki más helyettesítette. í)e az 
volt az érdekes, hogy bár akkor ezért a 
»szerepért<í a színház gavallérosan kettő fo
rintot fizetett, mindig mást kellett fogni, 
hogy a koporsóba befeküdjön. Sokáig nem 
jöttek a nyitjára, hogy mi az oka, hogy 
mindig »szerepváltozásról«« kell beszélni. A 
kisudvaron Újházi gyakran mondogatta »a 
fene egye meg, a sok marbáját, hát nem 
akad erre állandó szereplő ? Ha statiszta 
volnék, bizony befeküdnék! két forintot 
könnyebben sose lehetet keresni!« Végre 
aztán megoldódott a rejtély, — miért nem 
tartotta meg senki ezt a »szerepet(í ma
gának! A koporsót valami pince kelléktár
ban tartották és előadás előtt onnan hoz
ták fel. Az egyik Bánk bán előadáson az 
igen nagy karriernek induló, de a házas
sága révén a színpadtól minden időre meg
vált Sikorszky Kamillát öltöztették fel 
Gertrudis királynő patyolat ruhájába és 
fektették be a kétméteres ravatalon álló 

421 — 



Emlékek Budapest színházi múltjából Emlékek Budapest színházi múltjából 

koporsóban. Javában folyt az eló'ad'ás, si
ránkoztak az elhunyt királynő felett az 
udvarhölgyek, amikor-^ egyszerre csak érzi 
Siki (így hívták a színházban), hogy va
lami szép lassan, d'e biztosan mászik a lá
bán felfelé, &• dereka felé. És még milyen 
hosszú a felvonás! De lassan peregnek a 
jelenetek. Most a másik lábán is indiíl 
valami felfelé. De jó volna vakaródzni. A 
verejték ül ki Sikiuek a homlokára... — 
odasúgja kínjában a felette siránkozó Ma-
róthy Margitnak: 

—- Jú j , valami állat mászik fel rajtam. 
Kiugróm innen, vagy vakard meg a jobb 
combom. 

—• Hallgass, ne járjon a szád', — szi
szegi vissza a fogai között Maróthy Mar
git. 

. . . Végre Összecsapódik a függöny. Hát 
a végén kisült, hogy a pincébe tett ko
porsó összeerŐsitéseiben százlábúak ütöttek 
tanyát és ezek keltek előad'ásról-elŐad'ásra 
vándorútra, hogy az Újházi által annyira 
könnyű keresetnek nyilvánított két pengŐ 
forintot »keserves és kellemetlen keresmény-
nyéí! tegyék. Keservessé tette még a keres
ményt külön az is, hogy a díszlete^ők 
mindent lebontottak, dJe minddig utoljára 
!b.agyták a ravatal lebontását. 'Persze onnét 
a két ^léteres emelvényről a szereplő nem 
tudott kiugrani. És hiába ordított a dísz-
letezők felé: hogy »bontsák már le innét«, 
azok csak tovább robogtak a kulisszákkal 
és csak legutoljára szabadították ki Gertru-
dis királynő helyettesítőjét kellemetlen 
helyzetéből... 

Önkéntelenül eszembe jut az a régi 
ad'oma, amikor a ház ura, vendégei mulat
tatására, anno 1800. cig;ányzenét szerződ
tetett. Megérkeznek a cigányok. Amig 'Csak 
szállingóznak a vendegek, ad'dig az előszo
bában ültetik le őket. Télvíz ideje volt, 
s míg kiértek a tanyára, jiól átfáztak',. 
Ilyen (átfázott állapotban milyen kellemesen 
kacsingatott le a szekrény tetejéről egy sö
tét folyadékos likőrös üveg. Az üvegből a 
kontrás után a banda tagijai megitták a fo
lyékony suviszkot. A kontrás volt az első, 
aki ivott belőle, a bőgősnek arra a kér
désére, hogy jó-e, nem árulta el, hogy 
micsoda fertelmes italból kortyintott, de 
az utána következő sem, így aztán végig 
itták mindnyájan a kellemetlen i tóká t . . . 

Ez az eset áll a két pengőre is. Egyik 
Gertrud'is se mondta el a másiknak, hogy 
milyen nehéz keresmény a két pengő fo
rint.^ Csak a ravasz sirató udvarhölgyek 
tudták, hogy miért változnak és miért kell 
mindig más szereplőt felhajtani a kopor
sóban való fekvésre. Mert a »Siki« által 
odasúgottak előadásról-előadásra ismétlőd
tek . . . . 

Nem kevésbé kedves és érdekes az, amit 
Klárné Angyal Ilkáról mondok e l . . . 

. . . Előttem van, mintha most is lát
nám, a Komárom megyei »kurta nemeseks 
kedves falucskája: Kömlőd. A falu felső 
utcájának deréksorán áll a kedves régi kis 
udvarház; Klárné Angyal Ilka, a Népszín
ház egykori ünnepelt komikájának, d'arab-
szerzŐjének egész kicsi rezidenciája. Mind
össze kettő szobás épület. Ebből is csak a 
közös konyha fele és az első szoba illette 
meg Klárné Angyal Ilkát. A szoba egy
szerű kis falusi szobácska. Egy nagy háló
helyül szolgáló dívány; a dívány felett a 
falon mester-gerendáig érő sziŐnyeg, az 
első és második ablak között két, fényké
pekkel teletűzdelt tologatható spanyolfal, 
szanaszét nemzeti színű szalag'okkal díszí
tett porlepte babérkoszorúk, az udvarra 
nyíló ablakpárkányon kis tányérokkal le
takart, tejjel telt zöldmázú cserépköcsÖ'gök 
az utcára nyiló, de egyben a kis kertre 
is néző mély ablakmélyedés párkányán, 
zöld' cserepekben piros muskátlik, alatta. 
lépcső magasságú dobogó, a dobogón kopott 
támlájú régi karosszék, előtte lábzsámoly. 
A karosszékben szemüveges, majd'nem. egész 
nap kötögető nénike: Klárné Angyal Bka. 
Előttem van, mintha most is látnám. De 
hát hogy is ne emlékeznék vissza erre a 
képre. Köralődi nyaralásom legszebb em
lékei közé tartoznak a mesedélelőttök és 
délutánok. Nagyon érdekelt már kiskorom
ban a színház és az öreg, de mindig friss 
gondolkozású Ilka néni, ki szüleimmel ig'en 
jó barátságban volt, előszeretettel mesélt 
a színházakról és sikereiről. Ezekre a mese
délutánokra vezethető részben vissza a szín
házügyek iránti érdeklődésem. Ugy lat
szik az Öreg nénike észre vette, hogy a 
kis fiúcska milyen hálás és hűséges_ hall
gatója, ezért nagyon szeretett, majdnem 
úgy, mint a kedvenc macskáit. A macs-

I 
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kákért rajongott; áUandlóau volt egy-két 
macskája, amelyeket dédelgetett és ame
lyekkel együtt aludt. Ja j volt annak, ha 
valaki a macskájáról lenézőleg nyilatkozott, 
ezért soha sem tudtott az illetőnek megbo-
csájtani. SŐt! Eégen is, amikor a Népszín
házban játszott, Cáró macskáját mindig< 
magával vitte — valósággal megkövetelte, 
vagy kierőszakolta, ha valaki az öltözőjébe 
belépett, — hogy a macskáját dicsérje 
meg. Egyszer elmondotta, hogy valami 
szomorú darabban — a darab címét már 
elfelejtettem — egy öreg grófnőt játszott. 
Klárné komika volt, de az akire ez a fő
szerep ki volt osztva, premier előtt hir
telen megbetegedett. Ö vállalta a szerepet 
68 oly nagy sikere volt, ihogy a szerep 
mindvégig, mí'g a darab ment, a kezében 
maradt. De ragaszkodott is a szerepéhezi. 
Hendkivül büszke volt rá, hogy hivatásos 
komika létére meg tudta siratni az embere
ket. A férfi partnere Vidor Pál, a Kép-
saínház későbbi tragikus végű igazgatója 
volt. A fő- és felvonást záró jelenetben 
csak ketten maradtak a színpadon: Vidor 
Pál és Klárné. A darabnak ezt a jele
netét oly drámai erővel játszották meg 
mindannyiszor, hogy mikor a darab me
nete szerint zokogást mímelve a jelenet 
végén egymás nyakába borultak, — lent 
a nézőtéren a közönség félhangon z:okogott, 
majd' perceken keresztül zúgott a t a p s . . . 
Ezalatt a színpadon fent mi történt? Min
den este Vidor Pál az akkori legújabb ke
letű vicceket mesélte el az összeborulás 
alatt és Klárnénak a legnagyobb megeről
tetésébe került, hogy el ne nevesse magát, 
olyan jól súgta el a vicceket Vidor. Csak 
úgy befelé kuncogott Klárné, a szerepből 
soha ki nem esett, l^az, hogy a felvonás 
végéhez már csak a taps utáni 3—4 mon
dat volt hátra. És azt is Vidornak kellett 
elmondani. Egy este a nagy jelenet után és 
a közönség tombolása alatt Vidor Pál vic
celődés helyett komoly arccal odasúgta: 
Szegény. Cáró! Szegény cica! Ez a bitang 
Karcsi (a vüágosító) mert megkarmolta, 
agyonütötte. Klárné, se szó, se beszéd, Vi
dor öleléséből kibontakozik és megindul 
kifelé. Vidor ^ már csak úgy utána kiáltja 
a felvonást záró szavakat. Mire a függöny 
legördült, Klárné a folyosón van. Éppen 
kapóra szembe jön vele Karcsi — nagy 
asztali petróleumlámpát hoz a harmadik 

felvonáshoz. Klárné szót se szól, hanem' 
irtózatos erővel pofon nyalja Karcsit.^ A 
lámpa csörömpölve zuhan a földre. Klame 
zokogva fut be az öltözőjébe és a díványra 
veti magát. Szerencse, hogy egy valami 
volt közbe, a dí^'ány közepe és a bal kar
fája között, máskép agyonnyomta volna, 
a békésen szendergő, összekuporodott, do
romboló Cárót! A következő előadásokon 
nem volt hajlandó semmikép sem Vidor 
nyakába borulni, csak szemtől-szemben áUt. 
Először a lámpa összetörte felett búsult, 
másodszor, ami még jobban fájt, roppant 
takarékos lévén, sírt a lelke azért a négy 
ezüst forintokért, amelyeket fájdalomdíjul 
kellett Karcsinak adnia, — hogy ne pa
naszolja be. A legérdekesebb nem is a 
pofon, hanem a sajtó csattanója a dolog
nak : — a következő előadás után az egyik 
lap azt írta: »Végre belátták a rendezfők 
és szereplők, hogy mennyivel hatásosabb a 
darab főjelenete, úgy, ahogy most játsszák-
»Szemtől-szemben«. (llovséky- János.) 

Emlékező - tehetség. A színésznek 
egyik legfőbb kincse a tökéletesen kikép
zett emlékező erő; teliát arra kell töreked
nie, hogy a jió emlékező tehetség előnyeit 
mind' megszerezze. Magára a gyakorlatra 
nézve ajánlható, hogy a színész értelmileg 
és ne gépiesen eszközölje azt, mtert a sorba 
állított gondolatok (mondatok) közötti ösz-
szefüggés, azok egymáshoz való viszonya, 
beosztása, egész tartalma, könyebben ál
lítja elő emlékezetünkben az egyes monda
tokat, mint megfordítva. Ha a szerep sza
vai már emlékünkbe vannak vésve, úgyis 
elkövetkezik a sokszor ismétlés művelete, 
hogy a szerep mikénti beosztását hatá
rozhassuk meg. Tanuljon tehát a színész 
halkan, magában gondolkozva, lelkét eg'észeni 
tárgyára függesztve és csak azután gyako
rolja a különböző érzelmek és szenvedélyek 
kifejezéseit, midŐn szerepe szavaival már 
tökéletesen tisztában van. Legjobb tanulni 
az éji csöndben, bezárt szobában, vagy 
reggel, rögtön felébredés után, de csak azt 
az id'Őt kell tanulásra fordítani, ami az 
álomra szükséges idob'Ől fennmaradt; nem 
pedig abból vsjamit elvonni. A ligetek, 
erdők, szabad ég s a vidék szépsége, inkább 
élvezetre hívók, mint komoly és mély lelki 
foglalkozásra buzdítok. Tanuljon a színész 
folytonosan; ne várja tétlenül, hogy uj sze-
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Emlékpróba EmŐdv Pál 

repeket kapjon, haaem gyakorolja a régi
eket és tanuljon remekműveket. Csak né
hány heti lustaság is igen^ érzékenyen 
bosszulja meg magát az emlékező-tehet
ségen. (Paulai/ Eée.) 

Emlékpröba. Az első próba, amely az 
olvasó- és rendelkező-próba után következik. 
Ekkor már ismerik a színészek a szerepük 
szövegét, tudják, hogy a színpadi állások, 
járások, mozgások hol és mikor következ
nek. A szerepeket ekkor még mindig olvas
sák, de a további próbák folyamán már 
kívülről mondják, persze a súgió segítségé
vel. Egyébként azért hívják »emlékpróbá«-
nak, mivel a szerep szövegét emléklezetbe 
hozzák, helyesebb kifejezése: gyakorló-
pi'óba. Az emlékpróbát épp úgy, mint a 
többit is, a ren'dező vezeti az ügyelő segít
ségével. (Egy 1837-ből való Nemzeti Szín
házi ügyelői jelentés az emlékpróbát em
lékezeti próbának nevezi.) (V. Ö. Próbák.) 

Emlény. így nevezték régente a súgók 
zsebkönyveitj az u. n. almanaehokat. Ka-
Hncz-t/ Eerenc 1813. körül )>ne£elejtsvirág<í-
nak keresztelte el. (V. ö. Almanach. Já-
tékszíui nefelejts. Súgókönyv.) 

lEmőd Anna, színésznő, sz. 1900. máj. 
11-én, Budűpesten. Színpadra lépett 1922. 
jan. 1-én, 

Emőd Irén, színésznő, sz. 1896. szept. 
3-án, Pusztaszentlőrincen, színpad'ra lépett 
1920. nov. havában. 

Ernőd Tamás, író, sz. 1888. aug. 11-én, 
'Berekhcszörmén'yben, Biharmegyében. Kö
zépiskolai tanulmányait a nagyváradi pre
montrei főgimnáziumban végezte; jogi szi
gorlatait a kolozsvári tudományegyetemen 
szerezte meg. Első verseit 1906-ban Kiss 
József adta ki »A Hét« hasábjain. 1906-
tól 1914-ig a nagyváradi »Szabadság<{-nál 
és, a »Nagyváradi Napló«-nál ujságírósko-
d'ott. Cikkei, versei ez idő alatt sűrŰn je
lentek meg, a »Világ«, »Népszava«, »Eüg-
getlen Magyarország«, »A Hétí<, »Az Uj-
Bág« stb. lapokban. Egyik alapítója volt 
az Ady Endre vezetése alatt 1908-ban 
Nagyváradon alakult »Holnap«-társaságnak, 

.amely elsőnek propagálta, évekig tartó he
ves irodalmi harcokkal, az új magyar lír4t. 

Ady Endréhez, — a költő haláláig, — 
benső barátság fűzte. I9l4^ben Budapestre 
jött: azóta színpadi író. Nagy Endre 
Modern Színpadának, a Medgyaszay-Ka-
bárénak, az akkor megnyílott Apolló-Ka
barénak volt állandó szerzője, 1917. okt. 
havában pedig a Bárdos Artúr alapította 
Belvárosi Színháznak lett dramaturg-tit
kára. Utóbb a Muskátli-Kabaré vezetője, 
majd 1922-től az Unió Színházak égisze 
alá került Andrássy úti Színháznak, to
vábbá a Blaha Lujza Színháznak művé
szeti igazgatója lett. 1925-t51 ismét az 
Andrássy úti Színház művészeti igazga
tója, 1927-ig, amikor résztvett az Uj Szín
ház alapításában (okt. 27.) s az elsŐ év
ben annak igazgatását vállalta. Mejgivált: 
1928. jún. havában. Mintegy 300 d'al-
szövege és 70—80 egyfelvonásosa szerepelt 
a fővárosi kabarék műsorán. Háromfelvo-
násos darabjai: »Királylánya 8zobalánya« 
(Apolló), »Csipkeí< három egyfelvonásos. 
Kisérő zen. szerz.: Nádor Mihály. Bem. 
1923. fehr. 17. Belvárosi Színház, »Mé-
zeskalács, daljáték 3 felv. elő- és utójá
tékkal, zen. szerz.: Szirmai Albert. Bem. 
1923. dec. 15. 100-adszor: 1924. márc. 
24. Király Színház. Török Rezsővel együtt 
a »Borcsa Amerikában«, zenés játék 3 felv. 
6 képben. 1927. jún. 10. 100-ádszor 1937. 
szept. 16. Bud'ai Színkiör—Városi Szín
ház és az »Ida regénye«, vj. 3 felv. (Gár
donyi Géza regényéből.) 1928. "dec. 29. 
50-edszer: 1929. márc. 8. Magyar Szín
ház. A »Mézeskalács«-ot Fedák Sári, sa
ját társulattal, amerikai turnéra vitte. ^-
Könyvei: »Versek« (Nagyvárad), »Dicsé-
ret, dÍGSŐség«, 1—2. kiadás, (Singer-Wolf-
uer), Pesti hegedű« (Singer-Wolfner), »A 
vándor katona« . (Karinthy Erigyessel 
együtt. Modern Könyvtár), »Eerenc Jióska 
ládájából (Dick Manó), »Csipke« (Dick 
Manó), »A magyar kabaré tízéves anto-
lógiája« (Balassa Emillel együtt, Dick 
Manó), »MézeskaláGs« (E-ózsavölgyi), »Nó-
tám, füttj^öm, citerám« (Genius), több 
egyfelvonásos és háromfelvonásos a »Szín-
házi Élet« kiadásában. 

Emödy Pál, a nemzeti színtársaság sú
gója. Atyja ref. lelkész volt. Munkái: »Já-
tékszíni zsebkÖnyvK, Komárom, 1835. Ü. 
a. 1837-re, Kassa. »Magyar játékszíní 
zsebkönyv«, Nagyvárad, 1839. 
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Ki«M"iIy Vince Endrődy Béla 

Emödy Vince, földbirtokos, 1889. jan. 
Iiavíiban elhalálozásán, 2000 fi-tot hagyott 
kultiirális célokra, mely összeget az örö
kösök a nyitrai színház alapjára adták. 

Empire (ampir) = göi-ög-sómai ízlésű 
niű\észi stílus Napóleon korában. 

Ender, a Nemzeti Színház másodéne
kesnője 1844. decemberben elhagyta a 
Kemzeti Színházat. »Távozásának oka a 
magyar nyelvbeni nem elég jártassága, 
mely működését rendkívül fárasztóvá ne-
hezíti.K (»Honderű«, 1844.) 

Endre Emil, színész, sz. 1901. okt. 
28-án, Szermcsen, színpadra lépett 1924. 
júl. havában. 

Endre és Johanna. Történeti szomo
rújáték, írta: Rákosi Jenő. Bem. 1885. 
dec. 11-én, Nemzeti Színház. Szereposz-
•tása: Róbert: Egressy Ákos, Endre: Nagy 
Imre, Tarentoi Lajos herceg;: Horváth Zol
tán, Durazzoi Károly herceg: KŐrösmezey 
Gusztáv, Monté Scagliose: Bercsényi Béla, 
Bertram gróf: Náday Ferenc, Hóbert: 
Szacsvay Imre, Perjel: Komáromy Alajos, 
Fra Giacomo: Vizváry Gyula, Fra Nicola: 
Föld'ényi Béla, Sancha: Prielle Cornélia, 
Erzsébet kii'ályné: Eelekyné, Valois Ka
talin ; Szacsvayné Boér Emma, Johanna: 
Jásza.I Mari, Mária: Alszeghy Irma, Phi-
lippe; Szathmáryné, Margarétha: Éákosi 
Szidi. Ajímerik; Feleky, De Baux: Lata-
bár Kálmán. Felújították 1910. okt. 
29. 50-ik előadása 1913. okt. 6-án. Fel-
ujítottáli 1915. máj. 8-án, 1920. okfc. 
12-én, 1928. szept. 28-án. 

Endrei Jenő, színész, sz. 1891. máj. 
•2-án, Buá<ipesten., színpadra lépett 1914. 
máj. havában. 

Endrei Zalán , szerkesztő, a »Magyar 
Országos Tudósító« munkatársa, sz. 1870. 
okt. 31-én, Vérfh-pusztán (Komáromm.) 
Középiskolái után egy időben az Orsa. 
Színművészeti Akadémiára járt és a Ma
gyar Tudományos Egyetemre. A Színmű-
.veszeti Akadémiát 1894-ben végezte, s 
mint Jászai Mari tanítványa a Nemzeti 
Színházban »János király<í címszerepében 
vizsgázott. Az Országos Színészegyesü
letbe való felvétele után az 1894—95. éva

dot Bakodczay Pálnál töltötte Kassán, 
Eperjesen, a következő évben Egi-i Kálmán 
színtársulatának volt drámai rendezője. Ek
kor nyerte el a Magyar Tudományos Aka
démián teljes elismerésű bírálattal a Kó-
czán-dijat »Ilona királyné« c. 5 felv. magy. 
tört- tragédiájával, mely a M. T. Akadé
mia kiadásában jelent meg. Ezután kül
földre ment színművészeti tanulmányútra. 
Hazatérte után Budapesten a Népszínház
hoz szerződött, de két év múlva teljesen 
visszavonult a színészettől és csak irodalom
mal foglalkozott. Ir t regényt, színdarabot 
(»Névtelen Jegyző«) leírásokat, történelmi 
dolgokat, ifjúsági könyveket (Petőfi Sán
dor. Mátyás király) és mesekönyveket. 
Megszerkesztette az egyetlen magyar iroda
lomtörténeti anthologiát »Iíégi magyar köl
tészet és az uj m a ^ a r költészet reme-
kei« címmel. Ez a két kötet mindent ma
gában foglal, amit művelt magyar ifjú
nak vagy leánynak a magyar költészetből 
ismernie kell. MoSk a I I . kötet keresett 
szavalókönyv. Szerkesztette továbbá a »Tol-
naí Világlapja<í első' évfolyamait; majd a 
Glóbus kiadásában az elsŐ népszerű, igen 
gazdagon illusztrált maigyar nyelvű »Vi-
lágtÖrténelmet«, utána pedig a »Politikai 
Magyarországa c. nagy politika-történeti 
munkát. Sokat fordított; többek közt: 
Shakespeare »Othello«, Daudet »Taraseoni 
Tartarin«(í, Balzac )>Cousine Bethe« o. mű
veit. Fiatal tehetségeket irányított és ké
szített elő a színművészeti pályára. 

Endrey Gyula, színész, sz. 1882. dec. 
9-én, Hódmezővásárhelyen, színpadra lé
pett 1909-ben. 

Endres Májton, karmester, sz. 1862-
ben a bajorországi Haj'thausen-hen. Mű
ködését 1884. febr. 1-én kezdte meg Sághy 
Zsigmond színtársulatánál. 

Endrész János , színész, sz. 1902-ben, 
Budapesten. Színpadra lépett 1924-ben. 

IJndrőd (Békés vm.), 1928—29-ik év
ben Deák Lőrinc színigazgató színíkerüle-
téhez tartozik. 

Endrődy Béla, író, sz. 1886. júl. 
25-én, Balatonfüreden. Atyja E. Sándor 
(L. 0.) költő. Budapesten a piaristáknál 

3 
^ 
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EndrŐdj Sándor Énekes egyveleg 

tanult, 1912-ben bölcsészetdoktori okleve
let nyert. 1915. óta a »Társaság« c. lapot 
szerkeszti. Színműve: »Betlelieines játék«, 
miráculum. Bem. 1919. deo. 24. Madách 
Színház. »A fekete huszár«, operett 3 felv. 
Zen. szerz.: Ríeger Tibor. Bem. 1924. 
márc. 12. Blaha Lujza Színház. 1924. óta 
a »]Síemzeti üjság-« munkatársa. 

EndrŐdy Sájidor, költő, sz. 1850. jan. 
16-án, Veszprémben, megh. 1920. szept. 
7-én, Budapestem. Nagyszombatban kezdte 
iskolázását s a veszprémi, kecskeméti és 
székesfehérvári kath. gimnáziumokban foly
tatta. Az utóbbi helyen feltűnt költői te
hetségével az önképzőkörben, melynek el
nöke akkor Wekerle Sándor volt. Érettségi 
után beállott színésznek Balassagyarmatra, 
Nóvák Sándorhoz, innen azonban csakha
mar megvált. Külföldbe utazott tanulmá
nyi célból és Berlinben meg Leipzigban 
esztétikai előadásokat hallgatott. 1869-ben 
hazajött és az előkelőbb lapokba dblgozott. 
1871-ben lefordította Hugó Viotor »Aii-
gelo« c. 5 felv. drámáját. (Nemzeti Szín
ház könyvtára, 16.) Dugonics András »Bá-
thory Máriá«-jához tanulmányt írt. 1881. 
(Nemzeti Könyvtár, XVIII.) Színesíti 
cikkei megjelentek a »Színpad<< 1888. 230. 
és 305-ík számában. Ezután a Petőfi Tár
saság kiadta tŐle a »Költemények« két kö
tetét és tagjai sorába iktatta.. Később a 
nagyváradi reáliskolához nevezték ki ta
nárrá és ott működött 1892-ig. Ezután 
több költői gyűjteményt és számos mű
fordítást adott ki. Leghíresebbé vált köl
tői műve a »Kuruenóták« könyve. A Kis
faludy Társaság 1862-ben, az Akadémia 
1899-ben választotta tagjává, 1907-ben pe
dig a 'Petőfi Társaság alelnöke lett. Igen 
nagy része volt a Petőfi-kultusz újabb 
mozgalmaiban és a Petőfi-ház megterem
tésében. 

EndrŐdy János Mihály, kegyes-tani-
tórendi áldozópap és tanár, sz. 1756. 
szept. 26-án, Érd^en (Pehérm.). 1773-ban 
Kecskeméten a piarista rendbe lépett, 1777 
—78-ban Kalocsán tanított, majd Nyitrán, 
Kalocsán, Kanizsán, Egerben, Kassán, 
Temesvárott és Pesten működött. 1793-ban 
külföldre utazott. Megh. Kalocsán, 1824. 
febr. 28-án. Színművei: »Az arany .pere-
oek«, játék 5 felv. Játékszínhez alkalmaz^ 

tattá. Pest, 1742. (Dugonics regényéből 
készült és 1792. jún. 18-án adatott elő
ször Budán, azután ismét többször volt 
repertoáron.) »A magyar játékszíns, U. o. 
1792—93. 4 kötetben. (Színdarabok gyűj
teménye, melyekhez bevezetésül a »Magyar 
játékszín történeté«-t írta meg és a nem
zeti játszó-társaság »alkotványTát« hatá
rozta meg.) 

Endrfídy Miklós, színész, sz. 1888. 
szept. 21-én, Budapesten, színpadra lepett 
1916. nov. havában. Neje; Kovács Anna, 
színésznő, sz. 1892. aug. 31-én, Szolnókmiy 
szinipályára lépett 1914-ben. 

Ének a zenei kifejezésnek azi a faja, 
melynek eszköze az emberi hang. Miutáá 
érzelmeket fejez ki, egyaránt alkalmazzák 
a lirai költészetben és a zenében. Minél 
kevesebb benne az érzelem éa szenvedé
lyesség, annál közelebb esík a beszédhez: 
ez a parlando, v. recitativo. 

'Énekes bohózat. Könnyebb fajtájú 
vidám drámai mű, melybe a szerző ismert 
énekeket, népdalokat, vagy újonnan szer
zett könnyű dallamokat és zenei részlete
ket illeszt bele. (V. Ö. Bohózat, Énekes 
játék.) 

Énekes bonvivant. Aĵ on bonvivant — 
színész, aki egyúttal énekes is és mint 
ilyen, egyben ügyes táncos, utóbbi tehet
ség főtényező az operettekben, különösen 
a mai modern operettekben, (V. ö. Bon
vivant.) 

Enekes-darab. Az olyan prózai mű, 
(legtöbbnyire vígjáték), melyben énekes
részek is előfordulnak. Már 1793. máj'. 
7-én ad'ott elő az elsŐ magyar színtár
sulat énekes-darabot. Ez a Chudy-Szal-
gay-féle >yPikkó-hertzeg e. darab volt. (L. 
o.) 

Énekes egyveleg. A régi, ke2;dŐ szí
nészet idején kedvelt műfaj volt. Az oly 
társulatnál, ahol Déryné is működött, erre 
különös figyelmet fordított a közönség; 
de Déryné is ismerte a mJód'ját a megked-
veltetésnek, mert az énekes egyveleg elő
adásán többször Öltözködött és sok ének
számot toldott be a darabba. 
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Énekes Imre Engelbrecht M. 

Énekes Imre, középiskolai tanái-, sz. 
1861-ben, Egerben, ahol gimnáziumi ta
nulmányait nyerte, majd' Budapesten böl
csész lett. Megh. 1886. jan. 6-án. Irta: 
»A messinai liÖlgy« c. dalmű szövegét. 

Énekes játék, az opera elnevezése a 
régi magyar színészek idején. Ma inkább 
az operettre ós az énekes bohózatra alkal
mazzák. (V. ö. Operett. Víg énekes játék.) 

Énekes komilcus, szerepkör megjelö
lés azon komikus színészre, aki operettek-
. ben, énekes darabokban is egyaránt vál
la l szerepet. 

Énekesnő, szerepkör megjelölés. Meg
különböztetünk: népszínmű, operett és ope-
raénekesnŐt. 

Énekes színfez. Ha a színész nem 
csupán prózai szerepkörre szerződik, mert 
énekelni is tud, akkor az ő szerepkör meg^ 

•jelölése »énekes-színész«, aki operettben, 
népszínművekben egyaránt kap szerepeket. 

Énekes színjáték, így nevezi a me
lodráma szót Kunoss Endre a »Gyalulat« 
(Pest, 1835.) c. könyvében, a 61. oldalon. 

Énekkar. A színházi karénekesek gyűj
tőneve. (V. ö. Kórus.) 

Éneklő. (Éneklőnő). A régi színházi 
kritikákban így nevezik az énekes színészt, 
illetve színésznőt. 

Engagement (fr., ejtsd: angazsman), 
a szerződés neve. A magyar ősi színészek 
is használták a szót. 

Engedély. A színigazgató hivatalos mű-
köd'ésének engedélyezése, melyet az Orszi. 
Szín észegyesület tanácsa szavaz meg és (a 
kultuszminisztérium jóváhagyása után) ad 
ki. Mond'ják úgy is; Koncesszió. (L. o.) 

Engel György, német író, sz. 1866. 
okt. 29-én, Greifswaldr-han. Színműve: »A 
vizek fölöttft, dráma 3 felv. Pord.: Jóíb 
Dánieh Bem. 1904. ápr. 15. Magyar Szín
ház. Vígjátéka: »Az ártatlan Zsuzsi«, a 
Fővárosi Nyári Színházban. 

Engel Gyula dr,, fürdőorvos, Balaton
füreden. Színműve: »Az agglegény bűn

hődése, vj. 1 felv. Bem. 1891. júl. 20. 
Balatonfüred. 

Engel József, szobrász, sz. 1815. okt. 
26-án, Sátoraljaújhelyen, megh. 1901. máj. 
29-én, Biid<zpesten. 1877-ben elkészítette 
Szigeti, Katona József, Kantomé és Szer
dahelyi Kálmán szobrát. 

Engel Jözsef, német színigazgató, sz. 
1850-ben, Pest&n, megh. 1888. jún. 27-én, 
Berlinben. Hegedűsnek került el Berlinbe, 
a Kroll-féle mulatóba és később Kroll 
egyik leányát nőül vette, egyben a szín
ház igazgatójává lett. Ott működött nála 
Gerster Etelka, Tua Terezina, Mierzwinsky^ 
Sembrich Marcella. 

Engel Sándor, osztrák színműíró, ná
lunk is számtalan bohózatát játszották, me
lyek közül megemlítjük ezeket: »A nők 
kedvence«, bohózat 3 felv. Társ.: Horsfc 
Július. Eord.; Tábori Emil. Bem. Fővá
rosi Nyári Színház, 1909. júl. 20. ))A kis 
vulkán«, bohózat 3 felv. Tára.: Eriedbiann. 
Ford.: Tábori Emil. Bem. U. o. 1910. júL 
14. »A papa kedyencex, bohózat 3 felv. 
Társ: Horst Július. Eord'.: Gábor Andor. 
Bem. Magyar Színház, 1915. febr. 24. 
»A kék egér«, vj. 3 felv. Társ.: Horst J ú 
lius. Bem. a szerző, Engel jelenlétében 
Vígszínház, 1915. ápr. 10-én és felújította 
a Eenaissance Színház 1921. szept. 30-án. 
»Marei<(, énekes bohózat 3 felv. Társ.: 
Horst Július és Márkus Alfréd'. Ford'.: 
Mérei Adolf. Bem. Budai Színkör, 1916. 
jún. 16-án. »Özve^ kÍ8asszony«, énekes 
vj. 3 felv. Társ: León Viktor. Fordl:; 
Ötvös Adorján és Harsányi Zsolt. Bem. 
Budai Színkör, 1916. szept. 1-én. »Te8sék 
szellŐztetni«, vj. 3 felv. Társ: Horst J ú 
lius. Ford.: Harsányi Zsolt. Bem. 1917. 
aug. 28. U. o. »Asszonykám«, vj. 3 felv. 
Társ: Stein. Ford.: Bálint Lajos. Bem. 
1918. júl. 17-én, ü . o. »Pipszi«, operett 
3 felv. Társ: Benatzky. Ford.: Faragó 
Ödön. Bem. Városi Színház, 1924. ápr. 
4-én. 

Engelbrecht M., a lembergí színház 
tagja, 1833. dec. 5-én fellépett a pesti 
német színházban a »Megbánás« és »Kár-
pótlás« c. dráma Baum szerepében. »Jó-
termete, fiatal kora, tiszta, érthető szava,. 
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Engelliardt Anna Eordöglí András 

•jó mimikájaj által megnyeré a közönség 
tetszését, s egyes akarattal kitapsoltaték«. 
(»Hoiiművész«-bőL) 

Engelhardt Anna, színésznő. (Lásd': 
Kántor Gerzsonné.) 

Engerth János, festőművész. Az 1810 
—30-as években a pesti német színháznál 
mint színházi festő és díszítő volt alkal
mazva. Utóbb a Nemzeti Színház szerződ
tette, hol még a 40-es évek elején is mű
ködött. 1837-ben több díszletet festett a 
színház számára, 1847-ben már nem^ volt 
az intézet tagja, ekkor a gr. Nákó bir
tokán épült színház függönyét ós díszle
teit készítette. 

Engesszer Mátyás, zeneszerző, sz. 
1812. ápr. 17-én, Bcmyháábn, megh. 1885. 
ápr. 19-én, Budapesten. Atyja főtanító volt. 
Iskolái elvégzése után a fővárosba került 
s itt zenei képzettségével annyira magára 
vonta az illetékes körök figyelmét, hogy 
1840-ben a Nemzeti Zenedébe (akkor még 
Hangászegylet) tanárnak választják meg; a 
zeneelmélet tanára s az énekosztály veze
tője volt. Főleg az egyházi zene terén 
működött. Tanársága mellett ugyanis re-
gens-chori • volt a belvái-osi plébánia-tem
plomban és a ferenciek templomában is. 
Ezen az állásán nagy lelkesedéssel csün-
g;5tt s nagy részben neki köszönhető', hogy 
•a templomi zene nálunk oly kitűnő lendü
letet vett. 1877-ben Liszt-egylet nevű ve
gyeskart alapított, mellyel egyházi han-
versenyeket adott. Mint zeneszerző is ki
válóan az egyházi zenét művelte s számos 
misét és egyházi darabot szerzett. Szín-^ 
padjaink számára írt kisebb műveket, me
lyeket mint hetéteket adtak elő. Neje: 
szül. Marsch Katalin, megh. 75 éves ko-
•rában, 1912. ápr. 16-án, Újpesten. 

Enghaus, bécsi udvari színésznő, 1844. 
júliusában G-yőrben vendégszerepelt. (»Él6t-
képek«, 1844. I I . kötet, 213. oldial.) 

»Én nem ismerek elsőrendű sze-
rei)et. Tehetséges ós lelkiismeretes színész 
a legapróbb szerepet is igyekszik érvényre 
juttatni s bizonyára munkát végez akkor, 
mint mikor a másik nagy szerepekben 
kontárkodik. A jól játszqtt kis szerep el

sőrendű, a rosszul játszott l^;tiagyobb 
szerep sem teszi a színészt elsőrendűvé.« 

(Paula'!/, Máe.) 
Ensemble (fr. anszambl) összes, együt

tes; összjáték, zenében és színdarabban a 
művészek egybevágó játéka. 

Bn suite-elöadás (fr. = an szvit) a. 
m. = sorozatos előadás. (L. o.) (V. ö. 
Műsoros színház. Sorozatos színház.) 

Entr'acte (fr. antrakt) felvonásköz. 

Enyedi Gyula, zeneszerző, munkája: 
sLe^'cnteíí, drámai dalmű 1 felv. Szöv. 
írta: Várhegyi Oszkár. Bem. 1899. febr. 
28-án, Szegeden. 

Enyedi Imre, színész, sz. 1884. jún. 
8-án, Gyulán, színpadra lépett 1906-ban. 
Neje: Orbán Elvira, színésznő. 

Enyedi Theátrál is Társaság. (Lásd: 
Nagy enyedi.) 

Enyingi színészet. Enyingen (Fehér
megye) 1859. szept. havában Futó Já 
nos, majd' 1860. okt. havában Balog'h Ala
jos színtártulata járt.' Tag"jai voltak: Ko
vács, SzöUÖsy, Baloghné, Czakóné, Sós, 
Boros. 1929-hen a kerület Solti Ernő szín
igazgatóé. 

Enyvári Sarolta, színésznő, sz. 1858. 
júl. 12-én, Budán. Mint StoH Péter tanít
ványa, 1875. okt. 19-én lépett a színi
pályára, Mánd'oky Béla és Bogyó Alajos 
egyesített színtársulatánál, mint elsőrendű 
énekesnő. Működött Aradon, 1880-ban; 
ugyanezen évben Szegeden is játszott. Aradi 
G-erÖnél. 1882-ben Csóka Sándor tagja 
Szabadkán és Székesfehérvárott; innen 
Grácba szerződött a városi szíriházhoz. 
1885. tavaszán Triesztben és Pólában, máj. 
elsejétől pedig a stettini színháznál talál
juk. (További működéséről nincsenek ada
tok.) 

Eördög Ilona, színésznő, sz. 1896. 
márc. 30-án, Szegeden. Színpadira lépett 
1917. máj. havában. 

Eördögh András , a M. Kir. Opera
ház irodavezetője, sz. 1867-ben, megh. 
1915. ápr. 27-én, Budapest&n. 1887. óta 
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Eördö^h István Eőrsy (Tóth) Júlia 

állt az Operatáz adminisztráoi'^ ügyei 
szolgálatában. 1914. óta vezető-állást töl
tött be, amelyben jogi képzettsége is tá
mogatta. A farkafiréti-temetöbe temették, 
ahol Kern Aurél búcsúztatta. 

EördögU István, (lászlófalvi), költő, 
sz. Acsádon, Szabolcsm., megh. 1842. ápr. 
12-én, 18 éves korában, Pesten. Tanult 
Debrecenben, Pesten, Nagyváradon. Mun
kája: wCordaj Charlotte, eredeti dráma 4 
szakaszban, Buda, 1841. »Nő és királyné«, 
eredteti dráma 3 felv. U. o. 1842. 

Eőri Szabó Jözsef, operaénekes. (Lásd: 
Szabó József.) 

Eöry Erzsi, színésznő, sz. 1906-ban, 
Zoniborhan, ahol atyja mint pénzügyi ta
nácsos működött. Iskoláit nagyrészt Zom-
borban végezte. Az Országos Színészegye
sület iskoláját látogatta és azt 1925-ben 
jeles eredménnyel végezte el. Előbb vidéki 
gyakorlatra ment, ahol a legkülönbözőbb 
szerepkörbea, különösen az operetteben fej
lesztette képességeit, míg végre az Andor 
Zsigmond igazgatása alatt álló szegedi 
színház tagja lett. Egy időig filmen is 
játszott, azután a Terézköruti Színpadhoz, 
majd 1929-ben az Andtássy-úti Színház
hoz szerződött. 

Eőry Józsefné Koós Mari, szíuészmő, 
sz. 1852-ben, Szatmári, színpadra lépett 
1871-ben, Boross József és Kovács István 
egyesített társulatánál. 

Eőry Margit, színésznő, sz. 1860. febr. 
22-én, Ungvári, színpadba lépett 1882. 
okt. 1-én, Lás2y Vilmosnál. 

Eöry Pordán Béla, színész, sz. 1869. 
máj. 23-án, Mükolcon, megh. 1921. aug. 
27-én, Budapesten. Színész lett 1885-ben. 
MiHóssy Gryulánál: Színdarabjai: »Eélist6-
nek«, korrajzszerű dráma. Bem. 1901. aug. 
havában, a Kisfaludy Színházban. »Bol-
d'oságíí, szmű. (Kéziratban maradt.) Neje: 
'l^ánássy- Juliska, színésznő, kivel 1899. 
ápr. havában lépett házasságra. 1922. jan. 
1-én nyugalomba vonult. Leányuk: E. 
Giza, színésznő, sz. 1903. aug. 1-én, Ke
vesen. Iskoláit Kolozsvárott, Miskolcon és 
Svájcban végezte s zeneiskolát is látogatott. 
Színpadon találjuk már mint gyermeksze

replőt, Alapi Nándornál, majd naiva volt 
Bárdosi Pálnál. Később fŐkép szubrett-
szerepeket játszik nagyobb vidéki társula
toknál. 

Eöry Pordán Gusztáv, színész;, a 
Népszínház jeles tagja, sz. 1843-ban, 
J^agyheregen (Beregm.), megh. 1887. júl. 
18-án, Újpesten. Atyja megyei mérnök 
volt. A gimnáziumot Sárospatakon és 
Nagykőrösön végezte, 1863. ápr. 17-én fel
csap színésznek, Sipos Károly társulatánál. 
1870-től 1873-ig Szegeden működik, in
nen a Nemzeti Színház szerződteti, hol 
1873. jan. 7-én lép fel először Czakó 
Zsigmond »Végrendelet«-ében, mint gróf 
Táray, másodszor mint »Gringoire« és üar-
madszor mint Roswein a »Delilá«-ban. 
Mint szavalóművész és honvivant gyors 
fejlődésnek indült, bár kicsiny termete 
nem vált előnyére. 1875-ben a megnyilió 
Népszínház tagja lesz és 12 évig egyik 
oszlopa az intézetnek. Repertoárja volt nép
színművekben, vígjátékokban és drámák
ban. Főbb szerepei: a »VízözÖn<{ szerelmes 
szerepe, Rákosi Jenő »Ripaosos Pistá«-ja, 
Paszpartu az »Utazás a föld kÖrül« c. látvá
nyosságban, —• Csorba Márton, Veréb Jankó, 
Molnár inas a »Vereshajú«-ban, Coupeau 
Zola »Pálinká«-jában, stb. Pályáján 25 
évig* működött. Koporsójánál Lukácsy Sán
dor 8 Perenezy József búcsúztatták. Neje: 
Tóth Gizella, színésznő, sz. 1843-ban, 
megh. 1892-'ben, Újpesten. Gyermekei: 
Béla és Lajos (L. o.), szintén színészek 
lettek. 

Eöry Pordán Lajos, színész, sz. 1870-
ben, színpádra lépett 1889. szept. 30-án, 
Pesti Ihász Lajosnál. Nyugdíjba ment 
1925. szept. 1-én. Neje: Fábián Emma, 
színésznő, st. 1876. márc. 30-án, Naffi/-
károlyhan, megh. 1903. jan. 29-én, Bo-
zsonyhan. Gyermeke: £J. Bordán Lajos 
Gusztáv, színész, sz. 1907. máj. 13-án, 
Egerben, színipályára lépett 1928. szept. 
1-én. 

Eőrsy (Tóth) Júlia,írónő, színművei: 
»Diadalnias szerelem«, szmű 3 felv. Bem. 
1910. febr. 17. Nagyvárad. »Erdélyi csil-
lagok«, történeti színj. 5 felv. Bem. 1922. 
máj. 14. Városi Színház. »A sátán«, misz
térium 3 részben, 1924. márc. 14. Zene
akadémia. 
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Eörsy Mária Eperjesi színészet 

EÖrsy Mária, színésznő, sz. 1905-ben, 
Pozsonyban. Atyja: Molczer Ferenc, ny. 
főliadbiztosezredes, anyja: Barna ^ Jolán. 
1925-ben iratkozott be a színművészeti 
akadémiára s mint növendék a Nemzeti 
Színházban több szerepet játszott. A dip
loma megszerzése után a pécsi Nemzeti 
Színházhoz szerződött mint táncos- és víg
játéki szubrett. Főbb szerepei: »Mers2-e 
Mary?íc-ben: Nanette, »Zeneboná«-ban Su-
zanne, )>Mizantrop«-ban Selimen, »Ember 
tragédiajá«-ban Hippia, Heléna, stb. Já t 
szott még Baján, Pécsett. 

EÖttövényi Nagy Ilona, színésznő, sz. 
1892. júl. 26-án, Bttdapesten, színpadra 
lépett 1914. máj. havában. 

Eötvös Anna, színésznő, sz. 1866. nov. 
7-én, Jdicsány (Románia), színpadra lé
pett 1880. szept. 1-én, Sztupa Andornál. 

Eötvös Borcsa, színésznő. (Lásd: Né-
niethy Györgyné.) 

Eötvös Xgnác, (vásárosnaményi báró), 
tárnokmester, 1836. nov. havában a hely
tartótanács tagjai között 350 frtot gyűj
tött a budai magyar színészek felsegíté
sére, maga részéről pedig amellett, hogy 
állandó páholyt tartott, 30 frtot ajánlott 
fel. 

Eötvös Jözsef (vásárosnaményi báró), 
a X I X . század minden nagy eszméjének 
buzgó apostola, a magyar oktatásügy meg
teremtője, a magyar irodalom nagy alak
jainak egyike, sz. 1813. szept. 13-án, Bii-
dán, megh. 1871. február 2-án, Festeti. 
Egyetemi tanulmányait 1826-tól 1831-ig 
végezte, jogot és filozófiát hallgatott. Bö-
vid ideig közhivatalt viselt, de csakhamar 
megismerkedvén kora vezető embereivel, 
irodalommal kezdett foglalkozni és röpira
taival hamarosan magára vonta a közfi
gyelmet. Regényeket, költeményeket, filo
zófiai és szakcikkek egész sorát, valamint 
számtalan hírlapi közleményt írt, nemes 
hevülettel küzdvén hazájának és nemzeté
nek boldogulásáért. Két ízben, 1848-ban 
ós 1868-ban, mint kultuszminiszter igye
kezett tettre váltani eddig írásban kifejtett 
nézeteit és többek között a népoktatásüg;)' 
megteremtőjének is Őt kell tekintenünk. 
Drámaírással is megpróbálkozott: 1831-ben 

írta a »Kritilvusok<c c. vígjátékot, miután 
előzőleg lefordította Goethe: »Götz von 
Berlichigen« c. di-ámáját. 1837-ben az At-
Iienaeumban megjelent szakcikke: »Hugo 
Victor mint drámai költŐ«. 1836-ban a 
»Társalkodó«-ban: »A francia dtámai lite-
ratura és Hugó Victor«. 1844-ben írta leg
jobb vígjátékát: »Élljen az egyenlőség«, 4 
felv. 'Bem. 1844. okt. 26-án, a Nemzeti 
Színházban, )>A liázasulók«, vj. 3 felv. 
bem. 1833. a Nemzeti Színházban. »Bosz-
szú», szomorújáték 5 felv. 1834-ben a Nem
zeti Színházban, 1836. ápr. 21-éD Debre
cenben került színre. Lefordította: Hugó 
Victor »Angelo« c. drámáját. »A falu jegy-
zője<« 0. regényéből írt népszínmű »Violaíí 
(L. 0.) címmel sokáig' nagyon kedvelt mű
sordarab ja volt színházainknak, születésé
nek 100 éves fordulóján is színre került 
a Nemzeti Színházban, 1913-ban. 

Eötvös Károly (ráckevei), ügyvéd, 
orsz. képviselő, sz. 1842. márc. 11-én, 
MezŐszentg\^örgyÖn (Veszprémm.), megh. 
1916. ápvr. 13-án, Buáíapesten. Tipusa a 
modern műveltséggel biró régi táblabíró
nak. Színműve: »Böthök uram szerencséje«, 
népsz. 3 felv. Bem. Budai Színkörben, 
1915. aug. 27-én. 

Eötvös Lajos, színész, sz. 1837-ben, 
Pesten, színpadra lépett 1860. Takács 
Ádám társulatánál. 

'Eötvös jMihály, színész, sz. 1870. jan. 
4-én, Laóson (Sopronm.), színpadra lé
pett 1887-ben. 

Eper i Is tván, színész, sz. 1899. dec. 
6-án, Budapesten, színpadra lépett 1921. 
júl. havában. 

Eperjesi színészet. A legrégibb ada
tok szerint már 1829-ben jártak itt ma
gyar színészek. 1833-ban új német szín
ház épült a főucoán, a város adományozta 
ingyen telken. 76 zártszék, több páholy volt 
benne és 1834. jan. 21-én nyilt meg »A 
vándor bizodalma« c. prológgal és a »Béla 
futása« c. darabbal. 1837-ben Déryné is 
vendégszerepelt itt. 1839. szept. havában 
Demjén Mihál}^ társulata keresi fel a vá
rost, tagjai közt találjuk: Nagyuét, Cse-
leyt, Szerbényit, Bankot, Kolonies Alfonzát 
és másokat. Az eperjesi új színházat Eé~ 

430 — n 



Epilógus Érczkövy Károly 

pászky Mihály kassai műépítész tervei sze
rint Graff és Feszti Gyula építették. Vaa 
benne 183 körszók, 32 páholy, 58 emeleti 
ülőhely, karzat. 700 nézőt fogadhat be. 
1881. márc. 26-án nyilt meg, Váradi An
tal dr. prológusával, ezt követte Almási 
Balogh Tihamér »Két év multán« c. da
rabja, vé^ül PrieUe Cornélia felléptével 
Bérezik Árpád: »Egy szellemdus hölgy« 
c. vígjátéka. A színház megépítése körül 
a Széchenyi-kör különösen sok érdemet 
szerzett. 

Epil^^gns (görög) a. m. utószó, a gö
rög dramaturgiában az előadásnak olymó
don való befejezése, hogy a színész egye
nesen a nézőkhöz fordulva a darab érdeké
ben, ezt magyarázza s a közönség elné
zését, k e ^ é t és tapsát kéri. 

Építeni . A színházak díszítő munkásai 
a színfalak felállításának munkáját »épl-
teni<í szóval szokták kifejezni. Ellentét^' 
a »bontani« kifejezés, amellyel akkor él
nek, ha szét keli szedniök a díszletet. (V. 
ö. Bontás.) 

EpiződalapítváJiyt Ineze Sándor a 
»Színliázi í)letí< szerkesztője létesítette, 
1927-ben, hogy belőle évrŐl-évre megjutal-
mazzáik a szezon két legjobb epizódszereplő
jét. 

Epizódszínész, az a színész, aki mel
lékszerepet játszik. Az epizódista sok eset
ben nagyobb sikert tud elemi, mint a fő
szerepet játszó színész. (A szó a görög 
episod-ból származik, ami betoldást, mel
lékeseményt jelent.) 

Eránosz Jtízsef, színész, az erdélyiek 
kedvence. 1830—1834-ig Kolozsvárott ját
szik. A )>Honművész« így írja le egyéni
ségét : »Külseje ajánló s magos termeté
nél fogva szemre minden hősi szerepek 
vitelére alkalmas.. . Mély és vastag hangja 
is ajánlják a fent mondott szerepekben, 
liol az hevesebb s férfias indulatok kife-
fezésére szüksége8.« Molnár György ekkép 
karakterizálja: »Karakterhős. Mély basz-
szus hangú énekes, örmény származású. Er
délyben igen kedvelték, különösen az »Ös-
anyá«-ban.« Szerepei: Moór Károly, »Eor-
tóly és szerelem«-hen Ferdinánd, sílrcrab-
l-ó«-ban Bertzi Károly, »A kérŐk«'ben Káp

lár, »A bamberdói vérmenyegző«-ben gr. 
Bamberdo, Dr. Faust stb. Irt egy némaáb
rázolatot, melyet 1833. ofct. 29-ón adtak 
elő Nagybányán, címe: »A kihujdosott 
magyar fí lengyel országba, vagy lászki 
muravári halálharang«. Neje: JerenüiásKa-
rolin, színésznő, ifj. Leudvay Márton 
édes anyja, sz. 1805-ben. Ifjú korában a 
30-as évekig színésznő volt. Megh. 1890. 
febr. 2-án, RáJcospalotán, végelgyengü
lésben. 

Érces hang. Az üde, fiatal hang el
nevezése. Ellentéte a fahang. (L, o.) 

Erckmann Emil, színműíró, sz. 1822. 
máj. 20-án, Pfálzhurghan, megh. 1899. 
márc. 14-én, Lunevilleben. Társával: Chat-
rian Sándorral (L. o.) magyar színpadon 
előadott színművei: »A lengyel zsidóí(, 
ford. Ivánfi Jenő, 1893. (Operánkh'asi 
Weisz Károly zenéjével bem. 1902. okt. 
25.) »A két Éantzau«, ford.: Kürthy Emil. 
1882. Felújították: 1897. febr. 20-án. 
»L'ami Fritzícc. elbeszélésükből operaszöveg. 

Eresei (Goldstein) Etelka, színésznő, 
sz. 1868. júl. 30-án, Hajdiiáiorogon, szín
padra lépett 1885-ben. 

Érczi (Czinek) Béla,színész, sz. 1860-
ban, Sajószen'tpéteren, színpadi-a lépett 
1883. aug. S-án, Kreesányi Ignáenál. 

Érczi (Eézeki) Ferenc , tenorista, sz. 
1843-ban, 8z6g\edm, megh. 1916. márc. 
18-án, Álsódabason. Színésszé lett 1861. 
április 8-án, Molnár György budai társu
latánál; innen Székesfehérvárra megy, Szu
per Károlyboz, később m^íordul az or
szág valamennyi jelentékenyebb színpad
ján, így 1881. febr. havában Kolozsvá
rott játszik. 1886, dec. 20~án Somborban 
megüli 25 éves jubileumát, Veszprémi Je
nőnél, a »Tótleány« e. népszínműben. 1909. 
dec. 8-án ismét jubilált Alsódabason, Fü
redi Miksánál a »Dajka« c. operettben. 
Neje: Szabados Gizella, Sz. Pál törökka-
nizsai földbirtokos leánya, kivel 1887. dee. 
havában lépett frigyre. Megh. 1921. jan. 
2-án, Budapesten. 

Érezkövy Károly, színész, sz. 1870. 
jan. 11-én, Budapesten, színpadra lépett 
1891. virágvasárnapján, Szatmáry Károly-
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Knl.-i Kliremvalíi) Berta Erdélyi Béla 

iiál. 1926. febr. 1-én nyugdija2ták. Neje: 
Lányi Szidi, színésznő, meg-li. 1920. jan. 
16-un, Deésen. í ' ia: É. László, színész?, 
sz. 1900. jún. 26-án, Aj-adon. Színipá
lyára lépett 1922. júl. havában. Szere
pei a Városi Színházban 'Plumpudding 
(Bob herceg'), Tihamér (Asszonykáin), 
Ferke (A cigány), KöltŐ (Három a kis
lány), Peti (Sárga csikó), Celestin (Ne-
bántsvirág) stb. 

Erdei (Ehrenwald) Ber ta , színésznő, 
sz. 1857-ben, Fárhányhan. 1875-ben lé
pett a színipályára a Népszínházban, Ká-
kosi Jenő igazgatása alatt; előbb segéd'-
szerepeket játszott, majd vidékre került 
primadonna — és később komikai szerep
körre szerződve. 1886. és 18S7-ben Orosz
országban hangversenyezett. Sok id'eig je
les tagja volt az aradi, kecskeméti, mis
kolci, nagyváradi színházaknak. 1901-ben 
a buda-temesvári színház tagja 'volt. Az
után 1903-ban a Király Színház kötelékébe 
lépett. Nyugdíjaztatásakor a Eákosi-szí-
nésziskola felügyelője lett. Házassága Szi-
lassy Istvánnal 1880. aug. havában volt-
(Férje megh. 1899. jún. havában, Lieeske-
méten.) 

Erdei Boriska, színésznő, sz. 1877. 
nov. 24-6n, színpadra lépett 1899. virág
vasárnapján. 

Erde i Ferenc , színész, sz. 1892. aug. 
15-ón, Tornyán, Csanádin., megh. 1927. 
márc. 9-én, Budapesten, színpadra lépett 
1919. nov. havában. 

Erdei Flöra, színésznő, sz. 1884. jan. 
7-én, Kanakon (Torontálm.), színpadra lé
pett 1907-ben. 1926. jan. 1-én nyugdíjba 
ment. 

Erdei Kálmán, színész, sz. 1859-ben, 
SzoÍTwkon, színpadra lépett 1876. Németh 
Györgynél. 

Erdei Rőza, énekesnő. Erdei Fülöp 
pesti polgár, volt jószágigazgató leánya, 
miután Pesten és Olaszországban nyert ki-
képeztetést, 1860. ápr. 11-én első ízben lé
pett fel a Nemzeti Színházban, a »Trouba-
dour« Leonóra-jában. (Egyéb adat nincs 
róla.) 

Erdei (Grünwald) Sándor, színész, 
sz. 1868-ban, HoUcson, Nyitram'., szín
padra lépett 1887. máj. havában, Bácis 
Kái'oly konzorcionális társulatánál. 

Erdei Sándor, író és újságíró, sz. 1899-
ben, Bécsben. Színművei: »A házasság a 
harmadik felvonásban van«, vj. 3 felv. 
Bem. Bécs, Akademie Theater, 1927. márc. 
18. »Saxophon« e. dtómáját a Magyar 
Színház fogadta, el. 

Erdey Flóra, opera- és operett-kolora-
turénekesnő, sz. 1884. jan. 7-én, Török
becsén (Torontálm.), megh. 1926. szept. 
20-án, Budapesten. Szülei jómódú földbir--
tokosok voltak. Polgári iskolái végeztével a 
Solymossy Elek-féle színésziskolába és az 
Országos Zeneakadémiába jái't. Pályáját-
Kecskeméten, Bihari Ákos igazgatónál 
1907. kezdte. Működött azonkívül Miskol
con, Szatmáron és több vidéki városban, 
majd a fővárosban is ismertté tette nevét. 
1916-ban Ernyei Emil ismert vidéki jel
lemszínész felesége lett. 

Erdey Zeyk Elemér, színész, számpá
lyára lépett 18o4~ben. 

Érdekes Kabaré , a fővárosban a Kál
vária-téren megnyílt 1916. szept. 7-én. 
Igazgató: Sziklai Kornél. Tagok voltak: 
H. Ballá Mariska, Bogár Gizi, Benes 
Ilona, Földes Elza, Major Ilonka, Szűcs 
Elza, Vágó Mária, Sziklay Cornél, Balog 
Béla, Bátori Béla, Bazsay Lajos, Kabók 
Győző, Rubinyi Tibor és Somlár Zsig
mond. (A vállalat az elsŐ szezonban meg
szűnt.) 

Erdélyi Alíce, színésznő, sz. 1907. 
szept. 11-én, Tesckenhen (Szilézia), szín
padra lépett 1923-ban. 

Erdélyi Amália, színésznő, sz. 1901. 
máj. 26-án, Köröshányán, színpaidra lépett 
1921. júl. havában. 

Erdélyi Anna, színésznő, sz. 1883. 
máj. 17-én, Apahidán, színpadta lépett 
1902. okt. havában. 1927-ben nyugdí
jazták. 

Erdélyi Béla, író, sz. 1851. december 
18-án, Bestén. A gimnáziumot Egerben es 
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Erdélyi Blanka Erdélyi Károly 

Kecskeméten végezte, a jogot Pozsonyban 
hallgatta, 1880-ban Nagyváradon főjegyző 
volt. Fordítása: »Képírófcí<, vj. 3 felv. 
I r ta : Wilbrand't Adolf. Bem. 1875. jan. 
8. Nemzeti Színház. 

Erdélyi Blanka, színésznő, sz. 1896. 
júi. 19-én, Újpesten, színpadra lépett 
1918. jún. havában. 

Erdélyi Emil, színész, sz. 1881. jan., 
29-én, Budapesten, színpadra lépett 1903. 
ápr. havában. 

Erdélyi Emma, színésznő, (Lásd: Te-
leky Emma.) 

Erdélyi Erzsi, színésznő, sz. 1888. 
szept. l^-éü, Budapesten, színpadra lépett 
1919. ápr. havában. 

Erdélyi Géza dr. színész, sz. 1888. 
iebr. 22-én, Gyulafehérvár ott, színpadra 
lépett 1914. máj. havában. 

Erdélyi (Fekete) Géza, színész, sz. 
1849-ben, Kolozsvárt, színpadra lépett 
1869. febr. 17-én, Nóvák Sándornál. Neje: 
Nem^sághi Emma, színésznő, sz. 1861-
ben, Miaván, színpadra lépett 1880-ban, 
Bogyó Alajosnál, 

Erdélyi Gizella, színésznő, sz. 1856-
ban. Kassán, színpadía lépett 1875-ben. 
Mándoky Bélánál. 

Erdélyi György, színészről, Debrecen
ből keltezve ezt a nekrológot írja a »Hon-
művész«: (1836. 32. szám. 253. oldal) 
»Thália felfcentjeinek még újonc, db szor
galom 's ipar által idején tul haladt egyik 
avatottját, Erdélyi Györgyöt, 9 hónapi sor
vasztó betegség után mart. 2S-kán kiséré 
ki örök nyugalmi helyére a helybeli szí
nésztársaság. Mindkét nembeli éneklő kara 
négyes gyászdal zengzetével ünnepélyesité 
a tsak 25 éves fiatal színésznek temetke
zési szertartását«. 

Erdélyi Ilona, színésznő, sz. 1869. 
aug. 17-én, színpadra lépett 1896. júl. 
31-én. 

Erdélyi János, ügyvéd, költő, tanár, sz. 
1814. ápr. 1-én, Kiskaposon (Ungm.), 
megh. 1868. jan. 23-án, Sárospatakon. Kö

zépiskolai éa jogi tanulmányait 1837-ig 
Szemere Bertalannal és Kazinczy Gáborral 
Sárospatakon végezte 1837-ig és ugyanott 
tanárkodott is 1851-től. 1849-ben a Nem
zeti Színház igazgatója volt. Életének leg
fontosabb eredménye az a népköltési gyűj
temény, melyet a Kisfaludy társaság meg
bízásából a negyvenes évek elején szerkesz
tett és rendezett sajtó alá. A díáma körébe 
vágó munkái: »Velenoei hÖlgy«, dráma 5 
felv. 1851. Pest. (sDramaturgiai társalgás« 
c. előszóval. Bem. 1852. ápr. 26-án, a 
Nemzeti Színházban). Kéziratban maradt: 
»Két királynéí<, dráma 5 felv., sNápolyi 
Endre, trag. 5 felv., »Pártfogásí<, c. 5 felv. 
e. színművét 1845. okt. 24-én adták a 
Nemzeti Színházban. (Ford.: Seribe után, 
Pest, 1840.) Lefordította még Moliére 
»Fösvény«-ét. 

Erdélyi Játékos Gyűjtemény, 4 kö
tetben, megj. Kolozsvárt, 1793-ban. Szer
kesztette Barcsay László ár. 

Erdélyi Jenő, színész, sz. 1897. márc. 
10-én, Pécsett, színpadra lépett 1926. 
szept. havában. 

Erdélyi Jé^sef, megyei főjegyző, E. 
Imre, Szolnokmegyei táblabírájának fia, 
sz. 1827-ben, Egerben, hol a gimnáziumot 
végezte, majd Pesten jogászkodott. Megh. 
1869. máj. 17-én, Egerben. A drámaírás 
terén is működött. Munkája: Erdélyi Jó 
zsef színművei: )>A rajongók«, eredeti társ. 
dráma. »Víllám Bandii«, énekes népsz., 
Eger, 1863. 

Erdélyi Kálmán, színész, sz. 1883. 
júl. lö-én, Budapesten. Színpadba lépett 
1906-ban. 

Erdélyi Károly, kegyes tanítórendi ál-
d'ozópap, bölcseleti doktor és főgimnáziumi 
tanár, sz. 1856. okt. 19-én, Berjámoson, 
(Torontálm.), megh. 1908-ban. A gimná
zium 6 osztályát Szegeden végezte. 1876-
ban lépett egyházi rendbe. Irodalmi mű
ködését az »Egyetemes Philologiai Köz-
löny«-ben kezdte 1882-b6n: sSimay Kris
tóf Igazházi«-ja« c. ismertetésével. A »Kecs-
keméti Lapokba« is írt egy szakcikket 
1888-ban: »Madách hatása a- külföldr6« 
c. alatt. 1892-ben a temesvári róm. kath. 
gimn. »Értesítőjé-ben megjelent cikke »Az 
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Ei-délyi Lajos dr. Erdélyi Mariettüi 

Ember ti-agédiája«, Wallis hollandi írónő 
után átdolgozva. Megjelent spanyolul is a 
»Rivista Calasan2ia«-ban. 

Erdélyi Lajos dr., zeneszerző. Szín
műve: »A képviselőjelölté, bob. 3 felv. 
Tsz.: Barthos Sándor dr. és Hódy Lajos 
dr. Bem. 1900. szept. 7. Városligeti Szín
kör. 

Erdélyi LászM, színész, sz. 1899. 
febr. 28-án, Balmazuj'Cároson, színipályáxa 
lépett 1928. szept. l-én-

Erdélyi Lenke, színésznő, sz. 1900. 
márc. 21-én, Kecskeméten, színpadba lé
pett 1921. szept. havában. 

Erdélyi Lili, színésznő, sz. 1879. mái-e. 
26-án, Szabadszálláson^ színpadra lépett 
1900. ápr. havában. 

Erdélyi mágnások Színészetünk tör
ténetében nevezetes szerep jutott az erdélyi 
mágnásoknak kezdő művészi életünk párto
lása, felkarolása körül; ők azok, akik a 
X I X . század elejétől a kiegyezésig nagy 
megértéssel és hazafiassággal teljesíttették 
történelmi hivatásukat, A két Wesselényi, 
Kendeffy Ádám, Kemény Jáncra, a két 
Bethlen János, Teleki Jézsef, Kemény 
Zsigmond, Mikó Imre szeílemök dús kin
csein felül vagyonokat áldoztak a közmű
velődésnek és a haladásnak. Első helyen áll 
e tekintetben báró Wesselényi Miklós, aki 
1797. nyarán beáll szín ügyi mecénásnak, 
ő fizeti a színészeket, drámát fordít és 
az ő buzgalmára színház épült kincses Ko
lozsvárott. 

Erdélyi Magyar Játék' Színnek Con-
stiÉutiója volt a neve a báró Wesselényi 
MiBós (L. o.) pártfogása alatti színtár
sulat törvénykönyvének. (Dátum nincs.) 
Valószínűleg 1803-ban .készült. 

Erdélyi Magyar Színpártolö Egye
sület. 1921. júi. havában az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, a válsággal küzdő er
délyi magyar színészet erdekében Magyar 
Színpártoló Szakosztályt létesített. Az ala
kuló gyűlésen elnökké dr. Papp József volt 
főispánt, társelnökké gróf Bethlen György-
nét választották meg. A választmány tag
jai: báró Jósika Sámuelné, Csipkés Hona, 

gróf Béldi Ferencné, dr. Hirsch Dezsőné, 
dr. Haller Gusztáv, bár.ó Szentkereszthy 
Zsigmond, dr. Rohonc2y Lajos, Donogán 
Valéria, dr. Kolosváry Bálint, Daday Gerő 
és Seprődy János. 

Erdélyi Mária, énekesnő, mint műked
velő kezdte a pályáját a Nemzeti Szín
házban, 1851-ben. Előbb templomi és 
hangversenyénekesnő. Erkel Ferenc taní
totta énekelni. 1851. okt. 1-én »Normá«-
ban Ad'aigisát énekelte. Ez év d'ec. havában 
Aradra szerződött. 

Erdélyi Mariet ta, énekesnő, sz. 1851. 
d'ec. 22-én, Kassán, megh. 1928. febr. 
4-én, Budapesten. Atyja Erdélyi József 
48-as honvédtiszt és ügyvéd, ki a Bach-
korszakban a kassai magyar színészet lel
kes támogatója volt. Anyja Hegedűs Má
ria, megh. 1887. febr. 11-én, 63 éves ko
rában, Kassán. Iskoláit Kassán végezte. 
14 éves korában Bokor József buffo-szí-
nész unszolására énekesnővé képezte ki ma
gát. 1866-ban a »Lalla Roukh« c. operá
ban Mirza szerepében volt első szániki-
sérlete óriási siker meUett. Erre felment 
Pestre, hogy tovább képezze hangját. Első 
tanára Matteo Salvi, a híres olasz ének
mester; tanulótársai között volt Benza Ida, 
Pauliné Markovics Ilka és Hollóssy Corné-
lia. 1875-ben a Népszínház megnyitása
kor Kákosi Jenő szerződéssel kínálta meg', 
de ezt a szerződést nem tartotta meg, ha
nem a Kemzeti Színházhoz kötötte le ma
gát. I t t kiváló szerepeket kapott, u. m'. 
»Hug'onották«-ban a királynőt, >>Hunyadi 
László«-ban Gara Máriát, az »Álarcoshál«-
ban Oszkárt és a »Traviata« címszerepét. 
Ezután a lipcsei Városi Operához szerző
dött Neumann és Eorster igazgatása alatt; 
innen a bécsi opera 1877-ben szerződteti. 
Közben 1876. ápr. 26-án mint vendég fel
lép a Népszínházban a »Szép Galathea« 
címszerepében. Csengő, iskolázott hangja, 
biztos éneke teljes sikerrel járt. 1877. d'ec. 
12-én ismét fellép a »Kis doktor«-ban, 
mint Pioretta és leszerződik. Nemsokára 
Kolozsvárra szerződik, (1878. szept.), ahol 
a »Szép Galatheá«-ban és »Boocaecio«-ban 
nagy sikere volt. Azután 18S0-ban színigazí-
gató lesz Szabadkán, művezetője Molnár 
GryÖrgy volt. De a színigazigatás nem volt 
Ínyére, elszerződött újra és fellép Aradon, 
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Erdélyi Margit Erdélyi színészet 1918. után. 

Temesvárott, Szegeden, Kassán, Pozsony
ban, stb. Igazgatói voltak: Kreesányi Ig
nác, Aradi Gerő, Jakab Lajos, Csóka Sán-
ílor. 1881. júl. 4-én házasságra lépett pal-
lini Inkey Tódor huszárhadnaggyal. 1886. 
nov. 22-én Kassán házasságra lépett ab-
rudbányai Nagy Boldizsár földbirtokossal. 
1899. jún. 20-án a Városligeti Színkör
ben megünnepli 25 év^ jubileumát a »Ma-
darászí' Adelaide szerepében és ugj-anezen 
évben nyugdíjba ment. 

Erdélyi Margit, színésznő, BZ. 1892. 
máj. 11-én, Kolozsvárt, színpadba lépett 
1914. máj. havában. 

Erdélyi (Csoraafáy) Margit, színésznő, 
sz. 1875. jan. l l-én, Bethlenben, megh. 
1918. okt. 18-án, Kispesten. Színpadta lé
pett 1892. okt. 1-én, Dobó Sándornál. 
1914-ben nyugdíjazták. 

Erdélyi Vincze Margit, színésznő, 
sz. 1864. máj. 1-ón, Kolozsvárott, megh. 
1918, okt. 27-én, Kispesten. Színipályára 
lépett szülővárosában, 1879-ben, 15 éves 
korában. Igazgatói voltak: Tóth Béla 
(1883.), Dancz Lajos (1885.), 'Pesti Ihász 
Lajos (1886.), Jeszenszky Dezső (1889.), 
Hubay-Németh egyesített társulat (1891.), 
Beké Gyula (1894.) stb. 

Erdélyi Marietta, karénekesnő, 1900. 
szept. 1-töI 1901. aug. 31-ig volt a M. 
Kir. Operaház tagja. 

Erdélyi Mihály, színész, sa. 1895. máj. 
28-án, Szegeden, színpadra lépett 1922. 
júl. havában. 

Erdélyi Mihály, színész. A világhá-
bui'u alatt tengerész volt. 1922-ben a kecs
keméti színház tagja. Színműve: )>Hazu-
dik a muzsikaszó<(, operett 3 felv. 2en. 
6zerz.: Neumann Ferenc. Bem. Bud^i 
Színkör, 1922. jún. 9. »Mintha álom volna«, 
operett 3 felv. Zen.: Kulinyi ErnŐ vér
ééire szerz.: Barna Izsó. Bem. 1923. 
szept. 1. U. 0. »Mit susog a fehér akác?«, 
operett 3 felv. Bem. 1929. máj. 18. U. 
o. (Zen. szerz.: Szánthó Mihály.) 

Erdélyi Mihályné Dudás Ilona, szí
nésznő, sz. 1900. ápr. 1-ón, Kecsheméten, 
Éizinpadra lépett 1925. júl. 1-én. 

Erdélyi Mikes Rőza.írónő. Színműve:' 
»Divatos házasság«, szmű 4 felv. Bem; 
1881. szept. 12-én, Nagyváradon. 

Erdélyi (Pósa) Miklós, volt nagyvá
radi színigazgató, sz. 1866. máj. 22-en, 
Zomhorhan. Színpadra lépett 1885-ben, 
Gerőffy Andornál. 1891-6ta huzamosabb 
ideig Somogyi Károly nagyváradi színtár
sulatának volt a tagja. Nyugalomba vonult 
1925. jan. 1-én. Neje Kovács Mariska, 
sz. 1864-ben, Budapesten. Színésznő lett 
1882. jún. 14-én, Bogyó Alajűsnál. Nyu
galomba vonult 1925. jan. 1-én. 

Erdélyi Nemzeti Színház volt régente 
a hivatalos neve a kolozsvári színháznak. 

Erdélyi (László) Ottilia, énekesnő, sz. 
1842. máj. 25-én, megh. 1916. febr. 15-én, 
Aradon. Színésznő lett 1862. ápr. 6-án. 
1863—1868-ig Kolozsvárott működött. 
1879. jan. 1-én nyugdíjba lépett. 

Erdélyi (Kertész) Bőzsa, színésznő, sz. 
1864. máj. 18-án, Kolozsvárott, színpadra 
lépett 1894. febr. 6-án, u. o. Ditrói ]\lór 
igazgatása alatt. 

Erdélyi EezsS, színész, sz. 1877- jan. 
25-én, N agy eny éden, színpadra lépett 
1908-ban. 

Erdélyi Sándor, színész, sz. 1879. 
márc. 12-én, Temesvárt, színpadra lépett 
lS99-ben. 

Erdélyi Sándor, színész, hősszerelmes, 
bonvivant. Sok páthosszal és bensőséggel 
tudott szavalni s otthonosan mozgott a 
színpadon. 1869. ápr. havában a kolozs
vári színház tagja volt, ahol 3 évet töltött. 
A 70-es évek végén lemondott a színipá-
lyánól és hivatalnok lett. 1871. nyarán még' 
művezetője volt a Marosvásárhelyen mű
ködő színtársulatnak. 

Erdélyi színészet 1918. után. A ma
gyar színház az erdélyi magyar kulturá
lis életnek ma egyik legjelentősebb ténye
zője. A múltban betöltött hivatásának fon
tossága ma százszorosan megsúlyosodott, dte 
küzdelmei is abban a mértékben megsok
szorozódtak. A magyar szónak irodalmi és 
művészi érvényesüléséért ma nehéz harcot 
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kell vívnia, a legellentétesebb igényeket 
kell kielégítenie, ütközőpontok között kell 
vergődnie és súlyos anyagi megpróbáltatá
sok között áletlelietőséget keU találnia. 
Nagyjában ma ez a helyzete az erdélyi 
színészetnek. 

Az impérium átvétele körüli időben a 
Magyarországtól Eománíához kapcsolt te
rületen államilag támogatott színház csak 
egy működött, a kolozsvári Nemzeti Szín
ház, dr. Janovic3s Jenő igazgatása alatt. 
Eajta kívül Erdélyi Miklós Nagyváradon, 
Róna Dezső Aradon, Sebestyén Géza Te
mesvárt, Szabó 'Pál Marosvásárhelyt, Sza-
badkay József Szatmáron, Pehér Imre Tor
dán, Gáspár Jenő Désen és Kovács Imre, 
'Baróthy J enŐ, í'enyvesy Gyula, Krasz-
nay Ernő a vidék egy-egy fontosabb 
pontján teljesített jelentős kultúrmunkát. 
A kormányzó tanácsnak a magyar színé
szétet érintő első intézkedése az volt, hogy 
színikerületekre osztotta be a színészet mű
ködését, amelynek zavartalanságát biztosí
tották a kultúrtörekvéseink iránt megértést 
tanúsító Octavian Goga minisztersége alatt 
kiadott játékengedélyek. A működési en
gedélyeknek • időről-időre való meghosszab
bítását célzó igyekezetek utolsó mozzanata 
az 1924. év júl. havában kiadott koncesz-
szíó-rendélet volt, mely 8 színi kerületet 
állapított meg, (1. Kolozsvár, 2, Temesvár, 
A-ad. Lúgos, 3. Nagyvárad, Nagyszalonta, 
4. Szatmái- és környéke, 5. Marosvásárhely 
és környéke, 6. Nagyenyed' és környéke, 
7. Torda és környéke, 8. Brassó és kör
nyéke), pontosan határolt működési k<jrrel 
és szigorúan megszabott feltételek mellett. 
Az eredeti keretek tehát egyelőre meg
vannak és működnek ma is, még pedig a 
kolozsvári magyar színház szellemi irányí
tása alatt. Mert az elvitathatatlan tény, 
hogy Kolozsvár, mint a romániai magyar
ság szellemi életének központja, a színházi 
élet terén is érvényesíti irányító befolyá
sát. 

Ehhez a szerephez a kolozsvári magyar 
színháznak egyrészt hagyományokban gaz
dag múltjánál, másrészt szellemi berende
zettségénél fogva hivatásszerű joga van. 
Hiszen ez a város nem csak az egész ma
gyar színeszet bölcsője, nemes művészi tra
díciók ébrentartója, hanem egészen a leg
újabb időkig a legkiválóbb magyar mű
vészi Igenerációnak is a nevelője • volt. 1921. 

márc. 12-én ünnepelte Erdély a Earkas-
utcai színháznak, a magyar színészet első 
állandó otthonának, 100 esztendős jubi
leumát. Ez az ünnep válságos időkben sze-
rén^̂  keretek közt zajlott le, amikor a lel
kekben még ott sajgott a nemes szívű 
ősök jótékonyságából felépített Hunyadi
téri díszes berendezésű színházunk elvesz
tésének fájdalma. Az impérium átvétele 
után csak egy félévig hangzott benne a 
magj^ar S2ló s már 1919. május 14-ike óta 
kormánybiztosi ellenőrzés és erős katonai 
cenzúra alatt folytatta működését. Az 
utolsó előadást (Hamlet) 1919. szept. 30-án 
tartotta, a kolozsvári magyar társulat a 
Nemzeti Színházban s másnap, október 
1-én, megtörtént a tényleges átvétel. Pazar 
kényelmességű, minden művészi terv meg
valósítására alkalmas és egy évszázados gaz
dag felszerelésű otthonából kiszorult s bal
sorsában is vigasztalásul szolgált, hogy még 
sem maradt hajlék nélkül. Pár nap alatt 
átköltözött a szükős, szellős, alig fűthető, 
primitív berendezésű, rossz akusztikájú, 
mozgófénykép előadások céljaira a Sétatér 
elején épült Nyári Színkörbe, ahol 1919. 
okt.' 4-én kezdte meg előadásait (Lili 'bá
rónő). Okt. 29-én a katonai parancsnok
ság itt is betiltotta az előadásokat, ame
lyek hosszas tárgyalások után csak nov. 
19-én kezdődtek meg újra. A magyar szín
társulat egyelőre csak 1920. szept.-ig ka
pott játékengedélyt a Színkörben, majd" 
1921. nov. l-ig ujabb meghosszabbítást, 
amikor szerződésben biztosíttatott részére 
a Színkör használata 1937. ,nov. l-ig. 

E vázlatos áttekintésből is kitűnik, hogy 
az impérium átvételétől két esztendő a bi
zonytalanság és a feltornyosuló akadályok
kal vívott heroikus küzdelem időszaka volt. 
Ennek csak az elmondása látszik simának, 
a valóságban azonban olyan válságos pil
lanatok voltak, amikor az erdélyi kulturális 
élet e fontos támasztékának végleges Össze
omlása miatt állandóan kellett remegni. 
A jövő sem tagadhatja meg az elismerést 
dr. Janovics JenŐ színigazgatótól, aki a 
kolozsvári magyar színészet megmentésé
vel az erdélyi magyar színészet jövőjót is 
biztosította. 

A hat esztendős harcnak Örvendetes ered
ménye, hogy egyáltalában él és működik 
az erdély? színészet. Igaz, hogy a kedvezőt
len kerületi beosztás, a játszási időtartaro 
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korlátozása {egy év helyett 10 hónap) a 
magas adó (16 százalék) elszivárgó erők 
pótlására az idegen állampolgárok szerződ
tetését tiltó rendelet, aggodalmas anj-agi 
válsággal fenyegetik jövőjét, amelyen csak 
átmenetileg enyhít a némely helyen (Ko
lozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad) meg
alakult Színpártoló Egyesület, a magyar 
színművészet szeretetének ápolására és fenn
maradásának anyagi biztosítására. De az 
élet, a küzdelem már magában véve is re
mény a jobb jövőre. 

I l j eii küzdelmes és anyagilag válságos 
helyzetben természetesen szirtes akadá
lyokba ütközik a magasabb színvonalú iro
dalmi és művészi programm megvalósítása. 
Hogy ebben a tekintetben is megbecsülésre 
érdemes munkát végzett az erdélyi magyar 
színészet, azt a legmagasabb színvonalat 
képviselő kolozsvári magyar színészet öt 
esztendejének adataival világíthatjuk meg. 
A kolozsvári magyar színház a lezajlott öt 
(1919—20—21—22-23—;i4.) szezon alatt 
2160 előadást tartott. Műfajok szerint ez a 
következőkben oszlik meg: dráma, vígjá
ték, népszínmű 915; opera 267; operett 
893; egyéb (művészest, hangverseny stb.) 
60; gyermekelőadás 25. Az ifjúság iro
dalmi tanulmányainak támogatására a fen
tiekből 52 előadás jutott. A premierek 
száma 167 volt. Magyar szerzők darabja 
1070, idegen szerzőé 1090 alkalommal sze
repelt a színen. Az idegen szerzők maga
sabb számát az első két év szabad mozgá
sát megbénító cenzúra okozta. • 

Ezek a száraz statisztikai adatok nehéz 
időkben, anyagilag válságos körülmények 
között s az ezerféle akadály folytonos el-
liárítgatása közben derekasan végzett mun
káról beszélnek. A műsorok igazolják, hogy 
ennek a színháznak a közönsége ezekben a 
próbás időkben is élvezhette a világircda-
lom klasszikusait és a magyar irodalom 
jeleseit, az európai színpadok legjobb da
rabjait épp úgy, mint a magyar dráma
irodalom friss termékeit. Ha kényszerült 
is engedményeket tenni a közönség üres, 
élvezeteket hajszoló ízlésének, a magasabb 
művészi igényeket is igyekezett kielégí
teni. Művészi eseményei közül megemlít
hetjük a Dante halála 600-ik, a Moliére 
születése 300-ik évfordulójának, Katona 
József, Prielle Cornélia emlékezetének, a 
Petőfi centennáriumának megünneplését; 

Blaha Lujza, Herczeg Ferenc és a színház 
jubiláló művészeinek (Szentgyörgyi István, 
Váradi Miklós, Szakács Andor, Laczkó 
Aranka, Janovics Jenő dr.) tiszteletére 
rendezett előadásokat; a Moliére darab
jainak állandó színen tartását, az 1923— 
24-iki szezonban a 20 estére terjedő Sha-
kespeare-ciklus rendezését, az erdélyi ma
gyar irodalom érdekeit szolgáló írói Olim-
piász keresztülvitelét, továbbá a proletariátus 
kultúrtörekvéseinek támogatását szolgáló 
munkás-ciklus beállítását és a román szer
zők darabjainak a kultúr-közeledést előse
gítő bemutatását. A magasabb igények ki
elégítését szolgálta a kolozsvári színház az
zal is, hogy kiváló művészeket (Basilides 
Mária, Medek Anna, Sándor Errzsi, Sza
mosi- Elza, Svardström Valborg, Nirschy 
Emilia, Burián Károly, Székelyhidy Fe
renc, Márkus Emilia, Bartók Béla, Wald-
bauer Kerpely, stb.) hívott meg a vendégf-
szereplésre. 

Ha ez a művészi munka elismerésre 
méltó, úgy minden méltánylásra érdemes 
dr. Janovics Jenőnek ezekben az években 
kifejtett tevékenysége. 

Az erdélyi magyar színészetnek — s 
itt természetesen első helyen a kolozsvári 
színháznak, — érdemei közt azt is meg 
kell említenünk, hogy módot és ösztönzést 
adott Erdélyben az önálló magyar dráma
irodalom szárnybontogatására és érvénye
sülésére. (Z?r. György Lajos.) 

Erdélyi Zoltán, író, sz. 1872. ápr. 
Ő-én, Kecskeméten, megh. 1915.-febr. 6-án, 
Budapesten. 1893-ban újságíró lett. 1900. 
óta postatitkár volt. Színművei: »MegjÖtt 
a papaí<, vj. 1 félv. 1904. jan. 7. Nem
zeti Színház. »Oroszlánbőr«, vj. 1 felv.' 
1905. ápr. 14. U. 0. 

Erdélyi Zsuzsa, színésznő, színipályára 
lépett 1872-ben. 

Erdélyi és Bánát i Mjagyar Színész
egyesület, Alakult 1920'ban. 1921-ben 
tagjainak szama 440. Feloszlott: 1923. 
jún. 11-ón, majd nemsokára újra műkö
désbe lépett. 

Erdély országi énekes t á r saság ala
kult 1826-ban, Kilényi Dávid (L. o.) igaz
gatása alatt. 
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Erdélyrészi színikerület megalakult 
1901. aug. 3'án, Kolozsvárott- Elnök: 
Bornemissza Károly, főispán, alelnök: báró 
Szentkereszty Zsigmond, kúriai bíró, 
jegyző: Hadházy Sándor vm. pénztáros, a 
kolozsvári Nemzeti Színház gazdája. 

Erdész Zsigmond, az Orsz. Színész-
egyesületnek megalapítása Óta pártoló tagja 
volt. Megh. 1911. júl. 39-én, Budapesten. 

ErdŐdi Lili, színésznő, sz. 1902. okt. 
28-án, Vágujhelyen, színpadra lépett 1922. 
aug. havában. 

ErdŐdi (Christ) Miklös, színész, sz. 
1850. szept. 10-én, Iregen, Tolnám., megh. 
1918-ban. Színpadra lépett 1869. máj. 
10-én, Károlyi Lajosnál. 

Erdődy Elek, színműíró. Munkája: 
»Egy férj, két feieség«, operett 3 felv. 
Tsz.: Erdődy Mihály. 2en.: Reményi 
Bélától és Kun Kiehárdtól. Bem. 1917. 

•aug. 19. Fővárosi iSíyári Színkör. 

Erdődy Jáuos gróf, (monyorókeréki és 
monoszlói), a Szent István-rend' nagyke
resztese, cs. kir. kamarás, élete alkonyán 
visszavonult a magánéletbe. 1785-ben Po
zsonyban színház alapítását határozta el, 
mely ez év május 16-án meg* is nyilt, 
Kumpf Hubert igazgatása alatt Paisiello 
»Kőnig Theodor von Venedig« c. operájá
val. Zenekara 12 személyből állott. Kar
mestere Chudy József. Az előadásokat hét
főn és szerd'áu tartotta meghívott közönség 
előtt. 

Erdődy József gróf színháza Galgó-
eon empire-stílusban épült, nagy pompá
val. A színház abból az alkalomból épült, 
hogy a grófot Eerenc cszászár megláto
gatta. 

Erdős Alice, színésznő, sz. 1882. 
szept. 22-én, Salgótarjánban, színpadi-a lé
pett 1903. jan. havában. 

Erdős Armand, zeueíró, zenekritikus, 
sz. 1873-ban, Bydapest&n. Megzenésítette 
Shakespeare »Julius Caesars-jának drámai 
szövegét. Szakkönyve: »Mcdern operastíl.« 
Az Egyetértés nagy napilap tulajdonos-
szerk. lett, ennek megszűntével Bécsbe köl
tözött, itt halt meg. 

Erdős Fülöp, színész, sz. 1888. jún. 
14-én, Budapesten, színpadra lépett 191-J. 
jún. havában. 

Erdős Hugö, színész, sz. 1879. dei. 
31-én, Szentenérén. A Vígszínház színész-
iskoláját látogatta, majd 1907-ben lépett a 
színipályára. 

Erdős Jáuos , énekesszinész, a vidék 
egyik ismertnevű színésze, sz. 1812-ben, 
megh. 1842. jan. 21-én, Székesfehérvárott, 
aorvadás következtében. Mint rendező a ki
válóbbak között említik az egykorú lapok. 
1840-ben Balatonfüreden rendező. Ez év 
szept. .19-én fellépett a Nemzeti Színház
ban, a »Pieseo« e. drámában Mulei Hasz-
szán szerepében. ISTovember 22-én igazgató 
Pécsett. 1841-ben újra fellép a Nemzeti 
Színházban, ekkor a »Honművész (47. sz.) 
azt írta, hogy oly klasszicitással játszott, 
»millyet egyedül a korunkban legfőbb fo
kon díszlŐ Anschütz vagy LŐwe remet elő
adásától várhatunk. E' színész gyengélkedő 
egéssége mellett is stúdium által magát az 
elsőrendű színészek sorába iktatá.« Eőbh 
szerepe: Kiirdizikov (Hamis pénzverők), 
Orsini (Neszlei torony). Kent (Lear ki
rály), Bizot ('Párisi naplopó). Mentáiban 
(Montalban Klára), Till (Hét közül a leg-
rutabb), Abudár (Királyi korona), stb. 
Neje; Dain (Dein) Teréz, a vidéki szí
nészet egyik jelesebb tagja, megh. 1858. 
nov. 7-én, Festen. Déryné hozta a szí
nészethez, Rimaszombatban. 1843-ban Ko
lozsvárott, 1844—1847-ben Győrött, majd 
1851-ben ismét Győrött működött. Kóla 
ezekben emlékezik meg az egykorú be
számoló: »Anyákat, aggnŐket, oUykor 
fiatal özvegyeket játszik, bár orgánja 
igen kellemetlenül hat a fülekre, ki
vált első halláskor, de további isme
retség után e' szorgalmatos színésznő mind
inkább megnyeri tetszésünket. Több ér
demei: korszerű öltözék, szorgalmas sze
reptudás 's majd alig van az egész társa
ságnál egyén, ki annyiszor olly híven.fel
fogná szerepe jellemét, mint ErdŐ9n,é.<; 
(»Hazánk<í, [Győr] 1847. jan. 9.) 

Erdős Jeuö , színész, sz. 1891 ái>r. 
10-én, Kaposvárott^ színpadra lépett 1924. 
júl. havában. 
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Ei-dős Jolán Erdőssy (Biba) Eugénia 

Erdős Jolán, színésznő, sz. 1886. febr. 
19-én, Deb)-ecenben, színpadba lépett 1903-
ban. 

Erdős (Gruber) József színész, sz. 
1855-ben, Hatvanban, színpadra lépett 
1877-ben, Balogh Györgynél, Hatvanban. 

Erdős László, karmester, sz. 1898-ban, 
Budapesten. Színházi működését megkezdte 
1918-ban. 

Erdős László dr., fővárosi orvos. 
Színműve: »A gyermek«. Előadta a Nem
zeti Színház turnézó társulata 1927. júl. 
havától a vidéken, mint az egyke-elleni 
propaganda darabot. 

Erdős Ödön, szerelmes színész, színi
pályára lépett: 1870-ben. Neje. MesUrházy 
Vilma, színésznő, színipályára lépett: 1871-
ben. 

Erdős (Krupinszky) Ödön, szerelmes
színész, színipályára lépett: 1867. máj. 
18-án. 

Erdős René, írónő, sz. 1879-ben, Ér-
séklélen (Komáromm.) Iskoláit Győrött és 
Budapesten végezte. 1905-től sokat tartóz
kodott Olaszországban. Életének főmunkás-
sága a regényírás és a lírai költészet, de 
megpróbálkozott a drámaírás terén is, mi
után első álmai a színpad felé vonzották: 
színésznő akart lenni. Színművei: »János 
tanítvány«. Evangéliumi színjáték (1911.), 
»A kettőnk asszonya«, szmű 3 felv. Bem. 
Budai Színkör, 1928. szept. 13. Fordí
tása : »A gúnyvacsora«, drámai színjáték 
4 felv. Irta: Sem BenelH. Bem. 1912. 
febr. 17. Magyar Színház. 

Erdős Eichárd, operaénekes, sz. 1881-
beu, Budapesten, m ^ h . 1912. jún. 9-én, 
u. o. Atyja Elsass József kereskedő volt. 
Pályáját 1902-ben kezdte a M. Kir. Ope
raházban, mint kardalos. Máder Eezső igaz
gatása alatt tűnt fel érees basszusa, az 
igazgatóság ösztöndijat adott neki és ki
küldötte Münchenbe, hogy képeztesse ki 
a hangját Graeff énektanámál. 1906-ban 
hazajött és a ))Varázsfuvolá«-ban Sarastro-t 
énekelte, olyan sikerrel, hogy azonnal több 
évre magánénekesnek szerződtették. 1911-
ben a frankfurti városi operaház hívja meg, 

ahol ez év jan. S-án mutatkozott be a »Zsi-
dÓnŐK Brogni szerepében. Két évvel utóbb 
visszatér, hogy továbbra is hazájában szol
gálja pályáját, de ez a törekvése hosszas 
betegség után fiatal korában bekövetke
zett halálával sajnálatosan meghiúsul. 
1912. jún. 10-én a művészvilág nagy rész^ 
vételével temették, sírjánál Márkus Dezső 
búcsúztatta. Jobb szerepei voltak: Brogni 
bíboros (Zsidónő), CoUine filosofus (Bo
hémélet), Dalandot (Bolygó hollandi), 
Marcel (Hugenották), Falstaff (Windsori 
víg nők), Lerchenaui Ochs (Rózsalovag), 
Mefisztó, stb. . (Vidor Dezső.) 

Erdős Walter Zsigmond, súgó, színi
pályára lépett 1863. ápr. havában. 

Erdősi Béla, (családi neve: Grünwald 
Henrik), színész, sz. 1865-ben JSlagyrécsé-
nyen (Nyitram.), színpadta lépett 1886. 
szept. 1-én, Zoltán Gyulánál. 

Erdősi Finta Hermin, színésznő, sz. 
1863. dec. 30-án, Bugyin, színpadra lé
pett 1881. jan. 1-én, Kolozsvárott. 

Erdősi Huszár Irma, színésznő, sz. 
1870-ben, Budapesten, színpadra léij^tt 
1891. szept. . 3-án, a Népszínháznál. 

Erdősi Károly, rk. áldozó-pap, a Szt. 
István Társulat vezérigazgatója, sz. 1873. 
máj. 12-én. Színműve: »Az igazság f6lé«, 
társad- szmű. 1904. »Rákiócziért«, regényes 
szmű, 1906. 

Erdősi (Polbert) Károly, színész, sz. 
1878. febr. 19-én, Kolozsvw'Ott, színpadta 
lépett 1896. ápr. 9-6n, Veszprémi Jenőnél. 

Erdőssy (Biba) Eugénia, énekesnő, 
sz. 1855-ben, Nagykanizsán, megh. öngyil
kosság folytán, 1886. szept. 9-én, Berlin
ben. 1879. június 19-én vendégszerepelt a 
Népszínházban, a »Kamargó« c. operett 
címszerepében. 1880. márc. havában a bé
csi Theater an der Wienhez, 1882. novem
beréhen a Carltheaterhez szerződött, majd 
1883. februártól Hamburgban működik. 
1884. jún. havában a berlini Walhalla-
színházhoz hívták meg. Eltemették Nagy
kanizsán, 1886. szept. 17-én. (80 ezer frt 
vagyon maradt utána.) 
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Erdősáv Lajos Erényi Erzsébet 

Erdőssy Lajos, színész, sz. 1902. 
márc. l l-én, Sásdon, (Bamyam.), szín
padra lépett 1935. júl. 1-én. 

Eredeti színházi bemutatók a vidé
ken. Évekkel ezelőtt hazai irodalmunk 
egyik jelese adta ki a jelszót, rendszeresít
sük a vidéki eredeti színházi bemutatókat. 
Nem sokkal később Apponji Albert gróf, 
az akkori kultuszminiszter rendeletben je
lentette ki, hogy csak azokat a vidéki szín
házakat fogja támogatni, melyek önálló 
irodalmi és művészi tevékenységet fognak 
kifejteni. Illetékes tényezők buzdították a 
vidéki színházakat arra, hogy igyekezze
nek hivatásuknak megfelelni: a közönség 
szórakoztatása mellett szolgálják eszközük
höz és erejükhöz mérten az irodalmat, tá
mogassák az arra érdemes írókat, segítsék 
elő a vidéki kulturális gócpontok megte
remtését, szóval irodalmi eseményekre adva 
módot és alkalmat, hathatósan járuljanak 
színműirodalmunk föllendítéséhez, a vidék
nek a fővárostól való függetlenítéséhez s 
ezzel új, a mainál egészségesebb alapra 
fektessék szellemi életünket. 

Évek óta hirdetik, vallják, szóban, írás
ban, hogy szükség van a vidéki eredeti 
színházi bemutatókra. A Magyar Színpadi 
Szerzők Egyesülete többször kijelentette, 
hogy komolyan hozzálát a dologhoz, de ez-
ideig még mindig csak a jószándéknál 
tartunk. A szép, helyes, nagyjelentőségű 
eszme nem tud megvalósulni. 

Azt mondják, hogy azért nem lehet a 
vidéki bemutatókat rendszeresíteni, mert 
az író viszi a munkáját a fővárosba, hol 
erkölcsi és anyagi sikert arathat. Épp az 
a baj, hogy a mai állapotok mellett vala
mire való Íróember kénytelen a fővárosban 
keresni a boldogulást. Adják meg a mód
ját annak, hogy a vidéken is boldogul
hasson 8 mindjárt vége lesz a fővárosba 
való özönlésnek, hol sokszor évekig kell 
várakozni, míg valaki szóhoz juthat. Első
sorban komollyá kell tenni a vidéki be
mutatókat, nem a helyi szerzők csapatát 
kell sorompóba állítani, hanem kellő ko
moly bírálat után hozzák színre az eredeti 
újdonságokat. Szervezzék azok a hazai na
gyobb vidéki városok, melyek kulturális 
középpontokul alkalmasak a falaik között 
működő s a színügyet intéző testületekkel 
a mindenkori színigazgatóval egyetemben 

olyképp, hogy szavának súlya és értéke 
legyen. Ha a közönség tudni fogja, hogy 
előzően arra hivatott erők bírálták meg a 
színre kerülő eredeti darabot, nem fog 
bizalmatlankodni s nem fogja azt előre 
látatlanul is elitélni. Ha a bemutatók ko
molyságát ilyen módon megszilái-dítjuk, 
még a nevesebb írók is felkeresik munká
jukkal a vidéket, különösen, ha tudják, 
hogy anyagiakban sem szenvednek rövid
séget. Az eredeti bemutatókkal járó ter
mészetes érdeklődés eleve anyagi sikert je
lent és hátha azt erkölcsi, művészi, iro
dalmi siker is kiséri? Milyen nagy jelen
tősége volna ennek. Elképzelhető, ha a 
hazai nagy vidéki városok komolyan szol
gálnák a vidéki színházi bemutatók ügyét, 
milyen más korszak nyílnék meg szín
ügyünk történetében? Uj élet indulna meg 
irodalmunkban. Az írók nem volnának 
pusztán a fővárosra utalva, hol sokszor kö
nyökkel, kézzel keU. utat törni, irodalmi 
középpontok keletkeznének, új erők érvé
nyesülnének, szellemi életünk fellendülne 
s a vidéki színészet a szórakoztatás mellett 
igazi, dicső hivatást teljesítene. 

Külföldön, Német- és Franciaországban 
már régen meghonosították az eredeti vi
déki bemutatókat. A fővárosi sajtó ki
küldi tudósítóit a vidéki bemutatókra s 
részletesen ismertetik azokat. Sok da
rab a vidékről jut a fővárosba. Nem &gy 
igazi tehetség érvényesült már ilyen módon. 

A siker eszköze a vidéki városok s a 
sajtó kezében van. A vidéki városoknak 
kell e téren fokozott tevénykenységet ki
fejteni, még pedig v.^j, hogy a színügyi 

I bizottságokba ne csupán a primadonnák 
! lábikráit leső helyi, úgynevezett ))nagy-

ságí<-okat, hanem az irodalomhoz értő em
bereket válasszanak. És ezek azután a szín
igazgatóval, sajtóval, irodalmunk érdekében 
komolyan dolgozzanak, cselekedjenek, hogy 
ennek országunk, kultúránk a hasznát, di
csőségét, hatalmát láthassa. 

(SeréM Jmö dr.) 

Erényi Anna, színésznő, sz. 1900. júl. 
23-án, FeriöszenimiMóson (Sopronm.), 
színpadra lépett 1924. júl. havában. 

Erényi Erzsébet, színésznő, sz. 1903. 
dec. 25-én, Paripáson (Bácsm.), színpadra 
lépett 1924. márc. 1-én. 
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Erényi Nándor Erivel Ferene-színkör Gyulán 

Erényi Nándor, hírlapíró, ez. 1879-
ben, Sátoraljaitjhelyen. A jogot Budapes
ten végezte. 3 évig Londonban és 'Párizs
ban tanulmányúton volt. Kiadója és fe
lelős szerkesztője a »Magyar Színpada (L. 
o.) 0. színházi napilapnak. 

»Eredj kolostorba!« Hamlet mondja 
Ophéliának. (Szállóige lett belőle.) 

Erkel Béla, színész, sz. 1881. júl. 
14-en, Gyulán, színpadra lépett 1902. júl. 
havában. 

Erkel Elek, zeneszerző, Krkel Ferenc 
fia, sz. 1843.' nov. 2-án, Pesten, megh. 
1893. jún. 10-én, u. o. Atyja előbb ko-
%-ácsnak szánta és beadta, az óbudai hajó
gyárba, de zenészteheísége csakhnmar meg
nyilatkozott s végre is ezen a pályán érvé
nyesült. 1860-ban, a Nemzeti Színházban 
játszott 8 később az intézet ügyelője lett. 
1875-ben Rákosi Jenő a megnyíló Nép
színházban első karmesternek szerződtette, 
mely állásban —' kivéve, hogy 1884-ben 

• egy évre az OperáJioz szerződött — halá
láig megmaradt. Munkái: »Székely Ka-
talincí, operett, a Népszínházban került 
színre, 1880-ban; »Tempefőií(, u. o. 1883; 
»A kassai diák«, u. o. 1890. Számos nép-
színműhöz írt részint eredeti zenét, ré
szint betéteket szerzett. A magj'ar stilű 
operett az ő nevével van összeforrva. 

Erke l Ferenc, a magyar zenevilág leg
kimagaslóbb alakja, a magyar operairo
dalom úttörője, sz. 1810. nov. 7-én, Bé-
késgyulán, megh. 1893. jún. 15-én, Bu-
a^pesten. Atyja eleinte kántor-tanító, majd 
a gróf Wenckheim uradalmának tisztje, 
maga is kitünŐ zenész lévén, kezdetben 
maga oktatta a zongora játszásban, de csak 
12 éves koráig. 'Pozsonyban Klein Hen
rik jeles mester képezte. Erkel Ferenc 
csakhamar hírneves lett; gr. Csáky József 
felszólítására Kolozsvárra ment és ott ta
nult. Az itt alakult zenekar őt választotta 
karnagyának, miáltal módjában volt a 
hangszerelés titkaiba hatolni. I t t 6 évig 
volt, majd_ a 30-as évek vége felé Pestre 
jött Schmidt Sándor német színigazgató 
társulatához, hol másodkarmester lett. 
1838. jan. elsejétől kezdve mint elsŐ kar
nagy működött az új Nemzeti Színháznál, 

hova Nyáry 'Pál és Eosti Albert szerződ
tette. Az egész országra és az egész ma
gyar kultútéletre kiható működése s alko
tása aztán ez időtSl fogva kezdődött. 1864. 
jún. havában zeneigazgatónak nevezték ki. 
1873-ban rövid ideig operaigazgató volt, 
de csak a saját műveit dirigálta. Munkái: 
»Báthory Mária«, opera, (mely első műve) 
szöv. írta: Egressy Béni, 1840. aug. 8.; 
sHunyadí Lászlóx, 1844. jau. 27. Szöv. 
szintén Egressy Béni írta; sBánk bán«, 
1860. 1844-ben írta pályanyertes »Hym-
nus«-át Kölcsey Ferenc költeményére és lutó-
lag a »Hunyadi LászlÓK remek nyitányát. 
Egyéb művei: »Erzséhet«, 1857. máj. 6. 
(alkalmi opera, melynek I I . felvonását 
írta, a többi kettőt a Doppler-fivérek ír
ták), »Bánk bán«-ja 1861. márc. 9-én ke
rült színre. »Sarolta« c. operáját (melynek 
szövegét Czanyuga József írta) 1862. jún. 
26-án adták; »Dózsa György«-ét 1867. 
ápr. 6.; u. e. év jún. havában a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. 
»Brankovics György« c. operája 1874. máj. 
20-án, »A Névtelen hősök« 1880. nov. 
30-án került színre. Felújítása 1916. jan. 
15-én, »István király«-a az új operában, 
188Ö. márc. 15-én került színre. Kar--
nagya volt az Operának, majd a Nem
zeti Színháa főzeneigazgatójává nevezték 
ki. 1888. dec. 16-án 50 éves karnagyi 
jubileuma alkalmával a jkirály a vaskorona
renddel tüntette ki, dec. 31-én Gyula VMOS 
díszpolgárává választotta. 1896. jún. 26-án 
szülővárosában leleplezték szobrát (mely 
Kallós Ede műve) és a nyári színkört 
nevéről nevezték el. Születésének százados 
évfordulójára dr. Fabó Bertalan írók és 
tudósok közi'eműködésével megírta életét és 
működését. (Megjelent 1910-ben.) Ekkor 
a M. Kir. Operaházban díszelőadás volt. 
(1910. nov. 7.) Ravatalánál gr. Zichy 
Géza és Mihalovics Ödön mondott búcsúz
tatót. 1904. nov. 7-én leleplezték síremlé
két a kerepesi-temetőben. 

Erke l Ferenc sz ínkör Gyulán. Az 
egyetlen Nagyváradot kivéve, ahol három 
évtizede sincs még, hogy téli színház lé
tesült, a múlt száza d végéig pedig csak 
nyári állomás volt, nem csak Csonka, ha
nem egész Nagy-Magyarországon nem volt 
vidéki város, amely — nyári saison szem
pontjából — olyan jelentőségteljes lett 
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Erkel Ferenc-szíukor Gyulán Erkel Ferenc-színkör Gyulán 

volna s amely'hez annyi nevezetes esemény 
fűződnék, mint Gyula városához. , 

Hofíyan indult meg a magyar színészet 
működése a szabadságliarcot követő 1850-
ben. Havi, Szabó s Kaczvinszky bármas 
direktorok vezetése alatt álló, száznál na-
oyobb létszámú színtársulattal Gyulán, ar
ról eme Lesikon más helyén külön szá
molok be. Gyulának a vidéki nyári színé
szetet illető későbbi nagy fontosságát csak 
azzal illusztrálom, bogy a kiegyezés utáni 
esztendőkben: 1869. és 1870~ben, az akkor 
még alig 15.000 lakosú s nem színma
gyar kis városka, éppen olyan nyári állo
mása volt az aradi, mint aminő a nagy
váradi ^'olt a debreceni színtársulatnak. Jó 
emlékű Follinusz János volt az aradi di
rektor, aki úgy 1869., mint 1870. kora ta
vaszán, rögtön a téli évad befejezte után 
eljött teljes társulatával Gyulára s itten 
egészen szeptember végéig, tehát teljes öt 
hónapon keresztül játszott. EiTe nem volt 
akkor, de azóta sem példa egy elsőrangú 
társulat életében. És micsoda egy jeles 
társulat ivolt a EoUinuszé! Az akkori leg'ki- ' 
valóbb színi erők voltak közötte. Hogy 
másokat ne említsek, Káldy Gyula, az 
operának későbbi nagyérdemű s országos 
tekintélyű karmestere dirigálta a teljes 
számú zenekart. Dékány Teréz (Jókainé 
Laborfalvi Bózának tudvalevőleg legben
sőbb barátnője) volt a csodaszép hangú 
koloratura. Káldy Gyulával Gyulán léptek' 
boldog házassági friigyre. A társulat tagjai 
között voltak: Radetzky Sarolta, Zádorué 
Petrovics Hka (a későbbi Gei^Őffyné). En
nek a jutalom játékára tisztelői száz ara
nyat gyűjtöttek és adtak át neki. Dóry 
Judith, a legjobb drámai színésznők egyike, 
Maár Júlia (a későbbi Bács Károlyné), 
Marczell Géza, a kiváló buffó, Szakáll An
tal, felesége Török Rózsi, Zajonghy, Ká
polnai énekes színészek, Szatlimáry Árpád 
(aa utolérhetetlen »S2atyi úr«), Boros, hí
res komikus és még számos jeles tehetség. 
Igaz, hogy hetenként csak négyszer ját
szottak, hétfő, szerda s péntek szünnapok 
voltak és csodálatos, az ig/azgató még sem 
fizetett rá a gyulai saisonokra, sőt kike
reste a dologi kiadások mellett a társulat 
teljes gázsiját is. Ez csak úgy lehetett, 
hogy Dékány Teréznek 80 forint, Káldy-
nak pedig 60 forint volt csak a havi fi
zetése. Csupán az Aradról Gyulára s ánnen 

Aradra visszautazás költségeit kellett vi
selnie. Vasútja nem volt még akkor Gyu
lának, az ntazás kocsikon történt. De ahán-v-
uri fogat volt Gyulán, jóformán valameny-
nyi ingyen állott e célra a társulat rendel
kezésére. Csak egy baj volt, de az azután 
igen nagy baj. Nevezetesen: nem volt fedett 
színkör. A Korona vendéglő udvaráa levő 
tágas kocsiszín volt a színpad', abból ala
kították át az öltözők, sőt a díszletraktár 
egy részét is (a másik rész a vendégszo
bákban volt). Maga a nézőtér azután 
olyan nagy, aminőt az igazgató csak akart. 
A kocsiszín mögötti udVaron ülŐhelyekül 
annyi lócát állítottak ugyanis fel, amennyi 
naponta kellett, a lócák mögött a ÍÖldtezinti 
állóhely, amely — karzat nem lévén — 
szintén korlátlan térfogatú. >?Hely« tehát 
volt bőségesen. Bizony megesett az is, 
hogy egy-egy nagy eső elmosta az előadást, 
de ezt a publikum nem fogta fel tragiku
san, még csak a pénzét sem kérte vissza. 
Igaz, hogy ez nagy ritkán esett meg, mert 
száraz nyár volt mind a kettŐ. Egy-egy 
rövid zápor meg' sem kottyant, esernyők 
alatt is végig nézték az előadást zúgoló
dás nélkül. A FoUinuszt követő aradi di
rektorok egy darabig hűtlenek lettek Gyu-
lálioz, Temesvárra mentek el, ahol tagad
hatatlanul nagyobb és jobb színház állott 
rendelkezésükre. De anya^lag rosszabbul 
jártak, mintha ők is Gyula mellett marad
tak volna. Temesvár akkor még túlnyomóan 
német város volt, aliol szívesebben hódol
tak a német, mint a magyar Tháliának. 
Később azután a magyar színészet egyik 
legerősebb téli állomása lett és hogy így 
történt, ebben tagadhatatlanul nagy része 
volt az aradiak nyári szereplésének. Gyu
lára 1870. után éveken keresztül csak ki
sebb, másod- sőt harmadrangú igazgatók 
jöttek. EoUinuszék fenn említett saisonja 
annyira kifejlesztette a gyulai közönség 
műigényeit, hogy ezek a másod- és har
madrangú, zenekar nélküli kis társulatok 
előadásai igen gyér publikumot vonzottak, 
sőt csaknem teljesen elszoktatták a közön
séget a színházba-járástól- A Korona ven
déglő bérlője esak a hetvenes évek közepén 
emberelte meg magát és épített a kocsiszín 
elé deszkából fedett arénát, amelynek pá
holya ugyan nem, de karzata már volt. 
Ezért azonban az igazgatóknak, az épí
tési költségek megtérítése címén, busás bért 
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kellett fizetniök. Az új színkör azonban 
mégis Gyulára vonzotta az akkori nevesebb 
igazgatókat, Aradi Gerőt, Sztupa An
dort, Gerőffy Andort és másakat is. Újra 
a legjobb és később országos hírűvé vált 
színészek játszottak nyaranta Gyulán, akik 
évtizedek múlva is hangoztatták, hogy a 
gyulainál lelkesebb és műértőbb közönséget 
színipályájuk folyamán sehol sem találtak. 
Szilágyi Vümos, a Vígszínház egyik jeles 
színésze és rendezője, kérőbb az Országos 
Színészegyesület elnöke, egész szíuipályája 
alatt szerzett sikerei között legértékesebb
nek tartotta a »Párizsi rongyszedö« iutri-
kus gonosztevője szerepében Gyulán nyílt 
színen kapott zajos tapsot, ahol a megbot
ránkozás és felháborodottság füttyeitől kel
lett tartania. Volt emellett Gyulának még 
egy nagy vonzereje: a Wenekheim (most 
AÍmáss;)'- grófi) park, a közepén levő ó-
várral, amely utóbbi az ország Pesttől Or-
sováig' terjedő részének egyedül épségben 
maradt várromja. A körötte levő várkert 
pedig a tatai mellett az egész ország leg
szebb parkja, több évszázados fákkal, ár
nyas ligetekkel, ami Gleiclienberggel fel
érő valóságos üdülő helye volt nyáron a 
színészeknek, akik az egész napot ott töl
tötték el, a ligetekben tanulták szerepü
ket, sőt akárhányan oda vitték és ott köl
tötték el ebédjüket is. Az emlékezetesebb 
színi saisonok között különösen kettő emel
kedik ki. Az egyik a Krecsányié, 1885-
ben, a másik a Öitrói Mór vezette Thália 
színtársulaté. Ditrói Gyuláról ment Ko
lozsvárra, 'hol azután a Vígszínház megnyi
tásáig direktorkodott. Mind a két saison 
olyan, hogy külön is meg kell emlékeznem 
róluk. Krecsányi —- amint a Színészek 
-Lapjában közölt kegyeletes megemlékezés 
is megörökíti róla, —- il885. tavaszán Eger
ben játszott. Bosszul ment ott neki, ami
nek egyik oka, az ugyanebben az évben 
Budapesten tartott első Országos kiállítás 
is volt. A közönség annak a látogatására 
tartogatta inkább a pénzét és nem költött 
színházra. E sorok írója, aki évtizedeken 
át benső barátságban volt Krecsányival, 
levelet kapott tőle Egerből, hogy azt az 
időt, amig Ősszel Aradra, új állomása he
lyére bevonul, szeretné, ha csak lehetséges, 
Gyulán tölteni. De nagyon fél eljönni, 
mert ha itt is olyan l-osszul menne neki, 
mint ahogy Egerben, az valóságos katasz

trófa lenne rá nézve. Már pedig a pesti 
kiállítás miatt ettől nagyon kell tartani. Ö 
jól ismeri Gyulát, már töltött itt egy sai-
sont és csak akkor kockáztathatja meg a 
Gyulára jövetelt, ha legalább nyolcvan ülő
hely bérletet biztosíthatunk neki. Ez te
hát — miután hat egész széksort^ kellett 
lebéreltetni — súlyos, csaknem teljesíthet-
len feltétel volt. Hiszen ha nagyon jól 
ment, akkor a bérlet Gyulán legfeljebb 
— de az is ritka esetben — 40—50 székre 
rúgott. A pesti kiállítás önsúlya emellett 
nem csak Egerben, hanem mindenütt, te
hát. Gyulán is érezhető volt. Még, ha pá
holyok lettek volna! De hogyan lehessen 
negyedik, sőt ötödik és hatodik sorban is 
bérlöket találni, mikor mindenki, ha már 
bérel, az elsŐ vagy legalább a második 
sorba törekszik. Mégis gondoltam meré
szet ós nagyot és neki fogtam a lehetetlen
ség megvalósításához. KÍBÓrlet volt, amely 
ha nem sikerül, lemondok minden továb
biról. Készítettem egy aréna helyterveze
tet, egyben kiállítottam a bérlet aláírási
ívet és elmentem az akkori gyulai társa
dalom legtekintélyesebb és legelőkelőbb, 
amellett finom, művelt lelkű és nagy szín
pártoló úrnőjéhez, megkérdezvén tÖle, nem 
óhajtaná-e, hogy Krecsányi eljöjjön Gyu
lára ? Elmondottam neki, milyen kiváló 
színi erők vannak a társulatnál. Hegyesi 
Mari, aki akkor tavasszal vendégszerepelt? 
a iSTemzeti Színházban »Denisecí címsze
repében és nyomban leszerződtették oda, 
de csak az aradi saison végén volt a Nem
zetinél állását elfoglalandó, tehát Gyulára 
még okvetlenül eljön, Fodor Eruzina, Maár 
Júlia, Siposné, Krecsányiné Kiss Veron, 
Závodszky Teréz, Örley Flóra, Habnaynó 
Harmath Emma, Locsarekné, Nyilas Ilona, 
továbbá Tiszay DezsŐ, Boránd Gyula, 
Nyilasi Mátyás, Horváth Arnold, Haday 
Sándor, Pálfi György, Halmay Imre és 
még egy csomó jó színész. Kizárólag nagy
ságos asszonyomtól függ, hogy Gyulára 
jöjjenek, mondám az úrnőnek. Hogyan, 
kérdó ő csodálkozva tőlem, ügy, ha nagy
ságos asszonyom az első sor helyett, amely
ben szokott bérelni, aláir nekem a hato
dik sorban két ülést. Ha ezt megcselekszi, 
akkor, megtudom csinálni a feltételül ki
kötött nyolcvan bérletet, anélkül azonban 
meg sem kísérlem azt. Az úrnő megértett 
és a teljes üres bérletíven a hatodik pad 
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végén aláírt két bérletet; szerényen hoz
zátette, hogy ő nem hiszi ugyan, hogy az 
ő aláírása az általam reméílt eredményt 
vonná maga után. Én azonban a két bér
let birtokában bizalommal folytattam a 
bérlet-gyűjtést. A közönség najgy megrökö
nyödéssel vett tudomást róla, hogy Gyula 
legelőkelőbb úrnője hatodik sorban bérel 
és szerénységben nem akart mögötte ma
radni. Sokan tehát még a hetedik és a 

• nyolcadik padsorban is jegyeztek bérletet, 
úgy, hogj' a hátrább eső padsorok hama
rább népesedtek be bérlettel, mint az első 
s második sorbeliek. Végeredményül tehát 
a kikötött nyolcvan helyett százöt bérletet 
tudtam összehozni. Miután pedig a nagy 
bérlet azonkívül rendszerint nagy publiku
mot is szokott a színházba vonzani, az 
előadások mindenike harmadfél hónapon át 
a szó-szoros értelmében zsúfolt színkörben 
játszódtak le s a mindig tépelődő és' pa- • 
naszkodó Krecsányit, aki megkereste az 
Egerből való iiurcolkodási költséget és az 
egész társulat nyári gázsiját, mintha ki
cserélték volna; állandóan jókedvű volt és 
a saíson folyamán maga is fellépett a »Ve-
csegők<c c operettben és amiben utólérhet-
lennek tartotta magát: Quasimodó szerepé
ben. Tudtommal ez volt az utolsó eset, 
hogy K"recsányi mint színész színpadra lé
pett. Mindez pedig csak azért és úgy eshe
tett meg, mert egy városszerte elismert 
rangbéli úrnŐ nem tartotta magára nézve 
lealacsonyítónak, hogy az őt jogosaij meg
illető első sor helyett a hatodikban váltsa 
meg bérletét. Mint mulatságos dolgot 
örökítem meg, hogy eigy darab alapo
san megbukott a saíson alatt. Az »Ifj. 
Fromont és idŐsb Kisler« c. 8zmű> 
melynek cselekvénye szerint tudvalevőleg 
Eromont elhanyagolja hitvesét és Kislerné 
körül legyeskedik. Eromontnét az élte ta
vaszában levő, vakító szépségű Hegyesi 
Mari játszta. Rislernét pedig az ugyancsak 
nagytehetségű, de már akkor nem hódító 
megjelenésű Maár JuIia. A publikum, tisz
telet, becsület Alphons Baudetnek, nem 
akceptálta tÖle sem a cselekményt, azt hi
hetetlennek, a Eromontot játszó 'Pálfit pe-
•^^ egyszerűen hülyének mondotta, gusz
tusának ekkora elfajulásáért. Másik kima
gasló saisonja volt a Bitrói Mór vezetése 
alatt, ugyancsak kiváló tagokból álló Thá-
lia színész-szövetkezetnek. Ditróiról még 

Krecsájiyi is elismerte, hogy ő nála kü
lönb rendező, pedig Krecsányi tudvalevőleg 
semmmire sem volt annyira büszke, mint 
rendezői talentumára. A tagok között volt 
Ditróiné, ki mióta magyar színészet van, 
a legnagyobb, a legjobb naiva volt és ma
radt. Béti Laura, a fenomenális hangú 
énekesnő, a férfi tagok között pedig Mol-
iiár Antal, akiről külön kell megemlékez
nem. Ö volt a nyolcvanas esztendők fiatal 
színi nemzedékének legnagyobb remény
ségre jogosító, legtehetségesebb taigja. En
nek értékelték őt úgy a direktorok, mint 
pályatársai s ahol megfordult, a közön
ség is mindenütt megkedvelte. Igazi sze
repkörét, akár a világhírű olasz Novelliét, 
meg sem lehetett állapítani. A legellentéte-
sebb szerepeket játszotta, hősszerelmest, tra
gikust, jellemszínészt, komikust, operett-
buffót egyaránt. Eellépett Shylockban, 
Othellóban, Keanben, Gonosz Pistában, el
játszotta Konti »Királyfogásá«-ban Mars 
bárót, fiip-IÍ-ipben ráosztották Hudson ka
pitányt. Mindegyikben tökéletes, a leg
többen utolérhetetlen volt. Xi^j indult, úgj 
fejlődött, hogy mindenki a magyar szí
nészet nem nagy számú óriásai közé emel-
kedó'nek jövendölte. A Tháliát előzőleg már 
egy saisonban já.tszott Gyulán. Innen le
vélben Aradra ajánlkozott Krecsányihoz, 
aki miután őt személyesen még nem is
merte, tőlem kért róla véleményt. Emlék
szem, csak annyit írtam, ha a Nemzeti 
Színházat az a csapás sújtaná, hogy XJj~ 
hasi meghalna, minden más kombináció 
nélkül Molnár Antalt kellene helyére szer
ződtetni. Erre a levelemre Krecsányi őt, 
minden feltételét elfogadva, látatlanul 
szerződtette. A téli szezon leteltével Kre
csányi, akit pedig majdnem 'mindenki 
olyan direktornak mondott, hogy önzésével 
tagjait lelketlenül kizsarolja, magához ké
rette Molnárt és azt mondotta neki: »Én, 
Molnár úr, megakarom Önt tovább is tar
tani, e célból gázsiját is felemelem, de 
csak azzal a feltétellel szerződtetem tovább, 
ha Ön nálam csupán drámákban jog j&t-
szani.<í Molnár felfortyanva kérdezte, hogy 
talán nincsen egyéb szerepköreiben vele 
megelégedve ? Erről szó sincs, mondotta 
Krecsányi, hanem azért kikötésem változ
hatatlan. Én ugyanis nem veszem lelkemre, 
hog3'̂  a magyar színészet valamikor aat a 
jogos szemrehányást tehesse, hogy olyan 
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tehetséget és ígéretet, mint aminőnek Önt 
megismertem, művészi egyéniségéhez mél
tatlan, selejtes ezerepekben foglalkoztattam 
és fejlődésében ezzel akadályoztam. Mol
nár Antal, aki féktelen természetű em
ber volt és egyformán áhítozott a páholy, 
nézotév és karzat tapsaira, nem fogadta 
el Krecaányi feltételeit és — ez meg az 
ő egyéniségét jellemzi — magas fis-gázsi 
helyett bizonytalan és legjobb körülmé
nyek között is határozottan kisebb anyagi 
javadalmat igérő Tbália szövetkezethez 
szerződött, hogy tovább is játszhassa Marx 
bárót és burleszk komikusi szerepeit is, 
Aa a remény azonban, hogy a magyar 
színészet Egressy Gábor, Tóth József és 
a többi nagyok mellé valamikor Molnár 
Antalt is sorozni fogja — fájdalom — 
nem valósult meg. Molnár, a színpadon 
kivül féktelen, szertelen, önmaga fegyel
mezésére képtelen ember volt. Ez a fékte
lensége OtheUót meghaladó féltékenységé
ben is megnyilatkozott. Színészaiő felesé
gét nem engedte színpadra, a szegény asz-
szony nem mert senkivel szóba sem állani, 
maíía\riseletéyel igazán nem adott leig-
kisebb okot sem féltékenységre. Haszta
lan. Molnár, akinek a nőkről, előzŐ tapasz
talatokon nyugvó pesszimisztikus nézetei 
voltak, nem hitt neki. S Qgj teljesen indo
kolatlan féltékenységi rohamában, az»Egy 
csepp méreg« után, amelybe utolérhetetle
nül játszott, éjszaka egy órakor a Korona
vendéglő egyik szobájában, teljesen fel
öltözve, tükör előtt állva, színészi pózban, 
mintha egy drámai szerepet játszana, 
agyonlőtte magát. A rendőrorvosi boncolás 
azután kiderítette, h o ^ normális emberé
nél kétszeres súlyú agyveleje volt. Óriási te
hetségének és féktelenségének ez volt a 
magyarázata. 'Pályatársai és az egésa vá
ros közönségének leírhatatlan megdöbbenése 
és fájdalmas részvéte kisérte sírjába, mely 
— sajnos — most is jeltelenül áll a gyulai 
magyar róm. kath. temetőben. Csupán azok 
a pályatársai, kik vele valamikor egy tár
sulatnál működtek, egytől-egyig már Öreg 
színészek, ha Gyulán játszanak, szokták 
sírját felkeresni s jutalom játékukhoz ka
pott virágokkal ékesíteni. Ezeknek a pálya
társaknak sorai is azonban évről-évre rit
kulnak. Magam is, aki halottak estéjén 
még Ggy-egj szerény koszorúval szoktam 
sírját jelölni, szintén éltem alkonyán va

gyok. Kerasokára teljes feledés borítja 
majd örökálmát. Hadd emlékezzék meg 
legalább e szerény sorokban a Ma
gyar Színművészeti Lexikon. 1888-ban 
nagy és kedvezőtlen fordulat állott be a 
gyulai színészet krónikájában. A Korona
vendéglő, mint vendéglő, megszűnt, az épü
letből pénzügyigazgatósági hivatalt csinál
tak, az udvarán lévő arénát pedig tulajdo
nosa emiatt eladta Szalontára. Gyula szín
kör nélkül maradt. A város a Göndöcs-
népkertben épített ugyan egy pavillont, 
amelynek termét táncvígalmakon kívül 
színházi előadások tartására is szánták, de 
ez a helyiség erre a célra alkatmatlanabb, 
mint a hetvenes esztendők fedetlen szín
köre is volt. Ebben a teremben azután 
csak harmadrangú társulatok, másodran-
guak már csak kényszerűségből játszot
tak, mert nem volt színpad, nem volt kar
zat, a nézőtér pedig, állóhelyeket is szá
mítva, alig kétszáz ember befogadására ké
pes. Ott tehát nem lehetett sem előadá
sokat, sem bevételt produkálni. Noha év
ről-évre jöttek társulatok, az igazgatók nem 
prosperáltak, a közönség érdeklődése a pri
mitív előadások és kényszerűen primitív re
pertoár miatt a fagypont alá szállott. 
Nagy esemény volt, ha egy vasárnapi elő
adás 100 forint bruttó bevétellel járt, a 
hétköznapokon 30—40 forint se folyt be. 
Csakis szelvénybérlet és kedvezményes 
helyár szerepelt, ami valóságos megölője a 
vidéki színészetnek. Ez a vigasztalan ál
lapot egy évtizednél tovább tartott, ezalatt 
az idő alatt a gyulai színészet lesüllyedt 
a kis mezővároskák alacsony színvonalára. 
1901. kora tavaszán levelet kaptam Kre-
csányitól, aki akkor Szegeden direktorko-, 
dott, amelyben írja, hogy Békés Gyula 
titkárját elküldi hozzám Gyulára, aazal a 
céllal, hogy amennyiben én azt jónak és 
kivihetőnek tartom, nyárára nem Maros
vásárhelyre, ahol tavaly nagyon rossz sai-
sonja volt, hanem Gyulára hozná társulatát. 
De miután a pavillon neki egyáltalán nem 
alkalmas, ő a maga költségén készíttetne 
egy, a fakereskedŐktől kÖicsönzendŐ, fá
ból alkotandó s csupán egy saisonban 
használható arénát, amit azután lebontana.. 
Arra kér tehát, hogy eszközöljem ki a 
városnál, hogy egy ilyen faalkotmány fel
állításához szükséges és alkalmas telket ad
jon. Én nekem már évek óta furdalta. 
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az agyamat egy aréna létesítése Gyulán. 
De ez elé az eszmém elé két igen súlyos 
akadály nehezült. Az egyik az, hogy a vá
rosnak rengeteg pénzébe került a pavillon 
építése, amely annak idejében, egyéni el-
ienzésemmmel szemben ugyan, kifejezet
ten szinbázi célra Í8 készült és a város 
emellett feleslegesnek tartotta ezen a címen 
új helyiség létesítését. A másik, nem ke
vésbé nehéz akadály pedig az, hogy a 
helyi intelligencia, mely ugyan szintén ai-
kalmatiannalv tartotta a pavillon termét, 
ha a színészet új hajlékáról van szó, téli 
kó'szinház létesítésére vágyakozott. El kell 
ismernem, hogy ilyen felfogás nem csak 
Gyulán, hanem az ország igen sok városá
ban nyilatkozott meg, sőt érvényesült is. 
A nyolcvanas, kilencvenes években ugyanis 
igen sok kisebb városban létesült téli szin-
Káz. Ezt akarták Gyulán is- Én —• ez
zel szemben csaknem teljesen elszigetelten 
—• évtizedekre terjedő tapasztalaton ala-
pulólag, abban a nézetben voltam, hogy 
országos szemüvegen nézve, a malgyar vi
déki színészetnek egyik legnagyobb baja 
a túlsók téli színház és a megfelelő nyári 
állomások hiánya. SŐt ez a baj folyton 
fokozódik. Ahány új téli színház, ugyan
annyi újabb veszedelem. Egy-egy új gyenge 
téli színházzal megszűnik a téli színé
szetnek egyik volt kitűnő nyári állo
mása, így történt az jország számos 
kis városában. Gyula is, ha téli szín
háza lesz, csak harmadrangú társulat szék
helye lehet, mondjuk, legfeljebb két-három 
hónapon át. Nyomorogni fognak benne, 
mert nem lesznek képesek a gyulai publi
kum erősen kifejló'dött műigényeinek meg
közelítőleg is megfelelő eló'adásokat pro
dukálni. Még olyan társulatok sem fog
nak benne játszani, mint most a pavillon 
termében. Nagyon sajnálatosnak tartottam, 
hogy a vidéki színészetnek ezt az egj leg
nagyobb baját: a mindig szaporodó téli 
B folyton fogyó nyári állomások veszedel
mét, irányadó helyeken nem veszik kellő
leg figyelembe s nem törekszenek azon 
változtatni. Hogy pedig egy város jó nyári 
színiállömáasá váljék, ennek mindenek fö
lött álló feltétele és kelléke: egy aréna, 
még pedig tágas színpaddal, megfelelő zsi
nórpadlással, bőséges nézőtérrel és különö
sen nagy karzattal. Ilyen arénának Gyu
lán létesítése — mint fentebb említem' 

— már régóta motoszkált és inot;t Kre-
csányi levele után fantasztikus eszme fa-' 
kadt az^ agyamban. Hogyan lehetne fgv 
ilyen arénát államköltségen létesíteni? 

A Gyuláxa jövő Békés Gyula titkárnak 
a város vezetősége kijelölt a Göndöes-nóp-
kertben a pavülonnal szemben f ekvőleg egr 
teret azzal, hogy Kreosányi akár ideigle'-
nes, akár végleges színkört építhet magá
nak. Békés, megbízatásához képest, egy fa-
kereskedővel meg is állopodott, hogy egy 
saisonra kölcsön fát adjanak, a bódét pe
dig — mint monda — Czigler díszlet
mesterük fogja felúllUani. Igaz, nem volt 
rá még precedens, de hogycm lehetne 'mégis 
állmviköltségen Gyulán nyári színkört 
építtetni?' Az államköltségvetésben, akkori 
időben, 10.000 forint volt esztendőnként 
a vidéki színészet segélyezésére felvéve. Ez 
a summa bizony édes-kevés, de emellett 
nagy baj volt az is, hogy elköltési módo-
dozata jóformán semmit sem lendített a 
vidéki színészeten. A 10.000 forint, túl
nyomó részben, arra fordíttatott, hogy ami
kor Éigy-egy szolgabíró jelentette a fő
ispánnak, hogy X . Y. kis-, többnyire nem
zetiséglakta ; városkában Thespis kordéja 
megrekedt, a színészeknek nincs egy kraj
cárjuk sem, hogy onnan legalább elmoz
dulhassanak, a főispán bizalmas felterjesz
téssel ólt a belügyminiszterhez, aki aa-
után a végveszedelembe jutott társulatok
nak pár száz forintot utalt,ki és ez nagyon 
sűrűn fordult elő. így csaknem az egész 
10.000 forint a magyar színészetet állan
dóan fenyegető botrányok elhárítására kal
lódott el. Mennyivel okosabb lenne, ezt az 
állami segélynyújtást, bekövetkező katasz
trófák megakadályozása helyett, ezek Tnfig-
elözésére fordítani. Somló Sándor Nem
zeti s Ditrái Mór vígszínházi igazgatók, 
mindkettő régi testi- s lelkibarátaimtól hal
lottam, hogy a színügyeket a belügymi
nisztériumban Bezerédj Viktor államtitkár, 
a színészetnek igaz barátja s ami fonto-
sabb: megértő ember intézi. Mrre a 
megértésre építettem fantasztikus tervemet. 
írtam egy terjedelmes emlékiratot, abban 
feltártam a gyulai színészet helyzetét, ame
lyen csak egy nyári színkör létesítése tudna 
lendíteni. í ^ b e n kifejtettem, az egész vi
déki színészet talpraállítására vonatkoaó, 
fentebb már fejtegetett nézetem. Emléke 
iratomat megmutattam Lukács Györgynek, 
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Békés vármegye akkori főispánjának, aki 
a színészetnek rajongó híve volt és maradt 
mind e jaai napig, felkértem, hogy emlék
iratomat főispáni felterjesztés formájában 
küldje fel a belügyminisztériumba. A fel
terjesztésnek pedig; az volt a magja, hogy 
engedélyezzen és folyósítson a miniszter 
a rendelkezésére álló 10.000 forintból, 
amely ösazeget egyébként nagyon jó volna 
felemelni, tíz esztendőn keresztül évenként 
1600 koronát egy létesítendő gi'ulai szín
körre. Kijártam azt is, hogy a Békés
megyei Takarékpénztár, egy így folyósí
tandó tíz éves 1600 koronára abban az 
cetben, ha az mindig hozzá folyik be, a 
legmérsékeltebb kamat mellett, Önköltsé
gen, 13.000 koronán felüli kölesönt lesz 
hajlandó egyszerre folyósítani. Groh Mi
hály gyulai jónevű ácsmestert pedig elküld
tem Kassára, nézze meg az ottani szín
kört, amelyet pár évvel azelőtt Leszícaii 
András épített ott, amikor a téli színház 
létesüléséig, néhány saisonon át, az ő tár
sulata játszott és készítsen ahhoz hasonló 
aréna-tervet. Gróh annak alapján költség
vetést is csinált, amelyből kitűnt, hogy 
villany\álágitás bevezetése nélkül a szín
kör a szegedi színház méreteinek megfelelő 
magasságú és mélységű színpad, zsinór
padlás, süllyesztő, nézőtér (16 páhollyal), 
erkély, karzat, székek, lócákkal együtt 
13.000 koronából elkészülhet, természetesen 
minden lukszus mellőzésével. Lukács, aki 
maga is a belügyimán isztérimnból került 
Gyulára főispánnak, kételkedett abban, 
hogy a kormány államköltségen akár téli 
színházat, akár nyári arénát létesítsen, mert 
tudta, hogy erre nem volt még eset. Az 
emlékirat érveitől kapacitálva, mégis felter
jesztette azt a belügyminiszternek. A fel
terjesztés elküldése után négy nap múlva 
sürgönyöztem Szegedre Krecsáuyinak, hogy 
a gyulai saisonra vonatkozó fontos kérdés
ben haladéktalanul jöjjön fel 'Pestre, de 
nem jeleztem neki egy szóval sem:, hogy 
miben tÖrÖm a fejemet. Kreesányi, aki 
nem szeretett hazulról elmenni, nem tudta 
miért sürgönyzöm fel, de kelletlenül bár, 
mégis feljött. A Newyork-kávéházban ta
lálkoztunk reggel, ahol elmondottam neki 
mindent és azt is, hogy Lukács főispánnal, 
aki a fővárosban tartózkodik s vele együtt 
felmegyünk a belügybe, élőszóval is kérni 
azt, ami a főispán felterjesztésében írás

ban foglaltatik. Kreesányi elképedve hall
gatta közlésemet és kijelentette, ha tudja, 
hogy ezért sürgönyöztem fel, otthon
maradt volna. Az ördögnek tartozott ezzel 
az úttal, aminek abszolúte nem lesz '•&, 
legkisebb eredménye sem. Ö évtizedekre 
terjedő direktorsága alatt keserves tapasz
talatokat szerzett, ha valamit odafent Ígér
nek, nem tartják meg. Azt pedíg, hogy 
a miniszter építsen Gyulának arénát, nem
csak hogy nem cselekszik meg, de még 
csak igéiTii sem fogják. Ö szegedre haza
menet nyomban el is fogja küldeni dísz
letmesterét egj"" saisonnak megfelelő fa-
alkotmány felállítására. Mondhatom, csak 
nehezen tudtam kapacitálni, hogy feljöjjön 
velem Budára, azt is csak úgy, hogy a 
főispán tudja fenulétét és meglesz sértve, 
ha nem lesz ő is ott, ahol már vár ben
nünket a minisztériumban. Ez hatott és 
jött. Az iktatóban megtudtam, liogy a 
felterjesztés ki van már osztva Bezerédj-
nek, akihez mind a hárman felmentünk. 
Rögtön fogadott bennünket, elŐ is kereste 
a már asztalán levŐ ügyiratot, amelyet 
— mint monda — nem volt még ideje el 
sem olvasni. A főispán felkérésére tehát 
én mondottam el a felterjesztés tartalmát, 
annak kérelmét és indokolását. Bezerédj fe
szült figyelemmel hallgatott meg és ami
kor befejeztem, olyan dolog történt, ami 
páratlanul áll a bürokrácia krónikájában. 
Van az uraknak tizenötpercnyi idejük? Ha 
igen, szíveskedjenek várni, valamelyes do
logban sürgősen keU referálnom Széli Kál
mán belügyminiszter urnák (aki egyben 
miniszterelnök is volt) ós a maguk dolgá
ban is fogok vele beszélni. A várakozás 
hosszabb ideig tartott, legalább is &gj fél
óráig. Akkor visszajött Bezerédj és azt 
mondotta: megvan. Széli tíz esztendőn át 
hajlandó a kért évi 1600 koronát megadni 
a gyulai színkör létesítésére. A pénzt azon
ban nem a főispánnak, nem is a város
nak, hanem a Gyulán létesítendő Színmű
vészetet Pártoló Egyesületnek fogja tíz esz
tendőn át folyósítani. Az ' első évi rész
letet nyomban kiutalja, mihelyt a minisz
tertanács előterjesztését el fogja fogadni. 
Minisztertanács elé pedig azért kell vinni, 
mert csak az van jogosítva, mint ez eset
ben, több esztendőbe terjedő kötelezettsé
get vállalni. Biztosan reméli azonban, hogy 
a minisztertanács előterjesztését el fc^ja 
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.fogadni. A második feltétele a miniszter
nek, iiogy tíz esztendőn keresztül nem a 
város, hanem az alakítandó színész-etet 
pártoló egyesület fogja a helyi engedélyt 
adni a színkörre pályázó igazgatóknak és 
hogy ezen tíz esztendő alatt az aréna bér
fizetés nélkül ingyen adandó minden tár
sulatnak. Leírhatatlan az az öröm, almit 
a különben szintén örömtől ragyogó Beze-
rédj szavai bennünk keltettek. Ennyit — 
ami mindent jelentett — nem mertünk 
remélni. A kételkedő Krecsányi valósággal 
megbűvölve hallgatta Bezerédjt, aki iga
zán olyan megértő embernek bizonyult, 
mint senki se előtte, se utána, aki színi
ügyeket intézett a minisztériumban. A ma
gyar színészet megérdemelt kegyelettel 
őrizheti szép emlékét! Mert az emlékírat 
és ez az audiencia nemcsak a gyulai szín
kör létesíthetését hozta meg, hanem — 
joggal mondhatom — korszakalkotó jelen
tőségűvé vált egész í^agymagyarország vi
déki színészetére. A gyulai precedensen el-
indulólag ugyanis harmincon felüli város
ban épültek azután arénák, állami segéllyel. 
Hogy többet ne említsek: Baján, Vesz
prémben, Orosházán, Kaposvárott, Makón, 
Szentesen. A belügyminisztérium azoknak 
a városoknak is, ahol téli kőszíniiázat ter
veztek, maga hívta fel figyelmüket a gyu
lai arénára. S az ország^ minden részéből 
esztendőkön át jöttek deputációk Gyulára, 
annak megszemlélésére, az aréna tervei pe
dig állandóan vándorúton voltak. Téli kŐ-
színházak létesítési tervei mindenütt le
lanyhultak. Hogy a vidéki színészet 1901-
től 1914-ig, a világháború kitöréséig fel
lendült, abban döntő része volt annak, 
hogy a gyulai mintájára megfelelő arénák 
jutottak rendelkezésére s megkönnyítették 
a társulatok nyári egzisztenciáját. A bel
ügyminisztériumból lejőve, a mindig pesz-
szimizmusra hajló Krecsányi ugyan azt 
mondotta, hogy Bezerédj szavai után is 
csak akkor hiszi el az áUameegélyt, ha az 
írásban is meglesz, de még se küldte el 
díszletmesterét a deszkaállomány összeesz-
kátólására, hanem várakozó álláspontra he
lyezkedett. Nem kellett soká várnia. Az 
ügy az első minisztertanácson szerencsé
sen keresztülment és néhány napra írás
ban is megvalósult Bezerédj Ígérete. Az 
Mrkel Ferenc-aréna — a város halhatat
lan emlékű nagy fia tiszteletére neveztük 

í ^ el — június végére teljesen elkészült 
és Gyula városa a maga költségén készít
tette el benne a villanyvilágítást és világ:í-
tás címen 600 aranykorona (ma 800 pengő) 
évi szubvenciót szavazott meg az ingyen
színkör használata mellé. Hanem azt kikö
töttem, hogy a színpadot, zsinórpadlást, 
süllyesztőt, a mi költségünkön bár, de Kre-
csányinak magának kell megcsináltatni. 
Ha jó lesz a színpad, az ő érdeme, ha 
nem jó, akkor az ő bűne s nemi fog 
sem ő, sem igazgató-utódai vádaskodhatni, 
hogy, mint rendesen szokott, nem színházi 
szakember készítette a színpadot és ami 
a legfontosabb benne: a zsinórpadlást. 
Czigler díszletmester az aréna építési ideje 
alatt, mely csak 6 hétig tartott, állandóan 
Gyulán volt. Ö vezette a műszaki munká
latot. Gróh vállalkozóval együttesen csinál
tak is olyan arénát, amely, ha nem is 
külső díszét, hanem nagyságát, télszerű
ségét, használhatóságát illetőleg- ma is pá
ratlan az egész országban. Ennek bizo
nyítására csak annyit jegyzek meg, hogy 
Zilahy Gyula, a következő nyári saison 
alatt, négy este egymás után (zsúfolt há
zak előtt) öt perccel rövidebb idŐ alatt 
tudta a tatai világhírűvé vált díszletekkel 
az »Ember tragédiájá«-t lejátszani, mint 
az aradi színházban. Krecsányi a gyulai 
aréna építési idejére Fiumébe, onnan 
Triesztbe vitte társulatát és csak július 
elején nyitotta meg a »Hunyadi Lászlów 
operával az új arénát. Óriási társulata mel
lett megkereste teljes nyári rezsijét. 
Saisonja erkölcsileg és anyagilag éppen oly 
kitűnően sikerült, mint ISSö-ben. Ezt élte 
fogytáig, mint legkedvesebb két nyári 
saisonját, említette. Mert többet nem jött 
Gyulára. Temesvár után tudvalevőleg nya
ranta mindig a budai arénában játszott 
azután; Utána Zilahy aradi, majd évek 
hosszú során át Somog'yi Károly, majd 
az Ő halálával Erdélyi Miklós nagyváradi, 
utánuk özv. Makó Lajosné, illetőleg Al-
mássy Endre szegedi, néhány év óta pe
dig Sebestyén Mihály miskolci színigaz
gató társulata játszanak benne. 

(Khén Dávid.) 

Erkel Gaby, énekesnő, sz. 1903. jún. 
6-án, Velencén (Pehérm.). Tanulmányai el
végzése után Eákosi Szidi iskolájában ké
pezte ki magát színésznővé. ElŐbb a Blaiia 
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Lujza-, majd a Fővárosi Operett Színház
ban szerepelt. Hosszabb külföldi tanul
mányút következett most, majd komoly 
énektanulmáujok dr. László Gézánál. En
nek köszönhető a Csehszlovákiában a »'Pil-
lang:ókisasszony« címszerepében elért sikere. 
1929-ben a pécsi színház primadonim.ja. 
Pőbb szei'epei: a »Cigányfeirály« Annája, 
)íRipp van Winkletí Lisbetje, a sCsászár-
nő«, a »Cárevics« címszerepe, etb. 

Ei 'kel Gyula, zenész, E. Ferenc leg
idősebb fia, sz. Pesten, 1842. júl. 4-cn, 
megh. Újpesten, 1909. márc. 22-én. Már 
17 éves korában a Nemzeti Színliáz zene
karának dobosa volt, 1860-ig. 1863-ban az 
intézet segódkarmestere lett és ebben az 
állásban a 70-es évekig működött. 1880-
ban kinevezték az Orsz. Zeneakadémia ta
nárává, később pedig az Operaiskolában 
karnagy lett. 1884-ben a M. Kir. Opera
ház másodkarnagyává léptették elő. 1889. 
április 1-én nyugdíjba ment. 1891-ben Új
pesten zenekonzervatoriumot alapított. — 
Neje: Erkel Róza, énekesnő, sz, 1850-
ben, megh. Budakeszin, 1888. júl. 6-án. 
Gyermekei: Sándor, Jenő (1. o.), Sarolta, 
(Hesszlmann Gyuláné, zongoratanárnő) és 
Rózsa, énekesnő. 

E r k e l J enő , zeneszerző, Erkel Gyula 
fia. Színműve: »Masinka«, nagyoperett 3 
felv. Szövegét ír ta: Rössel Nándor. Bem. 
1903. okt. 2. Népszínház. 

Erke l Jözsef, énekes színész, E. Fe
renc testvére, 1833—34-ben Kolozsvárott 
találjuk, majd 1835-ben Budán működött. 
1837. dee. 15-én volt az elsŐ Nemzeti Szín
házi fellépte a »Norma« c. opera Severus 
szerepében, amikor í ^ ' írt róla a »Hon~ 
művészei: »Szép, magas, tiszta, csengŐ, de 
kissé gyenge tenorhangja szabad mozgá
sokkal s több hévvel párosítva több hatást 
teendhetett volna, mint tett. Kár, hogy 
E. úrnak több ideje nem volt mind tö-
kélyesebb drámai éneklésnek, mind színi 
előadásnak megszerzésére, szóval oly ké
születre, millyet e' szerep kíván. E. úír 
bizonnyal kedves színi tenoristává válhat
nék szorgalmas tanulás és szép szava mel-
lett.« (102. szám, 813. oldal.) 1840. aug. 
8-án az ő jutalmára adták a »Bátbory 
Mái'ia« bemutató előadását. Nemsokára 

hamburgi énekes lett, ahol szintén ked
velték. 1860. táján halt meg Gyulán. — 
Neje: Schneider-Szabá Amália, 1844— 
45—47-ben a kolozsvári színház elismert 
drámai tagja volt. 

Erke l Lajos, színész, a Magyai- Kir. 
Operaház ügyelője, sz. 1850-ben, Pesten, 
megh. 1906. jan. 8-án, w. o. Egy idő
ben a budai Várszínliáz tagja volt, ahol 
Gyulai néven működött. It t 1881. jan. 
9-én mutatkozott he a »Fau8tí< c. opei-a 
címszerepében. Fiatalabb korában — mi
után képzett zenész is volt — az Opera
ház zenekarában is működött. 1894-ben az 
Opera ügyelője lett. Várady Sándor bú
csúztatta. 

Erke l Sándor, karmester, Erkel Fe
renc negyedik fia, sz. Pesten, 1846. jan. 
2-án, megh. Z900. nov. 14-én, M. O. Atyja 
már gyermekkorában észlelvén rendkívüli 
zenei tehetségét, annak kifejlesztésére a 
legnagyobb gondot fordította. Eövid idő 
alatt bámulatos előhaladást is tett, úgy 
a gyakorlati zongorajátékban, mint a zene
elméletben. Hogy teljes kiképzést nyerjen 
a zene-tudományban, Mosonyi Mihály ve
zetése alá adta. kí nem is győzte kiemelni 
hirtelen felfogását s beható képességét. S 
azután atyja magához vette a Nemzeti 
Színház zenekarába, hol 1861—74-ig mű
ködött mint az üstdob kezelőjb. Önszor
galma által a zongoi-án kívül több más 
hangszer kezelését is elsajátította. így a 
többek közt 1861-ben, mikor a »Bánk tón« 
színrekerült, amelyben Erkel Ferenc leg
először alkalmazta önállóan a cimbalonn 
hangszert, Sándor rövid idŐ alatt meg
tanulta az obligát szólamokat s e hang
szer első bemutaíój'a lett a színháznál. 
1874-ben a Nemzeti Színháznál kar-tanítói 
állást foglalt el. 1875-ben, midőn atyja 
az országos zeneakadémia igazgatói állását 
elfoglalta, első karnagynak, Richter János 
távozása után pedig egyszersmind operai 
igazgatónak is kineveztetett, maga Rioh-
ter ajánlatára. Mint ilyén ment át az 
új Operaházba, hol azonban 1888-ban le
mondott az igazgatósági teendőkről s csak 
mint első karnagy működött. Mint zene
költő is több irányban magára vonta a 
közfigyelmet. Magyar Nyitánya, Csobánc 
dalműve, mint eredeti nagyobbszabású ter-
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méfeek, gazdag költői érről tanuakodnak: 
A magja.r férfi-négyest is több nagy
becsű művel gazdagította. 1896. júl. 10-én 
tinevezték az Operaház zenei főigazgató
jává. Sírkőleleplezése 1905. okt. 30-án volt. 
Az emlék Kóna József alkotása, az archi
tektúrája Márkus Gréza műve. — Neje: 
Tannemé Szabó Báza. (L. o.) 

Erkély. A földszint és emelet között 
levő ülő- és állóhelyet nevezzük így. Na
gyobb színházaknál a második emeleten 
is alkalmaznak erkélyülést. 

Erkölcsi játók. Az 1790-es években 
így nevezték el azon színdarabot, amely 
erkölcsi célzattal volt beállítva. (V. ö. Er
kölcsi rajzolat.) 

Erkölcsi rajzolat. Dramaturgiai meg
határozás régi színlapjainkról. Oly szín
műre alkalmazták, amely erkölcsi tenden
ciájú. (V. ö. Erkölcsi játék.) 

Erkölcsrajz. Ujabban szívesen hasz
nálják a drámaírók ezt a kifejezést, mely 
a régi »Erkölcsi rajzolat« (L. o.) mása. 

Er!, előbb pesti, majd 1839-ben a 
bécsi 08. kir. udvari dalszínház tenoristája, 
1839. jún. 8-án a pesti német színházban 
lépett fel »Tell Vilmosí<-ban, 'Ai-nold sze
repében. 

Erlanger Frigyes, br., zeneszerző, sz. 
1868. máj. 29ién, Párizsban. Hardy Ta
más »Tess of the r)'UrbeviIle8« angol el
beszélés nyomán készült munkája: »Tessza«, 
zenés dr. 4 felv. Szöv. írta: Illiea Luigi. 
Ford.: Vidor Dezső. Bem. Magyar Királyi 
Operaházban, 1911. ápr. 19-én. 

Érmenti Papp Gyula, szerelmes szí
nész, színipályára lépett: 1869. 

Ernani. Opera 4 felv. Zenéjét szer
zetté : Verdi, aki 1844-ben, a velencei 
Teatro Eenice számára írta az operát. A 
szövegét Victor Hugó ugyanilyen című 
szomorú játéka nyomán Piave készítette szá
mára és a francia költő az 1844. márc. 
9-én megtartott velencei bemutató után 
hevesen tütakozott. drámája felhasználása 
ellen, akárcsak négy évvel elŐbb Bonizetti 
i>Lucrezia BorgÍá«-ja ellen, amelyet Pá

rizsban csak megváltoztatott címmel volt 
szabad előadni. 

Verdi »Ernani«-ja nagy sikerét elsősor
ban azért aratta, mert e művében jelent
kezik először az a fokozott ritmikai ele
venség és • drámai erŐ, amely őt elődjei
től, Bellinitől és Donizettitől legfőként 
megkülönböztette. Az »Ernani<í partitúrá
jában jelentkezik már a későbbi nagj-
Verdi minden kvalitása és megtaláljuk 
benne a í>Eigoletto«, »A trubadur«, a 
)>Traviata« csiráit. Energia és szenvedé
lyesség ömlik el Verdi korai operájának 
zenéjén, amelyben sok kevésbé sikerült 
részlet mellett olyan gyöngyszemek van
nak, mint a két finálé, Elvira, Ernani 
és Don Oarlos tercettje, a híres szoprán
ária,' a megkapóan nagyszerű vokál-kórus 
éa a befejező tercett. 

Nálunk Egressy Béni fordításában be
mutatták a Nemzeti Színházban, 1847. 
febr. 3-án. EŐszereplők voltak: Don Oar
los: -Eüredy Mihály; Ernani: WolffKá
roly; Don Sylva: KŐszeghy Károly; El
vira: HoUóssy Kornélia; Kicardo: Keszler 

I István; Jago: Udvarhelyi Sándor; Gio-
vanna: Hubenayné. A 150-ik előadás sze
reposztása az előbbi sorrendben: Alesi 
Sándor, Hajós Zsigmond, Ney Dávid, 
Wiltné, Dalnoki Béni, Szekeres, Dopp
ler. A Magy. Kir. Operaházban 1884. 
okt. 30-án volt a bemutatója, PerotH 
Gyulával a címszerepében. 1909-ig 15-ször 
került színre 22.520 K 60 fillér bevétellel. 
A Városi Színház is műsorába illesztette, 
1928. okt. 31-én, midŐn a címszerepet 
Halmos János énekelte, Elvira szerepét 
Báthy Anna, Don Carlos-ét Csóka Béla 
kapta. Giovanna: Ábrányi Margit és Don 
Sylva: Pajor Ödön volt. — Kolozsvárott 
1848. ápr, 25-én mutatták be. —- Bécsben 
az első előadása 1844-ben volt. 200-ik elő
adását 1892. jan. havában érte meg, az 
udvari operában. 

Brnest Lajos, német színész, sz. 1829. 
máj. 25-én, Nagyszebenben. Első fellépte 
Temesvárott volt. 1847-ben Bécsben ját
szik. 1848-tól vándorútra kel, ekkor eg)'-
másután a következő városokban találjuk: 
Drezda, Lemberg, Pest, Lipcse, Hannover, 
Berlin, Danzig, Darmstadt. 1858—1862-ig 
ismét ez utóbbi helyen volt, majd a ber
lini Viktória-színházzal köt szerződést; on-
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nan megválva, Ismét felveszi a vándor
botot és elszerződik Kxilnbe, onnan Ham
burgba, továbbá Wiesbaden, Bécs (Har
mónia-színház), Danzig, Bréma, Scbwe-
rin, Pétervár, Nürnberg, Düsseldorf, Xew-
jork és St. Gallen színpadjain találjuk. 
lS78-ban Prágába megy, 1885-ben pedig 
Moszkvába. — Neje: Schwarcz Eóza, szí
nésznő, sz. 1833. máj. 29-én, Pesten. 
1852-beu Hannoverbe indul el a színi
pályán, 1857-ben Darmstadtban működött. 
Megbalt 1870. nov. 3-án Pesten, ahol már 
mint tanítónő kereste kenyerét. 

Ernst Henrik, tenorénekes, sz. 1848-
ban. Pesten. A német színészakadémia el
végzése után 1862. okt. elején a pesti 
német színház vendége volt, »OtheUo« és 
»Uriel Acosta« c. színművekben. 1868. okt. 
17-én fellépett a Nemzeti Színházban a 
»Troubadour« Luna grófjában, ahova 
1869. jan. elején szerződtették. 1872. máj. 
hó óta Lipcsében működött, azután Ber
linbe kapott meghívást. 1885. júl. 23-án 
fellépett a M. Kir. Operaházban, mint 
»Lohengrin«. 1888. máj. 9-én porosz kir. 
kamarai .énekessé nevezték ki. 1890. márc. 
27-én a S2ász-altenburgi uralkodó herceg 
Bzemólyesen adta át neki a koronás arany
érmet. Ez év április havában a berlini 
színháziéi megvált. — Anyja: Kaisemé 
Ernst Jozefa, énekesnő. (L. o.) 

Ernst-múzenm. Az Ernst Lajos gyűj
teményét foglalja magában. E magán
gyűjtemény páratlanul áll a gyűjtemények 
között, mert szinte kizárólag magyar nem
zeti, vonatkozású tárgyakat foglal magában. 
Még pedig igen sokoldalúan. Mert nem
csak a magyar történelem, de az iroda
lom,- művészet, zene és a színészet körébe 
eső műtárgyakat, euilékeket, könyveket, 
festményeket, okmányokat is felöleli. Már 
1894-ben 59 számot felölelő kollekciót he
lyezett el a Történelmi Képcsarnokban 
ideiglenesen és mikor 1902-ben megnyi
totta múzeumát, már 15 terem telt meg 
a magyar kúltúrbistória emlékeivel. Egyik 
terme a színészet múltjának emlékeit fog
lalja magában. E terem nagybecsű kincsei 
közül kiemeljük a következőket: Egressy 
G-ábornak 2000 darabból álló levélgyűj
teménye, köztük Petőfi és Arany hozzáírt 
verseinek eredeti kézirata, Izsó Miklós 

Egressy szobra, Grimm Rudolf festménye 
Egressyről, PáUik festménye: Egressy Gá
bor halála a Brankovics György c. drá
mában a hozzákészült tanulmányokkal; 
Jókainé Laborfalvi Eóza, Barabás kőrajza, 
dedikált példány. Bulyovszky LiUának le
vélgyűjteménye, IL Lajos bajor királj'' 
hozzáírt leveleivel, a művésznő arcképe, 
dedikált kőnyomatokban. Jacobi Károly: 
Lendvayné arcképe, ugyanattól Lendvay, 
mint Romeo, Pauli Mariska, Szerda-
iielyi Káknán arcképe, HoRósy Comélia, 
Munkácsyné Feleky Élóra arcképe, két 
jeles mag}'ar festő, Lotz és Tban 
festményei; Szentpétery Zsigmond (1834), 
Szatmáry eredeti vízrajza, Príelle Cor-
nélia, Barabás híres vízfestménye (1846), 
Jókainé szobra, Dunaiszky műve, Vágó 
Pál festménye Pálmay Ilkáról, P . 
Márkus Emilia képe Rippl-Rónaitól, 
Blaha Lujza képe Vastagh Györgytől, 
Tóth József, Izsó Miklós szobra, Lend
vayné arcképe Lotztól, Lendvay-Latkóczy 
Anna (olajfestmény), Munkácsy Mihály 
festménye Szerdahelyi Józsefről, Erdélyi 
Ferenc és Mányoky reliefjei, stb. Az ok
mánytárban megtalálhatók a régi Nem
zeti Színház összes számadáskönyvei, a 
Nemzeti Színházban előadottt sok számos 
darab szerepkönyve, az egykorú cenzori 
engedélyekkel ellátva, régi magyar szín
lapgyűjtemény. Jászai Marinak dedikált 
könyvek a művésznő sajátkezű jegyzeteivel, 
Príelle Cornélia leveleinek egy tekintélyes 
sorozata, Déryné, Szerdahelyi ELálmán, 
Szigeti József, Schodelné levelei s egy régi 
zászló, mely az erdélyi színészek lobogója 
volt, stb. 

Ernye i Auréllá, színésznő, sz. 1888. 
máj. 1-én, Budapesten, színipályára lépett 
1906-ban. 1927. ápr. 1-én nyugalomba 
ment. 

Ernyei Emil, színész és rendező, az 
elszékelyesedett Hinléder-Fels bajor nemesi 
családból származik, mely a XVI. szá
zadban telepedett meg Erdélyben. Sz. 
1873. máj. 6-án, Deésen. Iskoláit Kolozs
várott végezte, majd 1889-ben a Színész
egyesület tagja lett. Mint jellemszínész 
és rendező vívott ki elismerést magának. 
Megjelent egy novellás kötete is »KU1ÍBZ-
szák Tíözötts címen. (Szatmár, 1908.) 
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löiiíjseu Kotzebueás Ziegler lután. — Neje: 
2'ermefzkp Franciska. (L. o.) Gyermekei: 
Aloysia és Antónia. 

Erődi Béla dr. (ruttkai) tankerületi 
főigazgató, a 'Petőfi Társaság tagja, sz. 
1846. ápr. 19-én, Szászrégenhen, hol atyja 
1891. okt. 12-én elhunyt. Elemi iskoláit 
szülővárosában végezte, azután Marosvásár
helyen, Kolozsvárott, Gyulafehérvárott ta
nult. Már iskolai éveiben rajongott a szí
nészetért és Hubay Gusztáv társulatánál 
színész lett. Azután az eg '̂̂ etemre és a 
szinészakadémiára ii-atkozott, de később 
szülei eltiltották a pályától. 1872. okt. 30-
tól szerkesztette (Miklóssy Gyulával) a 
»Színlap« c. napilapot. Fordítása: i)Tri-
eoehe és Cacolet<í, boh. 5 felv. Irta:Meíí-
hac H. és Halh'ij S. Előadták a Mikli^sy 
Színházban, 1872. dec. 6. és »A gerol-
steini nagybercegnő«, Offenbach-operett 
szövegét Babos Károllyal (szerzők u. a.). 
Bem. Budai Népszínház, 1867. okt. 11. 
1905. dec. 27-én udvari tanácsosi méltó
ságot nyert. 

ErÖdi BrnÖ, zenetanár, sz. 1857. jún. 
17-én, Szászrégenhen, megh. 1924. szept. 
20-án, Budapesten. 1876. okt. 1-től színész 
volt, előbb Nyéki Jánosnál. 1884. máj. 
25-én mint vendég fellépett a Népszínház
ban, a »Huszáresíny« korcsmáros szerepé
ben. 1886-ban a Népszínház titkára lesz, 

sérletezett az első színtársulatnál: »Midőn innen azonban még ez évben megvált és 
elszerződött Szegedre titkárnak, Aradi Gerő 
társulatához, ahol mint rendező is funkcio
nált. 1887. júl. havában megvált a szí
nészettől és a fővárosban zenetanár lett. — 
Neje; Boránd Hei-mm, színésznő, sz. 1852-
ben, Aj'adon, megh. 1916. jún. 16-án, 
Budapesten. Színpadra lépett lS69-ben, 
Debrecenben. 1880-ban Kolozsvárott műkö
dött, 1886-ban a Népszínház tagja, majd 
1905. okt. 1-én lelépett a színipályáról 
és a székesfőváros tanügyi osztályánál 
nyert alkalmazást. Mint polgári iskolai 
igazgatónő hunyt el. 

Ernyei János, színész, sz. 1872. febr. i6., 
Uarosvásái-helift. Iskolái végeztével 1890-
ben színész lett. Több évi »karfúvás« után 
szerelmes-színész lett és mint ilyen bejárta 
a vidék nagyobb városait. 1926. márc. 
18-án Székesfehérvárott megülte színészi 
pályafutásának 35 éves j ubileumát és 
ugyanez évben nyugalomba vonult. — 
Neje: Zöldi Tíermin, sz. 1874. máj. 21-én, 
Békésgyulán. A Zeneakadémia elvégeztével 
színpadra lépett 1889. októberében. Ti-
szay Dezsőnél. Előbb mint énekesnő, ké
sőbb komikai szerepkört töltött be és 35 
éves jubileuma után, 1926-ban ment nyug
díjba. (Házasságuk 1902. aug. 30-án volt, 
Budapesten.) 

Ernyei (Scliweninger) József, szí
nész, E. János (1. 0.) atyja, sz. Maros
vásárhelyt, 1845-ben, megh. 1867. márc. 
16-án, Kisújszálláson. Színpadra lépett 
1873-ban, Szuper Károlynál. — Neje: 
HÖrl Lujza, sz. 1850-ben, Marosvásárhelyt, 
színpadra lépett 1 S80-ban, Balogh Ala
josnál. 

Ernyi Mihály, színész és színigaz
gató, sz. 1770-ben, megh. 1820. körül. 
Az úttörők egyike, ki már az első pesti 
magyar színésztársaság tag'ja volt, 1792— 
1796-ig havi 20 pengő forint fizetés mel
lett. 1793-ban a következő ajánlattal ki-

a Nemes Magyar Tái'saságot újonnan és 
sokkal erősebb oszlopokra felépülni látnám, 
tellyes sziv-béli indulatból kívánok annak 
érdemes tagjává lenni, ha ugyan tsak az 
ón természeti tsekóly tehetségem érdemessé 
tehet ai-ra, hogy a Nemes Társaságba bé 
vetetődjem. Hogy pedig erről mind Nagty-
ságos Tettes Directio, mind pediglen az 
érdemes Magyar Közönség Ítéletet és tanú 
bizonyságot tehessen, alázatosan esedeíák 
3 Személy viseletekre engedelmet.« 

Játszott mindenfelé, így Szegeden, Deb
recenben, Kolozsvárott, itt 1803-ban per-
ceptor, de ez év május 1-től okt. 9-ig 
innen megvált nejével; 1805-ben ismét 
perceptor, aug. 16-án direktor, majd 1807. 
és 1808-ban ismét Pesten volt, míg végre 
Wesselényi Miklós báró 1808. tavaszán a 
kolozsvári színház kötelékébe szerződtette 
és ekkor már mint titkár is műkÖ:diött. ÖSz-
szesen 41 darabot fordított németből, kü-

ErÖdi Jeuö, színházi ügyelő, sz. 1882. 
jún. 2-áii, Nagykikindán, hol gimnáziális 
tanulmányait is végezte. 18 éves korában 
a temesvári Weninger-féle színésziskola nö
vendéke volt, 6g3' óv múlva a Vígszínház 
özínésziskolájába vétette fel magát, ahol 
dr. Incze Henrik tanár a magyar színészet 
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történetére hívta fel figyelmét. Ez idŐtájt 
foglalkozik a színészet lexikográfiájával. 
Előbb vidéken működik, (Szabadhegyi, 
Micsey, Makó Lajos, 'Palágyi Lajos társu
latainál), 1912-ben a fővárosi Uj Színház 
ügyelője (dr. Bárdos Ai-turnál), 191Ö-ban 
a Magyar Színháznál működik, 1916-tól a 
Modern Színpad, (ujabban: Belvárosi 
Színház) ügyelője. Irodalmi működését 
1908-ban a miskolci »Színház« c. lapnál 
kezdt£, majd 1916-ban a sSzínházi 
ÉIet«-nél folytatta. (Nagyobb dolgozatai: 
»Petőfi, a színész«, (Színházi Élet, 1923. 
Karácsony.) »Intim Pista Naptáras, (TJ. 
0. 1926. Karácsony) stb. 1925-ben szer
kesztette az Orsz. Szinészegyesület fali
naptárát, 1926-ra ismét, íróasztali formá
ban, úttörő színészeink életrajzaival, 1927-
ik évre Blalia Lujza-naptárát állította ösz-
sze, 1928-ra és Í929-re ismét történelmi 
naptárt szerkesztett, a Nemzeti Színház 
történetét feltüntető falinaptárral együtt. 
1930-ra lexikon-naptárt szerkesztett. 1917-
tŐl úgyszólván az összes fővárosi szín
házi lapoknak dolgozótársa. 1929-ben meg
írta az Országos Színészegyesület és Nyug^ 
dijintézet 60 éves történetét. Munkája: 
»Magyar Színművészeti Lexikoní<, Buda
pest, 1929. 4 kötetben. Az Országos 
Színészegyesület kiadása. ICézíratban: »A 
magyar színészet humora«. Munkatársa a 
»Budapest színé8zettörténete« c. monográ
fiának, mely művet a székesfőváros 1930-
^an adja ki. 

E röss Antónia, színésznő (Nagy De-
zsőné), mint nyugdíjas hunyt el Zentán, 
1908. ápr. 29-én. Eltemették a felsővárosi 
temetőbe. 

Erőss Józsefj főszolgabíró Miskolcon, 
a színházi bizottság egyik tagja volt s 
mint ilyen a helyi színészet lelkes barátja 
maradt hosszú időkön át. 

Erős József, színész, sz. 1865-ben, 
Marosvásáfhelyen, megh. 1920. jan. 21-én, 
Nagyszalontán; színpadra lépett 1886. Ba
logh Árpádnál, 1918. jún, 3-iki tanács
ülésen nyugdíjazták. 

Erős társulat . Ezt a kifejezést akkor 
használják, ha minden szereplő a helyén 
van, a legjobban van szervez\'e. Ellen
téte a gyenge társulat. 

Eröskövy János, színész, sz. 1880. 
júi. 7-én, Stuhnyán (Túrócm.), színpadra 
lépett 1912. júl. havában. 

ErroYÍts l ika, karénekesnő, 1887. 
márc. 1-tŐl 1888. jún. 30-ig volt a U. 
Kir Operaház tagja. 

Érsekújvári színészet. A város leg
régibb színészeti mozgalmáról 1836. szept. 
14-iki kelettel tudunk, ugyanis ekkor járt 
itt Kilényi Dávid társulata. Bemutatta az 
első napon a sTermészet és míveltség« c. 
színművet. A »Honművész« hirei szerint 
a jobb tagok közé tartozott: Hetényi Jó 
zsef és neje, Laczkó, Kecskés Károly, Má-
téfi, Király Klára leányasszony, B. Má
ria, Gózon, Eliza leányasszony, Latahár. 
1837. jún. havában Pály Elek társulata 
kapott meghívást. 1853- okt. havában XJj-
falussy Sándor az igazgató. A 90-es évek
től az »Arauy oroszlán« vendéglőben ját
szottak itt a színészek. 

Érsekujvúri Takarékpénz tá r 1869. 
máj. havában 300 forintot adott a Nem
zeti Színház nyugdíjalapjára. 

színésznő. sz. Erszényes Aranka , 
1885. ápr. 18-án, Brmsóhan, színpadra lé
pett 1904-ben. 1910. februárban férjhez 
ment Székely Lajos színészhez. 1926-ban 
nyugdíjba ment. 

Erszényes Balázs, színész, megh. 
1871. szept. 11-én, Hűmonnán. Súgó volt 
Balogh Alajos színtársulatánál. Munkája: 
»Zala-somogymegyei színi emlény«. Nagy
kanizsa, 1864. 

Erszényes Is tván, színész, megh. 1887. 
okt. 19-én, Fötréten (Zalám.). Neje: Mol
nár Júlia, színésznő, sz. 1857-ben, megli. 
1910. szept. 3-án, Orosházán. Pia: E. 
István, színész, sz. 1877-ben, Siófokon. 
Színipályára lépett 1894-hen, Mezei-Kéthi 
társulatánál. Megh. 1906. máj. 16-án, 
NagyMkindán. Neje: TÖJTO Erzsébet, szí
nésznő, sz. 1884. nov. 12-én, óhébán, To-
rontálm. Színipályára lépett 1904-ben. 

Érzékeny-apa. E kifejezés a régi szí
nészek ajkán soká élt. A szerződésekbe is 
belefoglalták, mint szerepkör-megjelölést. 
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Érzékeny játék Esik a dai-ab 

Érzékeny já ték , vagy érzékenyítő já
ték, a dráma magyaros kifejezése az út
törő színigazgatók színlapjain; ezeket a 
darabokat különösen a német irodalomból 
ültették át. (V. ö. dráma.) 

Érző tehetségeink. Az érzés általá
ban közvetlen szemlélete saját lélekállapo-
tunknak; vagyis a lélek öntudatos hangu
lata (kedélyáUapota), melyet az ismeret és 
akarat tárgyilagos működéseikkel idéznek 
elő; az ismeret és akarat által előidézett 
állapot meghatározása, vájjon kellemes-e 
az, vagy kellemetlen; előmozdítja-e a lé
lekéletet vagy gátolja ? Viszont az érzés a 
lélek tevékenységének központját képezi, 
melyen az ismeretnek és akaratnak át kell 
szűrődni, .hogy bizonyos bensőséget, me
legséget kapjon. Az érzés mindig eg-y kör
ben mozog, melynek két ellentétes pontját 
a kellemes és kellemetlen képezi; de ez él-
lentétek különböző fokok szerint közeled
hetnek egymáshoz egj közös pontig, hol a 
közöny érzetében találkoznak. Ami a lélek 
természetes tevékenységét előmozdítja: kel
lemes, ami azt gátolja: kellemetlen érzést 
idéz elő. Az érzések egymástól fokozat és 
minőség szerint különböznek. Fokozatra 
nézve: a legyöngébb érzések, melyek alig 
jutnak el az Öntudatig, sejtelmeknek, az 
élénkebb érzések indulatoknak neveztetnek. 
Ez utóbbiak ismét a benyomások ereje, új
donsága, a lélek természetes élénksége, s 
főkép a képzelet különfólesége szerint sok
félék. Az indulatnak, nevezetesen a kelle
mesnek mérsékelt foka az összes életműkö
désre ébresztŐleg hat és különösen emeli az 
akaraterőt. Azonban az indulat felcsigá
zott foka megzavarja a lélekélet egyensú
lyát, az érzés, ha a lélek összes tevékeny
sége benne összpontosul, meggátolja a 
többi tehetségek működését. Az ily felfo
kozott indulat a testi élet szervezetének 
összhangját is megzavarhatja, annyira, 
hogy hosszabb ideig tartván, halált i<Íéz 
elő. A fontosabb indulatok a következők: a 
kedv és vidámság. Kedvnek neveztetik 
minden élénkebb kellemes érzés. A vi-
vidámság oly hangulata a léleknek, mely 
annak fÖlvidulását eszközli; a testen az 
arc vidorsága, ragyogó tekintet, mosoly s |a 
tagok élénk mozgékonysága által nyer ki
fejezést. Ez indulat erősebb kifejezése 
gyönyörig, vérig, vad-mámorig fokozódha-

tik. A szomorúság élénkebb, kellemetlen 
érzés, mely fokozva bubánattá fajul. Ugy 
jelentkezik, mint a lélek elsötótülése, le
vertsége és testüeg is megfelelő' jelenségééi 
vannak;^ u. ^m. sötét, zavaros tekintet és 
aro, elsápadás, síráá, a fej és kar.lecsün-
gése stb. A remény és félelem olyan ér
zés, melyeket jÖvendŐ vidám vagy szomorú 
események idéznek elő és így rokonok az 
Örömmel és szomorúsággal. A remény só-
várgássá fokozódik, aszerint, minél inkább 
elhárulnak az akadályok a várt • esemény 
elől. Az aggodalom a félelem sejtelme, 
melynek tárgya még határozatlan. A gyöt
relem és ijedtség a 'ííélelem fokozatai. Gyöt
relmet érzünk, midőn a félelmet okozó ese
mény folytonosan közeledik; ijedtséget, 
midőn az váratlanul, hirtelen érkezik. Tes
tileg mind a kettő a szomorúság fokozott 
jelenségeiben áll elő. Az ijedtségnek, mely 
legmagashab fokán irtózatta emelkedik, 
legtöbbször visszahatása (reakciója) is 
gyorsan jelentkezik; amennyiben ott, hol 
az élet, vagy valami legdrágább tulajdon 
van veszélyeztetve, rendkívüli gj'ors erőt 
fejt ki, a vész elől menekülni, vagy rend
kívül erély, a vészt legyőzini. A bosszú
ság és harag, oly indulatok, melyek akkor 
támadnak, ha a lélek tevékenységének 
gátjai Önokozta, vagy igazsájgtalan forrás
ból látszanak eredni. A bosszúság, mely 
inkább apróságokra vonatkozik, szenvedő
leges állapot és testileg komorságban je
lentkezik; de a harag cselekvő természetű, 
felkölti az akaratot és a bosszúban keres 
megnyugvást. Testileg* a vér erős hullám
zásában, fenyegető tekintet és mozdulatok
ban nyer kifejezést. A bosszú már az aka
rat nyilvánulása, tehát szenvedély. Az' ér
zés különféle variációit a színésznek jól 
kell ismernie, mert számtalan esetben keli 
azokat színpadra vinnie. (Paulaij Ede.) 

Erzsébet-téri (német) színház (Pes
ten). A színház helyén 1787-ben még el
pusztult temető volt. Az ISlO-es években 
e helyet »Uj piac«-nak hívták. Az 50-ee 
években a »Noththeater<í emelkedett itt. 

Erzsébetvárosi színészet. A város
ban 1853. okt. havában Pozsonyi. Alajos 
színigazgató társulata járt elsŐízben. 

Esik a darab, — színész;i kiszólás; oly 
darabra mondják, amely egy ideig do-
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Eskütéri színház Esterliázy Imréné grófné 

minált a műsoron, azután azonban (sok
szor ^ meg nem indokolható okból) vészit 
a népszerűségéből, ami annyit is jelent, 
hogy a pénztári bevétel is csökken és az 
erkölcsi buzgólkodáa is alábbszáll. 

Eskütéri színház, Budapesten, Bródy 
István igazgatása alatt a volt Medgyaszay 
(később Dunaparti, azután Kamara-Szín
ház heljdségében) megnyílt 1920. szept. 
16-án Audran Edmond: »Baba« c. ope
rettjével, Magyar Erzsivel a címszerepben. 
A színház 1921. máj. 21-én bezárta ka
puit. ( • , j 

Eslair, a mÜDoheni udvari S2ánház 
»kormány2Ója<í (Hegisseur) 1833. május 
30-án fellépett a pesti német színházban 
az »Ecetáro6« (Essighandler) c, nézŐjá-
tékban, miről így ív az egykorú referáda: 
»Valamint első felléptekor, ágy a darab 
folytában is számtalan tapsokat nyere s 
jeles játéka meg is érdemié azokat. Sza
va oly érthető, hogy a leggyengébb han
gon mondott szótagokat sem veszité el a 
fül. Előadása olly jeles, millyent a tár
salkodás! darabokban kívánni lehet«. 
(»Honművész«, 1833. 19. szám.) 

Esni. 'Próbák folyamán használatos ki
fejezés, arra értik, hogy a rendező hova, 
milyen helyre rendezi a színészt. Ez eset
ben a szereplő színész azt kérdezi a ren
dezőtől, hogy hova »esik?« Azaz: hova 
kell állnia, vagy eljutnia, vagyis milyen 
helyet kell elfoglalnia. 

Eső. Színpadon az esőt látható és hall
ható formában lehet bemutatni. Látható 
módon úgy eszközlik, hogy egy villany-
ernyŐvel felszerelt gépezetet, mely göm
bölyű koronggal van ellátva, forgásba hoz
nak oly módon, hogy azon egy üveglap 
körforgást ír le, melyen elŐre befestett eső
cseppek vannak sötét pontokkal ellátva. 
Ezt a gépezetet hátulról szokás megvilágí
tani 8 úgy vetítik a fényt a sima hori
zontra. Hogy hatásossá tegyék a produk
ciót, lehet lassú esést imitálni, lehet zá
poresőt, sőt viharesőt is rögtönözni. Le
het azonban valódi esőt is produkálni a 
színpadon, oly módon, hogy a víztartályt, 
amelynek szerkezete a csigaszínpadon van, 
megeresztik, mire az egész színpadot el
önti a víz. Hallhatóvá úgy csinálják az 

esőzést, hogy 1 méter átmérőjű, vagy eset
leg ennél is nagyobb, beliÜ üres, kere
kes gépet mozgásba hoznak, melyben egy 
fél centiméter nagyságú háromszögletes 
bordák vannak beerősítve; ebbe az üregbe 
körülbelül két maréknyi száraz borsót és 
kevés ólomserétet helyeznek és ekkor for
gásba hozzák a gépezetet. Az egyenletes 
lassú forgatással a lassú eső kopogását le
het imitálni, ha pedig fokozni akarják az 
erősséget, akkor gyorsabb tempóban kell 
kezelni a gép fogantyúját. Az esőgép fel
találója Stehle Károly udv. tanácsos, 
megh. 1912. okt. 5-én, Münchenben, ahol 
az udv. színházi intendatura irodafőnöke 
volt. 

Essex gróf. Szomorújáték 5 felv. I r ta: 
Jones és Banks. Eord.: Láng Ádám János. 
1795. Újra ford: Seelmann Károly. Elő
adták: Marosvásárhelyen 1803. jún. 18; 
Szegeden 1803. szept. 10; Kolozsvárott 
1805. nov. 16; Pesten 1827. szept. 21. 
Újra átírta: Laube Henrik, ford.: Szig
ligeti Ede. Budán 1834. márc. 1-én ad
ták először. Szereplők: Gróf Essex: Eg-
ressy Gábor, Erzsébet királyné: Kántorné, 
Nottingham: Pályiné, Lord Burleigh: Me
gyeri Károly. A Nemzeti Színházban 
1856, szept. 1-én adták, ezzel a szerep
osztással : Essex: Feleky Miklós, Erzsé
bet: Jókainé, Burleigh; Tóth József, Sir 
Walter Kaleigh: Némethy György, Not
tingham: Szües, Southampton: ifj. Lend-
vav Márton, Sir James Ralph: Szilágyi 
Pál, Kutland grófné: Bulyovszkyné, Lady 
Nottingham: Tóth Józsefné, Cuff: Szer
dahelyi. Felújítása 1882. okt. 9-éa volt. 

Esterházy Antal Pái herceg mái-
1760-ban épített marionett-színházát Kis
martonban és Eszterházán. 1761-ben Vas-
vái'ra Hajdú Józsefet másodkarmesternek 
szerződtette. Eszterházán lévő színházába 
400 személy fért el, volt benne több pá
holy és karzattal is el volt látva, de volt 
itt marionett-előadás is, A zenekar 16—22 
tagból állt. E. Antal 'Pál megh. 1762-ben. 

Esterházy Imréné grófné, Eossi 
Alexandra (álnéven: Ertis Alexandra), 
munkája: »Tamaro«, lírai opera 2 felv. 
Bem. 1907. ápr. 30. Pozsony. (Német 
színészekkel.) 
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Esterházy Kálmán Észafc csillaga 

Esterházy Kálmán, (galántliai {gróf), 
orsz. képviselő, a kolozsváji színház egy
kori intendánsa, sz. 1830. jún. 7-én, Nagi/-
iModon, Szolnok-Doboka vm., megh. 1916. 
febr. 9-ón. Tanulmányait Kolozsvárott vé
gezte. 18 éves korában mint Önkéntes be
lepett a honvédhadseregbe, ahol Bem tá
bornok seregében huszárfőhadnaggyá lépett 
elő. A véres nagyszebeni csatában oszt
rák ágyúgolyó szétzúzta a jobb karját, 
amelyet azután le kellett vágni. 1857- febr. 
15-én ajánlatot tett a kolozsvári színház 
átvételére, de eredménytelenül. 1871-ben 
a kolozsvári Nemzeti Színház intendánsa 
volt, később ettől az állástól királyi ki
tüntető elismerés kíséretében vált meg, 
míg 1885. aug. havában újból elfoglalta. 

Esterházy Miklós József gróf, fő
rendiházi tag, sz. 1839. dec. 5-én, megh. 
1897. máj. 7-én. Katonai pályán műkö
dött, majd nagy passziójának, a sportnak 
szentelte életét. Nagy pártfogója, rajongója 
volt a művészetnek. Tatán színházat épít
tetett. Az »Ember tragédiája« díszletét ő 
festette meg Zichy Mihály terve után; 
1891. januárjában a Színészegyesület 
nyugdíjháza részére 30.000 darab fedélcse
repet ajándékozott. 1892. jún. liavában a 
bécsi színéezeti kiállításon előadandó »Em-
ber tragédiája(( díszleteire és jelmezeire 
40.000 frt-ot adományozott. 

Esterházy Miklós Jözsef herceg, sz. 
1714. dec. 18-án, megh. 1790, szept. 
28-án, Bécsben. Katonai nevelésben része
sült. 1741-ben kamarás lett. 1765. okt. 
15-én a Mária Terézia-rend középkereszt
jét kapta. Ö építette Bszterházát Sopron
megyében (1766—1769.) Galántán. IrtiO-
ban színtársulatot alapított, melynek gr. 
Morzin, ennek halála után Haydn József 
volt az igazgatója. 1763-ban olasz társu
latot szervezett a kismartoni kastély ter
mében. 1765-ben Eszterházán színházat 
épített 200 személy befogadására. Ezt a 
színházat — mely a művészi élet egyik 
legjelentékenyebb tényezője volt, — 1773. 
szept. 1-én Mária Terézia is megláto
gatta, midőn Haydn »iPhiIemon és BaucisK 
c. operája került szmre. Volt e 'mellett meg 
eg^' kis színháza is, a »marionette-szín-
ház«, melybe csak 80—100 személy fért 
el, itt gyermekek opera-paródiákat adtak 
elő. Nagy színházában 30 tagú zenekar 

működött; komoly és víg olasz operák s 
német színdarabok voltak műsorába ik
tatva. Színházára évenként 40.000 frtot 
költött. Eia: Pál (Antal) is folytatta az 
előadásokat kisebb mértékben, 1790-től 
1794-ig. Ennek fia: Miklós, sz. 1765. 
dec. 12-én, megh. 1833. nov. 25-én, Co-
moban. Nagy pártolója volt a zenének és 
a színészetnek, sajnos azonban csak a kül
földi színészetet honosította meg kismar
toni színházában. Van adat róla, bog}" 
végre a hazai színészet felé is figyelt. 
1804-ben ugyanis a kolozsvári színház 
építésére 1000 frtot adományozott. Ha
lála után színháza feloszlott. 

Esterházy Miklós herceg, nádor 
(1634.) állítólag udvarában színészeket 
tartott volna, akik valószínűleg angolor
szági eredetűek voltak. 

Esterházy Miklós herceg, 1924. okt. 
havában a M. Kir. Operaház céljaira. 
százmillió K-t adományozott. 

Esterházy Pál (galanthai hg.) 1858-
ban 32.000 frtot adott a Nemzeti Szín
ház részére. 1836-ban pedig 300 frtot ado
mányozott a zenekar részére, egy diapason 
beszerzése céljára. 

Esterházy Pál herceg, 1924. dec. 
6-án tízmillió K-t adományozott a Nem
zeti Színház nyugdíjintézete javára. 

Esti Emma, a Nemzeti Színház kar
énekesnője, színipályára lépett: 1870-ben. 

Esti fényt úgy szolgáltatnak a szín
padon, ha a szuffita és rivalda fehér és 
sárga világítását tompítás végett »behúz-
zák«, — azaz: csökkentik, a kék fényt 
pedig teljesen meghagyják. 

Esti Komédia. Színházi és művészeti 
esti lap. Szerkesztette: Erényi Antalné. 
Helyettes szerkesztő: GedŐ László. Első 
száma megjelent Budapesten, 1925. szept. 
7—9. (Nemsokára megszűnt.) 

Észak csillaga. Opera 3 felv. Irta: 
Seribe. Ford.: Havi Mihály. Zen. szerz.: 
Meyerbeer. Bem. 1856. jan. 31. a Nem
zeti Színházban. Szereplők: Miehaeloff: 
Kőszeghy Károly, Skavronszky: Fektér 
Ferenc, Katalin: Hollósy Cornélia, Pras-
kovia: Bogya Róza, Danilovitz: Jekelfa-
lusy, Gricenko: Benza Károly, Eeynold: 
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Éerakkeleti Színi Szövetkezet Eszterházjn Ilona 

Vangel, Theremeteff: Bognár, Kermoloff: 
Udvaihelji Miklós, Ismailoff: Bratka, Tu-
ei-skin: Virág, Natália: Táborszky, Eki-
monia: Korcsek Leopold, Kézműves: Hu-
benai János. A U. Kir. Operaházban 
18S5. aug. 30-án mutatták be, ezzel a 
szereposztással: Michaeloff Péter: Ney Dá
vid, Skavronszky; Dalnoki Béni, Kata
lin: Bianohi Bianca, Praskoviar Ábrányiné 
VVein Margit, Danilovítz: Pauli Eicliárd, 
Gricenko: Kőszeghy Károly, Eeynold: Sze
keres, Kermoloff: Talliáji János, Isma
iloff: Kiss Dezső, Natália: Kordin Ma
riska, Ekimonia: Saxlehner Emma, Mun
kás: Takács. It t huszonkilenc előadást ért 
nieg, 1903. dec. 20-ig, anákor utol
jára játszották. Ezen az előadáson Péter 
cár szerepét Ney Dávid énekelte, akinek 
ez híres alakítása volt, Katalina Blatter-
bauer Gizella volt. Skavronszky szerepét 
Gábor József énekelte, Praskovia Szilágyi 
Arabella volt. (Londonban 1890. ápr. ha
vában mutatták be.) 

Északkeleti Színi Szövetkezet, meg
alakult Kunhegyi Miklós színigazgató 
buzgalmával, 1899. okt. havában. Városok: 
Sátoraljaújhely, Munkács, Ungvár, Bereg
szász. 

Észak magyarországi színikerület. Ala
kult Liptószentmiklóson, 1902. febr. 17-én, 
gr. Csáky Jenő szepesi főispán el
nöklete alatt. 3 évre alakult. Az 1900. évek 
körüli színikerületi alakulások egyik leg
sikerültebb egj'sége volt. Állomásai: Lő
cse (régi színházterem a városi szállodá
ban), a kerület székhelye Igló, szép, mo
dern berendezésű új kis színházával, Kés
márk, Liptószentmikl-ós, Túrócszentmárton, 
Zsolna, Korompa, Zólyom, Szliács, Sel
mecbánya, Rózsahegy ás átmenetileg Pop
rád, Szepesváralja és Árvaváralja, A ke
rület egyforma igényű közönsége nemzeti
ségre való tekintet nélkül lelkesen pártfo
golta a színészetet és annak megélhetését 
minden eszközzel igyekezett megkönnyí
teni. A városok az év minden részében 
biztosítani tudták a színház látogatottságát 
és ezzel elvették a színtársulatnak a legtöbb 
kerületben fennálló nyári anyagi gondjait 
és azért az itt működött igazgatók (Halmay 
Imre, dr. Farkas Ferenc, Szabados László 
stb.) szép kulturmunkát tudtak végezni és 
felvirágoztatták a színészetet e kerületben. 

A kerület sikeres kiépítésén eredménnyel 
tevékenykedtek annak elnökei: Raisz Ala
dár alispán és dr. Neogrády László vár-
megj-ei főjegyző. 

Eszéken 1867. tavaszán épült fel a 
színház és ez év július 1-én magyar színé
szek játsztak benne, Szuper Károly igaz
gatása alatt. Ekkor hangzott el itt az első 
magyar szó színpadról. Színre került a 
^Szigetvári vértanuk« első felvonása, a 
»Csikósc< első felvonása és a »Dajka« e. ope
rett, A »Fővárosi Lapok« (1867, júl. 8.) 
szerint Szla^'oniában ez lett volna az elsŐ 
m&gyar előadás; e feltevés téves, mei't 
1826-ban járt Szlavóniában (Zágrábban) 
Balogh István társulatával. (V. ö. Balogh 
István naplója. Nemzeti Múzeum kézirat
tára.) 1906, jún. 12-én Szálkai Lajos 
színtársulata működött itt, ahol a »János 
vitézK előadásával kezdte meg hazafias 
kulturmissziüját. 

Eszéki Emmaj ismert vidéki színész
nő, sz. lS60-ban, Szarvason, színpadra lé
pett 1876-ban, Miklóssy Gyulánál. 1878— 
1882-ig nem működött, csak félévet töl
tött a színészetnél, Kuthy Bélánál, majd 
1882. okt, 1-én újra szerződve volt. Egy 
év után Bogyó Alajos az igazgatója, 1884-
ben Lászy Vilmosnál találjuk, 

„Az eszmék erősbek a rossz anyagnál, 
ezt ledöntheti erőszak, az örökre élni fog.« 
(Az »Ember tragédiajá«-ban Ádám mondja 
Lucifernek. Egyben ez a sírfelirata Panla^" 
Ede színigazgatónak.) 

Eszterházy Ágnes, filmszínésznő, sz. 
1904-ben, KólozsvS-ott, ahol tanuhnányait 
is végezte. 1925-ben Pálmay Ilka színész
iskolájában tanult, majd a Városi Színház 
tagja lett, ahol a ))Búesúkeringő«-ben je
lentős sikert aratott. Ezután mint füm-
színésznő éi'dekes karriert fut be:. Bécsben 
az )>Ifjú Medardu8« c. filmben jut hálás 
szerephez. Hírneve ekkor már Berlinbe is 
eljut, itt színpadon játszik és a »Játék a 
kastélyban« c. vj.-ban a főszerepet kapja. 
Reinhardt bécsi színházában is diadalt ara
tott. 1929-ben Berlinben saját film válla
lata van. 

Eszterliíizy Ilona, színésznő, sz;. 1908. 
máj. 8-án, Kolozsrárott. Színipályára lé
pett 1924. márc. 15-én. 
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EszterházTí^ Sándor Esztétiki 

Eszterházy Sándor dr., jogi tanár, 
sz. 1863. ott . 19-én, Kolozsvárt, ahol a 
középiskoláit is végezte; a jogot a kolozs
vári ós budapesti egyetemen hallgatta, lefor
dított egy színművet: »A süketnémax cím
mel, BouiUy Miklós: sAbbe de L ' Epéeí( 
színműve után (Ecsedi Eovács Gyulával 
együtt), melyet 1889. júl. ő-ón adtak elő 
a budai színkörben. 

Esztergomi színészet . A színészet 
emlékei 1828-ra vezethetők vissza, amikor 
az első társulat (a székesfehérvári) itt ját
szott. Első előadásul a »Tudálékos« o. da
rab került színre a régi Sas-szállóban, a 
városi írások azonban errÖ] nem emlékez
nek meg. 1834-ben Fekete Gábor társu
lata játszik itt. 1836-bau találunk említést 
arról, hogy a tanács egy német társulat 
já.tszási kórelmét elutasítván, az akkor még 
vegyes ajkú lakosság fényes tanújelét adta 
erős magyar érzésének. Kuriózumként em
líthetjük meg, hogy a helybeli nagyságok 
apctöztrofálását mily szigorúan szabályoz
ták : 1839-ben Tóth János társíjlatának 
eg'yik tagja, Kiss nevű színész, előadás 
közben az egyik jelenlevő cigányprímást, 
»nyziván pajkosságbók, vonatkozásba hozta 
a heroegpriniással. A színészt a tanács be
záratta, az igazgatót pedig a további ját
szástól eltiltotta. Ebben az időben folyt a 
nagy harc a pesti külön magyar színház 
létesítéséért, melynek anyagi támogatására 
a törvényhatóságokat a felsőbbség köte
lezte. A városra, Kovácsi pusztával együtt, 
cea 650 frt esett, mely összeg előterem
tése gondot okozott, minthogy az 1830-iki 
árvíz okozta súlyos válságot is nyögte még 
a város. A éO-es években ide zarándokló 
színészek tanyája a Sas-szálló. I t t játszik 
1845-ben Chiabay Pál. 1847. telén Bács 
Károly társulata a »Magyar Királya ven
déglőben működik. A Bach-korszakban 
minden szünetel és csak a 60-as évek eny-
hülete kelti életre színészetünket is. 1859-
ben Kocsisovszky Jusztin társulata keresi 
fel a várost. Tagjai; Ligeti, Kovács, Ko-
csisovszkyné, Tóth Lujza, Kovács ítóza, 
Hubaynó, Gönczi, Zombori, Dráguss, 
Tiszti, Kétszerynó. 1864-ben Erdélyi Sán
dor játszott. A színtársulat egyik évben fa
bódéban, másik évben táncteremben játszott; 
újabban a Eürdő Szállodában épített kis 
színpadon játszik. Jelenleg Miklóssy Imre 

színikerületéhez tartozik Esztergom vá
rosa. A város anyagi tekintetben alig 
tud valamit juttatni a színészetnek, ruert 
különböző új közművek létesítése által na
gyon igénybe van véve s így legtöbb
ször osupán a 2O0/0-08 vígalmi adónak el
engedése által támogatja a társulatot- Ee-
mélhető azonban, hogy megépül az új, ál
landó kőszínház, mely azután lehetővé teszi 
majd, hogy egész évben legyen a város
nak színtársulata. 

Eszté t ika , magyar nevén széptan, 
a filozófia azon ága, amely a széppel, 
annak filozófiai és lélektani feltételeivel s 
a szépet ábrázoló művészetekkel foglalko
zik. Az esztétika szó a görög aisthesis-
ből származik s a német Baumgarten, e 
tudomány egyik alapvetője használta elő
ször ; azután Kant is elfogadta és ígn-
általánossá vált a német és ezután máe 
népek tudományos műnyelvében. Az esz
tétika tárgya a szép, annak változatai, 
ezeknek meghatározása, azoknak a feltéte
leknek meghatározása, melyek között aa 
ember valamit szépnek talál, a szépben 
való gyönyörködés lelkiállapotának elem
zése. Éégebben az esztétikusok mindent 
elvont logikai utón igyekeztek megfej
teni ós spekulatív esztétikát műveltek, 
ujabban azonban pozitívebb, főleg lélek
tani módszerrel próbálják megközelíteni 
az esztétikai kérdések megfejtését. A fő-
súly tehát arra a lélektani folyamatra esik, 
melynél fogva az ember • valamit szépnek 
talál és gyönyörködik benne. Ezenkívül 
kutatja e tudomány a művészi alkotás ter
mészetét, azokat a körülményeket és ha
tásokat, melyek alapján a művész szép 
dolgokat hoz létre, a művészetek termé
szetét, eredetét stb. Mint külön tudomány 
tulajdonkép csak a XVIII . század második 
fele óta szerepel, bár esztétikai eszmék; 
már a görög filozófusoknál, fŐleg Aristo--
telesnél is előfordulnak. A tudományok 
rendszerébe a német Baumgarten iUesz-
tetto bele; úttörői a francia Duboís, a2í 
angol Shaftesbury, nagy művelői főleg a; 
német tudósok közt akadtak, mint Lesr 
sing, Winckelmann, Kant, Hegel, Schel^ 
ling, újabban Eischer, Eechner a termé
szettudományi módszer alkalmazásával vitte 
e tudományt előbbre. ííálunk Szerdahelyi 
GryÖrgy volt. az első esztétikus, utána Er-
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Étay Emília Evva Lajos 

dólyi János, Greguss Ágost, Beöthy Zsolt 
voltak kiváló művelői a szép tudományá
nak. A színművészet elmélete, természe
tének, törvényeinek és lelki föltóteleinek 
kutatása, valamint a dramaturgia is az 
esztétika körébe tartozik. 

Étsy Emilia, színésznő, sz. 1884. 
máj. 24-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1902. szept. havában. 1921. febr. 3-án 
Szegeden dr. Eapaport Sámuel Dáwd neje 
lett. 

Ettei* Géza, színész, sz. 1899. jan. 
20-án. Színipályára lepett 1922. máro. 
1-én. 

Etade, fr. (etűd) tanulmány, zenei 
gyakorlat. 

Enripides, híres görög tragédia író, 
(480—406) műveiben a drámai költé
szet részint hanyatlott, részint fejlődött. 
Cselekvényei nem oly szilárd alkatúak, 
mint Sophokleséi, hanem sokkal bonyolul
tabbak, 8 ha nagyon összebonyolúltak, a 
csomót akárhányszor egj istenség megjele
nése oldja meg. (Az istenség nem jött a 
színre, hanem gépezet segítségével tűnt fel 
a színpad fölött, innen az isteni beavat
kozás neve: deus ex machina). Erkölcsi 
felfogása is kevésbé emelkedett. Viszont 
azonban személyei valószerűbbek, a közön
séges élethez közel állók; a szenvedélye
ket pedig sokkal részletesebben rajzolja, 
mint elődei. Egészben véve az Ő drámái
ban a peloponesosi háború korának fel
világosodottabb, realisztikusabb és moder
nebb szelleme nyilatkozik. 92 darabjából 
17 maradt fenn. Jelesebbek; »Medea<í (1. 
0.) (melynek hatását az Argonautika is 
mutatja). »Hekabe<í, »Andromache«, »Iphi-
genia Aulisban« stb. Műveit magyarra 
Csengeri János és Einkei József fordí
totta. E. válogatott színművei: ford.: Szabó 
Károly (L. o.). »Elektra«, ford.: Szabó 
Károly, Pest 1847. Eordították még: Guz-
mics, Eadó Antal, Csengeri János, Lat-
kóczy, stb. 

Éva Sándor, színész, színipályára lé
pett: 1871. okt. 1-én. 

Evezőcsapás. A kulisszák mögött elő
fordul, hogy E-nak kell felhaugzania. Ezt 
úgy imitálják, hogy egy hordót teleönte-

nek vízzel, azután egy munkás egy erre a 
célra készített rúddal csapkodja a vizet. (A 
rúd végén keresztbe két kis léc van sze
gezve, azzal idézi elő a zajt.) 

Evreinov Nikoláj, orosz író. Nálunk 
is színre került színműve :»Víg hálák, har-
lekin-történet 1 felv. Eord.: Széki An
dor. Bem. 1922. szept. 22-én, a Belvá
rosi Színházban. 

Evva Lajos, színigazgató, sz. 1851. 
aug. n-én, F egy vernéken (Hontm.),megh. 
1912. okt. 12-én, Budapesten. Atyja E. 
Eerenc, földbirtokos volt, ki a szabadság
harc után másfélévi várfogságot szenve
dett Olmützben, majd főszolgabíró és 
kincstári hivatalnok lett, megh. 1879. máj. 
közepén, Szatmári; anyja erzsébetvárosi 
Lukács Anna, megh. 1898. ápr. 14-én, 
Budapesten, 64 éves korában. Fia Szatmá-
rott fejezte be iskolai tanulmányait és 
1870-hen Budapesten tanári oklevelet nyert. 
1871-től 1873-ig a Nemzeti Múzeum 
könyvtári osztályában volt alkalmazva, 
mely idő alatt sok érdekes és feltűnést 
keltő történelmi közleménye jelent meg a 
régi magyar zenéről és zenészetről a »EG-
form« hasábjain. 1875. okt. 19-én Rákosi 
Jenő igazgatása alatt a Népszínházhoz ke
rült, hol előbb írnok volt, azután gazda
ellenőr, titkár, dramaturg, végül rendező 
lett. 1881. okt. 16-án átvette a színház 
igazgatását és azt oly virág'zásra emelte, 
melyhez foghatóra a színházak történeté
ben kevés példa van; tudott alkalmazkodni 
a közízléshez, de nem hanyagolta el az 
irodalmi szempontokat sem; figyelmet for
dított a régibb népszínműre és fejlesztette 
az ujabbat. 1893. nov. 20. igazgatása alatt 
volt a 4000-ik előadása, — mig 1881-
től 1897-ig 5369 előadást tartott a Nép
színházban, mely idő alatt 6G eredeti nép
színművet mutatott he, e mellett operák 
is voltak a műsoron. A Népszínház mű
sora számára 53 darabot fordított le, rész
ben csak a verseket, míg a prózában Eái 
J . Béla (L. 0.) volt a munkatársa. Igen 
sok népszínműhöz zenét is komponált. 
1879. szept. 1-én nŐül vette Rákosi JenÖ 
húgát, Mariskát. 1896. okt. 16-án meg
vált a Népszínház igazgatásától. 1898. jún. 
11-én átvette a Magyar Színház igazgatá
sát, miről azonban nemsokára lemondott. 
Utóbbi éveiben a Vigadó bérlője volt. Ko-
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Eivers Hans Heinz Ezerfejű Cézár 

pofsója fölött Szirmai Imre mondott bú
csúztatót. 

Ewers Hans Heinz, nőmet író, sz, 
1873. nov. 3-án, Düsseldorfban, Munkája: 
»HoIt szemekíí, zenés színjáték előjátékkal, 
zen. szerz.: D'Albert, ford.: K«rn Aurél. 
Bem. 1921. nov. 12-én, a M. Kir. Ope
raházban. Ö írta a szöveget Dohányi Ernő 
))A vajda tornya« c. operájához. 

Ex abrupto = rögtönözve, váratlanul, 
készület nélkül. 

Bxcelsior. Nagy látványos ballet 4 
felv. és 12 képben. Szerzetté: Manzotti 
Luigi. Zen. írta: Marenco Romicaldo. 
Bem. 1887. jan. 22. M. Kir. Operaház. 
(Bécsben a 200-ik előadása 1893 júl. 
2o-én volt.) 

Exl-Bühne. Bécsi színtársulat, Exl 
Ferdinánd színigazgató vezetése alatt. Tu
lajdonképen Innsbruckban működnek, de 
évek óta a bécsi Neues Wiener Stadtthea-
térben rendezik előadásaikat. 1926. máj. 
16-án nálunk is bemutatkoztak a Benais-
sance Színházban, az »Erde« c. Schönherr-
•drámában. 

Exner Kornél, jogi doktor, sz. 1867. 
júl. 3-án, Beregszászon. A jogot elŐbb Po
zsonyban hallgatta, majd külföldi egyete
meket látogatott. Munkája: »SzznésznŐ és 
kritiku8«, vj. 1 felv. Pozsony, 1890. (Elő
adták u. 0.) 

Expositio (Latin) a. m.: előkészítés 
(L. 0.) 

Extemporizálás (latin) a. m.: rögtön-
-zés. (L. 0.) (A Nemzeti Színház régi sza
bályzatának 113. §-a szerint: hevenyészés.) 
Mondják improvizálás-nak is. (L. o.) 

Extraordinaria-gyűlés; = a rendkí
vüli törvényszék hivatalos neve a legrégibb 
.színészek idején. 

Eysler Edmund, osztrák zeneszerző. 
Munkái: »A vándorlegéuy<(, operett 3 felv. 
SzÖv. írta: West ós Sehnitzer. Ford.: Ea-
ragó Jenő. Bem. 1903. okt. 30. Népszín
ház, »Színészvér«, operett 3 felv. írta: 
Stein Leó és Lindau Károly, ford.: Mérei 
Adolf. Bem. 1909. júl. 30. Fővárosi 
Nyári Színház. Előadta Girardi bécsi 
•iiperett társulata is a Vígszínházban, 

1915. szept. 24. »Az asszony faló;(, 
operett 3 felv. ír ták: Stein Leó és Lin
dau Károly, ford.: Mérei Adolf. Bem. 
1913.̂ ^ máj. 15-én, Budapesti Színház. »A 
nevető férj«, operett 3 felv. ír ták: Bram-
mer és Grünwald. Bem. 1913. szept. 26-
Népopera. »Die Causa Kaiser«, bohózat. ír
ták: E. és Stark. Bem. a Neue Wiener 
Bühne a'Budapesti Színházban, 1917. máj. 
12. »A táncos grófnő« (Hanni geht tan
zen), operett 3 felv. I r ta : Bodanski A. 
Ford.: Faragó Jenő. Bem. 1918, máj. 
17-én a Budai Színkör. »Vagy Ő, vagj-
senki«, operett 3 felv. írták: Jenbach Béla 
és Stein Leó. Bem. 1926. febr. 5-én, 
Népopera. 

Eysoldt Gertrúd, német színésznő, 
sz. Pirna-ban. A színipáJyát korán meg
szereti és 1889-ben Ő is színésznő lesz. 
Első szerződése Meiningenhez köti. 1891-
ben Rigában játszik, majd 1893-ban Stutt
gartban, 1899-ben Berlinben, 1900-baii a 
Lessing-Theater oszlopos tagja. Nálunk is 
gyakran vendégszerepelt nagy siker mel
lett. 

„Ez az enyém, — a nagy világ he
lyett e tér lesz otthonom.« (Ádám mondja 
az »Ember tragédiajáí<-ban, a I I I . színben. 
Egyben ez a sírkőfelirata Szigeti Imre 
színművészünknek.) 

Ezer év. Látványos szmű dalokkal és 
tánccal 3 szakaszban, írta és zen. szerz.: 
Verő György. Bem. 1896. ápr. 17-én, 
Népszínház. Szereplők: Árpád: Kiss Mi
hály, Álmos; Horváth Vince, Deér; Szir
mai Imre, Borz; Németh József, Katáng: 
Tollagi AdoH'. Kóró: Újvári Károly, Up-
randa: Lubinszky Ödön, Beglenicza: Vi-
dorné Kacsoh Karola, Anicza; Komáromi 
Mariska, István: Szabó Antal, Csilla: He
gyi Aranka, Katalin: Siposné Dobozy 
Lina, Dacsó Örzsi: Komáromi Mariska, 
Márta: Csatái Zsófi, Kóla: Solymossy 
Elek, Czinka Panna: Hegyi Aranka, 
SzŐnyi Ilona: Lukács Juliska, Peterdy: 
Kenedieh Kálmán, Igricz: Raskó Géza, 
Schwarcz Jokli : Solymossy Elek. Felújí
tása: 1926. jan. 16-án, Városi Színház. 

Ezerfejű Cézár. A színészek e kife
jezést a színházi közönségre — mint kriti
kusra — mondják. 
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Fabchich József, győregyházmegyei 
áldozópap és tanár, sz. 1753. márc. 13-án. 
Iskoláit szülővárosában, Kőszegen végezte, 
majd Győrött növendékpap lett. Mun
kája; »Aeschylu8, Sophokles, Euripides 
tragyédiája«. Győr, 1803. 

Fábián Friderika, színésznő, sz. 1896. 
aug. 6-án, Budapesten. Színpadra lépett 
1922. márc. 1-én. 

Fábián Gábor. Az aradi színészet lel
kes pártfogója volt, 1849-ben nagy áldoza
tot 'hozott a helj-i magyar színészet meg
teremtéséért. 

Fábián István név alatt keriilt színre 
Zigány Árpád két szíuműfordítása: »Tro~ 
ilusz és Kresszida«, színmű 5 felv. Ir ta: 
Shakespeai'e. (Nemzeti Színház). »A vö
rös talár«, dráma 4 felv. Irta: Brieux Eu-
géne. Bem. 1901. okt. 18. XJ. o. 

Fábián László, színigazgató, sz. 1850-
ben, Szegeden. 18 éves korában, 1868. 
okt. 1-én lépett a színipályára, Szathmárj'" 
Kardjánál. Mint titkár is működött, majd 
1890-ben szíuigazgatásba fagott, de nem 
sok sikert ért el. Megh. 1902. szept. 2-án, 
Miskolcon. Neje; RuWcay Erzsébet, szí
nésznő, sz. 1844. szept. 20-án, Rosszúpe-
resztegen (Vas m.). 1864-ben lépett a szí
nipályára. Kovács József és Budai Jó-
zsefné egyesített társulatánál. 30 évig mű
ködött. 1894-ben nyugalomba vonult. 

Fábián Tivadar , színész, sz. 1902-ben, 
Budapesten. Színpadra lépett 1923. jlú. 
1-én. 

Fabó Ber ta lan dr., zenei-író, sz. 1868. 
máj. 25-én, Táktahenézen (Szabolcs vm.), 
meg:h. 1920. okt. 29-én, Budapesten. Ügy
védi pályafutását Budapesten kezdte. 1900. 
óta foglalkozott zenetörténettel. Cinka Pan

náról ő fedezte fel az egyetlen hiteles 
feljegyzést, felszínre hozott és megfejtett 
évszázados hangjegyeket, alapos ismerője 
volt a magyar muzsika emlékeinek. »A 
magyar népdal zenei fejlődése« c. mun
kája 1908-bau jelent meg. Terjedelmes 
monográfiát adott ki »Erkel Fereno-em-
lékkönyv« cim alatt is. (Budapest, 1910.) 
Számos értekezést írt különböző folyóira
tokba és hírlapokba. A magyar-zsidó mú
zeumot Ő alapította. 

Fabríczky Zsigmond, színész, sz. 1878. 
febr. 20-án, Verhán (Nyitram.), színész 
lett 1899-ben. 

Fabrini Amália, énekesnő, 1880. jan. 
27-én vendégszerepelt a Nemzeti Színház
ban, a »Troubadour« Azucena szerepében. 

Fadgyasné Geguss I rma, karénekes
nő, 1899. júl. l-t'ől a M. Kir. Operábáa 
tagja volt. 

Faggyúgye r tyának jelentős szerepe 
volt a régi magyar színészek világítási 
problémái körül. ^ I ^ t az egykorú lapok
ból megtudjuk, az 1790-es években a szín
padot fagg-yúgyertyával világították és pe
dig oly módon, hogy a színpad két olda
lán a kulisszákra illesztett tartókban éget
tek 3—3 szál faggyúgyertyát és ezeket a 
színen szereplő színésznek vagy színésznő
nek kellett koppantania, szerepének elmon
dása közben és pedig '(xgj, hogy az illető 
az ujjait megnyálazta és sorba koppan
tottá a gyertyákat. (V. ö.: Koppantó.) 

Fagot t , fagotto, (ol.) fagot, búgósíp. 
Mélyhangzású, fából való fúvóhangszer, 8 
lyukkal és többnyire 10 billentyűvel, 
melybe hajlott, vékony érccső útjáii fújják 
a levegőt. Nagyobbját (mélyebb hangút) 
mély búgónak hívják (fagott, contra-fa-
gott). 
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Fagyos közönj'̂  Falk Zsigmond dr. 

Fagyos közöny. A teljes részvétlenség 
a színésszel vagy a darabbal szemben. 

Fa-hang. A fénytelen, kopott hangra 
szokták mondani. Előfordul fiatal színész
nél is. Az ilyen lianggal természetesen 
nem lehet előrehaladni a színipályán. El
lentéte az érces hang. (L. o.) 

Fa i th Gizella, színésznő, sz. 1895. 
márc. 27-én, Budapesten. Színpadra lépett 
1916-ban. 

Failoni Sergio, olasz karmester. A 
milanói Scalaban nőtfc fel, Olaszország leg^ 
nagyobb dirigensének, Toscanínonak olda
lán, aki mellett eleinte mint korrepetitor, 
majd mint karmester működött. A Scala-
ból Délamerikába ment, majd több iz-
be'i New-Yorkban a Metropolitan Opera 
Houseban működött, ahol nagy és jelen
tős sikerei voltak. Azután a nagymultú 
genovai operaliáznak lett első karmestere, 
ahol több évig működött fényes sikerrel. A 
M. Kir. Operaházhoz 1928. jún. 5-én és 
6-án Verdi »Aida« és »Ealstaff« c. ope
ráinak nagysikerű dirigálása után szerződ
tették. 

Fa jk Eózsij színésznő, sz. 1891. jún. 
13-án, Kolozsvárt. Színpadra lépett 1913. 
júl. havában. 

„Fájn pipás legény". Molnár Gjovgj 
írja: »Kedélyes egy fráter, olyan, kiró 
színésznyelven azt szokták mondani, hogy 
»fájn pipás legény s aztán elfordulnak 
tőles. 

Fakszli , a. m. tréfa, móka. A német 
»Faxen(í szóból. A magyar színészek is 
használják e kifejezést. Molnár György 
szerint: sKülsőségbeli színpadi fogás« e 
szó magyar értelme. 

Fal iczky Jánosné Gaszner Franciska, 
írónő, F. János bölcseleti doktor neje. 
megh. 1855. márc. 19-én, Váradolasdhan. 
A színészetért rajongott. Néb Mária szí
nésznővel (L. 0.) együtt írt Bgy színművet: 
sVelleda, a bölcs asszony« címmel. To
vábbá: »Az ikrek«, nagy szomj. 5 szakasz
ban, Nagyvárad. 1835. jún. 17-én és júl. 
7-én adták. 

Fa lk Erzsij színésznő, sz. 1887. nov. 
8-án, Budapesten. Színpadra lépett 1913. 
júl. havában. 

Fa lk Miksa dr., a M. Tudományos 
Akadémia levelező tagja, orszgy. képviselő, 
a »'Pester Lloyd« főszerkesztője, a Szt. 
István rend középkeresztese, sz. 1828. okt. 
7-én, Bestén, megb. 1908. szept. 10-én, 
U. o. Korán kezdett irogatni az »Ungar« és 
a »Spiegel« e. német lapokba, majd Bécsbe 
került, ahol a »Wanderer« c. lap munka
társa lett; egyidejűleg levelezője volt a 
»Pesti Napló«-nak, ahol cikkei és tudósítá
sai Deák Ferenc Ós Kemény Zsigmond fi
gyelmét is felébresztették. Gr. Széohenyi 
István bizalmas embere is volt; később 
nagy politikai szerepet játszott. Lefordí
totta németből magyarra még egész fia
tal korában Hugó Károly: »BrutuB és 
Lukrécia«, »Egy magyar király«, »Báró és 
baükár« c. színműveit. 

Fa lk Kichárd, iró, sz. 1878-ban, Beh-
recenben, megh. 1920. febr. 27-én, Bu~ 
dapesten. Tanulmányait szülővárosában vé
gezte, majd Kolozsvárott és Budapesten 
folytatta. Gyógyszerésznek készült, de ezt 
a pályát csakhamar odahagyta és az újság
íráshoz szegődött. Húsz évig volt újság
író, dolgozott a »Magyar Hirlap«-nál, az 
»Egyetértés«-nél és utoljára a »Budape8t«-
nél. Fábián Gábor írói néven a »Buda-
pesti Hírlap«-nak volt tárcaírója. 1903. 
novembertől szerkesztette a »Színház és 
Élet« c. lapot, írt sok kupiét, komédiát és 
tréfás jelenetet. Sztojanovicb Jenővel írta 
a »Kis kofa<í c. operettjét, amely nagy si
kerrel került színre a Magyar Színházban 
(1903. nov. 20.). Jó nevet szerzett mint 
humorista is. Később különös ambíeióval 
foglalkozott a mozi-irodalommal is (»Az 
5. osztály«), mint scenáriumíró. Irta még 
a »Petrarca szerelme« c. 2 felvonásos daljá
tékot, zen. szerz.: Marthon Géza. Bem. 
1915. febr. 16-án az Uránia Színház
ban volt. ' 

Falk-színiiáz, Budán volt a Víziváros
ban, megnyílt 1797. nov. 23-án. (Német 
színészek játszottak benne.) 

Fa lk Zsigmond dr. ifj. sz:. 1870. 
márc. 30-án, Budapesten. Külföldi tanul-
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mányútja után a Pesti Könyvnyomda E. 
T. igazgatója lett. 1894. óta az )>Orsaág-
Világíí szerkesztője. Műve: »Bayreuth. és a 
Wagner-színházK. Budapest, 1894. 

Falkén Maryla, operaénekesnő, a drez
dai udvari opera tagja, 1909. febr. hóban 
vendégszerepelt a M. Kir, Operaházban, 
ahol a )>Zaidónő«-ben Eechát és a »Wal-
kür«-ben Brunhildát énekelte. 1910. febr. 
11-én újból vendégszerepelt a »Hugeuot-
ták« Valentiné szerepében. 

Fali Leö, osztrák zeneszerző, sz. 1873-
ban, megh. 1925. szept. 16-án, a Bécs 
melletti Hietzinghen. Atyja katonakarmes-
ter volt és fia színtón a katonai zenekar
ban kezdi meg pályafutását. A mai kor
nak egyik legfinomabb és legmelódikusabb 
zeneszerzője volt. Nálunk számos operett
jét játszották nagy sikerrel. Ismertebbek; 
»DoUárkirálynő«, operett 3 felv. Ford: Fa
ragó Jenő. Bem. 1908. márc. 21-én, a 
Király Színházban. »A kedélyes paraszti, 
operett 3 felv. SzÖv. írta: León Viktor. 
Bem. 1909. Budai Színkör. »Édes öre-
gem«, dalosjáték 1 felv. Szöv. írta: Wil-
helm Július. Ford.: Faragó Jenő. Bem. 
1910. nov. 24. Uránia Színház (Király 
Színház vendégszereplése). »Babuska«, vau-
deville 3 felv. Szöv. írta: Stein és Will-
ner (Flers és CaiUavet-bohózatból). Bem. 
1911. febr. 24. Király Színház. »Elvált 
;isszony«, operett 3 felv. Bem. 1909. márc. 
12. Király Színház, felújították 1916. okt. 
4-én. »Pompadurí<, operett 3 felv. Szöv. 
ír ta: Schanzer és Wellisch. Bem. 1923. 
nov. 28. Fővárosi Operett Színház. Kéz^ 
iratban maradt: »Süsser Kavaliercc, »Rózsák 
a hó aiatt«, »Szeretsz-e még?« 

Fali Eicliard, osztrák író, FaH Leó 
testvéröccse. Színműve: »A világjáró;;, ope
rett 3 felv. Bem. a Budai Színkörben 
1916. szept. 12. 

Fallá de Mannel, spanyol zeneszerző, 
sz. lS76-ban, Oadizban. Zenei tanulmá
nyait 'Párizsban végezte. Mesterei a kon
zervatóriumban Paul Dukas és Debussy 
voltak. Szimfonikus műveivel már akkor 
magára vonta a figyelmet. »Egy rövid 
élet« c. operája, valamint számos hallétje 
is nagy sikert aratott. Kálunk: »A három

szögletű kalapcf c. hallétjének volt nagy 
sikere. Bem. 1928. deo. 29-ón, a M. Kir. 
Operaházban. 

Faller Miklós, zeneszerző. Zenét írt 
Kagy Ignác (L. o.) »Vasorrú bába« c. 3 
felv. vj.-ához. Budán adták, 1836. jan. ha
vában. 

Fals szóval jelzik a hamis zenét vagy 
énekhangot. Készületlen énekesdarahoknái 
gyakran előforduló jelenség. 

Falsetto (olasz falzetto), a. m. fejhang. 
Ellentéte a mellhang. 

Falstaff alakja mant vígopera is isimere-
tes, 3 felv. és 6 képben. Szöv.: Shakespeare 
»Windsori víg nők« és »rV. Henrik« c. 
szművének felhasználásával írta: Arrigo 
Boito. Ford.: Láwji Viktor. Zen. szerz.: 
Verdi. A M. Kir. Operaház bem. 1927. 
máj. 12-én. Szereplők: Sir John Falstaff:^ 
Palló Imre, Ford, Alice férje: Farkas 
Sándor, Fenton: Somló József, Doktor 
Cajus: Závodszky Z., Bardolf: Szügyi 
Kálmán, Fistól: Komáromy Pál, Alice, 
Ford neje: Halász Gitta, Annuska, Alice 
leánya: Tóth Erzsi, Mrs. Quiekly: Bár
sony Dóra, Mrs. Meg Page: Marschalkó 
Rózsi. 

Faludi Antal, színész, a Nemzeti Szín
ház tagja, sz. 1851-ben, Nagyváradon. U. o. 
végezte iskolai tanulmányait. Gyulai Pál 
támogatása mellett beiratkozott a színész
akadémiára; 1870-ben a fővárosi István
téri színházhoz szerződött; Qgj hét múlva 
a színház leégett, erre Balatonfüredre ment 
ós álnéven szerepelt. Innen Győrbe hívták. 
1873. ápr. 1. a Nemzeti Színház szerződ
tette, hol 1901. máj. 14-én ülte meg 25 
éves jubileumát »A mama« c. vígjáték Ugri 
Miska szerepében. 40 évi működés után 
nyugdíjba ment és a postatakarékpénztár
nál hivatalt vállalt. Neje: Enyedi Judit. 
színésznő, kivel 1890. jún. 16-án Szolnokon 
lépett házasságra. Munkája: »Szatirikus 
Önéietrajz«. Budapest, 1917. Leánya: F. 
Sári, színésznő. 

Faludí Berta, színésznő, sz. 1874. 
márc. 27-én, Budapesten. Színpadra lé
pett 1910. deo. 6-án. 
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Faludi Boriska, színésznő, sz. 1893. 
jan. 21-án, Budapesten. Színpadra lépett 
1913. nov. havában. 

Faludí Díirflinger Andor, színész, sz. 
1851-ben, Szegeden. Színipáljára lépett 
IS75-ben, Várady Ferenc társulatánál. 

Faiudi Fereno, költő és műfordító, sz. 
1704. máre. 25-én, Németujvárott, megh, 
1799. dec. 17-én, Uohoncon. Tanulmá
nyait Kőszegen és Sopronban kezdte, majd 
] 720-ban belépett a jezsuita rendbe és 
Bécsben, majd Grácban működött. 1734-
ben áldozópappá szentelték. Színművei: 
»Caesar Aogj'^ptus földjén«, szomorúj. 5 
felv. Kőszegen 1751-ben adták elő. )>Con-
stantinus Porpfayrogenitusí< ugyancsak Kő
szegen került színre, 1750. szept. 13-án, 
majd 1754. júl. 31-én és 1789. jún. 22-én, 
Lőcsén. Mindkettő valószínűleg latin fordí
tás (vagy olasz); iskolai előadásokra ké
szült, de az emberi szenvedélyeket sze
repeltetvén a cselekvény főrugóiként, köze
lebb állnak a művészi drámákhoz, mint 
a többi iskolai dráma. 

Faiudi Gábor, színházigai^ató, sz. 
1846. máj. 1-én, Téten, (Győrm.). Mint 
kereskedő Devecseren élt 187-8-ig. Ekkor 
a fővárosba költözött. Ö alapította 1878-
han bérleti alapon az első színházi jegy
irodát. A Vígszínház alapításakor jelenté
keny összegű színházi i-cszvényt jegyzett 
és ezzel elősegítette a színház létesítését.. 
Gróf Keglevich Istvánnal és dr. Széesi Fe
renc íróval társulva, együtt bérbe vették 
a Vígszínházat és majdnem teljesen vi-̂  
véki erőkből kitűnő színtársulatot szervez
tek (1896.), melynek jeles előadásaival 
máról-holnapra megnyerték a főváros kö
zönségének rokonszenvét. Faiudi Gábor fő
kép a színház financiális ügyeit intézte 
gondossággal, nagy szakértelemmel és tel
jes tapintattal. 1899-ben Keglevich gróf 
kivált társai közül és — most már másod
ízben — a Nemzeti Színház és a M.. Kir. 
Operaház intendánsa lett. 1901-ben Szé
esi Ferenc is visszavonult a színháztól éö 
ez időtől Faiudi Gábor egymaga lett a 
Vígszínház bérlője és főigazgatója. KellŐ 
ügyességgel lassanként megszerezte a szín
házi részvények jelentékeny többségét és 
ezzel a színház épületének tulajdonát is. A 

nagyszabású színházi vállalat sokféle nehéz
ségeit könnyűszerrel győzte le; a színmű
vészek igényeinek méltánylásával, szimpa
tikus modorával bosszú éveken át egj-ütt 
tudta tartani az egész személyzetet, ami a 
művészi együttes szempontjából igen fon
tos dolog. Faiudi Gábor vetette meg alap
ját 20.000 K-ás adománnyal a Vígszín
ház Nyugdíjintézetének is, 1903. febr. 
havában, mely intézmény áldásait a jövő 
generáció fogja élvezni fokozottabb mér
tékben. A háború súlyos éveiben is sike
rült Faludinak a színtársulatot együtt tar
tani. Igazgató ós társulat — kellő meg
értéssel lévén egymás iránt -~ győzedel
meskedett a nehézség-eken. A Faludi-éra 
alatt még növekedett a színbá^; addigi' 
jóhírneve —- itthon és külföldön. Faiudi 
Gábor 1917-ben átvette a Városi Színház 
bérletét is. It t is sikerült a színház za
varos financiális és művészeti ügyeit rend
behoznia. I92l-ben a színházat méltányos 
áron átadta Blumenthal amerikai színházi 
vállalkozónak és maga a közszereplés tői 
visszavonult, átengedvén a színházi ügyek 
intézését három fiának (JenŐ, Miklós, Sán
dor) (1. 0.), akikkel már előbb is együtt 
dolgozott. Faiudi Gábor működése jelentős 
helyet foglal el a magyar színészet tör
ténetében. 

Faiudi Irén, színésznő, sz. 1899. okt. 
9-én, Gyérben. Színpadra lépett 1020. 
szept. havában. 

Faiudi Istvánnó Palecskó Inna, szí
nésznő, sz. 1887. dec. 22-én, Budapesten. 
Színpadra lépett 1907-ben. 

Faiudi Jenő dr., színházigazgató, sz. 
1873. nov. 22-én, Devecserhen (Vesz-
prémm.). Iskoláit Budapesten végezte.. A 
gimnázium elvégzése után a budapesti jogi 
egyetemre iratkozott be és 1897-ben jogi 
doktor, 1900-ban Ügyvéd lett. 1902-ben 
az Oi'szágos Színészegyesűlet ügyészéül vá
lasztatott és 15 éven keresztül intenzív 
részt vett az Országos Színészegyesiile,t 
munkájában. Ügyvédi praxisát 1911-ben 
megszüntette és a Vígszínház iigazgatóságá-
ban foglalt helyet, ahol édes apja, Faiudi 
Gábor mellett a művészeti igazgató mun
káját végezte 1921-ig, A háború kitörése
kor (ini4-ben), mint tartalékos hadnagy 
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vonult be és 33 hónapon át teljesített ka
tonai szolgálatot, a budapesti önkéntes-
is]coia parancsnoka volt. 1917-ben a Vá
rosi Színházat Paludiék vették át, akkor 
szolgálata alól felmentetett, hogy megszer
vezze a Városi Színház új társulatát. 1924-
beu az Unió 5 színházának lett művé
szeti igazgatója, 1925-ben az ünio bukása 
után a Magyar Színház művészeti igazga
tója lett. Mint színházigazgatót új mű
vészi lehetőségek keresése, határozott cél
kitűzés és erős energia jellemzik. 

Faludi KálináB, színész, se. 1886. nov. 
8~án, Nagj/l-őrösön. Színpadra lépett 1913. 
júl. havában. Neje: Simon Gizella, szí-! 
néfiznő, sz. 1887. ápr. 9-én, Mimkáeson. 
Színpadra lépett 1913. júl. havában. 

Faludi Károly, színész, sz. 1872. febr. 
11-ón, Áj-adon. Színpadra lépett 1893. 
virágvasárnapján, Monori Sándornál. 1925. 
júl. 1-én nyugdíjba ment. Neje: Erdei 
Vüma, színésznő, sz. 1875. ápr. 11 -én, 
fiitdczpeste}z. Színipályára lépett 1898. jún. 
3-én, Somogyi Károlynál. 

(B.) Falndi Károly, színész, sz, 1885. 
dec. 22-éu, Budapesten. Színpadra lépett 
1908-bají. 

Falndi Károlyné Abt Panl ina, szí
nésznő, sz. 1888. okt. 5-én, Temesvárott. 
Színpadra lé}>ett 3916. jún. havában. 

Faludí László, színész, sz. 1901. máj. 
5~én, Budapeüen, Színpadra lépett 1919. 
szept. 4-én. 

Falndi Miklós, színházi dramaturg-, 
6z. 1870. febr. 3-án, Devecseren. A kö
zépiskolák elvégzése után Francia- és An
golországban tartózkodott, ahol jól megta
nulta a francia és angol nyelvet. Több éven 
át a londoni Angol-banknak volt hivatal
noka. 1896-ban, mikor édesapja, Gábor, 
a Népszínháznál is érdekeltséget vállalt, a 
Porzsolt Kálmán igazgatása alatt — mint 
a Népszínház titkára működött — 1901-ig. 
Ez időtói kezdve egész 1926-ig a Víg^ 
színház igazgatásában vett ré-szt, előbb 
mint dramaturg, később mint műv. igaz
gató, Előzékenységével, tapintatos mmlo-
rával a Vígszínház egész személyzetének 

rokonszenvét kiérdemelte. Színdarabokat is 
fordított. Többek között Belasconak a Í> Pil
langó kisasszonya G. drámáját. 1929-ben 
mint színművek és zeneművek kiadója tart 
kapcsolatot a színészettel. 

Falndi Sándor, színházigazgató, sz. 
1873-ban, Devecserben. Mint apját és 
testvéreit, őt is ellenállhatatlan erővel 
vonzotta a színház és szakítva addigi pá
lyájával, 1902-ben a Vígszínház kötelé
kébe lépett, ahol édesapja megosztotta vele 
az igazgatói teendőket. A háború alatt 
mint tüzértiszt kapitányi rangot ért el, 
1917-ben Faludi Gábor bérelte ki a Nép
operát is, amikor F . Sándor ennek az inté
zetnek igazgatását vette át, megosztván a 
vezetés teendőit Tapolczai Dez^ színmű
vésszel- Sikerült is nekik rendbe hozni a 
színház művészeti és adminisztratív ügyeit. 
1925-ben a Fővái-osi Operett Színház-uak 
lett bórlője. A íovái-os közönsége megérde
melt támogatásban részesíti a színház ele
ven, ízléses, kifogástalan összjátéka eloT 
adásait. 

Falndi Vilmos, színész, sz. lS51-ben, 
Aradon. Színipályára lejtett 1870-beni 
Orosházán, Follinusz János társulatánál. 
Neje: Munkácsi Irtna, színésznő, sz. 1858-
ban, Pesten, színipályára lépett lS75-ben, 
a Népszínháznál. 

Falu rossza. Száz arannyal jutalma
zott eredeti népszínmű 3 felv. dalokkal és 
tánccal. Ir ta: Tóth Ede'. Az 1874. jan. 
8-ikán hirdetett népszínmű-pályázatra ez 
év aug. 16-án nyújtotta be e 'művét a 
Nemzeti Színházhoz, ahol a bemutató-elő
adása 1875. jan. 15-én volt. Főszereplők: 
Feledi Gáspár; Komái-omy Alajos, Lajos: 
Eőry Gusztáv, Boriska: Szigligeti Ferike, 
Bátki Tercsi: Molnáiné Kocsisovszky Bor
csa, Göndör Sándor: Tamássy, Finum Ró
zsi: Blaha Lujza, Gonosz Pista: Ujbi^i 
Ede, Cene, cigányprímás: Vizváry Gyula. 
Csupa elsőrendű művész a többi szerep
ben is; országra szóló sikert biztosítottak. 
Tóth Ede e művével ez év szept. 30-án el
nyerte a 100 arany jutalmat. A kiváló 
népszínmű ezután átkerült méltó hajlé
kába, a Népszínház színpadjára, ahol első 
előadása 1875. nov. 19-én volt, Blaha Lujr 
zával, (akkor Soldosné) Finum Rózsi sze-

— 465 RO 



Falu rossza Falus István 

repében. Göndör Sándor személjesítője 
Szabó Andor volt, Daacz Ninára Bátki 
Tercsi szerepét osztották, Lajost Eorj 
Gusztáv kapta, Feledi Boriskát Rákosi 
Fanni játszotta, a kitűnő Tihanyi Miklós 
pedig Gonosz Pista nagyszerű szerepéliez 
jutott. A Népszínházban 1886. febru,ár 
13-án századszor került színre, új díszle
tekkel. A darab nevezetessége többek kö
zött, hogy Boriska szerepében 1880. szept. 
7-én fellépett Aalberg Ida, finn színésznő, 
ki azután ugyanezen szerepben Kolozsvá
rott is fellépett (szept. 21.), finn nyelven 
mondta szerepét. Operai feldolgozásban 
(dr. Váradi Antal szövegével, Hubay Jnő 
zenéjével) 1896. márc, 20-án előadta az 
Operaház ezzel a szereposztással: Feledi: 
Ney Dávid, Boriska: Abrányiné, Tercsi: 
Diósyné, Lajos: Beck Vilmos, Gonosz 
Pista: Hegedűs Ferenc, Göndör Sándor: 
Arányi Dezső, Finom Bózsi: Sz. Bár-
dossy Ilona. A Nemzeti Színház új beta
nulással. Nagy Izabella fellépésével, 1921. 
Bzept. 13-án mutatta be; 1923. nov. 9-én 
a Nemzeti Színház együttesének vendég
szereplésével előadták a Városi Színházban 
is. A Nemzeti Színház ismét kitűzte elő
adásra 1929. márc. 3-án, midőn új zené
vel és új rendezéssel adták, ezael a szerep
osztással: Feledi Gáspár: Kürti József; 
Lajos: Harasztos G.; Boriska (gyermekei): 
Aghy Erzsi; Bátki Tercsi: Somogyi Erzsi; 
Göndör Sándor: Cselényi József; Finum 
Rózsi: Nagy Izabella; Csapó: Bodnár 
Jenő; Csapóné: M. Iványi Irén; Sulyokné: 
Pethes Margit; Tardsznyásné (módos asszo
nyok): Bacsányi Paula; Egy Öreg paraszt: 
Tábori Imre; Megyei csendbiztos: Almássy 
Endre; Kónya, kántortanító Hosszú Zol
tán; Gonosz Pista, bakter: GabányiLászló; 
Gonoszné: Kelemen Mária; Cserebogár 
Jóska, szőlopásztor: Szathmáry L., Jóska, 
béres; Gyenis Ede; Czene, cigányprímás: 
'Pethes Sándor; Ádus, cimbalmos: Gyer-
gyai I.; a »Makkhetes« korcsmáros Ta^ 
polczai Gy.; Neje: Hámori M. a. n. 

1921. szept. 17-én a Vígszínház is be
mutatta. Az akkori színlap így festett: 
Feledi Gáspár: Fenyvesi Emil; Lajos: Zá
tony Kálmán; Boriska: M. Makay M.; 
Bátki Tercsi: Molnár Aranka; Göndör; 
Csortos Gyula; Finum Rózsi: Fedák Sári; 
Csapó: Fenyő Aladár; Csapón©: H. Ballá 
Mariska; Sulyokné: J . Kürthi Sári; Ta-

risznyásné: V. Kertész Rózsi; Egy öreg 
paraszt: Szalay Károly; Megyei csendbiz
tos: Balassa Jenő; Kónya, kántortanító': 
Vendrey Ferenc; Gonosz Pista, bakter: 
Hegedűs Gyula; Gonoszné: Rajna Alisz; 
Cserebogár Jóska: Bárdi Ödön; Czene, ci
gányprímás: Boross Géza; Ádus, vén cim
balmos: Szerémy Zoltán; a »Makk-
hetesK korcsmáros: GyőzŐ Lajos; Neje: 
Czeglédy Róza; Jóska, béres: Szepessy K. 
Itt 1921. nov. Inén elérte a 25-ik eI|o-
adását. 

Szegeden volt az első vidéki előadása: 
1875. febr. 2-án, Sztupa Andor igazga
tása alatt. FŐBzerepUok: Rákosi Fáni (Bo
riska), NifcóLina (Finum Rózsi); Parragh 
(Feledi); Solymossy Elek (Gonosz). Ubána: 
Kolozsvárott bemutatták: 1875. febr. 13. 
Szereplők: Feledi: Szentgyörgyi István; 
Gonosz: Kassai Vidor; Boriska: Boér 
Emma; Finum Rózsi: Zoltánné; Gröndör: 
Vidor Pá l ; Bátki Tercsi: K. Pappné. 

Bécsben »Der Dorflumpíí címen a Ring-
theater előadta 1879. nov. 25. Ford.: 
Sturm Albert 1896. okt. 29-én az An 
der Wienben is színre került. 

Finn nyelven sKylan Heittiő« címen 
1870. dec. 2-án adták Helsingforsban. — 
Román nyelvre lefordította dr. Popeseu 
Lázár tanárjelölt, 1881. — Szerb nyelvre 
Deszkasev István magyar színész fordította 
le »Szeoszka lolaí< címmel. Előadásának! 
50-ik napja 1884. márc. (Belgrád). — 
Orosznyelvű előadása Szarapow Szergiusz 
tolmácsolásával 1894. febr. 23-án yolt 
Moszkvában. — Tótnyelw'l előadása (ford. 
Blunár József) 1924. máj. 24-én volt 
Nyitrán. 

Falus Elek, iparművész és grafikus, 
sz. 1883-ban, Orosházán. Tanulmányait 
Berlinben, Londonban, Páiüzsban végezte. 
A Vígszínház díszlettervezését végezte, ő 
irányította a Belvárosi Színház építési 
munkálatainak dekoratív részét és azóta is 
számos színdarab dekorációját tervezte meg. 

Falus Imre, színész, sz. 1895. febr. 
20-án, Vágújhelyt. Színpadra lépett 1916. 
jan. havában. 

Falus István, színész, sz. 1901. ápr. 
11-én, Miskolcon. Színpadra lépett 1923. 
havában. 
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Palusi színészet Fáncsy Lajos 

Falusi színészet. Kisebbreadfi színtár
sulat, amelj; faluzni kénytelen és az egy
szerű, igénytelen közönséggel ismerteti meg 
a színikulfeúra elemeit. (V. ö. Vándor-
társulat.) 

Falusi történet. Ujabb keletű dra
maturgiai megbatározás a magyar szín
lapokon, a megszokott »nép8zínmű« kifeje
zés beljett. Gárdonyi Géza basználta elő
ször »A bor« műfajának megjelölésére. 

Falusi verebek, köznapi történet 3 
felv. Ir ta: Gárdonyi Géza. Bem. 1909. 
jan. 8-án, a Nemzeti Színházban. Szerep
osztása : A bíró: Gyenes László; Erzsi: 
D. Ligeti Juliska; Veron néni: Kákosi 
Szidi; Bandi, kisbíró: Szőke Lajos; 
Tiőákg Jan i : Rózsahegyi Kálmán; Teca, 
anyja: Demjén Mari; 'Panni: Molnár 
Rózsi; Jópál Máté: Gál Gyula; Sárfeőy: 
Dezső József; Zsigovics, orvos: Horváth; 
Zsigovicsné: Helvey Laura; Berta: Vizváry 
Mariska; Kapitány: 'Pethes Imre. 

Falussy István, színész, sz. 1880. 
dee. 3-án, Bodajkon, Febérm. Színipá
lyára lépett 1897, márc. 20-án, Serly La
josnál, a Kisfaludy Színházban, ahol 
Géczy István »Leszámolás(í c. népszínmű
vében kapta az elsŐ szerepet. Főbb sze
repei: »Bigoletto« címszerepe, »HercegkÍ8-
as8zony«-ban Hadzsi Stadrow, »Falu rosz-
fizá«-ban Göndör Sándor, »Gyimesi vad-
virág«-ban Szép Fábián Gyurka, »Mada-
rász« operett címszerepe, »Rip van Winkles, 
melyben a vidéki színpadokon általános 
feltűnést keltett. Működött 'Pozsonyban, 
Budapesten, Temesvárott, Miskolcon. Mint 
(általános rendező 26 éve működik. 20 éves 
jubileuma a »Osöppség«-ben volt, 1917. 
márc. havában, Székesfehérvárott, majd 30 
éves jubileumát 1927. febr. 17-én ülte 
meg a győri színpadon, »Az ördög mát-
fcája« e. népszínmű Firtos Están szerepé
ben. Tagja az Orsz. Színészegyesület ta
nácsának, elnöke a fegyelmi tanácsnak. 

Neje: Gog Krisztina, egyideiig színószmő 
volt, majd férjhezmenetele után lelépett 
a pályáról. — Leánya: F. LiU, színésznő, 
sz. 1912. febr., Debrecenben. Atyja ok
tatta a színészetre. 

Falvay GerÖ, színész. Színipályára lé
pett 1867. júl. 15-én. 

Falvi Jenő, színész. Színipályára lé
pett 1871. ápr. 10-én. 

Falvi Kövér József, színész, sz. 1865-
ban, Újvidéken. Színpadra lépett 1884-
ben, Homokai Lászlónál. 

Falzett (olasz), a. m. fejhang. (L. 
falsetto.) 

Fáncsy Emília, színésznő, sz. 1852-
ben, Tasson, Pestm. Színipályára lépett 
1880. okt. havában, Krecsányi Ignác tár
sulatánál. 

FAncsy IJÜka, színésznő. (L.: ifjabb 
Lendvay Mártonné.) 

Fáncsy Lajos, színész. A magyar szá-
néezetnek ez a kimagasló egyénisége 1809. 
aug. 25-én született, Pécsen, ahol atyja, 
Fáncsy Imre, káptalani hivatalnok volt. 
Középiskoláit szülővárosában végezte, fel
sőbb tanulmányait pedig a pesti egyete
men. Szülei tudósnak szánták, azonban 
lelke vágyai másfelé vonzották s a sors 
egészen más hivatást jelölt ki számára. 
Abban az időben, mikor a fiatal Fánosy 
egyetemi tanulmányait végtezte, a Belez-
nay-kertben lévŐ Podmaniczky-kastély 
nagytermében Ballá Károly magyar játszó-
társasága tartotta előadásait. A fiatal 
Fáncsy addig járt ezekre az előadásokra, 
míg végre maga is fellépett és felcsapott 
aktornak. A szíuipályán olyan nagy elŐ-
haladást tanúsított, hogy egy év múlva 
(tehát 1830-ban) kedvence lett a mis--
koloi löözÖnségnek. Miskolcról Po^onyba 
ment a Komlóssy-fóle társasághoz, 1833. 
szept. 12-én pedig Budán lépett fel. De 
Budán ekkor csak egy évig maradt. 1834-
ben már Kassán találjuk, ahol a követ
kező esztendőben nőül vette Meszlényi 
Mái'thát. Azután László Józseffel (1. o.) 
tái-saságot szervezett. (A társaság Nagy
váradon és Debrecenben játszott.) Az igazr 
gatóság azonban nem tartott soká, 1836. 
májusában újra visszavonult Budára, ahol 
aztán véglegesen meg is maradt és tagja 
lett az 1837. aug. 22-én megnyílt Nem
zeti S2Ínhá2aiak. Fáncsy nagyon képzett, 
intelKgens színész volt. Kiváló sziónok és 
jó tollforgató. Egressy mellett ő a leg
képzettebb magyar színész. Eleinte sze+ 
relmeseket s fiatal hősöket játszott, de 
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látva e szerepkörben Lendvay Márton (1. 
o.) föiénjét, rátért az úgynevezett intri-
kus szerepekre. Fánce^ft megnyerő arca, 
cainos alakja s bebizelgő, dallamos hangja 
a szerelmes szerepekben is szép sikerekliez 
juttatták. Ám az intfikus szerepekben még 
nagyobbra, nŐtt. Mert itt egészen új já-
tékstylust teremtett. 

Fáncsy előtt a cselszövő színészek a 
régi primitív hagyományok szerint ját
szottak. Vörös paróka, horgasra maszkíro
zott orr, ijesztőre festett arc. Ez volt a 
régi intrikum. Fáncsy azonban ezeket az 
ostoba, külső fogásokat inegvetette. Ö lélek
tannal dolgozott. Embereket játszott. A 
régi intrikusok mindenféle arcfintorral és 
szemforgatásokfcal arra törekedtek, hogy a 
színpadon minél jobban kimutassák gaz
ember voltukat. Fáncsy nem törekedett 
ilyesmire, ö inkább takargatni igyekezett 
alakjainak gazember voltát. Az ő szín
padi cselszövői, gazemberei és svihakjai 
ezért voltak emberek, nem pedig a régi 
iskola szabájyai szerint ráugatott színpadi 
bábok. Kitűnő szerepe volt Claude Frollo, 
(a »Notre-Bame-i toronyŐr<í-ben), akinek 
izzó és elfojtott szerelmét nagyszerűen meg
játszotta, egyúttal éreztette is, hogy ez a 
meg nem fiaUgatott s kielég-ítetlen nagy 
szenvedély minden gonoszságra képes. Na
gyon jó volt Tai-tuffe-ben is, ahol sima, 
behízelgő egyéniségével teljesen indokolttá 
tudta tenni Orgon hiszékenységét. A csá
bítási jelenetben meleg, behízelgő hangon 
beszélt, de éreztette a kéjenc aóvárgását is. 
Mikor pedig a képmutatónak gazember 
volta kiderül, a lágyan behízelgő dalla
mos hang egyszerre borotvaélesre változott 
'8 fenyegetéseível a megfélemlítés érzetét 
keltette. IvitünŐ szerepe volt Wurm, azi 
wAimány és szerelem«-hen. Az udvari em
berek simasága és tettetett szolgai alázata 
mögött éles észt és keg^^etlenül önző igény
jogosultságot tudott e s^repben. éreztetni. 
Amikor pedig Lujzának a levelet dik
tálta, fagyos nyugalmában olyan kérlelhe
tetlen Tolt, hogy — Takács Ádám (1. o.) 
régi színész feljegyzései szerint — a kö-
ajönség a fogát szítta bele. A nagy szen
vedély hangjait is meg tudta ütni Shylock-
bau (Velencei kalmár), melyet Megyeri
től (1. o.) eltéiTŐleg. mindenütt komor szí
nekkel játszott. Fáncsy u. i. Shylockban 
a fajgyűlöletet vette alapul. Az ő zsidója 

utálta a keresztényt és ezt nem is ig'en 
igyekezett titkolni. Legkiinagaelóbb jele
nése volt a Tuballal való. Öröme Antónia 
bukásán és lesújtó fájdalma a Jessicáról 
hallott híreken. Nagyon jó volt a töiTÓny-
széki jelenetben is. Örömében szinte tom
bolt, bogy Antonio testéből a fontnyi húst 
kivághatja; ellenben kővé meredt s a ma
gasra tartott kés kihullott kezéből, mikor 
meghallotta, hogy ^gy csepp vért sem 
szabad eresztenie, ű játszotta magyar szín
padon először Shakespeare »Athéni Tí-
mon<í-ját. Szerepének különösen azt a je
lenetét dicsérték, mikor az aranyat meg
leli. Kitűnő volt Edgár-ban (Lear ki
rály), a »Londoni koldusok«-l^n, »r)on 
CarlcKíí~ban (Il-ik Fülöp), »Don Caesar 
de Bazan«-ban (Don Jose de Santarem),, 
a »Két pisztoly«-ban, a »Régi pénzekéi
ben (Kardos), »Violá«-ban (Macskaházy) 
stb., stb. Sok jó szerepe volt, de a leg
jobb sBánk bán« Biberacíijában lehetett, 
mert ez a sima, elegúns, okos és önző 
udvaronc nag';>'Qn illett az ő elegáns, sima 
és fölényes egyéniségéhez. Ebben a szerep
ben senki sem tudta ot felülmúlni. Já-
gó-ja (Othelló-bau) már kevésbbé sikerül
hetett (bár itt is voltak kitűnő jelenései). 
Ez a nyers, darabos, Őszinteséget Iciabáló 
katona-gazember távol áUott az Ő sima 
és finom egyéniségétől. Ebben már utódja 
— Tóth József (1. o.) — volt a mester, 
aki viszont Tartuffe-ben és Biberach-bai} 
mai'adt Fáncsy mög-ött. Fáncsy Lajos és 
Tóth Jó^ef összehasonlítása nagj'on ta
nulságos, mert így mindkét tőjüket job
ban megisníérhetjük, ük sok tekintetben 
eUentétei voltak egymásnak, habár egyazon 
szerepkört töltötték be. Pájicsy finomabb-
volt. Tóth durvább, de félelmesebb. Eg}--
ben azonban megegyeztek. Egyikük sem 
volt száraz szavalógép. ^Mindketten a mi
mika alapj'án állottak — ég mindketteu 
kitűnő beszédtechnikával rendelkeztek. 
Fáncsy a túlzást, a hamis páthoszt nem 
szerette. Mindig természetein beszélt. Már 
kortái^ai is az áj iskola hívei hözé so-
i'ozták. 

Sokoldalú színész volt. Szerelmeseket, 
fiatal h&öket, jellem-szerepeket, kritiku-
sokat és komikusokat játszott. Jellemző, 
hogy vidéki vendégszerepléseire sohasem 
vitte mag'ával intrikus szerepeit. A vidéken 
többnyíre hŐsszerelmes szerepekben játszott; 
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Valóezinüleg azéi-t, mert az intrikuB sze
repeket nem tartotta vonzóknak. Fáncay 
nagy buzgalommal vett részt a Nemzeti 
Színház igazgatásában. Mái- az 1843-ban 
megalakult igazgatósági tanácsnak is tagja 
volt. És olyan kitűnő színházvezetonek 
bizonyult, hogy egész lS52-ig »igazgató-
eág-i i^yvivőfí (tulajdonképen: művezető) 
maradt. Ebben a minőségben különösen a 
szabadságharc utáni szomorú és nehéz kor
szakban teljesített meg becs üllie tétlen szol
gálatokat. A simulékony és előkelő mo
dorú Fáncsy, aki Egressy szerint minisz
ternek, vagy diplomatának született, az 
osztrák cenzúi-ánál s az ellenséges indulatú 
hatóságoknál sok olyan üdvös eredményt 
tudott keresztülvinni, ami másnak nem si
kerülhetett volna. 1849. aug. 18-án a csá
szár születésnapját — felsőbb parancsra 
— a ÜSTemzeti Színházban is meg kellett 
ünnepelni. A >;Gotterfialte;í elhangzása után 
előlépett Fáncsy, a kitűnő szónok és a 
következő rövid beszédet intézte a közön
séghez : ;)Ö csii szári királyi fölsége I-ső 
Ferenc J ózseí előfordult születési ünne
pién a. Nemzeti Színház Összes személy
zete Őfelsége iránti legmélyebb hódolatát 
nyilvánítván — ez alkalommal el nem 
mulaszthatja szent, buzgó fohászát Isten
hez emehii, hogy igazságos kegyelme amiyi 
áldással koszorúzza fiatal fejét, amenníji 
iiévöt üfelség-e az annyi viszályok által há
nyatott magyar nemzetre hoz.« Ezzel a be
széddel megelégedhettek az osztrákok is, 
de a magyarok is kiórezhették belőle a 
magukét. Igazi diplomata nyilatkozat volt. 
Fáncsy nagy matere volt a szónak, szín
padon, saósaéken és íróasztalnál egyaránt. 
Kitűnő műfordító volt. Németből, franciá
ból több darabot fordított a Nemzeti 
Színház részére. Azonkívül szívesen bocsát
kozott hírlapi harcokba a Nemzeti Szín
ház érdekeiért. Nagy feltűnést keltett an
nak idején a. »Pesti ]Srapló«-ban, sCser-
háti levelek<; című cikksorozata (1854-
ben), melyben a színház igazgatás hibáit 
s aaok orvoslási módjait tárgyalja. Ö ek
kor már nem vett részt az igazgatásban. 
Mert amikor gr«f Festetics Leót nevez
ték ki míivészi igazgatónak, visszalépett 
a művezetéstől. Nem szívesen tette. A visz-
szavouulás sok fájdalmat okozott neki ^ 
siettette korai halálát. 18ő4-ben már nagy 
heteg voltj de. azért meg egyszer eljátszta 

Tartuf£e-öt. Még- egyszer — utoljára. De
cember 18-án a »Windsori csalfa höl-
gyek«-et vették elő jutalom játékául, de a 
nagybeteg Fáncsy ebben az előadásban mar 
nem vett részt. Negj-ednapra rá meg is, 
halt, 45 éves korában. (1854. dec. 22-én.) 

Hátramaradott családja javára a Nem
zeti Színház 1855. jan. 21-én hangver
senyt rendezett. 

Nag;\' színészt, kitűnő rendezőt és ki
tűnő művezető-igazgatót veszített halálá
val a Nemzeti Színház. (Pataki József.) 

Fáncsy Tamás, színész, sz. 1866-ban, 
Kidvégen. Színipályára lépett 1889-ben, a-
Népszínháznál. 1922. szept. 1-ón nyug
díjba ment. 

Fanfaré (fr. = fanfar), billentyű nél
küli harsona, mint zenekari hangszer újab; 
ban három billentyűvel van ellátva. Lehet 
trombitával is helyettesíteni. Nálunk töb
bek közt a »Próféta<(, »Aida« és »Lohen-
grin<; c. operákban fordul elő mint kürt
jelzés, de a shakespeare-i darabokban is 
szerepel, olyankor, midőn egy fejedelem 
vagy valamely hírhozó érkezését jelzik a 
szín mögött. 

Fái 'a József, író, szakmunkája; »A 
balatonfüredi színház megalapítása és mű
ködésének első évtizedei.í( Zalaegerszeg, 
1925. 

Fa ragó (Fried) Dezső, színész, sz. 
1889. márc. 15-én, Budapest&n. Horváth 
Zoltán magánszíniiskoláját járta, majd 
Gerő Ferenc iga^igató társulatához szerző
dött. 1908. évben vizsgázott, ezután Nádassy 
József színigazgatóhoz szerződött és később 
több vidéki társulat kötelékébe tartozott. A 
nagyváradi színháztól 1914-ben bevonult és 
42 hónapi frontszolgálat után szerelt le. Két 
ízben sebesült meg és több kitüntetést ka
pott. Húga:Fáti/olHéS, színésznő. (L. o.) 

Faragó Ferenc, naagyar születésű new-
yorki író »Pincohel« címen színdarabot 
írt, melyet 1927-ben sikerrel adtak elő 
Newyorkban. 

Faragó Gíéza, festőművész és grafikus, 
sz. 1877. jún. 25-én, Budapesten} m e ^ . 
1928. szept. 33-án, ti. o. Ujházy Ferenctől 
nyerte az első oktatást a rajzban s aaután 
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több budapesti vállalatnál dolgozott. 1898-
ban Párizsban járt tanulmányúton, 1905-
beu a Műcsarnok kiállításán Budapesten 
először jelent meg s szatirikus gouacheaá-
val a báró Harkányi Frigyes-féle díjat 
nyerte. A dekorativ-festés terén F . az 
újabb festőuemzedék egyik erőssége volt, kit 
a fővárosi színbázak díszletek ée kosztü
mök tervezése céljából sokat foglalkoz
tattak. 

Faragö Jenő, hírlapíró, sz. 1873-ban, 
Budapesten. 1894-ben kezdte meg hírlap
írói tevékenységét. A »Magyar Hirlap«-
nak sok évig volt munkatársa, ahol »Mi-
raco« álnév alatt írta cikkeit. Márkus Jó 
zsef balála után ő szerkesztette a »Ma-
gyar Figaro« című lapot. Később szerkesz
tette a wSzinliáz és Divat« (1. o.) című 
színházi lapot. Sok darabot írt és íordítptt^ 
Egyike a legjobb operett szövegíróknak. 
Eredeti darabjai: »Háromláb kapitány«, 
paródia. Társszerző: Kövessy Albert. Bem. 
1898. júl. 14-én, Városligeti Színkör. 
»Vasúti bale8et«, énekes bohózat 3 felv., 
zen. szerz.: Donáth Lajos. Bem. 1899. 
máj. 31-én, Magyar Színház. »A szerelem 
óvodája«, életkép énekkel, 3 felv. Bem. 
1900. jún. 7-én, Magyar Színbáz. »Bu-
dapest Bzépe«, látványos operett 6 képben. 
Társszerző: Barna Izsó és Márkus Géza. 
Bem. 1901. júl. 20-án, Fővárosi Nyári 
Színház. »Kin-Fu, vagy: egy kinai em
ber kalandjai«, látványos színmű dalok
kal és tánccal, 6 képben. Társszerző: Barna 
Izsó és Márkus Géza. Bem. 1902. máj. 
31-én, Népszínház. »Gasanova«, operett 3 
felv., zen. szerz.: Barna Izsó. Bem. 
1902. okt. .12., Népszínház. >?Katinka 
grófnő«, operett 3 felv, zen. szerz.; 
Hűvös Iván. Bem. 1904. jan. 29., 
Népszínház. »A bét Schlé8Ínger«, látvá
nyos énekes bohózat, 5 képben. Társ
szerző: Féld Mátyás. Bem. 1904. jún. 
23-án, Városligeti Nyári Színház. »A lő
csei, fehér a8Szony«,- énekes történeti szmű, 
7 képben, Jókai regényéből. Bem. 1904. 
okt. 27-én, Népszínház. »A csodavászon«, 
énekes bohózat 3 felv., zen. szerz.: Barna 
Izsó. Bem. 1913. dec. 22'én, Népopera. 
»Szervusz, Pest!«, revű-operett. Társ
szerző: Féld Mátyás. Bem. 1914. júl. 1., 
Budapesti Színház. »Mindnyájunknak el 
kell menni!«, alkalmi játék, 6 képben. 

Társszerző: Hegedűs Gyula. Bem. 1914. 
szept. 2-án, Vígszínház. »Kriszkiudli«, al
kalmi revü, 9 képben. Társszerző: Mérei 
Adolf., zen. szerz.: Barna Izsó. Bem. 
1914. nov. 28-án, Népopera. »Egy finom 
család«, bohózat 3 felv. Bem. 1916. máj. 
30-án, Budapesti Színház. »A kóri8talány«, 
operett 3 felv., zen. szerz.: Komjáthy 
Károly. Bem. 1918. jan. 18-án, Városi 
Színház. »Százszorszép«, operett 3 felv. 
Társszerző: Zerkovitz Béla. Bem. 1919. 
nov. 2S-án, Városi Színház. »Offenbach«, 
daljáték 3 felv., zenéjét Offenhach Jalcab 
operettjeibői összeállította: Nádor MiJíály. 
Bem. 1920. nov. 24-én, Király Színház. 
200-adik előadása: 1922. okt. 19-én volt. 
(Bécsben 1922. márc. 31-én mutatták be, 
az ApoUo-Theaterben.) »Három a tánc«, 
operett 3 felv. Társszerző: Szömaházy 
István^ Zen. szerz.: Komjáthy Károly. 
Bem. 1922. máj. 20-án, u. o. »Elssler 
Fanny«, operett 3 felv., zen.. szerz.: JVá-
dor Mihály. Bem. 1923. szept. 20-án, 
Király Színház. »A császárnő apródja«, 
operett 3 felv. Verseit írta: HarmathIwíre. 
Zen. szerz.: Buttykay Ákos. Bem. 1925. 
márc. 24^n, u. o. »Chopin<í, operett 3 
felv., zen. szerz.: Bertha István. Bem'. 
1926. deo. 4-én, u. o. Fordított darabjai: 
»Derül-borul«, operett 1 felv. Ir ta: Boss. 
Zen. szerz.: Selly. Bem. 1897. nov. 10-én, 
Magyar Színház. »A krokodilus«, operett 
3 felv. Szöv. írta: Waltker. Zen. szerz.: 
Ferron Adolphe. Bem. 1898. okt. 5-én, 
Magyar Színház. »Az operabák, operett 3 
felv. Irta; León és Waldberg H. Zen. 
szerz.: Heuherger Richárd. Bem. 1899. 
máj. 16-án, u. o. »Lotty ezredesei«, éne
kes bohózat 2 felv. Irta: Stone Bud/y-
Társfordító: Mérei Adolf. Bem. 1901. jan. 
17-én, u. o. »Cirkuszólet«, operett 3 felv. 
Ir ta: Tanner Pallings Greenhank és Boss. 
Zen. szerz.: Caryll és Monckton. Társ
fordító: Fái J- Béla. Bem. 1901. márc. 
20-án, Népszínház. »Méze8hetek«, énekes 
bohózat 3 felv. Irta: Fontanes. Zen. 
összeállította: Barna Izsó. Átdolgozta Sas 
Edével. Bem. 1901. ápr. 14-én, u. o. 
»Terézkapitány«, operett felv. SzÖv. írta: 
Bisson, zen. szerz.: Plmiqueite.- Társfor
dító: Fái J. Béla. Bem. 1901. nov. 15-én, 
Népszínház. »A postásfiú- és húgas, bo
hózat 4 felv. Irta: Buchbinder Bernát. 
Társfordító: Sziklai Kornél. Bem. 1902. 
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júa., Magyar Színház. »Trouville gjön-
gym, operett 3 felv. I r ta : Pericaud, Souhé 
és Darantiere. Zen. szerz.: Wanda Gusz
táv. Bem. 1903. jan. 23-áii, u. o. .»Kinai 
mezesiietekK, operett 3 felv. Ir ta: George 
Dance. Társfordító: Fái Béla. Zen. szerz.; 
Howard Tallhot. Bem, 1903. ápr. 21-éii, 
Népszínház. »Hektor kisasszionj«, operett 
3 felv. Ir ta: Wittmann Hugó, zen. szer23.: 
Wemherger Károly. Bem. 1903. máj. 16., 
u. 0. »Vándorlegény«, operett felv. Szö
vegét írta: West és ScJmiMer. Zen. szerz.: 
Eysler Edmund. Bem. 1903. okt. 30-áu, 
u. o. »Makranco8 hölgy«, (Lysistrata), ope
rett 2 felv. Ir ta: Bolten-Baeckers. Zen. 
szerz.: Lincke Pál. Társfordító: Molná)-
Ferenc. Bem. 1903. dec. 17-ón, Király 
Színház. Felújították 1920. aug. 14-én, 
a Scala Színházban. »IÍ62Í«, énekes bo
hózat 3 felv. Irta: Fingéi és Horst. 
Társfordító: Ahonyi Árpád. Zen. szerz.: 
Barna Izsó. Bem. 1904. szept. 16-áii, 
Népszínház. »7777«, operett 3 felv. Saöv. 
írta; Krenn és Lindán. Társfordító: Bá
liné Dezső. Zen, szerz,: Ziehrer Károly. 
Bem. 1905. ápr. 16-én, u. o. »Az eré
nyes nagykövetei, operett 3 felv. Irta: 
Flers és Caillavet. Zen. szerz.: Claude 
Terasse. Bem. 1907. jan. 12-én, u. o,. 
»A dollárkiráIynő«, operett 3 felv. Ir ta: 
Willner és Grünhaum. Zen, szerz.: Fali 
Leó. Bem. 1908. máre. 31-án, Király 
Színház. »Ezeregy éj«, operett 3 felv. Irta: 
Stein és Li/ndau. Zen. szerz.: Strauss Já
nos. Bem. 1908. máj. 8-án, Népszínház-
Vígopera. »Dudakisasszony«, operett 3 felv. 
Szövegét írta; Grünbaum és Reicheri. 
Zen. szerz.: Nelson Eezsö. Bem. 1910. 
máj. 8-án, Városligeti Színkör. wGavallé-
rok«, komédia 3 felv. Irta: Lotkar Ru
dolf és Saudelc Hugó. Bem. 1910. szept. 
10-én, Magyar Színház. »FöId«, komédia 
3 felv. Ir ta: SekÖnherr Kw'oly. Bem'. 
1910. szept. 30-án, Nemzeti Színház* 
BÉdes Öregem!«, dalos játék 1 felv. Szö
vegét írta: Wilhelm Július. Zen, szerz„: 
Kall Leó. Bem. a Király Színház vendég
társulata az Urániában, 1910. nov. 24-én. 
»Jó éjt, Muki!«, boliózat 3 felv. Irta: 
Neal Marx és Ferner Max. Bem. .1914. 
dec. 26~án, Vígszínház. »Urasági inas ke
restetik!«, bohózat 3 felv. Ir ta: Fug&ru 
Bwg és Louis Taufsteín- Bem. 1916. jún.. 
Budapesti Színház. »A kis szeleburdi«, ope

rett 3 felv. Ir ta: Bemauer és SúhmZer. 
Zen. szerz.: Walter Kollo. Bem. 1918. 
ápr. 20-án, Városi Színház. »A táncos 
grófnő«, operett 3 felv. Ir ta: Bodansky. 
(Eredeti címe: »Hanni geht tanzen.«) Zen. 
szerz.: Eysler. Bem. 1918. máj. 17-éin, 
Budai Színkör. »A Marcsa katonája«, ope
rett 3 felv. Ir ta: Buchbinder és Schön-
féld. Zen. szerz.: Áscher Leo. Bem. 1918. 
dec, 28-án, Városi Színház. »Háronii a vén-
lány«, operett 3 felv. Zen. szerz.: Wal
ter Kollo. Bem. 1920. jun, 5-én, Buda
pesti Színház. »Y lőve you!«, amerikai 
zenés bohózat 2 felv. Irta: Karion Tomp-
són. Zen. szerz.; Karry Ascher. Bem; 
1924. aug. 31nén, Blaha Lujza Színház. 
»A feleségem babája« (Der Hampelmann«), 
operett 3 felv. Irta: Gustav Beér és 
Frit^ Lunzer. Zen. szerz.: Sfolz Bóbert. 
Bem. 1925. máro. 20-án, u, o. »A kis hun-
cut«, operett 3 felv. Irta; Zerlitt Hugó 
és Prager Wilhelm. Zen. szerz.: Jean 
Gilbert. Bem. 1925. jún. 27-én, Városi 
Színház. »Figaro házassága«. (Mozart ope
rájának szövegfordítása). Bem. 1929. jan. 
23-án, Városi Színház. — Leánya; Faragó 
Erzsi, a színművészeti akadémia elvégzése 
után Pozsonyba szerződött, ahol a magyar 
színpadnak törekvő, értékes fiatal tagja. 

Faragó JuIia, színésznő, sz. 1904. jan. 
14-én, Diósgyőrött. Színpadra lépett 1924. 
júl, havában. 

Fa ragó Márton, író, munkája: »Ober-
nyik Károly«. Losonc, 1898. 

Fa ragó Oszkár, színműfordítása :»Pip-
szi«, énekes boh. 3 felv. Irta: Benatzky-
Horst-Engel, Bem. 1924. ápr. 4. Várszín
ház. 

Fa ragó Ödön, színész, sz. 1876. júl. 
21-én, Adonyhan. Gyermekkorában már 
diákelőadásokat rendezett a késmárki pol
gári iskolában és ez a vág^y végigkísérte 
diákéveit. Nagy könyörgésre elviszik Csil
lag Terézhez, de kicsapják. Mint ki
csapott színésznövendék Horváth Zoltán, 
nemzeti színházi tag, színészeti előkészítő 
iskolájába jár, ahol végzett is. Elmegy 
falusi színésznek; Beké Gyula vándorszín
társulatához, .itt játszik, súg, díszít, je
gyeket szed, termet söpör, kellékeket és 
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színlapokat íiord, mindezeket napi 40 kraj-
oár acoidentiáért. Ezután Dobó Sándor 
színtársulatához kerül Nyíregyházára, ahol 
egy bravúros »beugrá8« által egyszerre ve
zető színész lesz. Dobó Sándortól Hakod-
czay Pálhoz szerződik, akinél a Shakespeare 
iránti rajongást sajátítja el. 1897-ben le
szerződteti jNlakü Lajos szegedi színigaz
gató, jellemszínésznek. 1899-ben Makó La
jossal játszik a Budai Színkörben. 1900-
ban a )>Seg-édtanárí< német színműben Stör-
mer tanár alakítását Beiuhardéhoz Jiaeon-
lítja a kiitika. 1901-ben alakul az első 
magyar kabaré »Tarka Színpad(( eímen a 
Fővárosi Orfeumban, ahova Zoltán JenŐ 
híi'lapiró- szerződteti. De ajiibieióját nem 
elégítik ki itteni • sikerei, visszaszerződik 
iddékre, Debrecenbe, IComjáthy Jánoshoz, 
ahol kedvence lett a közönségnek. Kom
játhy tói a ]\Iagyar Színliáz meghívására 
újra, Pestre szerződik és itt a legnagyobb 
színészi sikereit aratja. Munkaköre azon
ban itt is csekély, visszamegy újra Deb
recenbe, ahol nagy tüntetéssel fogadjáJv. 
1903-tül lö05-ig újra Makó Lajosnál volt. 
Ebbe az időbe esik az Orsz. Színész
egyesület ügyeibe való élénk bekapcsoló
dása, a iszínészek szociális helyzetének meg
javítására való törekvése. Innen Kassára 
szerződik Komjáthyhoz, mint jellemszínész 
és főrendező. Komjáthy méltányolva tehet
ségét és szorgalmát, a legszebb feJadatok 
elé állítja. 1910-ben dr. Janovics JenŐ 
hívja meg a kolozsvári Orsz. Nemzeti 
Színbjízhüz színésznek és általános főren
dezőnek. Ekkor már híre ment kitűnő pe
dagógiai tudásának és megnyitja kolozsvári 
magá.n-színésziskoláját. 1911-ben az elsŐ 
vidéki rendező, akit utazási ösztöndíjjal 
tűntetnek ki. Németoi'szágban kótízben tett 
tanulmányainak eredménye az )>Impres-
sióiinfí cimű színészi tanulmány. 191o-ban 
megválasztják a kassai Nemzeti Színház 
igazgatójává, közben ez év augusztusától 
a Népoperában működött, ahol a »Korne-
viUi harangokí< Gáspár apó szerepében si
kert aratott. 1914-ben kitör a világ'háhorú, 
ő minden nehézség ellenére okt. 31-én meg
nyitja a kassai színházat. 191C-ban új 
színházat épít Brassóban a magyar színé
szetnek. 1916. aug. 37-én tragúkus l^rül-
mények között menekül Brassóból és csak 
személyes bátorságának köszönhető, hogy 
társulatát egy teherkocsiba T '̂agg'onirozva, 

az utolsó vonattal sikerült elmenekülnie. 
Mindene ott maradt, de Kassa vái-os nagy-
lelküség-e folytán 40.000 koronás kölcsön
höz jut, amit a jegyek pótfílléreibol visz-
szafxzet és ebből az összegből felraházva 
tái'sulatát, szeptember 16-án újra teljes 
munkakedvvel, új felszereléssel meg
nyitja a kassai színház kapuit. 191S-bau, 
a forradalom idején sorozatosan jönnek reá 
és színházára a csapások, mert a csehek 
bevonulása mindent felborított. Í9Í6'. no-
vemberétSl Örökös küzdelem a színészet 
fenntca-tása. Elmaradnak az előadások, sta
táriumot hirdetnek, elveszik a színházat 
cseh előadások részére, életbelóp a cen
zúra, napirenden van a darabok törlése, 
majd a kommunizmus réme következik. 
A végső pillanatban újra a csehek ragad
ják magukhoz az uralmat. A parancs
nokló francia és olasz tábornokok rokon
szenve biztosította újra a magyar előadá
sokat, így 1919. szeptemberétől zavarta
lannak látszik a működése. Kikerül min
den politikai demonstrációt, anaely ártal
mára lehet a felvidéki magyar színészet 
esisztenciális érdekeinek. Lefordíttatja a 
kulturális közeledés érdekében nevesebb 
cseh írók színpadi műveit, cseh operákat 
hoz színre. Ebben az évben engedik be 
először és sajnos, utoljára, Eperjes, Igló 
városaiba a társulatát. 1920-han a kassai 
városi tanács segélyével jíátyázat útján 
nyeri el a pozsonyi színházat és ígj te
remtették meg a kerületet, miután a cseh
szlovák hatóság' kijelentette: csak egy ma
gyar társulat működhetik Szlovenszkóban. 
1921-ben kezdi meg vándorlásait külön
féle kis városokban, mint Losonc, Rima
szombat, stb., ahol állandó ráfizetései vol
tak, mert hiszen a hatalmasan beszervezett 
kassa-pozsonyi társulatot a kis városok el
tartani nem tudták. 1923-ban a hatóságok 
elveszik koncesszióját, de utódja képtelen 
megfelelni a követehnén\'eknek, úgy, hogy 
a magyar közönség és a hatóság'ok hívására 
visszamegy újra helyére. Üjult erővel veszi 
át a színtársulat vezetését; ekkor meg
szervezi a szlovenszkói mag'yar Színpá r-
toló Egyesületet, kiverekedi alapszabályai
nak elfogadását. 1925. j úliusában Prá -
gába viszi a társulatát, ahol magyar ope
rett-előadásokkal maradandó sikereket biz-
toaít a magyar színészetnek. P rá^bau 
Icétizben mutatja be a magyar operettek 
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Feleki MikWs, a Nemzeti Színház művésze, 
a Ferencz József renddel (1877). 

Festette: Jlaszák Huíróné, líarnbíis Ilona. Kredetije az Orsz. SzínéHzeg'yesiilüt imízeiimálíaii. 
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legszebbjeit. Mindezen tények azonban egj-
cseppet sem javítottak helyzetén, mert a 
eseh hivatalos körök elzárkóztak a magyar 
azínéezet helyzetének ja^•ításától. Látva a 
meddő küzdelmet és anyagi erejének teljes 
kimerüléséi, 1926-ban elfogadja a szegedi 
városi tanács megbízását és fájdalmas bú-
esúzások között elhagyja kedvenc helyét. 
Sa^eden mmikájávai új életi-e kelti a vál
ságos szegedi színházat; előadásai fővá
rosi színvonalra emelkednek. Lankadatlan 
munkával dolgozik, de bármilyen nagy is 
az energiája, csődöt mond igyekezete és 
1927. februárjában az anyagi követelmé
nyeinek eleget tenni nem tudván, a vá
ros kezelésébe adja a színházat, amelynek 
első fundamentumát ő rakta le. Ezzel a 
tettével is előbbre vitte a vajúdó vidéki 
színéezet ügj-éí. A szegedi színház művé
szeti vezetését különböző befolyások érvé
nyesülése miatt otthagyván, 1937. szep
temberétől az Andrássy-uti Színház fő
rendezője és színésze lett. Számtalan el
ismerő irata van a háborús működéséből 
kifolyólag. 1918-ban érdekes röpirata je
lent meg Kassán, a wVidéki színészet újjá
építései': címmel és már itt hangoztatta, 
hogy a vidéki színházakat olyan felüg3^elet 
alá kell helyezni, amely a művészi nivót és 
az anyagi élet zavartalanságát biztosítja. 
JVíint színésznek legsikerültebb alakításai 
közé tartoznak a régi klasszikus operettek 
buffó-szGi'epei, továbbá Shylock, Lear, 
Petur bán, »Taifuní<-ban Tokerámó, 
Flambeau, Cigány, a »Trilby«-ben Sven-
gali, stb. 1929-ben volt kassai színészei
vel és tanítványaival karöltve, nevéről el
nevezett asztaltársaságot alapított, szegény
sorsú színészek támogatása céljából. —-
Neje: BiUer Irén (1. o.), operett-prima
donna, akitől később elvált. (ICeílér Anchr.) 

Faragó (Freund) Kezső, színész, sz. 
.1881. máj. 12-én, PicsztaedeUnt/ben. Színi
pályára lépett 1902. ápr. havában. 1920. 
októberében visszavonult. 

Faragni (Fabinyi) Sándor, színész, sz. 
1868-baji, Miskolcon. Eákosi Szidi isko-
Mját elvégezvén, egy évig a Magyar Szín
ház ösztöndíjas tagja, majd a miskolci 
színház igazgatója szerződtette, ahol öt 
éven át működött. 1922-ben a Székeirfehér-
vár-Eaposvár színikerület igazgatója. 1928. 

ápi-ilís havában lemondott az igazgfatáeról 
és Pápán könyvkereskedő lett. 

Faragó Sándor, író, hírlapíró, sz. 
1899-ben. »Krónika« címmel heti lapot in-
dítottt, majd a »Színházi Világ«-nak lett 
nmnkatársa. Egész fiatalon, huszonegy éves 
korában Somlár Zsigmonddal és Imre Sán
dorral megalapította az »Uj Színhiz« c 
irodalmi színházat. A három színházi for
radalmár a városligeti Feld-színházat bé
relte ki és Gerhard Hauptmann »Tóli bal-
ladá«-ját mutatta be. A színház három 
hónapig élt. A kísérlet bukása után F . 
külföldre ment és bejárta a nagyabb 
európai városokat. Sokat nyomorgott. 
Volt film statiszta, segédopratőr, kóristaj 
ügynök és színész. Mindent megpróbált. 
Végre 1923-ben egy pozsonyi njeá^nál ka
pott állást. I t t mint segédszerkraztő mű
ködött, innen a »Ka8sai Ííapló«-hoz hív
ták szerkesztőnek. Budapesten Nagy Endre 
hozta ki első kabarédarabj(4t és azóta ti
zenkét kabarédarabja került színre külön
böző színpadokon. 1928. okt. 5-én az iTj 
Színház bemutatta a »Eérkaszámya« c 
5 felvonásos tragikomédiáját, nagy sikerrel-
Fordítása: »A katona története«, zenés-
játék 1 felv. Szövegét írta: F . C. Ramaz. 
Fordította: Knstóf KÁxóíj társaságában, 
zenéjét szerezte: Straidnszky Igor. Bem. 
1929. márc. 28. Városi Színház. 

Faragó Sári, színésznő, sz. 1895-ben, 
Kaposvárott. 

Faragó Vilmos, színész, sz. Í882-ben, 
Lugason- A temesvári színikópezdének volt 
a növendéke, 1898-ban. A tanfolyam elvég
zése után lépett színpadra. 

Farandole (farandol)j provence-i gyor* 
tánc, 6/8 ütemben. 

Farkas. Játék 3 felvonásban, írta 
Molnár Ferenc. ElsŐ előadása 1912. nov. 
8-án volt a Magyar Színházban. Szerep
lők : Dr. Kelemen: Törzs Jenő; Vihna: 
G-ombaszögi Frída; Szabó György: Csor-
tos Gyula; titkár: Béthey Lajos. 1004k 
előadása 1913. ápr. 11-én, l50-nk előadása 
1916. máj. 25-én volt. 1912. dec. 23-áii 
sDas Márehen vom Wolff« címen a bécsi 
Burgtheaterben játszották. 1913. febr. 
5-én került színre Münchenben. 1913. nov. 
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Farkas Adé) Farkas Endre 

havában »Vuk<í cím alatt horvátul Zágráb
ban játszották, 1914. okt. 6-ári Newyork-
"ban játszották, 1915. okt. 20-án Pilsen-
ben, 1925. okt. havában Washingtonban 
mutatták be. A Vígszínház is felújította 
1928-ban. (Törzs Jenővel és Gombaszögi 
Fridával a főszerepekben.) 

Farlías Adél, színésznő, sz. 1880. febr. 
S-án, Szatmári. Színpadra lépett 1898. vi-
rá^asárnapján, Deák Péternél. 

Farkas Albert, hírlapíró, sz. 1842. 
aug. 1-én, Sziláffi/somlyán, meg;h. 1915. 
okt. 9-én, Budapesten. Iskoláit a kolozs
vári unitárius kollégiumban végezte, 1860-
ban, az egyetemet 'Pesten járta és a »Ma-
gyar Sajtóí< munkatársa lett, majd 1865-
ben a »Magyarország és a Nagyvilág« 
szerkesztőségébe lépett be. Színműve: »Ná-
polyi Johanna«, dr. 4 felv. Bem: 1862. 
dec. 10. Nemzeti Színház. Lefordította; 
Bacine »Phaedra<í-ját (szomorúj. 5 felv.) 
és Gervinusnak »Hamlet«-ről írt tanul
mányát. 

Farkas András, (szentmihályi), a hét
személyes tábla jegyzője. Színműve: »Az 
erdélyi nemes emberw, ered. nagy érzékeny 
rajzolat 5 felv. Kazinczy Ferencnek »Szép 
Júliská«-ja nyomán színre alkalmazta. Elő
adták 1830. dec. 11-én, Pesten. 

Farkas Béla, színész, sz. 1866-ban, 
Marosvásárhelyt, megh. 1929. máj. 12-én, 
II. 0. 188Ő-ben lépett a színipályára. 
Völgyi György társulatánál. Három évig 
tartó katonáskodás után Dobó Sán
dornál játszik (1890-ben), majd Bo-
kody Antalhoz kapott meghívást. 1901-
ben Budán találjuk, innen vidékre szerző
dött. 1906, ápr. 19-én fellépett a Népszín
házban, a »Piros bugyelláris« Peták káp
lár szerepében. 1923. szept. 1-én nyuga
lomba vonult. 

Farkas Bertalan, színműíró, sz: 1847-
ben, Atányhan (Hevesm.). Színművei: 
»A gyújtogató<í, népsz. Bem. Sátoraljaúj
hely, 1874.' »A mama tervew, szmű, u. 
o. 1875. sFehéi- Sátán«, szmű 4 felv.y 
u. 0. 1875. 

Farkas Boriska. Színpadi írónő. Sz. 
1895-ben. Német színpadokon nagy sikerrel 
játszották kisebb tréfáit, revűit. Színházi 

vonatkozású cikkeivel, tái-cáival is feltű
nést keltett. Egész estét betöltő darabja 
az »Özvegyek«, szellemes ötleteivel, kitűnő 
tái'sadalmi szatírájával, értékes darabja a 
drámairodalomnak. Német színpadokon 
»Éva a paradic6omban« című revűjével volt 
őszinte sikere. 

Farkas dr., magyar orvos, 1742-ben 
Eiseuachba (Szászország) ment 20 és egy
nehány főből áUó társaság-gal; a piao kö
zepén színt üttetett fel magának, orvossá
gokat osztott, színműveket játszott, voltak 
bohócai, harlekinjei, kötéljárói s több 
efféle, »Ugy látszik, az ember nem volt 
műveltség és sok ügyesség nélkül, mqrt a' 
szász herceg becsülte őt 's néhányszor asz-
találioz is ülteté«. (»Századunk«, 1839. 13. 
szám, 104. oldal. [Csaplovics].) 

Farkas Elemér dr., miniszteri taná
csos, országgyűlési képviselő, sz. 1886. okt. 
12-én, Hercegfálván (Fehér m.). Gimná
ziumi tanulmányait a budapesti piaristák
nál végezte, jogot Pécsett ós Kolozsvárott 
hallgatott, az utóbbi belyen szerezte ál
lamtudományi doktorátusát. A Hazai Bank 
szolgálatába lépe't, ott két évig mint gyakor
nok dolgozott. 1910-ben neveztetett ki a 
Honvédelmi minisztériumhoz, hol 1926-ig, 
képviselővé történt megválasztásáig' szoJgált. 
Mint miniszteri tanácsos választatott meg 
1926-ban a hereegfalvi kerület képviselő
jévé. Az ugyanez évi általános választás
kor ugyancsak ennek a kerületnek mandá
tumát nyerte el. A magyar színészetnek 
mindenkori Őszinte, lelkes, melegszívű ba
rátja. Amikor a képviselőházban bármely 
alkalomból kifolyólag a színészet ügye ke-" 
rül szőnyegre, dr. Farkas Elemér az elsŐ, 
aki mélyen ssjántó, alapos tudású felszólalá
saiban feltárja a színészet bajait és rá
mutat a segítés lehetőségeire. A színé
szet ügyeivel foglalkozó ankéteken min
den alkalommal tevékeny részt vesz és 
szakszerű tanácsaival hasznos szolgálatokat 
tesz a színművészetnek és ezzel a magyar 
kultúrának. 

Farkas Emma, színésznő, sz. 1878. 
dec. 17-én, Tövisen- .Színpadra lépett 
1899-ben, Kolozsvárott. 

Farkas Endre, színész, fiZ. 1903-ban, 
Erdődön. Színpadra lépett 1926-ban. 
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Farkas Ferenc ' Farkas Imre 

Farkas Ferenc, színügybarát, a deb
receni kereskedelmi kamara és a színügy-
egylet elnöke, megh. 1864. aug. l-én, Deb
recenben. 

Farkas Ferenc dr., színigazgató, sz. 
1879. febr. 14-6n, Budapesten. Atyja 
Fort Sándor, építőművész. Elvégezte a Ká-
kosi-féle színüskolát, 1899-ben. A Ma
gyar Színházban a »Kerté8zieány« c. ope
rettben lépett fel először vizsgaelőadáaon. 
1900—1904-ig felváltva a Magyar Szín
ház és Pesti Ihász Lajos szabadkai szín
igazgató tagja volt. Tenor, bonviván és 
szerelmes szerepeket játszott. 1902-ben a 
kolozsvári egyetemen a »Magyar színészet 
közigazgatásár61« írt értekezésével állam
tudományi oklevelet szerzett, beutazta ta
nulmányozás végett egész Európát és uta
zásairól több színházi vonatkozású cikket 
írt. Ezután elvégezte az egyetem bölcsé
szeti fakultását is. 1905-ben a felvidéki 
színikerület igazgatóvá választotta és a fel
vidék városaiban: Igló, Lőcse, Késmárk, 
Liptószentmiklós, Turócszentmárton, stb. 
jól megszervezett társulatával eredményes 
kultúrmunkát végzett. 1906-ban elnyerte 
a szabadkai városi színház igazgatását. 
Színigazgatói működésének és egyben a 
szabadkai színészet történetének erre az 
időre esnek legragyogóbb napjai. A ke
rület városaiban: Baja, Szentes, Kiskun
halas, Mohács, stb. is szerepelt társulata. 
1909-ben felavatta a szentesi Tóth Jó -
asef-színházat. 1909-ben elvitte társulatát 
Sarajevoba, egy havi vendégjátékra, ahol 
a társulatnak nagy sikerekben és ünnepel-
tetésben volt része. 1911-ben a budapesti 
Royal Orfeum főrendezője lett. 1914-ben 
mint hadnagy vonult be, mint százados 
tér vissza és újra résztvesz a színészeti 
közügyekben. 1920-ban az újpesti Blaha 
Lujza-színház főrendezője lett. Ez évben 
tanára már a Eákosi-színésziskolának is, 
ahol azóta állandóan működik, jeles gár
dát nevelve a magyar színészetnek. 1922-
ben a budapesti Blaha Lujza Színháznál 
működik, mint főrendező. 1928-ban gyűj
teményes kötetben adta ki összegyűjtött 
magyar nótáit. Ennek a lexikonnak is 
munkatársa. 

Farkas Ferenc,' színész, sz. 1889. okt. 
2 4 ^ , Sopronban. Színpadra lépett 1913. 
nov. havában. 

Farkas (Kimpán) György, színész, sz. 
1831-ben, Dobokán (Belsőszolnok). Színi
pályára lépett 1852-ben, Szuper és Szől-
lőssy egyesített társulatánál. 

Farkas Ida, színésznő, sz. 1894. okt. 
17-én, Kerkákutason, Zala megyében. Szí
nipályára lépett 1918. jan. havában. 

Farkas Imre, (nagybégányi),. honv. 
miniszteri tanácsos, író, sz. 1879. máj. 
l-én, Debrecenben. Jogi tanulmányait 
Debrecenben és Budapesten végezte. A 
honvédelmi minisztériumba került és mint 
miniszteri tanáraos ment nyugalomba. 
Mint lírai költő nagy népszerűségié tett 
szert. Verseit országszerte olvassák és 
szavalják. 1926. május 16-án megvá
lasztották a Magyar Műkedvelő Egye
sületek Országos Szövetsége elnökévé. 
Színművei: »Jön az ídvezítŐK, dramo-
lett. Kolozsvár. »Jeanette«, párizsi törté
net 1 felv. Bem. 1905. ápr. 27. Népszín
ház. »Lavotta szerelmes, opera 3 felv. Sssö-
vegét írta: Bérezik Árpád, zen. szerz.: 
Hubay Jenő. Bem. 1906. nov. 17. M. 
Kir. Operaház. »Iglái diákok«, diáktörté
net dalokkal, 3 felv. Bem. 1907. okt. 7. 
Kolozsvár.. (Felújítottta a Budai Színkör 
1909. szept. 11. 1924. nov. 26-án a Vá
rosi Színház is bemutatta. [Szerb nyelven 
előadták Nagykikindán, 1926. márc. 23.])., 
»Szentgalleni kaland«, dalosjáték 3 felv. 
Bem. 1909. okt. 23. Kaposvár. »Narancs-
virág«, operett 1 felv. Bem. 1910. nov. 24. 
Uránia Színházban a Király Színház 
együttese. »Hamupipőke«, mesejáték 3 
felv. Társszerző: Bakonyi Karoly, zen. 
szerz.: Buttykay Ákos. Bem. 1912. okt. 
26. M. Kir. Operaház. »A hónapos 
szoba«, vj. Bem. 1913. szept. 20. Víg
színház. »Túl a nagy Krivánon«, éne
kesjáték 3 felv. Bem. 1918. júl. 23. 
Budai Színlíör. Í00-ik előadása: 1918.,okt. 
14. 150-ed8zer: 1920. jún. 10. adták. 
»Pünkösdi rózsa«, operett 3 felv. Táxs-
szerző: Bródy István. Bem. 1920. jan. 3. 
Eevű Színház. »Dehrecenbe kéne menni!«, 
énekesjáték 3 felv. Bem. 1920. aug. 6. 
Budai Színkör. »MajálÍ8«, vj. 3 felv. Bem. 
1921. ápr. 2. Várszínház. »Boszporu8«, 
szmű. Társszerző: Lengyel Menyhért (Bécs, 
Volksbühne). »A kis kadét«, operett 3 felv. 
Bem. 1921. aug. 9. Budai Színkör. (25-ifc 
előadása: 1921. szept. 1.) sRózsika, lel-
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Farkai Irma Farkas Jozefin 

kem«, operett 3 felv. Bem. 1920. aug. 11. 
Ü. 0. »A DÓtás kapitáaj«, operett 3 felv. 
Bem. 1924. okt. 10. Fővárosi Operett 
Színház. 100-adezor: 1925. jaii. 16. »Má-
jusi mu^ikatí, fővárosi életkép 3 felv. 
Társszerző; Harsányi Zsolt. Bem. 1925. 
máj. 2. Renaisaance Színház. »Á királyáé 
rózsája«, daljáték 3 felv. Bem. 1926. febr. 
12. Király Színház. 100-adszor: 1926. jún. 
2. »I?.epűl}, Fecském!«, operett 3 felv. Bem. 
1927. márc. 5. U. o. »A cseregyerek« 
(előbbi címe: »Debrecenbe kéne menni!«), 

dalosjáték 3 felv. Bem. 1927. jún. 4. Vá
rosi Színház. »A Gyurkovics fiuk<(, dalos-
játék 4 felv., hat képben. Városi Szín
ház, 1928. ápr. 7. »Szupécsárdás,« operett 
3 felv. Bem. 1929. febr. 28., Vároai 
Színhez. 

F a r k a s i n n a , színésznő. (Lásd; Derzsi 
Farkas I.) 

Farkai* Is tván, színügybarát, sz. Pé
csett, meg'h. 1881. máj. 4-éu, u. o. 1848— 
49-ben honvédtiszt. 1877. febr. 21-én kelt 
végrendeletében a 9. pontban ezer forin
tos alapítványt tett a ISTemzeti Színház ré
szére, neje, RatJcó Ilona nevével kapcso
latban, hogy ez összeg kamatait minden év 
április 6-án azon törekvő, fiatal színész
nek adassanak át, kit pályatársai erre leg
érdemesebbnek jelölnek ki. Miután ennek 
az alapítványnak a kamatai idővel olyan 
jelentéktelen összegre zsugorodtak, hogy a 
Xemzeti Színház véleménye szerint ez nem 
állott arányban a díj erkölcsi értékével, 
ennélfogva két ezüstgyűrűt készítettek, egy 
nőit éfi egy férfi gyűrűt, hogy ezentúl a 
a Farkas—Raíkó-Mj jutalmazottjai ezt a 
gyűi-űt kapják a díj mellé. A gyűrűket 
mindenki két évig viseli, azután tovább 
kerül azothoz, akik a következő években 
a díjat kapják, vágyig vándordíj jellege 
van. Eddig a Farkas—^Ratkó-díjat a kö
vetkezők kapták meg; 1884: MihályfiKá
roly; 1885: Fáy Szeréna; 18S6: Alszeghy 
Irma; 1887: Palotai Piroska; 1888: Hor
váth^ Zoltán; 1889: Dömjén Rózsa; 1890 
Zilahy Gyula; 1891: Boér Hermin; 1892 
Császár Imre; 1893: György Ilona; 1894 
Latabár Eálmán; 1895: Maróthy Margit; 
1896: Dezső József; 1897; Ligeti Ju 
liska; 1898: Bakó László; 1899: Nagy 
Ibolya; 1900: Paulay Ede; 1901: Ró

zsahegyi Kálmán; 1902: Tuboly Klemen-
tm; 1903: Mészáros Lajos; 1904: Paulay 
Erzsi; ,1905: Szőke Lajos; 1906: Demjén 
Mari; 1907: Hajdú József; 1908: Vá-
radi Aranka; 1909: Mészáros Alajos; 
1910: Aczél Ilona; 1911: Garamezeghy 
Sándor; 1912: Kelemen Mária; 1913: 
Lubinszky Tibor; 1914: RososGizi; 1915: 
Gabányi László, 1916: Mátray Erzsi; 
1917: Pataki József; 1918: Ághy Böske; 
1921: Szathnaáry Lajos; 1923: N. Tas-
nády Hona; 1934: Onódi Ákos; 1925; 
Somogyi Erzsi; 1926: Turányi Alajos; 
1927: Vándory Margit; 1928: Hosszú 
Zoltán; 1929: Szabó Margit. 

F a r k a s J a n k a , színésznő, sz. 1867. 
máj. 25-én, Kolozsvárt. Színpadra lépett 
1882. márc. 1-én, u. o. 

F a r k a s János , (nemes abnidbányai), 
úttörő színész. A pesti egyetemen tanult. 
1799. november—december havában és 
1800-ban Kolozsvárt játBzik. 1807-ben a 
pesti Rondella-színház tagja. DeK terme
téért és kifejezésteli arcáért kartársai a 
»szép« melléknévvel ruházták fel. Hős és 
szerelmes szerepeket játszott, de mint Dé-
lyné írja naplójában, nem az tette orszá
gos hírűvé nevét, hanem gyönyörű szép 
magyar tánca, azok a délceg palotások, 
magyar szólók, verbunkosok és toborzók, 
melyeknek látására a hetedik vármegyéből 
is eljött az akkori előkelő magyar társaság. 
Mint a székesfehérváii színtáraulat tagja 
halt meg Abrudbányán, hol betegsége 
miatt maradt vissza; 1820. júl. 12-^n az 
ottani német színészek temették el. — 
Neje: Fodor Klára, színésznő. — Leánya: 
Szathmáry-Laikóczyné. (Szathmáiy Árpád 
édesanyja. [Lásd: Szathmáry Dánielné].). 

F a r k a s Jenő , színész, sz. 1867-ben, 
Halmihmi, Színpadra lépett 1883. okt. 
1-én, Pesti Thmz Lajosnál. 

F a r k a s Jozefa, színésznő, a Nem
zeti Színbáz tagja, ahol mint vendég 1855. 
szept. 1 4 ^ lépett fel a »Falura kell 
menni« c. vígjáték Zimmemé eaerepóben. 
Mint az intézet tagja hunyt el, 1859. jái. 
havában. 

F a i ^ a s Jozefíu, karénekeenő, 1893. 
szept. 1-tŐl a M. Kir.. Operaház tagja 
volt. 
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Farkas József Farkas Ödön 

Farfcas József, (másnéven sBorzaB-
Parkas), az úttörők jeles táxicosszínésze, 
Bz. Gyöngyösön. 1813-baa lépett a pályára. 
Működött Kolozsvárott (1821—1833— 
1834—1851). 1825-ben Pozsonyban van, 
a királyné koi-onázása alkalmával bemu
tatta magyar táncát. I. Ferenc király 
megdicsérte, nagyon tetszett neki a láb-
ujjíiegyen bemutatott táne és F . 500 frt 
jutalmat kapott. Külföldön is ismertté 
tette a magyar táncot és dicsőséggel tért 
haza. 1829. jún. 26-án Pesten is fellé
pett a »Vóletlen vőlegény« c. saját táncá
ban. A »Haszno8 Mulatságok« 1832. évi 
26. száma íg7 ír róla: »1832. március 
10-én Bétsben Attila-dolmányban s kar
dosán jelent meg a magyar tájitzban ko
szorút nyert liazánkfia a üézŐ helyen. JNIajd 
kardját leoldván, Biharinak nemzeti mu
zsika darabja alatt tünteté ki a nemzeti 
tántznak minden szépségeit. Könnyű moz
gás, nemes magatartás bélyeg-ezék az elő
adást ; nevetséges ugrások, melyeket ha
sonló mutatványkor eddig mint múlhatat
lanokat fcötének a magyar tántzhoz, itt 
nem jövének elfí. Egyszóval: a tökéletes 
rsnek-tántz "azon ditsekedve emlegethető 
Ítéleteket nyerte meg a bétaiefcnek, hogy a 
valódi magjai" tántznak példáját most lát-
haták Ők elŐ8zÖr.« 1838-ban a JSTemzeti 
Színházho?! került, onnan ismét vidékre 
megy, később Szó'llőssyvel versenyre lé
pett, de ez Őt legyőzte. Az 50-es évek
ben hunyt el. 

F a r k a s József, színész, sz. 1898. aug. 
2-áu, Nagykárolyban. Színpadra lépett 
1933. aug. 31-én. 

F a r k a s Karolin, színésznő. Színi
pályára lépett 1866. okt. 1-én. 

F a r k a s Lajos, színész. Színipályára 
lépett 1867. jún. 17-én. Neje: Ferenczi 
Cecilia, szín^znő. Színipályára lépett 
1847. máj. 14-nén. 

Farkaid Lajos. (»8aóp<í melléknévvel), 
színez és súgó, sz. 1800-ban. 18 éves ko
rában lépett a színipályára. Kolozsvárott 
működött 1824-ben, azután 1838-tól 
lS49-ig; innen a Nemzeti Színházhoz 
szerződött, 1851-ben újra Kolozsváj-ott van, 
ahol hősi és szerelmes szerepeket játszik 
és egyúttal rendező is. Sokat betegeske

dett és aszkórban hunyt el, 1852. márc. 
21-én. jNIunkája: »Erdéhi magyar nem
zeti színházi zsebkönyv.c- (Kolozsvár, 
1842—1843.) — Testvére: Farkas Lujza. 
(Szathmáiy Dánielné. L. o.) 

F a r k a s (Leitner) József, színészj sz. 
1860-ban, Kecskéméien. Színipályára lé
pett 1881-ben, Jakab Lajos társulatánál. 
Neje: Hoskó JSina, színésznő, sz. 1865-
ben, Nagt/kőrösöv, majd 1852. okt. havá
ban lép színpadra, Mikló:>sy Gl-yula társu
latánál. 

F a r k a s Lujza, színésznő. (L.i Szatíi-
máry Dánielné.) 

F a r k a s Már ia , színésznő, sz. 1899. 
aug. 5-én, Budapestéit. Színpadra lépett 
1922. júl. havában. 

F a r k a s Mihály, színész, sz. 1877. 
szept. 28-án, SajószentpHa'en. Színipályára 
lépett 1897-ben, Kiss Pál színiguegató-
nál, Eperjesen. Onnan Pozsonyba szereő-
dött, Relle Iván magyar- és németnyelvű 
színigazgatásához. 14 évig mint színész és 
énekes kisebb-nagyobb társulatoknál mű
ködött : Miskolc, Szabadka, Pécs és Erdély 
majdnem minden városában. 1912-ben 
színigazgató lett és 10 évig Felsőmagtyar,-
ország nevezetesebb városaiban (Eima-
szorabat, Eozsnyó, Dobsina, Selmecbánya, 
Körmöcbánya, Turócszenhnárton, Balassa
gyarmat, Salgótarján, G;v^ngyös, stb.) mű
ködött. 1927-ben n3"ugclíjba ment. Neje: 

.Aradi Gizi (1. o.), mint anyaszínósznő 
működött, később szintén nyugdíjba ment. 

F a r k a s Nina, színésznő, sz. 1863-baai, 
Titrterebesen, Ugocsa m. Színpadra lépett 
1882-ben, Völgyi Györgynél. 

F a r k a s Ödön (felsőgeliérdi), isene-
szerző, sz. 1851-ben Jássímoiwstofon, 
megh. 1912. szept. ll-en, Kolozsvárt. Kez
detben technikai pályára készült, zenei haj
lamai azonban az 1875-beu ráegnyilt bu
dapesti Zeneakadémiára vitték, ahol a ze
neszerzési tanszakot végezte sikerrel. Ta
nulmányai befejezése után lS79-ben a ko
lozsvári zeneiskola igazgatói állását nyerte 
el. E. szervezte a kolozsván filharmóniai 
társaságot és éuektanítási módszerével va
lóságos iskolát csinált. P. mint zeneszerző 
is jelentékeny sikereket ért el, zea^ari 
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műveken, dalokon és kórusokon kívül több 
operát is írt. Első műve, a »Baja<iér« 
című egyfelvonásos opera, a Budai Szín
körben^ 1876. aug. 23-án került színre, 
két másik, az elsőnél nagyobb dalművét, 
a »Vezeklőí<-ket és a sTetemre hívás<í-t 
pedig a budapesti Operatáj; adta elő. 
(1894. ápr. 24., 1900. szept. 5.) 1881-
ben a Nemzeti Színház karmestei« volt. 
Egyéb munkái: »Eadó és üonkacc, ope
rett, 1872. »Tündérforrás««, opera, 1893. 
Kolozsvár. sBalassa Bálinti, opera 3 felv. 
Szövegét írta Hamvas József. (Átdolgozva 
Tóth Kálmán »Dol>ó Katicá«-jál>ól.) Bem. 
1896. jan. 16. M. Kir. Operaház. 1906. 
március havában a zenészét és zeneoktatás 
terén szerzettt érdemei elismeréséül a Fe
renc József-rend lovagkeresztjével tüntették 
ki. Mint énektanái- a legkiválóbb volt, ta
núsítják könyve (Az énekhang) és hírneves 
tanítványai: B. Sándor Erzsi és Székely-
hidy Ferenc dr. (L, o.) 

F a r k a s Pál , színész, sz. 1876. júl. 
6-án, Budapesten. Színpadra lépett 1912. 
szept. havában. 

F a r k a s Pá l dr., író, politikus, sz. 
1878-ban, megfa. 1921. ápr. 22-én, Bu
dapesten. Irodalmi munkásságát novellák
kal, regényekkel és társadalomtudományi 
tanulmányokkal kezdte. Elbeszélései közül 
különösen népszerükké váltak a békebeli 
egyéves önkéntesi életről rajzolt novellái, 
tanulmányai közül pedig a francia forra
dalom, a magyar szabadelvűsig s a X I X . 
századbeli osztályharcok köréből írt köny
vei. Színműirással is sikerrel foglalkozott. 
j)01ga« c. színműve 1905. márc. 24^n ke
rült színre a Nemzeti Színházban. Ugyan
ott adták »Ghiberti gróf«-ját 1910. okt. 
7-én. »Konventbizto8<í c. színdarabja 1913. 
jan. 10-én, a Nemzetiben. »A varsányi 
csataí<. a Magyar Színházban 1913. okt. 
24-én aratott sikert. 1910-ben a Petőfi 
Társaság tagjává választották s .ugyancsak 
ebben az esztendőben jutott mandátum
hoz a szászvárosi kerületben. 

Farfcas—Eatkö-díj . (L. Farkas Ist
ván.) 

F a r k a s Sándor (bölöni), kir. kor
mányszéki fogalmazó, a Magyar Tud. 
Akadémia levelezőtagja, sz. 1795. dec. 

14-én, BÖlönben, Háromszék ra., megh. 
1842. febr. 3-án, Kolozsvárt. 1805-ben 
Kolozsvárott, majd 1817-ig a marosvásár
helyi táblánál törvényt tanul. 1836. ápr^ 
6-án a kolozsvái-i színházi bizottság toll
vivő titkárnak nevezte ki. 

F a r k a s Sándor dr., fővárosi orvos, 
megh. 1903. júl. 28-án, Budapesten. A 
Nemzeti Színháznak orvosa volt 30 évig-. 

F a r k a s Sándor, operaénekes, a M. 
Kir. Operaház tagja, sz. 1891. jún. 25-éin, 
Keselly^me^i (Máramaros megye). A ze
neakadémiát Budapesten végezte, 1911-ben. 
Kolozsvárott lépett fel először dr. Jano-
vics Jenő társulatánál, Delibes: »Lakmé« 
c. operájában NüakaHiá-t énekelte. Ko-
lozs^'árról a budapesti M. Kir. Operához 
szerződött. A »Traviatác<-ban Germont sze
repében nagy sikert aratott, 1917. jan. 
6-án. Külföldön is vendégszerepelt, több 
előkelő német színpadon. Budapesten sok 
hangversenyen vett részt. FŐbb szerepei: 
OtheUo, Jago, Don Jüan címszerepe, »Bo-
hémek<í-beu Marcel, »Lakmé«-ban Nila-
kalha, »Tannhauser«-ben Wolfram, »Sába 
királynŐ«-jében Salamon, »Traviatá«-ban 
Germont, »Figaro«-baa AJmaviva, »Bajaz-
zók«-ban Tonio, »Mignon«-ban Lothario, 
a »Bolygó hollandi« címszerepe, »Tctö-
cá«-ban Scarpia, a »Hegyek aljání<-ban 
Sebastiano, »FaIstaff<í-ban Ford, »Farsangi 
lakodalom«-ban Zoltán, Petur bán, stb. 

F a r k a s Viktor. Színműve: »Mucus«, 
vj. 3 felv. Bem. 1920. jan. havában, Kecs
keméten. 

F a r k a s (Wolff) Gusztáv, színész, sz. 
1852-ben, Budán. Színész lett 1879-ben, a 
Népszínháznál. 

F a r k a s (Wolf) Károly, operaénekes, 
a régi Nemzeti Színház ta^ja, sz. Pesten, 
megh. 1907. jan. közepén, Bécsben, teljesen 
elhagyatva. ElsŐ Nemzeti Színházi fellé
pése 1845. nyáraelő havában volt, mint 
a bécsi Tíarinthiai-kapu melletti színhá-z 
tagja. Erről a fellépéséről így emlékezik 
meg a »Honderű«: »Szívhez szóló kelle
mes és — ha magasban nem jár — elég 
erős hang, a legszebb magyar kiejtés, pél
dául szolgálható érthetőség s iskola m ^ -
annyí ajánló kedveitető tulajdonai.* Mint 
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szerződött tag 1846. tavaazhó 24-én lé
pett először fel a Nemzetiben a »Borgia 
Lucretiáí<-ban, a Gennaro szerepében. 1851. 
április havában megvált a Nemzetitől és 
külföldre ment, így többek között 1856-
ban a bécsi udvari operánál, 1857-ben a 
berlini udv. operánál működik. 1862-ben 
énektanár Bécsben és ezen a téren nagyon 
értékes sikereket ért el. Többek között 
Geistinger Mária és Hilgermann Laura 
is növendéke %'olt. Szerepei: Hunyadi 
László, Izmail (Nabukadnozor), Lyonéi 
(Mártha), Foscari Jakab (Két Foscari), 
Dom Sebastian, Elvino (Alvajáró), Ist
ván herceg (Báthory Mária), Olaf herceg 
(Báléj) stb. 

Farmosi Sándor, színész, sz. 1882. 
aug. 15-én, Tápiószelén, megÜi. 1910. júl. 
29-én, Mosonyban. Színpadra lépett 1900. 
szept. havában. 

Fasor-Kabaré . Budapesten, az Aréna-
úton megnyílt 1918. máj. 17-én. FennáUt 
3 nyári idényen át. Igazígató Vpor Jú-
ssef. Művezető Balassa Jenő. Tagok: 
Vendrey Ferenc, Rajna Alice, Marosi 
Adél, Kovács Juci, Bársony István, Ür-
mössy Anikó, Mály Gerő, Kökény Ilona, 
Jákó Amália, Kertész Dezső, Békefi 
László, 'Paulay Erzsi, Hegedűs Gyula. 
Zenei vezető: Marton Géza. 

Fáske r ty Mária, színésznő, sz. 1893. 
ápr. 16-án, Máj'iaradnán. Színipályára lé
pett 1911. szej>t. havában. 

Fatinitza. Operettt 3 felv. Francia 
szövog után írták: Zell F . és Genée K. 
Ford.: Rákosi Jenő és Evva Lajos. Ze
néjét szerz.: Souppé Ferenc. Bem. 1876. 
máj. 2e-án, a Budai Színkörben, Gerőffy 
Andor társulatánál. Főszereplők: Fati
nitza : Geröffyné; Hercegleány: Roth 
Etel; Hírlaptudósító: Balogh, stb. A Nép
színházban 1880. ápr. 30-án adták elő
ször, ezzel a szereposztással: Timonfej Gav-
rilovics Kancsukof: Solymossy Elek; Lidia 
Iwanowna Usakow: Sziklai EmiUa; Iccét 
basa: Együd István; Vaszil Andrejevics: 
Kovács István; Oszip Vaszilovics: Egri, 
Sztejpáu Szidorevics: Komáromi L, Vla
dimír Dimitrovícs Szamojkov: Abonyiné; 
Golez Julián: Kápolnai János. 

F á t r a i (Lédermüller) Gyula, színész, 
sz. 1869-ben, Várpalotán, Veszprém m. 
Színpadra lépett 1887. áp. 6-án, Polgár 
Sándornál. 

Fátyol Hedvig, színésznő, sz. 1890. 
niárc. 23-án, Budapesten. Színpadra lé
pett 1909-ben. 

Fátyolfűggöny. A nyíltszíni változá
soknál használatos függöny neve, mely 
sűrű fátyolszövetből készül; gyors díszíté
seknél — midőn szerzői utesítás szerint 
az előfüggönynek nem szabad lemennie — 
ezt a íüggönjt bocsátják le. Részben .arra 
szolgál, hogy ezzel idomulást jelezzen, rész
ben pedig hogy a következő képet akadály
talanul be lehessen díszíteni. A kiállításos 
daraboknál régente sűrűn szerepelt a F . 

Faun—Kabaré . Budapesten, a Drechs-
ler-vendéglŐ (Andrássy-ut) helyiségében 
Lénárd Béla igazgatása alatt megnyílt 
1922. szept. 23-án. (Nemsokára megszűnt.) 

F a u r e (for) J e a n Baptis te , fr. ének
művész, sz. 1830. jan. 15-én, Moulms-haú. 
Párizsban tanult. 1852-ben az ottani Víg-, 
1861—76-ban a Nagyopera ünnepelt bari
tonistája volt. Nálunk a Népszínházban 
1878. ápr. 17-én lépett fel a »Hamlet<c 
opera címszerepéhen. 

Faus t . Drámai költemény 5 felv., elő
játékkal. Irta: KUngemann, fordította: 
Komlóssy Ferenc. Előadták Pesten, 1827-
dec. 5-^n. A Nemzeti Színházban 1839. 
augusztus 19-ón volt a bemutatója. Mint 
Goethe tragédiáját Dóczy Lajos forditásá-
sában a Nemzeti Színház 1887. április 
1-én iktatta műsorába, Paulay Ede igazga.-
tása alatt. A szereposztás ebben az előadás
ban a következő volt: Faust: Nagy Imre; 
Mefisztó: Gyenes László; Margit: P. Mái'-
kus Emília; Márta: Vizváryné. Ebben a 
szereposztásban egy évad alatt tizenkét elő
adást ért meg a »Faust«, ami akkoriban 
igen nagy szám volt, a mű tehát föl
tétlenül nagy sikert aratott. 

Tizen'há.rom évvel később, 1900-ban, 
Tóth Imre rendezésében újította fel a 
»Faust« előadását a Nemzeti Színház. A 
szereplők a régiek maradtak, csak a cím
szerepet, amely Nagy Imre halálával el
árvult, vette át maga Somló Sándor, a 
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színház igazgatója. Tiz évrel később Tóth 
Imre igazgatósága alatt került Ismét fel
újításra a dráma. Ez az 1910. ápr. 6-án 
tartott repríz teljesen új szereplőket hozott. 
A címszerepben Odry Árpád lépett fel, 
Mefisztó szerepét Pethes Imi'e játszotta, 
Margit Váradi Aranka volt és Márta sze
repében Nagy Ibolya lépett fel. Goethe 
drámai költeményét Csathó Kálmán ren
dező huszonegy képben hozta ekkor színre. 
Ezután csak Í918-ban újították fel ismét 
a »E'au8t«-ot, amikor a címszerepet Be
regi Oszkár vette át. Ebben a szezonban 
tizennégy előadást ért meg a darab. Az
után 1922. ezept. 18-án játszotta a Nem
zeti Színház Goethe művét, ugj'ancsak 
Dóozy foi-dításáljan, de már Hevesi Ssín-
dpsr rendezői módosításaival. Eaust ekkor 
ifflnét Ódrj^ Árpád volt. Mefisztó "Pethes 
Imre, Margit Váradi Aranka, Márta sze
rbjében pedig ekkor is Nagy Ibolya lé-
pfftt fel. Ez volt a »Paustíc kiiencrvxn-
negyedik előadása a Nemzeti Színháziban. 
Hevesi Sándor új rendezésében és Kozma 
Andor fordításában az elsŐ és második 
péaznek egj estén való bemutatásával elő
adták 1927. máj. 30-án. Ekkor Abonyi 
G«za játszta a címszerepet, Mefisztó: Pa-
lágyi Lajos, Margit: Váradi Aranka, He
léna : Aozól Ilona, Márta: Fáy Szeréna 
veit. Vidéken: Kolozsvárott bemutatták 
1876. jan. 8-án, Débi'ecenhen 1887. máu-
eius elején, Nagyváradon 1887. deo. 3-án, 
Aradon 1889. febr. 7-én ment először. 
A Magyar Színházban 1909. nov. 13-án 
mutatták be, ezzel a szereposztással: Faust: 
TíH-zB Jenő; Mefisztó: Sebestyén Géza; 
Wagner: RéÜiey Lajos; Valentin: Papp 
Milaály; Fiatal tanítvány: Tarnál Ernő;; 
Siebel: Dobi Ferenc; Brander: liátkai 
Márton; Prosch: Z. Molnár László; Alt-
mayer:' Körmendy János; Öreg paraszt: 
Kürti József.; Marg'ií:: Nagy Teréz; 
Mártfca: Forrai Róza. Operai feMolgOzás-
htm 1863. azept. 2-án került először színre, 
a Nemzeti Színházban. I r ta : Barbier és 
Carré, ford.: Ormm/ Ferenc, zenéjét szerz.: 
Gounod. Szereposztása: Faust: Pauli Ri
chárd; Mephistofeles: K&zeghy Károly; 
Margit: Carina Anna; Valentin: Simon; 
Wagner: Kaozvinszky; Siebel: Huberlda; 
Mártha: Hofbauer Zsófi. A műsoron ösz-
sz^en 204-8zer szerepelt. A M. Kir. Opera
házban 1884. okt. 2-án volt a bemuta

tója, ezzel a szereposztá-ssal: Faust: Perotti 
Gyula; Mefisztó: Odry Lehel; Margit: 
TuroUa Emma; Valentin: Bignió Lajos; 
Siebel: Stoll Gizella; Mártha: Saslehner. 
Emma. lOO-ik előadása 1902. szept. 17-én 
volt, amikor Faustot Kerté-s^. Mefisztót 

200-il: előadása 1920. szept. 24:-én voir. 
A VíÍJ osl Színház is többször adta. 

Zenét írtak Faustra leghíresebb meg
zenésítő jén, Gounodon kívül: Georges 
Lickl 1815-ben; Seyfried lovag' 1820-ban; 
e%j Bishop nevű angol 1825-ben; a né
met Eberweiu 182G-ban. 

Pái'izsban 1827-ben nmtattak be egy 
különös Faust-operát, amelynek szövegét 
Théolon és Gondelier írták, zenéjét [^edig 
valami Béancourt állította össze különféle 
francia operált zenéjéből. 

Faust megzenésííői: Peellaert háxö, a 
nagy Schubert, Bertin kisasszony (1H31.); 
Lindpaitner, Radzi-will herceg, Sietz, 
Kreutzer Konrád németek; a belga Gré-
goir; a párizsi Cohen Henrik; a londoni 
Hughe Pierson. A norvég Lassen Edvard 
művét 1874-ben mutatták be a weimári 
színpadokon s ma is tartja még magát a 
német színpadokon. Ne feledjük Liszt 
szimfóniáját s a három híres Faust-nvi-
tányt: Schulz 1810, Hiller 1831 -s Wag
ner Richárd 1841. Bármily különös, balett 
is készült a Faust-poémára, az Adam 
Adolfé, amelyet 1833-bán mutattak be a 
londoni King's Théatre-ben francia tán
cosok és táncosnők. 

Befejezetlen Faust-zenetervek K vannak. 
Beethoven, miután zenét szeiifKtt Groethe 
»Egmont«-jára, foglalkozott Faust m ^ -
zenésítésével, de abbahagyta. Mendelssohnt 
is csábította Goethe .hőseinek bája és ha
talmas ereje; Rossini is készülődött Faust
operára, amelyhez szöveget Dumastól kért, 
de miután Veron doktor, az Opera-igaz
gatója olyan kelletlenül fogadta »Tell Vil-
mos«-át, leuiondoft tervéről. Párizsban 
1859. márc. 19-6n mutatta be Gounod 
operáját a Théátre Lyrique. 500-ik elŐadás 
1887-ben, 1000-ik előadás 1S94. dec. 
14. A bécsi állami operában 1925. decem
ber 21-én 200-ik előadásban a vezet&zere-
pet, Margarétát Németh Mária énekelte. 
(L.: ))PestÍ Hirlapíc, 1925. dec. 23.) 
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