
Szentpétery Zsigmond 

Szentpétery Zsigmond. Az úttörő lel-
Ices színészgárda egyik legrokonszenve
sebb alakja, a régi Nemzeti Színház 
alapító tagja és majdnem 3 évtizedig 
annak oszlopa, született 1798 július 
Sl-én, a szabolcsmegyei Rohod község
ben, ahol atyja nemes származású re
formátus pap volt. Középiskolai taaul-
mányait Sárospatakon és Debrecenben 
elvégezve, baráti és rokonai ellenzése 
dacára elhatározta, hogy színésszé lesz. 
Szülei természetesen hallani sem akar
tak ezen eltévelyedésről, hiszen ők a 
papi pályára szánták az értelmes ifjút, 
•ő azonban követi szíve vágyát — és szí
nész lesz a Lángh Ádám és Udvarhelyi 
Miklós együttes direkciónál, ahol 1815 
-augusztus 19-én már fel is léptetik 
Moliére-nek azon időben egyik közked
velt darabjában, a Sganarelle-ben, mely
ben Perrin pór fiút játszta Udvarhely 
közönsége előtt, majd nemsokára sze
relmes szerepeket osztott rá az igazga
tója és e szalmiában is megállta a he
lyét. Mint minden iwvicius: ő is szor
galmasan tanult; első feladatául tűzte 
"ki, hogy az alakokat, amiket eljátszandó 
volt: az életből iesse el és azokat sok 
-eredetiséggel is vitte színpadra; így ha-
;mar nyílt alkalma oroszlánkörmeit 
megmutatni, miért is igazgatója foko
zatosan jobbnál-jobb szerepeket ad neki, 
m.iket sok ambícióval játszott eh Ezen 
közben sokat nélkülözött, mint ahogy 
Déryné írja: Udvarhelyi Miklóssal, 
Fáncsyval, Kilényi Dáviddal nem tudott 
kosztot, lakást fizetni, ezért együvé 
Tnentek lakni a színházi öltözőben (Pes
ten). Egy ízben arra határozták el ma
gukat, hogy a gyomor korgását radiká
lisan fogják lecsillapítani. Ugyanis nap
pal elmentek a kertekbe retekrekvirá-
lási szemlére, hogy éjjel aztán kihuzo-
gálják a helyükből. Ki is huzogálták, de 
csalódtak, mert a reteknek vélt zsák
mány nem retek volt, hanem savanyí
tani való kerek répa! 1822-ben Kilényi 
(Kocsis) Dávidnál működött, Győrben 
és ott is elismerést vívott ki talentumá
val; s aniíg sorsa arra kényszerítette, 
hogy a vidéken hirdesse a nemzeti 
nyelv zengzetességét és kultúránk fen
ségét, mindig elsőrangú igazgatóknál 
találjuk és egyúttal a rendezés munká

ját is ö vállalta el. E vándorélet mind
addig tartott, amíg Pestmegye a budai 
színházat pártfogás alá nem vette; ami 
nemsokára be is következett. Nevezete
sen gróf Széchenyi István akkori tábla
bíró közbenjárására 1834-ben megen
gedte a kassai színtársulatnak, hogy 
Budán játszhassék: ekkor Szentpétery 
már elismert jó színész hírében állott, 
nejével egyetemben, — három évvel ké
sőbb pedig, 1837-ben, midőn a Nemzeti 
Színház megnyílt, jó híre eljutott ide is 
és Bajza József igazgató sietett őt is 
leszerződtetni. Első szerepe mindjárt a 
megnyitó előadás „Belizár" című szo
morújátékában Justinian keletrómai 
császár volt. Ezután áttért a vígjátéki 
kedélyes apák, nagybácsik szerepkö
rére, melyben tökéletes, nagy művész 
volt, azonkívül egyéb válfajokban is je
leskedett. Nem volt tudományosan kép
zett ember — írja róla Molnár György, 
— de lángesze és különösen finom mű-
érzékével túltett minden esztétikuson, 
minden előadó mesteren; ilyen volt a já
téka is: tele finomsággal, értelemmel, 
plasztikus kifejezéssel, kedélybeli köz
vetlenséggel s a legapróbb dolgoknak is 
világos kiemeléssel. Nemcsak játszta, 
de magyarázta is szerepeit. A lelkiálla
potok mélyen rejtett helyzeteit, átme
neteit mimikával úgy tudta rajzolni, 
festeni, hogy azok némán is beszéltek 
és ami más előadónál elmosódott vagy 
elveszett: őnála az jelentőssé vált. Pa-
rodisztikus vonásokat sohasem használt, 
mert a művészetet komolyan vette, fen
ségében mélyen tisztelte. Mindig és 
mindenben jellegzetes és stílszerű volt: 
hangban, gesztusban, játékban, öltözkö
désben, maszkban, mozgásban. Játéká
val diszkrétebb előadásra birta a színé
szeket és eszerint e téren méltán mond
hatjuk, hogy híres elődjével. Kocsi 
Patkó Jánossal együtt reformátor volt. 
Az életben is olyan alak volt, hogy 
majd alispánnak, majd püspöknek néz
ték, legalább így olvassuk ezt Szi^igeti 
emlékirataiban. Ugyanis megtörtént 
vele, hogy midőn egyszer Bartay And
rással, a Nemzeti Színház igazgatójá
val Bécs felé utazott, egy faluban ki
szállván a hintóból, a nép kezet akart 
neki csókolni, mert püspöknek hitte. 
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Egy valódi püspöknek pedig nagyon 
megtetszett méltóságos külseje, azép 
telt arca, s tisztességes köpcössége, 
erővel rá akarta beszélni, hogy legyen 
pappá: „quia habét faciem sacerdota-
lem pulcherimam" (mert igen szép papi 
arca van). Azok az alakok, amiket ö oly 
kiválóan tudott ábrázolni, ma már az 
életben is eltűntek, a színpadon ő utána 
senki sem volt képes azokat olyan ke
déllyel a néző elé varázsolni. De kitünŐ 
volt a francia társalgási darabokban is, 
mint vén piperkőc, bankár, finom, ele
gáns marquis, Falstaff, Nyúzó szolga
bíró („Violá"-ban), Zsiga cigány, Lom-
bai a Kisfaludy-féle „Csalódások"-ban, 
Zách Felicián, Mikhál bán, Filipp sírásó 
(Enzio), Gloster (Lear király) és tö
mérdek más szerepe sokáig nem talált 
ő hozzá hasonló személyesítÖre. Egyéb 
szerepei még: Menenius Agrippa, 
Schmidt Krisztián (Örökség), Miller 
(Ármány és szerelem),.Bácsi (Címsze
rep) és Veszedelmes nagynéni-ben is a 
bácsi, Szirtfoki (Két pisztoly), Vám-
házy (Tündérlak Magyarhonban), Szol
gabíró (Csikós), Szkvir (Londoni koldu
sok). Hunyadi (Kemény Simon) stb. 
Jósága, emberszeretete szinte közmon
dásos volt a színészek világában. írókat, 
színészeket bátorított, pártfogolt és ha 
vidéken vendégszerepelt és felfedezett 
egy tehetséget, fölvitte Pestre, ambíciót 
öntött belé, kitartásra, törekvésre buz
dította. Szentpétery lelkiismeretes ren
dező is volt s minden új darab berende
zése alkalmával a játszóknak valóságos 
előadásokat tartott a darabról, a korról, 
amelyben az játszik, a személyekről, kü
lönösen ha azok.históriaiak voltak. A 
pályán lankadatlan buzgalommal műkö
dött ,43 esztendőn keresztül. Utolsó 
föllépésé 1857 márc. 9-én volt, a Fáy 
András „Régi pénzek" című darabjában 
— mely után betegeskedni kezdett és 
emiatt nyugdíjba lépett 1500 frt-tal. 
1858 dec, 13-án, 61 éves korában agy-
szélhüdés következtében, az egész ma
gyar színészet őszinte fájdalmára, elha
lálozott. Temetése a főváros magyarsá
gának impozáns részvéte mellett tör
tént. Babérral díszített koporsóját 24 
író és színész kísérte utolsó útjára, fák
lyavilágítással. Eltemették Lendvay, 

Bartha és Fáncsy Lajos közelében. Sír
emlékét Kovách András népszerű zene
szerző állította. Leleplezték 1860 ápr. 
28-án. (Kerepesi-temető, XI. tábla, 
II. sor, 6. sír.) Szentpéterynek jóhang-
zásű neve volt a színműírás terén is. 
Az ismertebb darabjai közül a „Parlagi 
Jancsi" bem. 1854 szept. 25-én, a Nem
zeti Színházban, zenéjét szerz. Bognár 
Ignác), „Bíró uram leánya" (bem,. 1856 
márc. 5-én u. o., zen. szerz. u. a.) és a 
„Rokkant huszár", vagy „Tündérek Ma
gyarhonban" című népszínművét sokáig 
adták » Nemzeti Színházban. HOBBZÚ 
ideig a drámabíráló bizottság tagja 
volt. Első neje Borsos Klára, énekesnő, 
kivel 1830-ban lépett házasságra, de 
csakhamar elvált tőle. Második neje 
Borsai Klára, jeles színésznő volt, egy-
időben a kolozsvári fixum-társulat 
tagja. Született 1811~ben. Már 18 éves 
korában működött a pályán. Élte virág
jában, 24 éves korában, 1835 jan. 13-án, 
hunyt el, száraz betegségben, melyben 
8 hónapig szenvedett. Temetésén a bu
dai nemzeti színésztársaság teljes 
számban jelent meg. Nyolc színész fe
kete magyar ruhában, fáklyafénnyel 
kísérte koporsóját, melyet nemesi cí
merével díszítettek. A bécsi kapunál a 
német színtársulat is gyászdalokat éne
kelt. Este a magyar társulat nem tar
tott előadást, ö volt első halottja a 
pesti magyar színtársulatnak. Éder 
Lujza (L. 0.) is a felesége volt, majd 
1852 márc. 30-án újra nősült. Ekkor 
Glatz Franciskát vette nőül, aki Sz. 
halála után 1860 júUus havában Tóth 
Soma színész (L. o.) felesége lett, Sz. 
színműfordításai: „Halifax", vj 3 felv. 
Irta Dumas S. Bem. 1843 május 25-én, 
Pesten. — „Házasság dobszónál", vaude-
ville 3 felv. Leuven és Brunsvick után 
ford. franciából. Zenéje Szerdahelyitől. 
Bem. 1843 szept. 16-án, Pesten. — „Cle-
mentina", vígj. 2 felv. Irta Ancelot. — 
„Utazás Dieppébe", vj 3 felv. Irta Vaff-
land-Fulience. — „Éva", dr. 5 felv. Irta 
Gozlan Leo. — (Arcképe a debreceni 
színpad homlokzatán meg van Örö
kítve.) (Erődi Jenő.) 

Szentpétery Zsuzsika, úttörő színész
nő, Sz. Zsigmond testvérhúga. (Lásd: 
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Egressy Gábomé címszó alatt, I. kötet, 
392. oldal. — Az idézett helyen téve
désből Sz. Zsigmond mint atyja szere
pel, — e hibát itt helyesbítjük.) 

Szép Aladár, színész, szül. 1860-ban 
Szegeden, megh. 1904 nov. 4-én, Buda
pesten. 1881-ben végezte a színészaka
démiát, majd 1882 aug. 1-én Szegedi 
Mihály színigazgatónál játszik először. 
Í884-ben Aradon működött, 1885 szept. 
12-étől pedig Kolozsvárott („Sárga csi

kó" Botos Icig szerepében debütált.) 1886-
88 telén Győrött működött. 1888 júl 10-
én mint a Budai Színkör vendége fellépett 
a „Lili" c. operett Saint Hypothése sze
repében. 1891 máj. 7-én a Nemzeti 
Színház vendége volt a „Mukányi" c. 
Csiky Gergely-féle vígj. Kozák Manó 
szerepében. 1896-ban a megnyíló Víg
színház szerződtette. (Anyja: Mátray 
Lfaura, színésznő. L. o.) 

Szép Ernő, író, színműíró, sz. 1884 
jún. 3-án, Huszton (Máramaros m.). Vi
déken tanult, azután a fővárosban foly
tatta tanulmányait és 19 éves korában 
újságíró lett. Már tanuiókorában írt 
hangulatos verseket és egész fiatalon 
munkatársa volt Kiss József „A Hét" 
című lapj ának. 1911 -ben megj elent 
„Énekeskönyv" c. költeményes könyve, 
1912-ben „Irka-firka", 1914-ben „Sok 
minden", 1916-ban „Élet és halál" c. 
könyve került ki a sajtó alól. Regényei 
közül a „Lila akác" a'legnevezetesebb. 
A Modem Színpad Kabaré részére sok 
tréfát és költeményt írt, ezeket részben 
Nyarai Antal, részben Medgyaszay 
Vilma énekelte. —• Eredeti színmüvei: 
— „Az egyszeri királyfi", mesejá
ték 9 képben, 3 felv. Bem. 1913 dec. 19. 
Nemzeti, Színház. — „Május", játék 1 
felv. Bem. 1918 febr. 19-én a Modem 
Színpad. — „Patika", vígj. 3 felv. Bem. 
1920 febr. 13-án a Belvárosi Színház. — 
„Vőlegény", komédia 3 felv. Bem, 1922 
máj. 3-án a Vígszínház. — „Lila akác", 
szerelmes história 5 képben. Bem. 1923 
okt. 30-án a Renaissance Színház. — 
„Azra", mese 3 felv. A kísérő zenét 
szerz. Lavotta RezsÖ. Bem. 1930 febr. 
7-én a Kamaraszínház. 50-edszer: máj. 
15. „Aranyóra", játék 10 képben. Bel

városi Színház, 1931 február 13. — 
Fordításai: „Hol a férjem?", vígjáték 
3 felvonásban. I r ta : Gandera Félix. Bem. 
1923 febr. 16. Renaissance Színház. — 
„Imádom 1", vígj. 4 felv. Irta: Louis 
Vemeuil. Bem. 1924 okt. 11. Vígszínház. 
— „Téged is!", (ga!), boh. 3 felv. Ir ta: 
Claude Gevel. Bem. 1925 márc. 6. Re
naissance Színház. — „Úriemberek" 
(„Loyalties"), színmű 3 felv. 7 kép
ben, írta: John Galsworthy: Bem. 1920 
szept. 25. Vígszínház. — „A színmű
vésznő" („Comédienne"), vígj. 3 felv. 
I r t a : Jacques Bousquet és Paul Armont. 
Bem. 1925 okt. 10. Vígszínház. — „Jó
nás, Juci, János", víg}. 3 felv. Irta: 
Tristan Bemard. Bem. 1929 nov. 7. Bel
városi Színház. 

Szép Heléna („La belle Helene"), 
nagy, fényes operett 3 felv. SzÖv. írta: 
Halvéy Ludovic és Meilhac. Zen. szerz.: 
Offenbach Jacques- Ford. Latabár 
Endre. — Első magyar előadása Kassán 
volt, 1866 márc. 7-én, midőn ezt a kri
tikát olvashattuk az akkori helyi lap
ban: „Az oly sokszor hirdetett jeles 
műt végre láthatók színpadunkon, 
azonban talán nem sokat veszítenÖnk, 
ha végkép el is maradt volna, hagynók 
mi ezt másoknak. Tagadhatatlan, hogy 
a jeles zene megérdemli a hallgatást, az 
események telt házat csinálhatnak 
ugyan, de semmi jót nem szül megte
kintése. A mű egy kissé bizony unalmas, 
különben az előadás jól ment. Prielle, 
Mindszenti s. a. t. kielégítek a telt há
zat." — („Kassa-Eperjesi. Értesítő", 
1866 márc. 10.) Szegeden: 1867 jan. 24. 
volt a bemutatója, itt Hetényi Antónia 
játszta a címszerepet, SzigetkÖzy Zsig
mond volt Menelaus. — Aradon: 1868 
jan. 8-án került először színre. — Ko
lozsvárott: 1868 ápr. 19-én ezzel a 
szereposztással adták: Szép Heléna: 
Miskovics Irma, Achilles: Széphegyi, 
Menelaus: Szombati Mihály, Augur: 
Odry, Paris: Prielle Pé ter .— Miskol
con: Aradi Gerő igazgatása alatt be
mutatták 1868 aug. 22-én. — Nagyvá
radon: 1869 júl. 29-én adták; főszerep
lők: Szép Heléna: Blaha Lujza, Mene
laus: Vizváry Gy. Paris: Gíerecs János, 
Calchas: Foltényi Vilmos. — Debre-
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cenben 1869 okt. 3-áii került színre; itt 
íi címszereplő szintén Blaha Lujza volt, 
Menelaus: Együd István, Calchas: Fol-
tényi és Paris: Gerecs. — A Várszín
ház 1870 ápr. 30-án tűzte műsorába, 
ahol Aradi GerŐ volt az igazgató. Az 
operettben résztvett: Medgyaszay Ilka 
<Szép Heléna), Halmy Ferenc (Paris), 
Calchas (Szép János), Achilles (Gonda), 
Menelaus (Érczi Ferenc). — A Nép
színházban 1882 okt, 7-én volt a pre
mierje. Szereplök: Paris: Kápolnai Já
nos, Menelaus: Kassai Vidor, Heléna: 
Pálmay Ilka, Aganaemnon: Andorffy 
Péter, Orestes: Sík Gizella, Calchas: 
Solymossy Elek, I. Ajax: Ujváry Ká
roly, II. Ajax: Hatvani Ede, Fiiokom: 
Komáromi J. — Felújították: 1888 jan. 
23-án, midőn ez volt a szereposztás: 
Paris: Hegyi Aranka, Menelaus: Kassai 
Vidor, Heléna: Pálmay Ilka, Agamem-
non: Gyöng3á Izsó, Orestes: Ligeti 
Irma, Chalchas: Makó Lajos, Achilles: 
Hunyady József, Ajax I.: Ujváry Ká
roly, Ajax II.: Pusztai Béla, Bachis: 
Béni Irma. —• A következő reprize febr. 
13-án volt, amikor Helénát Réthy 
Laura, Calchast Németh József ját
szotta. — A Scala Színházban: 1920 
máj. 20-án újították fel, Karinthy Fri
gyes fordítása alapján. Szereposztása: 
Szép Heléna: Péchy Erzsi, Menelaus: 
Gyárfás Dezső, Orestes: Balogh Böske, 
Calchas: Horti Sándor, Agamemnon: 
Gyöngyi Izsó, Paris: Székelyhidy Fe
renc, 50-ik előadását itt 1920 júl. 7-én 
érte meg. Felújítása 1921 máj. 20-án 
volt, .— A darabot bemutatták a Blaha 
Lujza Színházban is, Péchy Erzsivel a 
címszerepben, 1922 nov. 8-án. A többi 
szereplök ezek: Oresztész: Vaály Ilona, 
Par is : László Andor, Calchasz: Szirmai 
Imre, Menelaus: Tamás BenŐ. — A 
Városi Színház előadta: 1928 okt. 20-án. 
Szereposztása: Paris, Priámusz király 
fia — Szűcs László; Menelausz, Spárta 
királya — Ferenczy Károly; Heléna, a 
felesége — Péchy Erzsi; Agamemnon, 
a királyok királya — Pataki Ferenc; 
Klitemnesztra, a felesége — Hamvas 
Józsa; Oresztész, a fia — Kósza Irma; 
Kálkász, főpap —• Horti Sándor; Achil-
lesz — Varga Imre: Első Ajax ~ Ércz-
kövi László; Második Ajax — Békássy 

István. (A darab „Uhraufführung"-ja 
1864 dec, 20-án volt, a párizsi Theatre 
des Varietés-ben. (Lásd: „Sürgöny", 
1864 dec. 24.) A címszereplő Hortense 
Schneider volt. Szül. 1838., megh. 1920. 
A színház igazgatósága nem túlságosan 
bízott a darab sikerében, mert a párizsi 
viszonyokhoz képest elég egyszerűen 
állították ki. Régi díszleteket és jelme
zeket igazítottak helyre. Az énekkart 
15 női és 12 férfi kórista képezte, 
mindössze a zenekart erősítették 24-rÖl 
32 zenészre. A szerzőknek sok bosszú
ságuk volt emiatt és több szép zenés 
énekrészt kellett a hiányos karok miatt 
kihagyni. Annál fényesebb volt a ma
gánszerepek kiosztása: Paris: Jósé Du-
puis, Heléna: Hortense Schneider, 
Orestes: Gilly, Bachis: Céline Renault, 
Menelaus: Kopp, Agamemnon: Couder, 
Calchas: Grenier. A Sz. H. egy évnél 
tovább maradt műsoron egyfolytában.) 

Szép (Schön) Ignác, úttörő színész. 
1791—92-ben Budán játszott. Kelemen 
László első magyar színtársulatánál. 
(További adatok ismeretlenek.) 

Szép János (cs. n.: Márti), színész, 
szül. 1836-ban, Budapesten, megh. 1901 
febr. 12-én, Nagysurányban. Színpadra 
lépett: 1856-ban, Hubay Gusztávnál, 
Működött 1857—59-ben Latabár Endre 
miskolci társulatánál, ugyanitt volt 
még 1868-ban is, majd 1871 húsvétján 
Szabadkáról elszerződött Szuper .Ká
rolyhoz, nyáron Károlyi Lajosnál talál
juk, Balatonfüreden. 1877-ben újra 
Miskolcra ment. A többi igazgatói ezek 
voltak: 1880—81-ben Lászy Vihnos, 
utána: Károlyi Lajos, 1883-ban Csóka 
Sándor, 1884-ben Jani János, 1885-ben 
Tóth Béla, 1886-ban újra Tóth Bélánál 
működött. Azután 1889—90-ben Nagy 
Paula volt az igazgatója, 1891—94-ben 
Bokody Antalnál volt szerződtetve. 
1894 jan. 4-én elbúcsúzott a színpadtól. 

Szép József, énekes színész, szül. 
1834-ben, Losoncon, megh. 1887 máj. 
7-én, Salgótarjánban, Pesti Ihász La
jos társulatánál. 1848-ban honvéd volt. 
Színpadra lépett: 1852-ben, Latabár 
Endrénél. 1859-ben Aradon működött. 
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onnan elment Miskolcra. Huzamosabb 
időn át működött Kolozsvárott, majd 
1863-ban a budai Népszínháznak volt 
egyik elismert tagja, Molnár György 
igazgatása alatt. 1871 húsvét után a 
feloszlott szatmári társulatnál Barna 
Bálinthoz szerződött, aug. havában 
Klein Sámuel tagja volt, 1872—74 telén 
Győrött találjulc. 1877 febr. 27-én Vá
cott megülte 25 éves, majd 1884 szept. 
havában pedig 30 éves jubileumát, Vág-
új helyen, Kárpáthy György társulatá
nál. 

Szép Olga, színésznő, szül 1872 márc. 
22-én, Szabadkán, megh. 1906 jun. 19-
én, Budapesten. Színpadra lépett: 
1877 ápr, 10-én, Tóth Béla színigazgató
nál. A Vígszínház megnyitó évében an
nak tagja volt. Korai halála egy szépen 
fejlődő művészi élet karrierjét meg
akasztotta. — Férje: Pintér Imre, 
(L. 0.) jeles énekes színész. 

Szepesi Miksa dr., szinműfordítása: 
„Külváros", dr. S felv. Irta: Frantisek 
Langer. Bem. 1925 szept. 17.-én Kassán, 
Faragó Ödön társulatánál. 

Szepesi Paula, színésznő, sz. 1868-ban, 
Budapesten. Színpadra lépett 1884 okt. 
1.-én, Nagy Vince színigazgatónál. 1909 
dec 27.-én nyugdíjba vonult. 

Szepesi Szídi (özv. Polgár Béláné.), 
színésznő, sz. 1871-ben, Kassán. Szín
padra lépett: 1890-ben Makó Lajosnál 
nyugdíjba ment 1915 márc. 3.-án. 

Szepesi zsinat, 1400-ban parancsot 
adott a papoknak, hogy a szegények 
számára gyűjtött alamizsnából színé
szeknek, bohócoknak s lantosoknak 
semmit se adjanak. (Lásd: „Honmű
vész", 1837. 28. szám. 221. old.) 

Szepesmegyében először valószínűleg 
1846 óta volt magyar színészet, midőn 
Hubay Gusztáv színigazgató járt e vidé
ken. (L.:„NapHlet",1859. 5. sz. boríték
oldal.) A szepesmegyei színpártoló 
egyesület 1890-ben alakult. Lőcsén. El
nök: gr. Csáky Gyula, titkár: Miskoiczi 
Arnold, gimnáziumi tanár; pénztáros: 
Rajner Vilmos, magánzó. 

Széppataky Johaima, színésznő, Dé
ryné testvérhúga. (Lásd: Kilényi Dá-
vidné.) 

Széppataky Rozália, színésznő. (Lásd 
Déryné címszó alatt.) 

Szerajevói magyar színészet. Szera-
jevóban (Bosznia fővárosa) az elsŐ ma
gyar színielőadás 1905 okt. 20-án volt, a 
midőn Szálkai Lajos színigazgató a Ve-
reins—Haus-ban épült színház-terem
ben kezdte meg nagyjelentőségű szerep
lését; első este a „János vitéz" c. ope-̂  
rett került színre, — utána több más 
magyar operettel is megnyerte az ide-
genajkuak rokonszenvét. Ezen erkölcsi, 
eredményen felbuzdulva, 1908 okt. 1-én 
Micsey F, György is bevonult Szerajevó-
ba, ahol ö is diadalt aratott. A derék 
magyar társulat a szerajevói német saj
tó rokonszenvét is kivívta, így a „Bos-
nische Post" naponként dicsérettel em
lékezett meg az előadásairól. — Ezután, 
dr Farkas Ferenc szabadkai színigazgató 
is lement a bosnyák fővárosba, 1909 
máj. 2-án, és Ő is dicsőséget szerzett a 
magyar múzsának, aminek beszédes bi-*̂  
zonyítéka, hogy e kiválóan összetobor-
zott társulat máj. 27-ig tartózkodott 
Szeraj evóban, 21 előadásban gyönyör
ködtetve az idegen nemzetbelieket. A 
társulat jobb tagjai voltak: Szalontai 
Ferike, Kerényi Adél, Hadrik Anna, 
Gere Zsigmond, B. Szabó József, Nagy 
Imre, Nagy Gyula, Könyves Jenő, Fa--
rágó Rezső, stb. 

Szerb Antal, szinésztörténész, iró, és 
tanár, sz. 1901-ben, Budapesten. Színi-
iskolai tanulmányai után, 1924-ben,, 
tagja volt a Belvárosi Sz.-nak, ahol mint, 
tanulmányi rendező működött. Majd ál
lami ösztöndíjjal több évig külföldi ta
nulmányúton volt. Színészettel és szin-
padtörténettel foglakozó munkái a bu
dapesti és londoni irodalmi lapokban je
lentek meg. Első könyvét: „A magyar 
újromantikus drámá"-t, 1927-ben adták 
ki, Budapesten. Az angol színjátszás
történetét Németh Antal :Szinészeti lexi
konjában irta meg. E lexikon munka
társa. „Gavallérok" c. a. lefordította G^ 
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Parquhar 3 felvonásos vj.-át. Bem. 1931 
ápr. 18. Kamara Színház. 

Szerb színészet Magyarországon. A 
szerb színészet első nyomai Karlócára 
vezetnek, ahol az 1733-ik évben tanuló 
•diákok előadták „ötödik Uros, szerb cár", 
c. szomorúi átékot, amelyet Kozacsinszki 
Manojlo főgimnáziumi tanár irt, A kö
vetkező adat Nagybecskerekröl szárma
zik, itt 1787-ben Peics Árkádia rendezett 
aszerbnyelvü színielőadást. Társaságának 
Jeliseics Marko volt az igazgatója. Nagy 
hatást ért el a „Belizár" és „Sándor és 
Nathália" c, darabokkal. Az alapvető 
munka érdeme Vuics Joakimé, aki mint 
író is érdemeket szerzett. Baján szüle
tett, 1772 szept. 9-én. Újvidéken és Ka
locsán tanult, 3J792-ben Pozsonyban, azu
tán Szegeden, később Pesten folytatta 
tanulmányait. 1797-ben Futakon gimná-
-ziumi tanár volt, azután szinigazgatás-
hoz fogott: 1813-ban kezdi meg ebbeli 
ténykőését, aug. 17-én, Budán tartotta 
az első szerbnyelvű előadást. Műsorán a 
következő darabokat találjuk: „Dene
vér", „Femando és Jarika", „Perozes", 
„Tűzi medve" stb., melyek egy részét ő 
jmaga írta, más részét pedig fordította. 
1815-ben Baján, 1823-ban Zimonyban 
játszik. Majd Budán újra játszanak 
-Tszerb nyelven, az ottani műkedvelők 
xigyanis 1820 aug. 22-én és 26-án mutat
koztak be első ízben. (Lásd: „HimÖk", 
(Pozsony,) 1837. 46. sz. Csaplovits Já
nos: „Adatok a magyarországfi játék
színekről"). Vuics ezután szünetet tart, 
majd 1824-ben Temesvárt, utána (csak 
18o2-ben) Aradon tar t előadást. Vuics 
halála után Brezsovszki Mihály lesz a 
szerbek színigazgatója, aki 1838-ban Új
vidéken állandó vándortársulatot szer
vez, azzal járta be a hazai szerblakta vi
dékeket. (Megh. lelkészi minőségben, 
1886-ban) Társulata 1840-ben kettéosz-
lott, egy része Belgrádban, másik része 
Zimonyban működött. A hazai színé
szet vezetője Popovics Sterio volt^ aki 
Itoi-raánysegélyt is élvezett. Ez időtől 
kezdve megindul a vándorlási folyamat. 
Zombor, Szabadka, Irreg, Csanád, Ti
szaszentmiklós, Nagybecskerek, Nagy-
kikinda városát keresik fel a szerb szí
nészek. Ez utóbbi helyen 1860 okt. havá

ban megfordul Knezsevics János színi
gazgató. Társulatának legkimagaslóbb 
tagja volt: Ruzics és Ruzicsné. 1861 juL 
23-án megépült az újvidéki állandó szín
ház, melyhez a hazai szerbség (magyar 
támogatás beleértésével) 30.000 frtot 
gyűjtött össze. Az alaphoz egyedül 
Nagykíkinda városa 400 pengő forinttal 
járult. Ez időben kiválóbb tagok voltak: 
Cvetkovics Mária hősnö, Kirkovics Jo
hanna vígjátéki színésznő, Dankulov 
Drága énekesnő és naiva, Telecski Lyu-
bica, szerelmi-szerepekben, Baaicsné 
anya-színésznő, Markovicsné, Nedeljko-
vicsné, Nedeljkovics Miklós szerelmes-
színész, Telecski Lázár első komikus és 
rendező, Zórics Miklós rendező stb. — 
1862-ben a szerb színészek megfordul
nak többek közt: Nagybecskereken, Sza
badkán, Pancsován, Zimonyban, 1863-
ban Versecen, Temesvárott, (jul. 6.), 
Csákován, Nagykikindán, Zentán és 
Zomborban. 1864-ben Újvidéken működ
tek. 1865 aug. havában Gyorgyevics Já
nos társulata Aradon 12 előadást rende
zet. Főbb tagjai: Zorics, Kolarics, Grbov 
Emília, Nedelko-\dcsné. — 1867-ben nagy 
erkölcsi siker mellett vendégszerepelt a 
hazai szerb társulat Belgrádban, ahol 
Mihály fejedelem az elért sikeren fel
buzdulva, elhatározta, hogy Belgrádon 
állandó köszinházat fog építtetni. És a 
szó tetté vált: 1869 okt. 30-án országos 
ünnepség keretében megnyílt Szerbia 
első kőszínháza Gyorgyevics igazgatása 
mellett. A színháznak magyar szárma
zású művezetője volt,Várhidy Sándor (L. 
o.), a Budai Molnár György-féle Nép
színház híres „Bem apó"-ja, aki itt 
Bacsvánszki néven működött. 1872-ben 
megjelenik Újvidéken az első szerb-
nyelvü színházi újság „Pozoriste" (L. 
o.) c. alatt, valamint a „Zbornik pozo-
risnih dela" c. füzetes színműtár. 1872 
ápr. 21. az újvidéki szerb színházban 
Szigligeti „Mamá"-ját adták, Hadzsics 
Antal igazgató fordításában, Aug. havá
ban Újvidéken Kosztics Lázártól „Mak-
sim Cmojevic" c. tragédia jelent meg. 
1874 máj. :20-án Szabadkán szerb színé
szek Tóth Kálmán „Nők az alkotmány
ban" c. vígjátékát adták elő, Szimics 
Milán fordításában,., előadták még a „Szö
kött katonát", „Vén bakancsos"-t, „Ma-
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mát" és más magyarból fordított darabo
kat is. Igazg.: Hadzsics Antal. Jun havá
ban Belgrádban Szigligeti „Cigány"-át, 
Várhidy fordításában sikerrel adták elő. 
1875-ben az újvidéki szerb színházban 
23 színművel volt a magyar színműiro
dalom képviselve. Köztük a „Szökött ka
tona" és a „Vén bakancsos" már 70— 
70-szer került szinre, többnyire Hadzsics 
Antal fordításában. 1882 február 7-én 
szinre került Újvidéken „Szegedinacz 
Péter", dr., Kosztics Mzár 5 felvo
násos tragédiája, elÖszÖr. ~ 1881. 
Fötipc Ilice sziniengedélyt kapott. Aug. 
havában Toponarsky Uros kikindai 
jegyző, Jókai müveinek fordítója, Csiky 
Gergely ,A proletárok", „Cifra nyomo
rúság" és „Kaviár" c. darabjai fordítá
sához fogott. 1894 dec. 2-án Belgrádban 
a Nemzeti Színház fennállásának 25 éves 
jubileumát ülték meg, Obemyik Károly 
— tehát magyar szerző — színmüvével, 
az oly sokszor műsoron volt „Branko-
vics György"-gyel. Érdekes történelmi 
momentumként feljegyezzük, hogy ami
kor a magyarok mint a szerbek szövet
ségesei jelennek meg a színpadon, szűnni 
nem akaró „zsivió szrbi i magyari!" 
(„Éljenek a szerbek és a magyarok!") 
kiáltások hangzottak, Sándor király aty
jával együtt elégedetten nézte e tünte
tést, mert ők őszintén dolgoztak a szerb
magyar barátság megszilárdításán. K 
szimpátia ujabb jeleként a szerb művé
szek ellátogattak Budapestre, hol a Nép
színházban volt részük lelkes ünneplé
sekben. Dec. 20-án bevezetőül a Rákóczi
indulót s utána a szerb nemzeti dsdt ját
szotta a zenekar. A belgrádi daloskar 
(köztük 17 hölgy festői szerb öltözet
ben) énekelte Kölcsey himnuszát, Mok-
ranyecz karmester vezetésével, követ
keztek szerb népdalok. Pavlovics szerb 
népszinmüénekes gyönyörű hangon da
lokat énekelt. Majd a „Szózat"-pt adták 
elő és énekszámok közt Szubotic János 
„Milos Obilics" c. tragédiája egy jdiene-
tét a belgrádi Nemzeti Színház tagjai. 
Nigrinova Velika, Gavrilovics, továbbá: 
Petrovics, Stojkovics, Lazarí és Radulo-
vics voltak a főszereplők. A „Pesti Hír
lap" ekkor többek között ezeket irta^ 
„Tele nézőtér és igen szép közönség 
előtt a barátságos, őszinte testvéries 

jóindulat tüntetésévé nőtte ki magát az 
előadás." — A szerbek egyben a főváros 
vendégei voltak, részükre ünnepi lakoma 
volt a Vigadóban, ahol Kamermayer 
Károly és Márkus József polgármester 
üdvözölte őket a főváros nevében. Érde
kes megemlítenünk, hogy a szerbek 
szinműirodalma leginkább magyar da
rabokból rekrutálódott. Az átültetés te
rén sokat fáradozott Hadzsits Antal (L. 
II. kötet, 174 old.). íme néhány magyar 
tárgyú színdarab, melyek mind a mai 
napig is műsoron vannak: Betyár ken
dője, A légyott, Csemy György, Jóté
konycélra, A közügyek, Nézd meg az 
anyját. Egy szellemdus hölgy, A vég
rendelet, Kalmár és tengerész, Cifra 
nyomorúság, A proletárok, A kaviár, A 
Stomfaí-család, Buborékok, A sötét pont. 
Jó Fülöp. A vadrózsa, Vasember, A csók. 
Báró és bankár. Aranyember, Csalódá
sok, Pártütők, C3sak kitartás, Férj-elv, 
Női csel, Ember tragédiája, A veres-
haju, Örökség, Brankovics György, A 
szerelem iskolája. Vén bakancsos, A fa
lusiak, A kísértet, A becsületszó. Szö
kött katona. Cigány, Két pisztoly, Há
zassági 3 parancs, A molnár leánya, Nő-
uralom. A mama, Liliomfi, Fenn az er
nyő,, nincsen kas. Az uj világ, A nők az 
alkotmányban, Az Ördög párnája, Az 
eredendő bűn, A phrenolog, stb. Ujabb 
•időkben is a hazai szerb színészet hábo-
rítlanul működött és fejlődött, sőt min
dennemű támogatásban is részesült a ha
tóságok részéről. így — többek között 
— az újvidéki színházat (1911) ingyen 
engedték át a szerbek részére, ingyen 
fűtést és világítást is kaptak. Ez évben 
a város közgyűlése egyhangúlag elhatá
rozta, hogy a szerb színtársulatot évi 
1500 koronával szubvencionálja. 191S 
jul. 1-én Hadzsics Antal és Szávics 
Zsarkó újvidéki lakósok új színigazgatói 
engedélyt nyertek, egész Bácskára, Bá
nátra és Temes megyére is. 

(ErŐdi Jenő.) 

Szerbényi János, úttörő, mint kezdő 
színész 1839 márc 21-én Kolozsvárott 
vendégszerepelt. 1842-ben Bács Károly 
Igazgatónál működött. 1843-ban a „Re
gélő" azt írja róla, hogy: „Ugy látszik, 
legtöbb iskolája van, látott magánál 
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jobb színészeket, elismerte, hogy jobbak 
s (igyekezett tölök tanulni. Víg és komoly 
szerepekre egyaránt alkalmas, a színpa
don magát honn találja, beszéde érthető 
és értelmes, mi nem épen olly minden 
napi dolog, hogy dicséretére ne válnék". 
(21. szám, 666. old.) Ez évben megfor
dul Egerben is. Abday Sándor tagja volt, 
velel847-8 telén Győrött működött. 1854-
ben Keszy József tagja volt, majd 1857-
ben Kétszery József társulatánál talál
juk. A „Hölgyfutár" ez év ápr. 2-iki 
számában ekkor ezt írja róla: „Arcában 
is megvan az, mi egy jó szinész fŐkel-
léke, hogy t. i. alkalmas az indulatok vál
tozó rohamainak kifejezésére. Szerbényi 
a társaságban legtöbb színpadi otthonos
sággal bir." 1858 nov. havában Pázmán 
Mihály szabadkai színházának egyik 
elismert tagja. A „Napkelet" (750. old.) 
ekkor szintén dicsérettel halmozza el: 
„Értelmes szinész", — mondja a kriti
kusa, de hozzáteszi leplezetlenül, hogy 
„ugyanazért megvámók, hogy szerepeit 
megtanulva álljon fel a színpadra". — 
1859-ben Kecskeméten működött. 

Szerdahelyi József, szinész, sz. 1804 
márc. 9. Hódmezővásárhelyen. Otthon 
tanulgatott, később tanulmányai foly
tatása végett Nagyváradra vitték. Itt is
merkedett meg a színészettel s ennek az 
ismeretségnek tulajdonítandó, hogy is
kolái elvégzése után nem a biztos kenye
ret adó hivatalnoki pályára lépett, amint 
azt szülei szerették volna, hanem be
állott színésznek, ami pedig akkor a le
nézéssel, megvetéssel és sokszor a kop
lalással volt egyjelentésü. Igen sokoldalú 
ember volt, s így belőle minden kitelt: 
mint drámai szinész, énekes, zeneszerző, 
műfordító, szinrealkalmazó, rendező, 
egyaránt fényesen megállotta helyét. 
Zenei tehetsége már tanulókorában fel
tűnt, a gitáron és fuvolán — kora diva
tos hangszeréin — már ekkor kitűnően 
játszott. Korán kitűnt utánzóképessége 
is, főleg komikus alakok mimelésével. 
Mikor a színészekhez csatlakozott, ele
inte csak a zenekarban jutott szerephez, 
később a színpadon is kezdték fogl^koz-
tatni, majd a tagok ének- és zenetaní
tója s végül a Nemzeti Színházhoz ke
rülve az opera-eladások lelke lett. Mint 

zeneszerző kevés eredeti művel dicse
kedhetik, de átírásaival mégis nagy be
folyást gyakorolt a nemzeti zenére. 
1889-ben szerkesztette s részben, maga 
irta a „Ludas Matyi" zenéjét. 1842-ben 
a „Nagyidai cigányok"-hoz és az „Ördög 
naplójá"-hoz írt kisérŐ zenét. 1843-ban 
az első magyar népszínműnek, „A szö
kött katoná"-nak zenéjét állította össze. 
1844-ben „Az ezred leánya" c. operából 
színművet csinált s eredeti zenét írt 
ahhoz. 1847-ben a „Csikós"-hoz, 1849-
ben a „LiIiomfi"-hoz, 1850-ben a „Bánya
rém" és „Házassági három parancs" c. 
darabokhoz írt zenét. Vidéki működése 
alatt alig volt darab, melyhez egy-két 
dalocskát ne írt volna. Utolsó műve négy 
kardal a „Vid" c. drámához. 1840-ben 
nagy sikerrel adták elő „Tündérlak" c 
2 felvonásos operáját, mely a Nemzeti 
Színház megnyitása óta a második ere
deti opera volt, s amelynek értékes sze
repe volt a megszületendő magyar opera 
útjának előkészítésében. Ezenkívül több 
népdal, mint a „Cserebogár", „Maris
kám", „Hortobágyi pusztán", „Rákosi 
dal" az ő zongoraátiratában jelent meg. 
Egressy Béni dalait is rendszerint ö írta 
át zongorára. — Mint szinész főleg gro
teszk, komikus, buffó-szerepkörökben 
volt kiváló, anélkül, hogy valaha is 
„aljas lett volna, vagy szinfalszagga-
tásra vetemedett volna" (Szász K.). A 
„Szevillaí borbély" Figarója, a „Bájital" 
Dulcamará-ja, vagy a „Fekete dominó"-
beli szerepében nemcsak mint énekes, de 
mint szinész is kiváló volt. Mint ember 
kedélyes, nemesszívű, szeretetreméltó s 
elmés volt. 1851 február 18-án halt meg. 
Korai elhunyta nagy veszteséget jelen
tett a magyar szinművészetre. 

(Diősszilágyi Sámuel dr.) 

Szerdahelyi Kálmán, szinész, Sz. Jó
zsef fia, sz. 1829 febr, 16-án, Miskolcon^ 
megh. 1872 nov, 14-én, Nagybányán. 
Atyja szigorúan nevelte és nem akarta, 
hogy fia szinész legyen, még azt sem. 
engedte meg, hogy színházba járjon, 
Kolozsvárt, Kassán, Pesten járatta is
kolába, de bizony a „tiltott gyümölcs" 
nem hagyta nyugodni. Egy iskolai ün
nepségkor, mint „Szapáry Péter" szere
pelt, olyan sikerrel, hogy tanárai min-
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Szerdalielyi Kálmán 

den csinyjeit és mulasztásait megbocsá
tották. Erre felbátorodott és 1842-beii 
Kolozsvárról írt atyjának, hogy színész 
lesz. A felelet nem volt kedvező, de azért 
mégis elérte vágya teljesülését: 1844-
ben csapott fel színésznek, s azután az 
atyja, Feleky, Havi és Szabó társulatai
nál szerepelt, s nagyon korán megnősült 
feleségül véve Prielle Kornéliát. 1848-
ben beállt katonának, végígküzdötte a 
szabadságharcot, azután visszatért a 
színpadhoz, de 1852-ben sorozás alá fog
ták, s bizonyosan elviszik, ha a temes
vári közön&ég, mely bálványozta, ki nem 
eszközli a szabadon bocsátását. 1854 áp
rilisában Aradról a Nemzeti Színházhoz 
jött vendégszerepelni. Első fellépte, mint 
Kereszti Lőrinc, Czakó „Végrendelet
ében nem nagyon sikerült, de már más
nap a „Szép molnámé"-ban az együgyű 
Jean-jával meghódította a közönséget. 
Gr. Festetich Leó szerződtette, oly kis 
fizetéssel, hogy kották másolásával kel
lett a hiányt pótolni, s kritikákat írni a 
„Hölgyfutár"-ba. Népszerűsége, tehet
sége fejlődésével, szereprŐI-szerepre fo
kozódott. Különösen szalon bonvivantok-
ban volt kitűnő. Máskülönben is műve
lődött. Megtanult franciául és angolul s 
nagyon sok darabot fordított le. Élénk 
tollal írt tudósításokat külföldi útjairól> 
szellemes társalgó, víg cimbora és derék 
ember volt. A „Színházi Látcső" c. szak
lapot szerkesztette, 1863-ban. Följegy
zésre méltó, hogy az 1850-es évek vé
gén ő vette fel elsőnek a magyar ruhát. 
Még a sikerek delelöpontját érte el, olyan 
korán ragadta el a halál. Utolsó fellépte 
1872 szept. 30-án volt, Moreto „Közönyt 
közönnyel" c, vígjátéka Moly szerepé
ben. Aznap vizsgálták meg dr. Nobl és 
Balogh Tihamér orvosok, tudtára adva, 
hogy a színpadtól vissza kell vonulnia. 
Képzelhető, milyen lelkiállapotban volt s 
mégis olyan kitünŐ kedéllyel játszott, 
mint talán még soha. Mondta is neki 
Paulay Ede, mire ő bánatos mosollyal 
felelte: „Tudod, ez a — hattyúdalom." 
Ugy is volt. — Holttestét Nagybányáról 
Szatmárra szállították. A színház Vas
vári Kovács Józsefet, a buzgó „funera-
tort" küldte ki intézkedések végett, s 
vasúton hozták Pestre, özvegye, Prielle 
Kornélia, aki utolsó ;xapjaiban nem moz

dult mellőle, kisérte földi maradványait. 
Temetése nem csupán impozáns, hanem 
megható is volt, az általános részvét 
minden meleg jeleivel. Már nagybányai 
sógora, Schmit Sándor ügyvéd házától 
is nagy részvéttel kiséi-ték utolsó útjára. 
Szatmáron ötven fáklya lobogása mellett 
vitték koporsóját a vasúthoz. A debre
ceni indóházban Kiss Sándor intendáns 
és az egész személyzet várta, s imád
kozva, koszorút helyezett koporsójára. 
A Nemzeti Színház gyászdíszbe öltözött 
előcsarnokában ravatalozták föl. Renge
teg koszorú tanúskodott a nagy szere
tetről. A temetés előtt tömegesen zarán
dokoltak a gyászolók. Az ucca és az ab
lakok tömve voltak emberekkel. Nov. 17-
én d.u.3 órakor volt a temetés. Török Pál 
ev. ref, szuperintendens mondott imát és 
halotti beszédet. Utána a színház éneke
sei Szerdahelyi atyjának gyásznégyesét 
énekelték. Ezután megindult a menet, 
nehezen törve utat a hullámzó népsoka
ság között. A színház előtt még egyszer 
megálltak, s Feleky beszélt. A sírnál 
Feleky József segédlelkész (Miklós fia) 
imádkozott és Paulay Ede mondott szív
ből jövő búcsúztatót. Ezután átadták a 
drága halottat az örök pihenésnek. Elte
mették a kerepesi-úti temetőbe, a XXVL 
tábla, délnyugati sarkán, az I. sorban. 
Sirkőfelirata: „A szerelem túléli az örö
möket". — „Akik játszani tudják a fáj
dalmat, azok érezni is tudják". — Buda
pesten a Vin . kerületben ucca-nevet ka
pott. — Biztos fellépésű, hódító megjele
nésű, rokonszenves egyéniségű színész 
volt, aki mind e jó tulajdonságait nagy 
műveltsége és tanulmánya alá rendelve, 
elragadó művészi eredményeket tudott 
elérni. Különösen a francia vígjátékok 
szalohhőseit testesítette meg könnyed 
szellemben, természetes mozdulatokkal, 
megnyerő, elegáns föllépéssel. Feuillet és 
Sardou müveinek ő volt az első közvetí
tője a Nemzeti Színházban, aminthogy ő 
volt a francia szellemnek leghivatottabb 
tolmácsolója is. ízig, vérig művész, aki 
mérhetetlen ambíciój ával sohasem a 
népszerűséget, a nagy vagy nagyobb fi
zetést, az előkelő Összeköttetéseket ost
romolta, hanem az igazi művészet egyet
len terrénumát: a színpadot. Ö dolgozta 
ki nagy buzgósággal az Orsz. Szinész-
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Szerdahelyi Kálmánné Szerelemhegyi András 

egyesület nyugdíjintézetének első alap
szabályait. Mellszobrát Engel József 
mintázta, 1877-ben, és Aradi Zsigmond 
is elkészítette és Aradon helyezték el. — 
1929 dec. 16-án Miskolcon megülték szü
letése százados évfordulóját. Az emlék
ünnepély a Nemzeti Színház előcsarno
kában elhelyezett márványtábla leleple
zésével kezdődött, amelyen megjelent 
Mikszáth Kálmán dr. főispán, Hodobay 
Sándor dr. polgármester, Bónis Aladár 
alispán és nagyszámú előkelő közönség. 
A Himnusz eléneklése után Bulyovszky 
Gusztáv nyugalmazatt főügyész, a szín-
ügyi bizottság tagja méltatta Szerda
helyi Kálmán nagy művészetét. A város 
nevében Halmay Béla dr. helyettes pol
gármester vette át az emléktáblát, majd 
Plank Miklós városi tanácsnok a Lévay 
József Közművelődési Egyesület nevé
ben koszorúzta azt meg. A leleplezést 
követő díszelőadás előtt Hevesi Sándor 
dr., a budai)esti Nemzeti Színház igaz
gatója mondott emlékbeszédet Szerda
helyi Kálmánról. Ezután a miskolci szín
társulat nagy sikerrel adta elő Szigligeti 
Ede „Lilíomfi" c. darabját, amely Szer
dahelyi Kálmánnak kedves darabja volt. 
Első neje: Benke Jozefa, (L. o.) színész
nő, kivel 1857 jul. 12-én kelt egybe. Má
sodik neje: Prielle Cornélía, (L.o.),a hír
neves művésznő. — Eredeti színmüve: 
„Rászedtek a komédiások". Fordításai: 
„Ál-jó emberek", „Almában beszél", 
„Egy millió", „Éjféli vonat", „Elkényez
tetett férj," „Fehér szegfű" „Fernande", 
„Ha nem káromkodik", „Három kalap", 
„Haza", „Házasság gőzerővel", „Jó ba
rátok", „Jó falusiak", „Kardalnok", 
(Chorista), „Kuklíprédíkácíók", „Már 
alszik", „Marquisné arcképe", „Nagy
atya", „Nagybácsi végrendelete", „Nyol
cadik pont", „Társaságból", „Utolsó le
vél", „Váróteremben", „Villemers mar-
quis", „Férj az ajtó előtt", operett szö
veg; „Varázshegedű", opere'ít szöveg. 

(Erődi Jenő.) 
Szerdahelyi Kálmánné, színésznő. (L, 

Prielle Cornélía.) 
Szerdahelyi László, mecénás, 1794 jul. 

havában „a magyar Jádzószínnek meg
örökítésére szolgáló tőkepénzek kipóto
lására 1000 Ehfrtot" ajánlott fel. 

Szerdahelyi Nelli, énekesnő, Sz. József 
leánya és Sz. Kálmán nővére, (férjezett: 
Schmit Sándorné) sz. 1827-ben, megh. 
1865 jun. 2-án, Pesten, a Vas-ucca 12. 
sz. a. házban. — Mint műkedvelő Ko
lozsvárott lépett először színpadra, 1839 
aug. 20-án, a „Királyunkért és hazánk
ért" c. vj. Mimi szerepében. — 1842 
márc. 31-én mint Serenka teszi első kí
sérletét a Nemzeti Színházban, az „Agg
színész és leánya" c. 5 felvonásos fr. vj-
ban. Nem nagy terjedelmű, de kellemes 
hangja, kitűnő zenei műveltsége, jó fel
fogása és értelme volt, s a mellett olyan 
megnyerő külseje, hogy e jeles tulajdon
ságok nélkül is hódított volna. Halála 
előtt néhány évvel, a hatvanas évek ele
jén, hangját vesztve, a fővárosba jött s 
a budai Népszínházhoz szerződött, a hol 
szintén dicséretesen töltötte be a helyét. 
A „Dunanan apó" egyik előadásán meg
fázott, megbetegedett és több mint két 
évi szenvedés után, 38 éves korában 
meghalt. Zenei tudományáról színé
szi körökben fel van jegyezve, hogy Ko
lozsvárt a karnagy egy ízben hirtelen 
megbetegedvén, egy operai előadást 
próba nélkül dirigált végig. 

Szered! színészet. 1826 jun. havában 
Balogh István kis társulata Szereden, 
(Pozsony m.) is megfordult, ahol négy 
előadást tartott mindössze; volt 30—40 
frtos bevétele is. 

Szerelemhegyi András, az első ma
gyar szinésztársaság tagja, sz. 1792-
ben. Családi neve: Liebenberger volt. 
Eleinte Bécsben színészkedett, Bécs 
egyik uccáját, melynek egyik helyiségé
ben sok víg estét töltött el, szinésztársa-
ival, az ő tiszteletére „Liebenberger-
gasse"-nak neveztek el. — 1793-ban az 
énekes játékok súgója volt és egyúttal 
kótatanító. Pest vármegye theatrális ak
tái között megvan ajánlkozó levele a 
pesti magyar színtársulathoz, amely szó
rói-szóra így hangzik: „Minthogy min
den Nemzetek előtt igen kedves az ének 
's mivel nyilván való Dolog az, hogy a' 
Magyar Nyelven az Énekes Játékok sok
kal kellemesebbek 's értelmesebbek: 
annak okáért, nem különben pedig a' 
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Szerelem iskolája Szerelmes színész 

Nemzeti Játék Színnek nagyobb előme
netelére, tökéletességére, legfőképpen 
pedig az Anya Nyelvnek Gyarapítására, 
's pallérozására nézve az alább megneve
zett mostanában nem tudván más mó
don kedves Hazájának buzgó Hazafisá
gát ki-mutatni, e' következendő Ponto
moknak bé-teliyesitésére magát ajánlja, 
ugymint 1-ször a Nemzeti Társaságnak 
Tagjait, akiknek arra való hangjuk 's 
kedvek vagyon, a' Kótákból való ének
lésre fogja tanítani. 2-szor mindennemű 
Játékdarabokban leendő Énekes Versek
re igaz Nemzeti Melódiákat fog szerezni. 
3-szor azon nevezetesebb Énekes Játé
kokból, vagy is Operákból, mellyeket a' 
Nemzeti Játék Színre alkalmasnak lenni 
ítél, minden esztendőben Négyet fog 
készíteni; stb. — Kedves Nemes Hazá
jának egyik hív szolgája: Szerelemhegyi 
András." Színpadi munkája: „A lanto
sok", opera 3 feiv., i r ta: Schikaneder. 
Zen. szerz. Paesiello. Bem. 1793 szept. 
27. Budán, 

Szerelem iskolája (A.), verses vj 5 
felv. Irta: Rákosi Jenő. Bem. 1874 nov. 
13-án, a Nemzeti Színházban. Szereplők: 
Kordiái'—Nagy Imre, Stella—Felekyné, 
Amuez •— Molnár György, Igazán 
Vendel ^ Szigeti József, Mártha — 
Helvey Laura, Didó — Jászai Mari, Ló
tusz — Körösmezey Gusztáv, Boromeo 
— Pintér Sándor, Orlandp — Bercsényi 
Béla, Ixírinc — Eőry P. Gusztáv, Éva •— 
Niczkyné, Mária — Szigligeti Ferike, 
Lidia — Molnámé Kocsisovszky Borcsa. 
Felújították: 1891 dec. 10. — 1892-ben 
is megismételték, amidőn Szacsvay Imre 
játszotta Arnuez-t, Császár Imre volt 
Kordiai, DezsÖ József kapta Lótusz sze
repét, míg Márkus Emília és Kákosi Szi-
di Stella illetve: Didó szerepeiben arat
tak sikert. Tizenöt előadást ért már meg 
„A szerelem iskolája", amikor 1905-ben 
ismét új betanulásban került színre. Ak
kor Gál Gyula (Arnuez), Ódry Árpád 
(Kordiái), Dezső József (Lótusz),Beregi 
Oszkár (Oriando), Molnár László (Iga
zán Vendel), Mihályfi Károly (Lőrinc), 
Márkus Emilia (Stella), K. GerŐ Lina 
(Éva), Ligeti Juliska (Mária), Váradi 
Aranka (Lydia), Paulay Erzsi (Márta), 
Eákosi Szidi (Didó) és Vizváry Gyuláné 

(Stenuzia) voltak az előadás főszereplői. 
Ebben a szereposztásban ujabb tizenhá
rom előadást ért meg „A szerelem is
kolája", amelyet a Nemzeti Színházban 
1908 október 29-én, a Várszínházban 
1909 január 9-én játszottak ismételten. 
Ekkor a szereposztás ez volt: Arnuez^ 
Sylvania királya — Gál Gyula, Kordiái, 
az elűzött király fia — Pálfy György, 
Stella kérői: Lótusz — Náday Béla, Bo
romeo — Garamszeghy Sándor, Or
iando, királyi testőr — Bakó László, 
Igazán Vendel, szénégető — Molnár 
László, Lőrinc, szénégető legény — Mi
hályfi Károly, Stella, Amuez leánya — 
P. Márkus Emilia, Igazán Vendel leá
nyai : Éva — K. GerŐ Lina, Mária 
— Váradi Aranka, Lydia — Várnai 
a. n. Menci, Stella udvarhölgye — 
— Paulay Erzsi, Stella nevelői: Didó 
— S. Fáy Szeréna, Vesta — Boér 
Hermin, Pella —• Szacsvayné, Stenu
zia — Pauiayné. A darabot 1913 szept. 
19-én a Magyar Színház is műsorába il
lesztette. Főszereplők voltak: Sebestyén 
Géza, Tamai Ernő, Gombaszögi Frida, 
Csortos Gyula, Kertész Mihály, Vágó 
Béla, Papp Mihály. A Magyar Színház 
társulata e darabot Bécsben is bemutat
t a : 1912 jun. 4-én, a Josephstadter The-
aterben. Rákosi Jenő születésének 80-ík 
évfordulója alkalmából 1922 nov. 12-én 
tűzték újra műsorra, a Nemzeti Szín
házban, majd a nagy író 60 éves dráma
iról jubileuma alkalmából ismételten elő
adták, 1927 febr. 17-én, díszelőadás ke
retében, ezzel a szereposztással: Amuez 
— Gál Gyula, Kordiái — Abonyi Géza, 
Lótusz — Forgács Antal, Boromeo — 
Fehér Gyula, Oriando — Lehotay Árpád, 
Igazán Vendel — Horváth Jenő, Lőrinc 
— Mihályfi Béla, Stella — Tőkés Anna, 
Éva — D. Ligeti Juliska, Mária — Kör-
nyey Paula, Lydia — Radó Mária, 
Menci ~ Szabó M. a. n. Didó — T. Hal-
my Margit, Vesta — Cs. Rosos Giza, 
Pella — Kelemen Mária, Stenuzia — K. 
Somló Emma. 

Szerelmes színész, annak a szerepkör
nek a megjelölése, melynek betöltője 
azokat a szerepeket alakítja, amelyek
ben dominál a szerelem vagy hasonló 
érzési elem. Általános feltételei az illuzí-
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Szerelmi bájital Szerémy Zoltán 

ót keltő külső megjelenésen kívül az ér
zések kifejezésére alkalmas simulékony 
orgánum, plasztikus taglejtések. Megkü
lönböztetünk lyrai szerelmest és hössze-
relmest. (L. o,) 

Szerelmi bájital, opera, irta: Seribe. 
Zen. szerz. Donizetti. Bem. 1838 nov. 7-
én, a Nemzeti Színházban, nagy siker 
rel, amit mi sem jellemez jobban, mint 
hogy az akkoriban egyszerűen „Bájital" 
címmel játszott vígopera nem kevesebb, 
mint 79 előadást ért meg. Az 1884-
ben megnyílt Operaházba már nem ke
rült át a Nemzeti Színház játékrendjé-
rŐl a „Bájital", noha nem egy Donizetti
opera szerepelt később az Operaház já
tékrendjében is. Ujabban a német opera
színpadon támadt fel friss erővel Doni
zetti vígoperája, amikor zenei részét 
Felix Mottl, a nagy német dirigens dol
gozta át. Ebben az átdolgozott zenei for
mában adták a Városi Színházban is a 
„Szerelmi bájítal"-t, 1930 máj. 23-án, 
amelynek szövegét Kristóf Károly for
dította le újból és dolgozta át igen ügye
sen. Az előadást Komor Vilmos tanítot
ta be és vezényelte, a rendezés pedig Ke
leti Márton munkája volt. 

Szerémy Gizella (középgéczi előnév
vel, Líptay Károly író neje). A legkivá
lóbb drámai színésznők egyike, Szerémy 
Zoltánnak, a Vígszínház művészének 
húga, sz. 1868 máj. 1-én, Balassagyar
maton, régi nemesi családból, amelynek 
csaknem minden tagja jelentékeny sze
repet vitt Nógrádmegye történetében. 
A sziniískolát 1888 tavaszán végezte és 
1890-tőI kezdve tagja volt a Krecsányi 
Ignác temesvár-pozsony-budai társula
tának, ahol drámai-szende és fíatal-hős-
nő-szerepeket játszott. Majd a kolozs
vári Nemzeti Színház tagja lett, ahol 
1895 február 23-án mutatkozott be a 
„Vasgyáros" Claire szerepében. Legki
válóbb drámai alakításait a Sardou-drá-
mákban és a Shakespeare tragédiákban 
mutatta be. Fedóra, Lujza, („Ármány 
és szerelem"), Ophélía („Hamlet"), 
Besdemona („Otelló"), Melinda („Bánk 
Bán^O, Rózsi („Cigány"), Mathilde 
X„Folt, amely tisztít), Tosca, Széchy 

Mária, Lecouvreur Adrienne, Drouget 
Mária („Utolsó szerelem") stb. A vi
dékről 1899-ben jött a fővárosba, 
Makó Lajos szegedi társulatától és a 
Vígszínházhoz szerződött. Itt Ibsen 
„Kis Eyolf"-jának Ritá-jában ara
tott nagy sikert, amelyet csak fokozott 
az „Éjjeli menedékliely" kétségbesett. 
munkásasszonyában, (erről a híres kri
tikus, Keszler József külön tárcát írt az 
„Az Ujság"-ban), majd a „Nőstényfar-
kas"-belí realisztikus alakításával, Já
szai Mari mellett is tökéletes elismerést 
tudott aratni. A színpadtól 1900 júniusá
ban vonult vissza, amikor is férjhez
ment Líptay Károiyhoz. 

Szerémy Zoltán, (középgéczi) színész, 
sz. 1861-ben, Nógrádmegyer községben,, 
régi nemes családból, amelynek első, ol
dalági ősét, Szerémy Györgyöt, a história 
is említi, mint a mohácsi-vész történet
íróját. Apja: Szerémy Gábor, központi 
főszolgabíró volt Nógrádmegyében. 
Anyja: daruvári Kacskovics Gizella, 
E^cskovics Lajosnak, az OMGE és az 
Orsz. Kisdedóvó Egylet egyik megalapí
tójának és akadémikusnak, Pest főjegy
zőjének volt a leánya. Szerémy Zoltán
nak Öt testvére volt. Egyik nővére, Gi
zella, szintén színésznő volt és, mint a. 
magaidejének egyik legkiválóbb drámai 
hősnője vált ki ugy a vidéken, mint a, 
Vígszínház színpadán. Szerémy Zoltán, 
aki előbb jogot végzett a pesti Pázmány
egyetemen, később annyira kivált, mint 
balassagyarmati műkedvelő, hogy telje
sen a színészetre adta magát. Elvégezte-
1890-ben a Színitanodát, Csiky Gergely, 
Szigeti József, Bercsényi Béla és Újházi 
Ede akadémiai tanárok vezetésével és el
ső szerződése keretében Kassán, Tiszay 
Dezső színigazgató társulatánál kezdte 
meg működését. Kassáról, ahol csak egy 
évig volt, a kolozsvári Nemzeti Színház 
kötelékébe szerződött. Kiváló emberáb
rázoló képessége ott oly előnyös mérték
ben fejlődött ki, hogy amikor Ditrói 
Mór, tagokat toborzott a millenium év
ben megnyíló budapesti Vígszínház szá
mára, az elsők között kötötte le Szeré-
myt, aki 33 éven keresztül, anélkül,.hogy 
más színházakhoz átszerződött volna 
(hívta pedig a Nemzeti Színház is Víz-
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váry megüresedett szerepkörére) egy
folytában szolgálta a Vigszinház színpa
dát. Legkiválóbb szerepei: A palóc, az 
„Ocskay brigadéros"-ban. Nagy István 
•a Bródy: „Tanítónőjé"-ben, a Kutyamo
só a „Takarodó"-ban, a Nagypapa, Szo-
mory Dezső „Györgyiké"-jében, a Vén 
paraszt a „Dadá"-ban és mindenekfölött 
Molnár Ferenc „Liliom"-ában Ficsúr. 
Egyaránt kiválót alkotott a francia da
rabokban is és ezekben rokonszenves ab-
"békat, öreg arisztokratákat utolérhetet
len charmmal tudott mindenha színpad
ra állítani. Mint rendező és mint a fiata
lok oktatója is kivált. Az Orsz. Liszt Fe
renc ZenefŐiskolához Míhalovits Ödön 
igazgató előterjesztésére gróf Api>onyi 
Albert közoktatási miniszter 1907-ben 
nevezte ki tanárnak. Szerémy ebben a 
tevékenységében is sok érdemet szerzett. 
Növendékei közül igen sok kiváló jelese 
volt és van a magyar színpadoknak. Fog
lalkozik szakirodalommal is és a Szinész-
ujságban Ő írta meg a Vígszínház 
30 éves történetét, a színház igaz-
igatóságának és a Magyar Rádió Rész
vénytársaság fölkérésére. Életrajzát 
negyvenéves szinészkedésének jubileuma 
alkalmából me^r ta és folytatásokban kö
zölte az „Újság" hasábjain. Ez az írás, 
amely könyvalakban, bő illusztrációkkal 
is megjelent, bizonyára sűrűn forgatott 
forrásmunkája lesz mindazoknak, akik 
a magyar színészet múltjában búvárkod
nak. A mű címe: „Emlékeim a régi jó 
időkből". Szerémy Zoltán érdemeit Ma
gyarország kormányzója kétszer mél
ta t ta a Signum Laudis adományozására, 
A második Signum, amely a művész 
negyvenéves jubileumával függ Össze, 
egyike a legritkább esetekben adomá
nyozott i)olgári kitüntetéseknek. Sze
rémy Zoltán 1929 január 1-én nyuga
lomba vonult és, mint színész csupán a 
rádión át, a Stúdió termében vesz részt 
egynémely előadásban. Pályatársai, akik 
mindig nagyrabecsülték Szerémyt a Víg
színházat is megelőzve, impozáns jubile
umot rendeztek a tiszteletére a Rádió
ban 1929 jun. 12-én, amidőn a művész 

'.a „Falu rosszá"-ban eljátszotta Gonosz 
Pista szerepét. Ez év szept. havában 

.Nógrádmegyer nagyközség díszpolgá
rává választotta. 

Szerencse fia (A), komédia 4 felv* 
Irta: Drégely Gábor. Bem, 1908 szept. 
18. Magyar Színházban. Személyek: 
Varga, szabómester — Körmendy János: 
Irén, leánya — Báthory Gizella; Szon-
tágh Márton, tanár — Garas Márton; 
Kormos Antal — Csortos Gyula; Epres
kerti Reiner Marcel, udv. tanácsos —• 
Vágó Béla; Stefánia, a felesége — For-
rai Róza; Emma, leányuk — Mészáros 
Giza; Gálkuty Dénes, a hdyiérdekü va
sutak igazgatója —• Réthey Lajos; Szűcs 
Adolf, könyvkiadó — Doby Ferenc; A 
miniszter •— László Gyula; Dávid, tőzs
deügynök — Rátkai Márton; Lili, leánya 
— P. Makay Gabriella; Almodaí, akadé
mikus — Fenyvesy; Álmodainé — Bera 
Paula; Sebes György, a „Lassan hajts, 
tovább érsz" auto-klub elnöke — Papp 
Míh^y; Zárai Zinkó Dani — Z. Molnár 
László; Famó, újságíró — Csíszér Ar-
thur; Havelka, szabólegény — Tamai 
Ernő; Krausz, szabólegény — Thuróczy 
Gyula. Bécsben és Berlinben: 1912 jun. 
havában mutatták be, — ugyanazon idő
ben Münchenben, Brémában, Stuttgart
ban, Frankfurtban, Nürnbergben, Kd-
nigsbergben is előkészültek vele a szín
házak. —1912 dec. havában „Som mam 
ar Kiadd" c, alatt bemutatták svéd nytí-
ven. — 1913 febr. 10-én Bemben ia 
színre került, márc. havában „Choro-
seno schiti frack" c. alatt Pétervárott is 
játszották, — 1914 dec. havában (kará
csony előtt) Szófiában nagy sikerrel ad
ták, úgyszintén később horvát és szerb 
nyelvre is lefordították e kitűnő vígjá
tékot. 

Szerep. Az előadandó színdarab azon 
kivonata, amely valamely színészre van 
kiosztva. Mielőtt azonban a szerep-ki
írása megtörténik, a színdarabot magát 
a rendező áttanulmányozza, jegyzetek
kel ellátja, odaadja a már kész, úgyneve
zett súgó-példányt a szerepezőnek, aki 
minden egyes szerepet külön-külön kiir. 
Legyen a szerep csak egyszavas, ki kell 
szerepezni, épp úgy, mint a leghosszabb 
szerepet. A szerepezŐ rendszerint a szín
ház valamelyik tagja szokott ienni s 
minden egyes darab kiszerep eséséért kü
lön díjazást kap. A szerepek ivekből van
nak összetéve és az oldalak számozottak. 
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Más színész szerepéből csak a végszó 
(L. 0,) van leírva, mely aláhozva várja 
a feleletet. Ha valaki kezébe vesz egy 
szerepet és foljd^tólagosan olvassa, ösz-
szefüg"fféstelen és értelmetlen dolgokat 
fog abból kihámozni. A színész, aki a 
szerepet tanulja, éhez már hozzászokott 
s a szerep valódi értelme előtt csak a 
rendelkező próbán (az első próba) fog 
kibontakozni. Az olvasó-próba után jön 
a tulaj donképeni szereptanulás, mely 
akkor már sokkal könnyebben megy, 
mint az első próbát megelőzően. Legtöbb 
színész el szokta olvasni az egész dara
bot, sokan azonban a fentebb előadott 
útját választják a szerep megértése és 

• megtanulásának. Nagy társulatoknál 
szokásos a kettős szereposztás, (L. o.) 
melynek célja részint az, hogy a kedvenc 
szerepeket felváltva játszhatják a ha
sonló szerepkörű színészek, részint az, 
hogy megbetegedés esetén a másik elő
rántható legyen. A szerepeket a színé
szek nagyon könnyen tanulják. A sze
reptanulás (L. o.) nem is okoz nekik 
nagy gondot. Másként áll ez a kötött for
májú szerepeknél, (pl. versben irt dara
boknál) hol több fáradság és igyekezet 
fordítandó a szereptanulásra. Rutinos 
'színészeknek támasza a súgó. A szerep 
feladása eminens érdeke, sokszor az elő
adás sikerének. A mondat elsŐ szavának 
vétele után már magától recitálva fo-
íyík a dikció. A szerep-átvételt a szerep-
osztó-könyvben (L. 0.) szokás elismerni. 
Előadás alatt mindenik színész kezében 
tartja szerepét és olvassa egész a jelene
tig, azután ha jön a jelenet kint hagyja 
a színfalak mögött. Ha a darab a szezon
ban többet nem megy, a szereplők szere
peiket átadják a könjrvtárosnak, aki a 
színház könyvtárában elteszí a darabo
kat, — talán örökre. — A „szerep" szót 
már Barczafalvi is ismeri, 1787-ben- — 
Egy 1793 évi színházi törvény IH. sza
kasza a „szerep"-szót még nem ismeri, 
hanem a „személy"-szóval helyettesíti. 
A nevezett rendelkezésben a következő
ket olvassuk: „Köteles minden Tag azon 
naptól fogva, melyben a Személyt meg 
kapta, 9 nap alatt egy Fő, 6 nap alatt 
egy más nyomós Személlyel mint egy 3 
árkusból állót és négy nap alatt egy mel
lesleg való Személyt megtanulni. De ha 

valaki meg-találna betegedni, vagy más 
valami történne rajta, hamarabb is. Aki 
ez ellen vét és az által a Darab játszá
sát hátra veti, a maga Holnapi-füzetesé
nek negyed részében büntetődik meg.'* 
Dugonics 1803-ban azt írja: „Ez a szó: 
szerep, igen régi magyar szó. Épen azt 
teszi, amit a németeknél ez: eine RoUe. 
A német Roll-nál is jobb a „szerep". — 
(Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás 
szótára. — Budapest, 1902. 305. old.) 
A „Közhasznú Esmeretek Tárá"-ból 
(Pest, 1834. XI. kötet, 375. ojd.) a kö
vetkezőket érdemes feljegyezni a szerep
re vonatkozólag: „Szerep" (Rolle) A*" 
játékszini mívészségben az a' rész, mely 
a 'színpadon előadandó történetből vagy 
cselekedetből színjátszónak leíratva át
adatik, hogy könyvnélkül megtanulja. 
Ebből természetesen következik, hogy a 
színjátszó soha se tekintse majd egész
nek, hanem mindég az egész résznek, 
mellyel megegyeznie kell, mire nem elég, 
hogy betűi szerint megtanulja szerepét,, 
hanem a' darabot előre elolvasnia s es-
meretet szereznie kell, mert csak így lát
hatja egészhézi viszonyát". Egykorú 
lapjaink közül a„szerep"-szó már megvan 
a „Jelenkor" 1832. 4. számában. Megkü
lönböztetünk különféle típusú szerepet
ilyenek a szakmakör szerintiek: apa* 
anya, bonvivant, jellem, komikus, éne
kes, drámai, vígjátéki stb, - továbbá van: 
bravour, döntő, exponált, epizód, férfi, 
fiu, fő, gyermek, hálás, hálátlan, jelen
tős, jó, kicsiny, könnyű, limonádés, mel
lék, nadrág, nehéz, néma, női, parádés, 
súlyos, stb. szerep. — (V. ö. Glancrolle. 
— Rolle. •— Szakmány.) 

Szerepcsere. A szerepcsere akkor tör
ténik, ha a szerepet nem az játssza, aki 
eredetileg próbálta, sőt esetleg már ját
szotta is. A szerepcsere többnyire olyan
kor fordul elő, mikor egy szereplő várat
lanul megbetegszik, ilyenkor másnak ad
ják szerepét. Nagy színházaknál kettős 
szereposztás (L. o.) szokott lenni, ugyan
azt a szerepet ketten is próbálják, úgy
hogy a szerepcsere nem jár veszteség
gel. Az ilyen második kiosztásban ját
szó színészt vagy színésznőt dublőz-nek 
nevezik. Az is megesik olykor, hogy egy 
szereplő hirtelen, előadás közben rosszu! 
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lesz, és szerepét nem játszhatja tovább, 
ilyenkor valaki elvállalja a szerepet s 
vagy tovább játssza, vagy szerepből ol
vasva mondja el. (L. Beugrás) 

Szerepes. A színész, helyesebben: a 
szereplő neve a régi kritikákban. Szere-
pesné — a színésznő neve. („Honmű
vész", 1839. 4. szám. 27. old. — „Regélő 
Pesti Divatlap", 1844, 46. szám. 734. 
old., ahol a következő kitétel olvasható: 
„Az első rangú szerepesek között van 
említve Schódelné asszonyság is.") 

Szerepet vinni. A játszásra értendő 
régi színházi kifejezés. A szót ismeri a 
„Regélő", 1843. 32. szám. 1018. oldal, 
„Vidéki szintárca"-rovata. 

Szerepezés. A szerepkiírás színházi el
nevezése. Ugyanis mielőtt a színigazgató 
előadatna valamely darabot, abból a 
színészek részére kiírják a megfelelő 
szövegrészt, ez alkotja a későbbi szere
pet. A kiírás processzusa a „szerepezés". 
tJttörö színészeink idején a férfitagok 
kötelezve voltak a saját és társnőik sze
repét kiírni, illetve kiírattatní, amiről 
— többek között — egy 1803 aug. 3-iki 
kolozsvári színházi törvény ekkép intéz
kedik: „Az ujabb aetorok tartoznak ma
gok és fejér személyek roUéjokat a di-
rector által kezekbe adott játékdarabok
ból oly móddal kiírni, hogy a kinevezett 
nap előtt egy héttel készen legyen." A 
szerepezést a kezdő színész ingyen vé
gezte el, majd később 1—2 írttal díjaz
ták. A éO-as években, midőn a hazafias 
felbuzdulás a színpadról nyerte legna
gyobb tápanyagát, rajongó lelkű diákok 
szintén vállalkoztak — sokszor ingyen 
—** szerepezésre, csakhogy közelebbi 
nexusba jussanak a színházzal és szine-
szekkei. A szerepek szövegeit lehetőleg 
szélesen szokás leírni, (a Nemzeti Szín
házban az a szokás, hogy csak 16 sort 
írnak egy oldalra) és pedig azért, hogy 
ha netán változtatni kellene a szövegen, 
vagx_ betoldani új részleteket, legyen 
annyi hely, hogy azt a színész pótlólag 
bejegyezhesse. A szerepezés munkáját a 
legtöbb esetben sürgősen, úgyszólván 
máról-holnapra szokták elvégezni, mert 
s. színházak sokszor lázas munkát 

végeznek és igy ez a foglalkozás elég
gé idegölő, ennek ellenére is a sze
repezés azelőtt a szegényeb színészek 
és színésziskolaí növendékek állandó 
mellékkeresete volt. Nagy versen
gés folyt érte, hogy ki kap munkát 
és kereshet vele egypár forintot s 
aki hezzájutott, irigység tárgya volt a 
többiek szemében. Ujabban egyik-másik 
színház szerepmásoló-irodákban végez
teti el a szerepkiírást. 

Szerepfaló, tulajdonképen csúf név, az 
oly színészre értik, a ki minden fajta 
szerep eljátszására vállalkozik, tekintet 
nélkül arra, hogy az illető szerep való-e 
neki, vagy sem. A Sz. tulajdonképen 
éhes ember. Jól akar lakni, de ez a törek
vése a szinésztársaságban inkább meg
vetésre talál, semmint népszerűségre: a 
Sz. tulajdonsága nrég az is, hogy min
denkit háttérbe szorít, szinésztársai 
ilyenkor azt szokták neki mondani: 
„ide nekem az oroszlánt". (Idézet Sha
kespeare ;Szentívánéji álom-jábóLA kéz
művesek szinielőadásra készülnek s Zu
boly minden szerepre vállalkozik, még az 
oroszlánt is Ö akarja játszani.) 

Szerepfelfogás, leglényegesebb saját
sága a színjátszásnak. Van olyan szí
nész, kinek agyában már első olvasásra 
kialakul a szerep Jelleme, másoknál vi
szont csak a próbák folyamán, vagy a 
rendező utasítására. A szerepfelfogás 
egyéni dolog, ezért történik meg, hogy 
egyik művész homlok-egyenesen ellen
kező felfogásban játssza ugyanazt a sze
repet, mint a másik s mégis mindkettő 
tökéletesen művészi. 

Szerepfogó, egy kisládának a neve. Ide 
szokták a már lejátszott szerepeket és 
hangjegyeket bedobni. A szerepfogóból 
a szerepeket és kottákat a színházi 
könyvtáros veszi át és Ő zárja el a szín
ház könyvtárába. 

Szerepkörök. A színészek a működé
sük köre alapján a szerepek eljátszását 
illetőleg ezeket az osztályozásokat álla
pították meg: anya, apa, basszista, bari
ton, bonvivant, buffó, burleszk, csel
szövő (intrikus), drámai, epizód, génre, 
hős, hősnő, hősszerelmes, jellem (karak-
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ter) , kedélyes, koloratura, komika, ko
mikus (pedáns és száraz), lyrai, naiva, 
naturburs (siheder), népszinmű, opera
énekes, operettbuffo, operetténekes, pri
madonna, soubrette, sízalon-, szende, tán
cos, társalgási, tenorbuffo, tenorénekes, 
tragika. A modern rendezés nem ismer 
szerepköröket, csak .egyéniségeket.^ El
végre minden rendezőnek teljes egészé
ben kellene tudnia azt, hogy a rende
zendő anyag kivitele tekintetében mire 
számíthat és mily erőkkel rendelkezik? 
Amikor a rendező az új darabot elol
vasta, lelki szemei előtt az újdonságnak 
Tiemcsak teljes képét látja, hanem azt is, 
hogy a színpadi sikert a neki rendelke-
7^sre álló eszközökkel mily módon érheti 
el. Természetesen számolni kell a körül
ményekkel, színészei egyéniségével, hogy 
& helyes kiosztás által már is eleve biz
tosítsa a darab sikerét. Régente kikö
tött szerepkörök szerint osztályozták a 
színészek egymást, a színésznek szerző
dése szerint bizonyos szerepkörhöz tör
vényes joga volt. Az ilyen kikötött sze
repkörök mindig záró csavarát képezték 
a színész fejlődésének, mert ezek sze
rint X színész csak hősöket, Y színésznő 
csak szendéket stb. tartozott játszani, és 
mást nem. Nem is bátorkodott volna az 
igazgató mást játszatni vele. A modem 
rendezés ez ósdi, avult intézményeket 
elsöpri, mert garanciát Iát a rendező 
művészi felfogásában, hogy helyesen 
meg tudja bírálni, kinek melyik szerep 
való és egyéniségének melyik a megfe
lelő. (V. Ö. Szereposztály.) 

(Ferenczi Frigyes.) 

Szereplő, pontos meghatározása a szí
nésznek, működés közben, szóval ha pró
bán vagy előadáson aktív részt vesz. 

Szerepnemtudás. Ha a színésznek ke
vés idő áll rendelkezésre, hogy a szere
pével alaposan elkészüljön, akkor a sze
repnemtudás veszedelme fenyegeti. Ez 
a vidéki színészetben gyakran előforduló 
jelenség volt, elsősorban oly társulatnál, 
ahol sietős munkával, kellett változatos
sá tenni a műsort és így a tanulás lehe
tősége a minimális i:i\óra süllyedt. Ér
deken feljegyeznünk az 1833 szept, 27-én 
kelt budai színházi törvény 14. pontjá

nak ide vonatkozó rendelkezését: „Aki 
szerepét nem tudja és a Játékban akár 
a maga szerei)ében akadozik, akár a vég
szavak el nem mondása vagy megváltoz
tatása által másnak elkésésére vagy be
szédjének Kavarodására okot ad, bün
tettetik a hibájához képest 20 váltó krtól 
5 váltó frtig." — A Nemzeti Színház
ban 1847 ápr. 17-én Jósika Miklós báró 

. „Kordokubász" e. történeti drámája 
premierjén a színészek — tekintve, 
hogy a darab 8 próbára ment — nem 
tudták a szerepeiket. — Manapság is 
előfordul — elég gyakran, — hogy a 
színházak kitűznek egy darabot, azt 
gyorsan betanítják, de a végén észreve
szik a — szerepnemtudás rémét. Miu
tán a színház mégsem teheti kockára 
hímevét, az utolsó pillanatban kényte
len elhalasztani a bemutató napját és a 
kommüniké ilyenkor természetesen nem 
a szerepnemtudással védekezeik, hanem 
—• „technikai akadályok"-kal takaródzik. 

Szereposztály. Régi stílusú kifejezése 
a színész munkakörének megjelölésére. 
Jelenti a szerepkört. Ez utóbbi ma is
mertebb kifejezés. A „Szereposztály" a 
régi újságokban gyakori kifejezés volt. 
(V. ö. Szakmakör. Szerepkörök.) 

Szereposztás. Szinésznyelven jelenti 
valamely színdarab szerepeinek kiosz-
tási processzusát. A helyes szereposztás 
az igazi komoly színházi tudomány, ami 
nélkül a többi mind hiábavalóság. Jól 
kell játszani: ez a lényeg; jól pedig a 
színész csak a neki való szerepet játsz
hatja és a szerepet csak az játszhatja 
jól, akinek az egyénisége megfelelő rá. 
A jó szereposztás a siker biztosítója, 
tehát a hírnév öregbítője és a gágeemel-
kedés előmozdítója; viszont a helytelen 
szereposztás mindennek az ellenkezője. 
A szereposztás joga mindig az igazga
tóé, de döntő szava van hozzá a szer
zőnek, karmesternek, művezetőnek, ren
dezőnek is. A legjobb módszer az, hogy 
az igazgató is csinál egy szereposztási 
tervet, a szerző is, meg a rendező is, az
tán összeülnek és megegyeznek annak az 
alapján. Mikor az igazgató a szerzővel 
és a rendezővel való megbeszélés után 
véglegesen eldöntötte a szereposztást. 
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azt a rendező bevezeti egy nagy könyv
be, az u. n. „szereposztó-könyv"-be, mely 
:annak a nyilvántartására szolgál, hogy 
Jrtielyik darabban melyik szerep kinél van 
és ki játszotta már. Ebbe beleírják az 
eredeti szereposztást és belevezetnek 
minden szerepváltozást. A szerepekre 
-aztán mindre ráírja az igazgató az illető 
színésznek a nevét s rábízza az egész 
paksamétát a szerepkiosztóra, aki kézbe
sítő könyv mellett köteles azt a színé
szeknek átadni. Operett-szinházaknál 
aránylag könnyebb a szereposztás, mint 
másutt. Itt ugyanis minden szerepkör
nek már eleve megvan a maga embere és 
az operettek már nemzetközi haszná
latra is rendesen úgy készülnek, hogy ne 
•okozzanak szereposztási komplikációkat. 
Az operett rendes típusában van egy 
énekesnő, komolyabb természetű szerep
pel, van egy szubrett, kisebb énekfelada
tokkal, de több tánccal, van egy énekes 
bonviván, aki az énekesnő partnere, van 
•egy bonvíván-komikus, aki a szubrett 
partnere s egy segédszinésznŐ, ezzel öt 
embere már a priori megvan minden 
operett-színháznak. (V. ö. Kettős sze
reposztás. — Parádés szereposztás.) 

Szerepre szerződök. A fővárosi szín
házak ujabb időben számos színészt szer
ződtettek le egy-egy szerepre törzstár
sulatuk kiegészítéséül. Ezeknek a színé
szeknek szerződtetésénél a Szinészszö-
"vetség a következő szövetségközi meg
állapodási pontot vette figyelembe: „Az 
egy szerepre szerződtetett színésznél, 
kinek felléptidíja a 10 pengőt nem ha
ladja meg, 10 feiiéptidíj biztosíttatik az 
-esetre is, ha az illető darab tízszer nem 
kerülne színre". 

Szerepre szerzŐdőTc próbadíja. Az 
egyes darabra, szerepre, műson-a szer-
:zödö színésznek próbadíjára nézve a bu
dapesti szinészszövetségközi megállapo
dás V. pontjának utolsó szakasza ki
mondja, hogy az ilyen tagoknak próba
díj jár, „melynek összege az egyéni szer
ződésben határozandó meg". 

Szereptudás, a leglényegesebb alapfel
tétele a jó színjátszónak. A szereptudás-
nak több fajtáját különböztetjük meg. 

Legideálisabb szereptudás az, mikor a 
színész nemcsak a maga szerepét tudja, 
hanem az egész darabot is, mert ilyenek 
is vannak. Az ilyen szereptudók soha
sem jönnek zavarba, akár nem kapnak 
végszót, akár ha egy szereplő későn lép 
be, vagy megy ki előbb, mert az ilyen 
szereptudó mindig talál valami odaillő 
mondást, beszédet, jxúg a darab rendes 
mederbe jut. Aki csak szajkó-módra ta
nulja meg a szerepét, hamar zavarba 
jut. Ideális szereptudó volt színészetünk 
büszkesége, Blaha Lujza, ki már az első 
olvasó-próbán tökéletes szereptudássíU 
jelent meg. Nincs szabály kivétel nélkül: 
Szigeti József, Újházi Ede nem voltak 
ideális szereptudók, de viszont művésze
tük oly magas fokon állt, annyira ösztö
nös művészek voltak, hogy mindig ra
gyogó alakítást nyújtottak. Érdekes, 
hogy Rakodczay Pálnak, a kiváló rende
zőnek az volt a felfogása, hogy komikus-
színésznél előny, ha nem tudja kiválóan 
szerepét, mert ilyenkor születnek az ille
tőnek legjobb Ötletei. 

(Pesti Kálmán) 

A szereptudás már az első magyar 
színtársulatnál is kötelező volt. Egy 
1793-ban kelt színházi törvény IV. sza
kasza a szereptudásról ekkép rendelke
zik: „Tartozik ki-ki a próbán a maga 
személlyét könyv nélkül felmondani. Aki 
a magáét rosszul tudja, hogy az Igazga
tás azon darab helett mást adni kintele-
nitetik, a holnapi füzetesének felében 
büntetődik meg, ha pedig a Darabot még 
is ugyan tsak játszák és az játék közben 
a készületlenség ki tettszik, a maga hol
napi füzetesének negyed részét veszti ei 
a hibázó." Egy 1833 nov. 29-én szerkesz
tett budai színházi törvény is szigorúan 
megköveteli a szereptudást, melyből a 
következő kitételt idézzük: „Ha a ren
des időben megtartandó próbákon azt 
tapasztalta volna a rendezőség, hogy 
egyik vagy másik tag szerepét nem tudja 
s nagyrészint a súgóra támaszkodik, 
kinek csak eszébe juttatónak, nem elő-
mondónak kell lenni", kötelességében 
állott „illendően ugyan, de komolyan 
meginteni az illetőt, hogy mind maga, 
mind a társaság becsületét szeme előtt 
tartván, szerepét az előadásra tamilja 
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meg'. Mert ez az, amivel különösen meg 
szokták rovatni magyar szinésztársasá-
gaink, hogy tagjaik szerepeiket nem 
szokták tudni s egy-két kötelességet el
felejtett tag gyakran egész darab hatá
sát megrontja." 

Szerepváltozás. Színészi kifejezés, me
lyet akkor használnak, midőn valamely 
szereplő betegsége vagy más közbejött 
akadály miatt a kiosztott szerepet másra 
ruházzák. A szerepváltozást a színház 

• előcsarnokában fekete táblára kiírva 
szokás publikálni. 

Szertámok. A színházi kellékes régi 
elnevezése. (Lásd: Kellékes.) 

Szervezkedés az, ha a színigazgató a 
színházi idény vége felé az új szezonra 
új társulatot szerződtet. A régebbi idők
ben ez virágvasárnapkor történt; a nagy
héten ugyanis nem tartottak előadást s 
ezt az időt használták fel a színészek és 
igazgatók, hogy új szerződést kössenek. 
A múlt század vége felé a Pannónia
kávéházban (a régi Nemzeti Színház 
épülete mellett), később a Múzsa-kávé
házban (az Országos Szinészegyesület 
Baross-téri palotájában), még később a 
New-York-kávéházban, mostanában már 
a színházi ügynökségeknél szervezked
nek az igazgatók. 

Szerző. (Latin: auctor). Színházi érte
lemben így hívják a színdarab megíró-
ját, alkotóját. A szerző a színdarabját 
legtöbb esetben 10% nyereséggel bo
csátja a színház rendelkezésére; e ren
delkezést szerződés alapján kötik meg. 
A szerző a darab próbáin meg szokott 
jelenni és a legtöbb esetben ő is ad in
strukciót a szereplőknek. A szerzők ma
napság valósággal elárasztják a fővárosi 
színházakat darabjaikkal, mert sokan 
vannak és mindegyik érvényesülni akar. 
Nem igy volt ez régen, amidőn felhívást 
kellett közreadni a lapokban, hogy a 
szerzők támogassák a színházakat. Egy 
erre vonatkozó érdekes dokumentum itt 
következik: „A' Magyar Játszó Társa
ság Nemes Bihar Vármegyében Nagy 
•Váradon és Debretzenben folytatván a* 
Magyar Játékok előadását, jelenti aláza-

tossan, hogy a kiknek Magyar Komé-
diájok vagyon készen és ezután is, akár-
újonnan szerzett eredeti Darabok által 
ezen Nemzeti Institutumot boldogítani 
tettzik: méltóztassanak azt vagy Vá
radra: a* Nemzeti Játszó Társaság Di--
rectiójához, vagy Debretzenbe Senátor 
F. Domokos Imre Úrhoz utasítani. Ezen 
Nyelv 'és Erkölts pallérozásának elő
mozdítását, különös háladatossággat. 
fogja venni a' Teátrális Direktzió, és a*" 
jobb Darabokat igyekezik ki nyomtat
tatni. A' ki pedig Énekes Játékokkal^ 
méltóztatik a' Teátromot fel-segiteni„ 
fáradsága niegjutálmaztatására ajánlja, 
a' Direktzió a Játék harmadik előadásá
ból bé-kerülő Jövedelmet. Hogy egy Da
rabnak többek által való lefordítását el 
lehessen eltávoztatni: szükség volna, ha: 
a' fenn nevezett Helyekre méltóztatná
nak a' Fordító Urak megírni: mitsoda 
Játék-Darabot szándékoznak Magyarra 
fordítani." („Magyar Hírmondó", 1799' 
márc. 12, 337. old.) A szerzőt a premier
napján a függöny elé szokás hívni. Az: 
első szerző—kihívás Párizsban volt, 1743"-
febr. 23-án. A szerző Voltaire volt, akit. 
a „Mérope" c. színmüve előadásán hív
ták a lámpák elé. (Lásd: „Budapesti 
Hírlap", 1907 febr. 17. 40. old. IH. ha 
sáb.) (Ezzel ellentétben Arthur Pougin: 
Dictionaire Du Théátre c. munkájában* 
[Paris, 1885. 5.—6. old.] azt írja, hogy 
a kihívás 1778 márc. 30-án volt, Voltaire 
„Iréné" c. darabjának hatodik előadá
sán. V. Ö. n , kötet, 424. old. I. hasáb, 
alatt.) Régebbi magyar szerzők (fordí
tók) : Aszalai Szabó János, Arvay Ger
gely, Balogh István, Benke József, Bes
senyei György, Csató Pál, Czakó Zsig
mond, Dugonics András, Ernyí Mihály, 
Fáncsy Lajos, Gaal József, Gombos 
Imre, Horváth Dániel (P.), Ihász Imre, 
Jakab István, Katona József, Kisfaludy 
Károly, Lángh Ádám János, Murányi 
Zsigmond, Nagy Ignác, Obemyik Ká
roly, Pály Elek, Eáth Pál, Simái Kristóf, 
Soós Márton, Szigligeti Ede, Teleki 
László, Ungvári János, Vachott Imre,stb. 
Ujabb idők szerzői: Abonjd Lajos, Bér
ezik Árpád, Csiky Gergely, Biró Lajos, 
Csepreghy Ferenc, Dóczy Lajos, Bródy 
Sándor, Herczeg Ferenc, Csatftó Kál
mán, Harsányi Kálmán, Harsán^ Zsolt, 

— 234 i 



Szerződés Szerződésbontás 

Géczy István, Gárdonyi Géza, Hajó Sán
dor, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Zágon István, Szenes Béla, Heltai Jenő, 
Tóth Ede és Kálmán. Szomory Dezső, 
Paulay Ede, Zilahy Lajos, Lengyel 
Menyhért, Lakatos László, Jókai Mór, 
Rákosi Jenő és Viktor, Guthi Soma, Vá-
radi Antal, Liptai Imre, Szép Ernő, 
Bánffy Miklós stb. — Vannak helyi szer
zők, háziszerzők és társszerzők. — A 
fővárosi szerzők egy 1884 febr. havában 
kelt főkapitányi rendelet alapján aka
dály nélkül mehetnek fel a színpadra. 
(Lásd: „Pesti Hírlap" 1884 febr. 7.) 

Szerződés. A színigazgató és színész 
kölcsönös írásbeli megállapodása a mű
vészi alkalmaztatás feltételeire nézve. 
Régi színházi nyelven úgy mondták: 
egyezés, kötés, később: kontraktus. Az 
első színházi szerződést 1545-ben kötöt
ték. E szerződésben Marié Faíret fran
cia színésznő kötelezi magát, hogy _L' 
Esperonníére igazgatóval egy évig min
denüvé követni fogja. A szerződést jegy
ző előtt kötötték meg. — (Lásd: „Pesti 
Napló", 1906 jul. 31, 19. old. — Innen-
onnan-rovat.) A magyar szinészéletböl 
itt közlünk egy 1792-ben kötött szinész-
szerzŐdés mintáját, amely alapul szol
gált a mai színészi (kollektív) szerző
désnek is: „ígér az emiitett Directio 
N. N. Urnák Hónaponként N. N. Rhénus 
forintokat, sőt azt is ajánlya, hogy ha 
hathatóságának tökélletesitésérŐl Já
tékja által nyilvánvaló Tanúságot teend, 
ezen igért fizetését tulajdonságaihoz 
képest meg-is fogja szaporítani. Ellen
ben Én alább is meg-irtt N. N. kötele
zem magamat, hogy én ezen igértt *s 
Hónaponként N. N. rh. forintokkal ve
endő Hópénzért a Társaságnak egyben 
szövetkezésekor szerzett Rend-szabások
hoz képest mindeneket, a'mellyek nékem 
a Directio által elembe adatatni , vagy 
tőlem kívántatni fognak, egész készség
gel és legkisebb ellenzés nélkül meg-
teendek; akármelly személyek játszása 
reám fog bizattatni, abban magamat ki-
telhetőképpen gyakorolni fogom; egy 
szóval: minden izetlenségre szolgáltató 
tkokat részemről meg-elözni igyekezem: 
Ha-hogy pedig ezeket nem tenném; Sza
badságában állyon a' Directiónak enge

met alkalmatos módok által kötelessé
gemre szoríttatni; azon esetre pedig, ha 
vagy én a' Társaságtól végképpen el-
akamék válni, vagy pedig a' Directio el
válásomat el-kerülhetetlen okokból szük
ségesnek ítélné, tehát akkoron mind a. 
két Részről azon el~válást 3 Hónapok el-
folyása előtt szükség légyen meg-jelen-
tení. Mellynek nagyobb bizonságául ezen 
egyező Levél mind a' két részről alá
írattatván, egy Példamányban az emlí
tett Dírectíónál maradott; másban pedig 
alább irtt N. N. Urnák kezeibe adatta-
tott. Költ Pesten, Karátson Havának 
22-ik napján, 1792-dík Esztendőben."" 
Megkülönböztetünk 1) szezon-szerzŐ-
dést, mely a szezon végéig szól és 2) 
továbbfutó-szerzödést, amelyet csak 
sztárokkal kötnek és amely nem tarto
zik a kollektív szerződés rendelkezései 
alá és több évre szól. Az Országos Szi-
nészegyesület 1925-ben határozatílag-
kimondta, hogy minden igazgató köte
les május l-ig zárt levélben felszólítani 
azokat a tagjait, akikre jövőre reflektál 
a szerződés megkötésére. A tag viszont 
köteles erre a felhívásra május 15-ig 
nyilatkozni, hogy így ez időpontig az 
igazgató és társulata tagjai közötti szer-
^désí viszony tisztázva legyen. A szer
ződések megkötése a fővárosban a Buda
pesti Színészszövetség és Budapesti 
Színigazgatók Szövetsége által közösen 
megállapított kollektív szerződés alapján 
történik, melynek leglényegesebb pontja 
a létminimumokra, szerződési év (9 v. 
10 hónap), betegség esetére szóló meg
határozások, a vidéki színészetnél pedig-
az egyesületi szerződési blankettán kö
tik a szerződést, amely mindig egy teljes 
évre szól. Az Országos Szinészegyesület 
a színiévad elején az összes megkötött 
szerződéseket felülvizsgálja és a rendes 
formulától eltérő pontokat megsemmi
síti, esetleg fegyelmi elbírálás alá vonja. 

Szerződésbe menni. Olyankor, mikor 
a színész szerződése lejártával új állo
máshelyére megy, úgy mondja, hogy „uj 
szerződésbe megy." 

Szerződésbontás alatt, mint a szó ér
telme is jelenti, a m^kötöt t szerződés 
alól közös vagy jogos indok alapján va
ló szabadulást értik, mivel az esetleges 
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Szerzödés-csinálás. Szei"zöi jog 

feltételek — később — nem bizonyultak 
megfelelőknek. Szerződésbontás jogossá
ga akkor áll fenn, ha azt mindkét fél 
egyöntetűen intézi el, ha arra a szerző
dés pontjai vagy a fennálló törvények, 
rendelkezések és jogcímek alapot szol
gáltatnak. Az egyodalú szerződésbontás 
már szerződésszegést (L. o.) képez. 

SzerzŐdés-csinálás: az a mód, ahogyan 
a színész valamely színigazgatóval az 
eredményes tárgyalások és alkudozások 
után elkészíti szerződését. (V. ö. Leszer
ződni. Szerződés kötés.) Megelőzi a köz
vetlen vagy ügynökségek utján való tár-
gj^alás és legtöbb esetben a színésznek 
az igazgató által a színpadon valamely 
szerepben való megtekintése. A míg ez 
ma, a rendes üzleti formák között meg
felelő levelezés után intéződik el, addig 
a régebbi időben ennek ideje a nagyhét 
(virágvasárnap) volt, a mikor a szerző
dések nagy részét a személyesen meg
jelent igazgatók és színészek a Színész-
házban (Baross-tér 9.) levő — azóta 
megszűnt — Múzsa-kávéházban, a jelen
tősebbeket ugyanakkor a Pannónia-
kávéházban is perfektuálták. 

Szerződés-kötés. Ha a színész valamely 
színigazgatóval megállapodik szerződte
tése ügyében: e processzus a szinész-
nyelvén annyi, mint: szerzödés-kötés, 
vagy szerzödés-csinálás. (Lásd ezt és v. 
ö. Leszerződni.) A szerződés-kötés a 
fenti kétoldalú megállapodást jelenti és 
ez mindenkor írásba foglalandó, mert ál
talános elv szerint a szóbeli megállapo
dások érvénytelenek, A feltételek leg
inkább csak a fizetésre és a szerződés 
tartamára vonatkoznak, mert a szerző
dés többi pontjait az Országos Színész-
egyesület megállapított szerződési for
mulája (blankettája) és a Budapesti 
Színész-Szövetség kollektív szerződése 
tartalmazza, amelytől különösebb indok 
nélkül és az illető szinésztestületek hoz
zájárulása nélkül eltérni nem szabad. 

Szerződés nélkül maradni. A vidéki 
színész legsajgóbb fájdalma, mert a szí
nész, ha hivatása magaslatán áll, semmi 
egyébhez a vüágon nem ért. Nagyon szo
morú helyzetük van pld. a kisebb német 

városok színészeinek, mert azok több
nyire csak 6 hónapos, u.n. téli szerződést 
kapnak, nyáron azután többnyíre pincér
nek mennek. Nálunk a szerződésnélküli 
színészek itt-ott próbálkoznak egyik-má
sik színháznál alkalmi szereplésre, eset
leg statisztálásra. 1914-ben, mikor a há
ború kitört, a mi vidéki igazgatóink 
többnyire konzorcíonális alapon működ
tek, a színészek jó része csoportosan jár t 
kávéházról-kávéházra, ahol karénekeket 
adtak elő. A szerződésnélküli színészek 
száma sajnos, évről-évre emelkedik, mi
után a gazdasági helyzet itt is erősen 
érezteti befolyását. 

Szerződésszegés, a kétoldaluan meg
állapított szerződés pontjainak az egyik 
szerződő fél részéről be nem tartását je
lenti és úgy a köztörvényekbe, mint a 
színészeti testületek megállapításaiba 
ütköző cselekményt képez. Védelmet el
lene úgy a színésztestületek erre dele
gált szervei: az Országos Színészegye
sület tanácsa és fegyelmi bizottsága, a 
Budapesti Színészszövetség választott 
bírósága, valamint a polgári bíróságcJc 
ia njrujtanak. A védelemkeresés irányul
hat arra, hogy a szerződést sértő felet 
kötelezettségének betartására szorítsa, 
vagy a kikötött kötbér esedékességét 
megállapítsa, vagy ezen túlmenöleg is 
kártérítést állapítson meg. Az Országos 
Színészegyesület ^ gondosan őrködik a 
szerződések pontos betartása felett és a 
vétkes felet még súlyos fegyelmi bír
sággal, legtöbbször a Színészegyesület
ből való kizárással is bünteti. 

Szerzői jog. Szerzői jog alatt vala
mely írói, zenei, képzőművészeti, fény
képészeti, kínematografiai mű szerzőjé
nek azon jogosultságát értjük, mely 
szerint csak ő van jogosítva kizárólago
san művének első megjelenése és a tör
vény által körülírt egyéb kiaknázási le
hetőségei fölött dönteni. A szerzői jog
ról szóló magyar törvény (1921. évi 54. 
te.) a szerző müvének nem minden hasz
nosítási lehetőségét védi. Csak azon 
hasznosítási lehetőségek állanak szerzői 
jogi védelem alatt, melyeket a törvény 
kifejezetten felsorol. Az írói műnél és 
zeneműnél a gépi többszörözés, közzété-
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Szerzői jog 

tel és forgalombahelyezés áll tilalom 
alatt. A törvény az írói mü nyilvános 
előadását nem tiltja. Regény, novella és 
Icöltemény ezért szabadon, a szerző bele-
egyezése nélkül nyilvánosan előadható. 
Színművek, zenés színművek és zenemü
vek azonban nyilvános előadás szem
pontjából is törvényes tilalom alatt álla
nak, ha a kizárólagosan jogosított szer
ző arra engedélyt nem ad. A képzőmű
vészeti, rajz, festés, építészet, szobrá
szat, metszet, kőnyomás s tb .— alkotá
sainak egészben, vagy részbeni többszö-
i'ösítésére, közzétételére, forgalomba he
lyezésére és mechanikai, vagy optikai 
készülékek segélyével való üzletszerű 
bemutatására szintén a mű szerzőjének 
van kizárólagos joga. TöbbszÖrösítésnek 
kell tekinteni ezen művekre vonatkozóan 
az utánképzést, építészeti müveknél pe
dig utánépítést is. Szövegképekre (il
lusztrációkra, térképekre, továbbá föld
rajzi, helyrajzi, topográfiai) építészeti, 
mérnöki és más művészeti, valamint tu
dományos vonatkozású tervekre, raj
zokra, ábrákra, vázlatokra és plasztikai 
művekre szintén állanak a szerzői jog
védelmi szabályok. Fényképezéssel elő
állított műnek, (fényképészeti műnek) 
többszörösítésére, közzétételére, forga
lombahelyezésére és mechanikai, vagy 
optikai készülékek segélyéve! való üzlet
szerű bemutatására az eredeti felvétel 
szerzőjének van kizárólagos joga. Moz
gófényképmutatvány alakjában megje
lent termék (mozgófényképészeti mü), 
tartalma szerint, az írói művekkel, a 
képzőművészeti alkotásokkal, vagy a 
fényképészeti művekkel egyenlő véde
lemben részesül, ha a szerzője a cselek
mény kitalálásában, vagy a színrealkal
mazás és elrendezés módjában, vagy a 
bemutatott események és egyéb ábrázo
lások csoportosításában, vagy egyéb mó
don a műnek egyéni és eredeti jelleget 
adott. A törvény által megszabott és a 
szerzőnek biztosított kizárólagos jog 
szabadon átruházható és öröklés tárgya 
is lehet. A jogosultság azonban időben 
korlátozva van: a szerző életére és ha
lála után még 50 évre. A fényképészeti 
műveknél 15 évre terjed a védelem azon 
naptári év lefolyásától számítva, amely
ben a fényképészeti mű először megje

lent. A szerzői jogosítványok megsérté
se a szerzőjogi birtoklás vétségét képezi, 
büntetést von maga után és kártérítési 
kötelezettséget szül. Az általános szerzői 
jogosítvány megsértésén kívül különö
sen birtoklást képez még, a még meg 
nem jelent, vagy közzé nem tett műnek 
a szerző beleegyezése nélkül történt 
többszörösítése, közzététele, vagy forga
lombahelyezése, — közzététel alatt értve 
itt a mü lényeges tartalmának nyilvá
nos közlését is mindaddig, amíg a lé
nyeges tartalom a szerző beleegyezésé
vel közzétéve nincsen. — A többszörösí-
tésre, közzétételre, vagy forgalomba he
lyezésre, a kéziratnak, vagy másolatnak 
birtokosa is csak a szerző beleegyezésé
vel jogosult. Bitorlás: az oktatás, vagy 
szórakozás céljából tartott előadásoknak 
vagy felolvasásoknak a szerző beleegye
zése nélkül való többszörösítése, vagy 
közzététele, vagy forgalomba helyezése. 
Olyan kiadás, melyet a szerző, vagy ki
adó, a köztük fennálló szerződés, vagy a 
törvény ellenére jelentet meg, szintén 
bitorlás. Ha tehát a szerző átruházta 
művének szerzői jogát, a fölött többé 
nem rendelkezik. De tartozik tűrni 
erkölcsi j ogosítványainak sérelmét: 
nevének elhallgatását, művének meg
csonkítását, vagy idegen munkatárs 
által a szerző művébe való belenyúlást. 
Bitorlás: a mű címének változatlan át
vétele más mű címéül; bitorlás továb
bá a szerző beleegyezése nélkül a műnek 
mechanikai előadás céljára szolgáló ké
szülékekre, állandó, vagy cserélhető al
katrészeire (lemezekre, hengerekre, te-̂  
keresőkre stb.) való átvétele. Bitorlás: 
a szerző belegyezése nélkül a műnek 
lefordítása, adaptálása, egyéb feldolgo
zása, vagy mozgófényképészeti mű cél
jaira való felhasználása. A bitorlás út
ján létrejött példányok készletei, vala
mint a szerzői jog bitorlásának elköve
tésére szánt különös eszközök és készü
lékek, amilyenek a minták, lapok, leme
zek, dúcok, kövek, tömöntvények, henge
rek, tekercsek, filmek: elkoboztatnak, s 
mihelyt az elkobzást elrendelő bírói ha
tározat joger-őre emelkedett, megsemmi
síttetnek, vagy károsító alakjuktól meg
fosztva a tulajdonosnak visszaadatnak. 
A szerzői jog bitorlásának kísérlete is 
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Szezonnyitás Szezonzárás 

-kártérítést von maga után. Az elkészült 
részek, továbbá a bitorlás előkészítésére, 
valamint a bitorló cselekmény előzetes 
hirdetésére szolgáló különös eszközök és 
készülékek ebben az esetben is elkoboz
tatnak. A bírói eljárás a polgári bírósá
gokhoz és pedig mindig a kir. törvény
székekhez tartozik. A per megindításá
val egyidejűleg, vagy azelőtt, vagy a per 
folyamán a sértett kérelmére, ha a bi
torlás tényálladékát és igényei érvénye
sítésének veszélyeztetését valószínűsíti, 
a bíróság biztosítási intézkedéseket tesz, 
nevezetesen a példányokat és készüléke
ket zárlat alá veszi és a bitorlót a bitor
lás ismétlésétől, ^ei.^ folytatásától el
tiltja. Szerzőjogi bitorlás miatti eljárás 
csak a sértett fél kérelmére indulhat 
meg. A külföldiek művei, ha azok elÖ-
ázör Magyarországon jelentek meg, ű^ 
védetnek, mint a magyar művek. Egye
bekben a nemzetközi szerződések az 
irányadók. Legnevezetesebb szerződés e 
tekintetben az 1922:18-ik tc.-ben foglalt 
berni egyezmény, mely az irodalmi és 
művészeti művek védelmére alakult és a 
nemzetközi berni-unióban tömörült or
szágok megegyezését tartalmazza. Ezen 
egyezmény lényege, hogy az egyezmény
hez tartozó országok saját területükön 
más egyezményes országok alattvalói
nak ugyanannyi és u^anolyan védelmet 
biztosítanak, mint saját alattvalóiknak, 
de legalább annyit, amennyi a berni 
egj-ezményi okmányban elő van írva. A 
berni egyezményhez Európának majd
nem minden országa csatlakozott. Észak-
Amerikával külön egyezményünk van. 
Vannak még nemzetközi egyezmények a 
szerzőjog védelmére, különösen az ame
rikai államok között, ezekhez azonban 
mi a mai napig nem csatlakoztunk. 

(Dr. Palágyi Róbert.) 

Szezonnyitás, a színházi évad kezdete. 
Megjelennek az első előadást bejelentő 
színlapok a hirdetöoszlopokon, össze
gyűlik az új tagokkal kiegészített társu
lat a legtöbbször újonnan tatarozott és 
szépen kitakarított színházban, a sajtó 
barátságosan beharangozza az új terve
ket és az új program alapján pihent erő
vel kezdődik az új színiévad, telve biza
lommal, ambícióval. Vidéken az előleges 

színházi jelentések és bérletcGÍnáló tit
kár megjelenése előhírnökei a színi sze
zon megnyitásának. Megjelennek a pod-
gyásszal megrakott szekerek, a lakást
kereső színészek és kíváncsi, kémlelő 
szemek igyekeznek kikutatni a csoma
gokkal felpakkolt társaságból a fürge
lábú táncos primadonnát, a hódító bon-
vivánt, a mosolyra fakasztó komikust. 
Gyors elhelyezkedés az öltözőben, lassú 
Összemeiegedés a közönséggel és egy
kettőre benne vagyunk a színi szezon 
izgalmainak kellős közepében. (V. Ö. 
Kapunyitás és Szezonzárás.) 

Szezonnyitó színdarab, i'endszerint 
csak előcsatája a szezonnak, kóstoló, 
amely kitapogatja a közönség hangula
tát és a színházi konjuktúra mértékét. 
A hosszabb sikerre szánt darab csak en
nek a pi'óbagaloppnak a lezajlása után 
következik. 

Szezonvég. A színházi évad a mele
gebb idők beálltával a befejezés előtt 
szokott tai-tani. Ilyenkor már csak leg
ritkábban adnak új darabot, hanem e he
lyett vagy vendégszerepléssel élénkítik a 
műsort, vagy az elmúlt év legsikerültebb 
színdarabját veszik úji'a elö. 

Szezonzárás, a színi évad befejezése. 
Az utolsó előadás után legördül a füg
göny, a fővárosban a hagyományos zá
porpróba, búcsúzkodás a nyaralás vagy 
más színházhoz való elszerzŐdés előtt, 
bezárulnak a színház kapui, a nézőtérre 
egy időre por és csend borul, vagy tata-
lozó munkások zaja veri fel a csendet. 
Az igazgatói irodákban elkészítik az el
múlt szezon művészi ós anyagi mérlegét, 
a megtakarított pénz a bankba kerül, 
vagy megindul a hajsza az új pénzes 
csendestárs után. Leltár, a ruhatár szel
lőztetése, molykár elleni megóvás a kí
sérői az ily szezónzárásnak. Vidéken az 
ily szezónzárás nem jelent pihenést, 
csak gyors csomagolást és utazást az új 
állomásra: ideges, megállásnélkül kör
forgásban. A búcsúfellépéKekkel járó 
kedves ovációk, fájdalmas válások, tört 
szívek, megszakadt remények teszik 
poétikussá az ily szezónzárást, melynél 
majdnem mindig a viszontlátás utáni 

338 — I 



iSzigethy család Szigethy Andor 

vágyakozás csendül ki a búcsúzásokból 
•és érzésekből. (V. ö. Szezónnyitás és Ka
puzárás.) 

Szigethy család. — Szigethy Jenő, nép-
szinmüénekes és szinigazg-ató, sz, 1850-
ben, megh. 1914-ben. Színész lett 1873-
ban, Völgyi színigazgatónál, Pécsett és 
azután megfordult a nagyobb színpado
kon, ahol nagy sikerrel játszotta az akkor 
műsoron levő népszínmű és énekes sze
repeket, többek között: Göndör Sándor 
<Falu rossza), Laci (Magdolna), Bandi 
(Csikós), Gasparone, Henri márki (Gor-
iievillei harangok), Pippó (tJdvÖske), 
stb. Tevékenyen közreműködött a Szi-
nészegyesület házának felépítése körül. 
Felesége: szül. Farkas Teréz, drámai 
színésznő és népszínmű énekesnő, sz. 
1864-ben, Kolozsvárott. Színpadra lépett 
1883-ban, Hegyi Gyula színtársulatánál, 
Nagyenyeden, azután többek között Bo-
Icody, Bogyó, Pesti Ihász szinigazgatók-
iiál működött szerepkörében nagy siker
rel. Nevezetesebb szerepei: Elektra, 
Magdolna, Claire (Vasgyáros), Finum 
Eózsi (Falu rossza), Eózsi (Cigány), 
Btb. Gyermekeik: Sz. Irén, színésznő, 
sz. 1886 aug. 1.-én, Ó-Kéren. A Szinész-
egyesület iskoláját végezte és Berky Fe
renc színigazgatónál lépett először szín
padra. 1906-ban a fővárosi Vígopera 
tagja volt, majd a vidéken működött 
Míklóssy Gábor, Ballá Kálmán, dr. Pa-
tek Béla, stb. igazgatók társulatánál és 
rövidesen Szabadka, GyŐr, Sopron, Ka
posvár, stb. városokban mint a vidéki 
színpadok egyik legünnepeltebb prima
donnája szerepelt. 1917-ben a Fővárosi 
Operett Színházhoz szerződött. Kiemel
kedőbb szerepei: Csárdáskirálynő, Sí-
byll, János vitéz, Boccaccio operettek 
címszerepei. Évek óta Iván Sándor kassai 
színházánál működik, nagy sikerrel. — 
Sz. Ibolya, színésznő, sz. 1888 aug. 10-
én, Njárbátorban. 1903-ban lépett a szín
padra, Berky Ferenc színigazgatónál, 
Noémi (Aranyember) szerepében. 
1919-ben a Várszínház elsőrendű tagja 
volt. Kiválóbb szerepei: Tanítónő, Szó
kimondó asszonyság, Magdolna, Névte
len asszony, stb. címszerepei. Férje: Tar
ján Aladár. (L. o.) — Sz. István, festő
művész és grafikus, sz. 1890-ben, Seges

váron. Berlinben él. Nagy sikerrel szere
pel kiállításokon, a Színészegyesület ta
nácsterme részére is festett képet. A 
berlini ÜUstein-lapok munkatársa. Fe
lesége: dr. Balassa Margit, szintén Ber
linben élő orvosnő. — Sz. Tercsi, szí
nésznő, sz. 1892 okt. 25.-én, Gyomán. Fér
jétől, Szalay Lajos gazdásztól elválva, 
1914-ben lépett színpadra, Mariházy Mik
lós kecskeméti színtársulatánál. Ezután 
dr. Patek Béla, Almássy Endre, Somo
gyi Kálmán színigazgatóknál működött 
Kecskeméten, Szegeden és évekig Győ
rött. 1920-ban a Royal Orfeum, majd a 
Bonbonniére, később a Fővárosi Ope
rett Színház tagja lett. Legnagyobb si
kereit a következő szerepekben arat ta: 
Iluska (János vitéz), Leíla (Gül Baba), 
Mici (Gyurkovics lányok), Csöppség. — 
Sz. Ilona, színésznő, sz. 1894 jul. 14-én, 
Bélyén. Iglón, Kövessy Albert színtársu
latánál lépett színpadra, 1916-ban. Azu
tán Bárdossy Pál, Bodonyi Béla, dr. Pa
tek Béla színigazgatóknál játszott nagy 
sikerrel, Győrött, Szombathelyen és Sop-
i-onban. Kiemelkedőbb szerepei: Sára 
(Cigányprímás), Birike (Próbaházas
ság) , Tót leány címszerepe, stb. Felesége 
Gáspár Béla színésznek. — Sz. Annus, 
színésznő, sz. 1896 aug. 16-án, Budapes
ten. Iglón, Kövessy Albert színtársula
tánál lépett a színpadra. Faragó Ödön, 
Baila Kálmán, Mariházy Miklós, dr. 
Patek Béla igazgatóknál működött nagy 
sikerrel mint szubrett primadonna. Ki
emelkedőbb szerepei: Bob herceg, Gábor 
{Gül Baba), örzse (Mézeskalács) stb. 
Első férje: Wenes István, tüzérszáza
dos, a kitől elvált és Solthy György (1. 
0.) felesége lett. Ezidöszerint az erdélyi 
magyar színtársulatoknál működik fér
jével. A Szigethy-leányok országszerte 
népszerűek voltak. 

Szigethy Gyula (Lásd Debreceni szín
játszó társaságok.) 

Szigeti Andor, színész, sz. 1877 máj. 
9-én, Szabadkán. Jeles vidéki színész, aki 
előbb a siheder, utóbb a komikus szerep
körben szerepelt sikerrel a nagyobb vi
déki színtársulatoknál. Hosszabb ideig 
volt Szabadkán. A világháborúban mint. 
tiszt küzdött a különböző harctereken. 
Legutóbb a debreceni társulat tagja volt. 
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Szigeti Imre Szigeti József 

Szigeti Imre, színész, a Nemzeti Szín
ház művésze, Sz. József színművész Öcs-
cse, sz. 1831 nov. 25-én, Veszprémben, 
megh. 1902 jún. 6-án, Budapesten. 1855-
ben lépett a színipályára, Pécsett, mint 
Moor Károly a„Haramíák"-ban. 1857-ben 
Kolozsvárra szerződött, Lángh Boldi
zsár színigazgatóhoz. 1859 aug. 23-án 
mint vendég fellépett a Nemzeti Szín
házban, a „Falusiak" című vígjátékban, 
majd télire Győrbe szerződött, Hidassy 
Elekhez. 1860~ban színigazgató lett Győ
rött és 8 éven át a vidéki városokban 
működött jól szervezett társulatával. 
Jár t többek közt: Székesfehérvárott, 
Esztergomban, Pécsett, (1863—64), 
Szombathelyen, Debrecenben, Pozsony
ban, Pápán stb. 1867 nov. 1-én újból 
vendégszerepelt a Nemzeti Színházban, 
az „Egy pohár víz"-ben (Bolingbroke), 
8-án pedig a „Báró és bankár''-ban ját
szott. (Bankár). 1868 ápr. elsején az in
tézethez szerződtették, ahol a szerelmes 
szerepkörből a kedélyes apák szerepkö
rébe lépett át. Az intézettől 1873 ápr. 
1-én megvált és Míklóssy Gyula István-
téri színházához szerződött; de itt csak 
ang. haváig működött, azután vidéken 
vendégszerepelt. Kz év szept. 29-én, 
mint a Nemzeti Színház újonnan szer
ződtetett tagja, a „Brankovics György" 
című drámában mutatkozott be. Mint a 
színház nyugdíj intézetének több évig 
volt alelnöke maradandó emléket szer
zett. Legbüszkébb mégis arra volt, 
hogy ő nyerte meg Blahánét és Tamás-
syt a magyar színészetnek. ,1901 okt. 
30-án nyugalomba vonult. Utolsó fellép
te 1901 nov. 21-én volt, az „Essex gróf
ban. Szülőházát Veszprémben 1902 okt. 
1-én emléktáblával jelölték meg, mely
nek ez a szövege: „E házban született 
lS31-ik évben Szigeti Imre, a nemzeti 
színművészet úttörő gárdájának oszlo
pos tagja, a Nemzeti Színház nyugdíj
intézetének alelnöke." Koporsója felett 
Somló Sándor és Váradi Antal mondott 
búcsúztatót. Eltemették a kerepesi úti 
temetőbe, a főváros díszsírhelyén, 1/29. 
tábla 15. sírhelyén. Sírköfelirata: „Ez 
az enyém. A nagy világ helyett e tér 
lesz otthonom". (Idézet az „Ember tra
gédiája" III, színéből.) Első neje sz. 
Hirtling Mari (L. o.) (1838-71) naiva és 

társalgási színésznő volt. Tíz évi Özvegy
ség után Sz. második neje lett Hum,an 
Erzsi (L.O.), (1855-1920),operaénekesnö, 
drámai szoprán; Párizs, London, Madrid, 
Bécs voltak sikereinek színhelyei. Elő
ször 1878-ban, majd 1882 szept 9-én 
vendégül lépett fel a Nemzeti Színház
ban (Valentiné; „Hugenották", majd 
Leonóra „Troubadour") s ez szerződésre 
vezetett, ö kreálta nálunk a „Nürnbergi 
meaterdalnokok" Éváját. A M. kir. Ope
raháztól 1888 nov. havában vonult 
vissza, (Erödi Jenő.) 

Szigeti Jenő, színész, sz. 1890 dec. 18-
án, Debrecenben, Iskolai végzettsége 6 
gimnázium, utána az Orsz.Szinészegyesü-
let iskolájának volt a növendéke (1910-
ben szerződtették vidékre.) A háborúban 
katona volt, a Vörös kereszt: Silberne 
Enrenmedalie mit der Kriegsdekoration 
kitüntetést nyerte. 1921 februárjában a 
Fí:városi Orfeum tagja. 1929-ben a Ma
gyar Színház, 1931-ben a Belvárosi 
Színház tagja. Irodalmi munkássága: 
1921. évben a debreceni Melius városi 
nyomda kiadásában: „Egy komikus em
lékei" című könyve, mely a Chicagói 
Tribuna című magyar lapban tárca alak
ban jelent meg. Külföldön 1925-ben 
vendégszerepelt. Faragó Ödön színtársu
latával (Prágában). Jelentős szerepei: 
I. sírásó — „Hamlet"; Róth bácsi —• 
„Hivatalnok urak"; Bolond — Lear 
király" és „Árva László király"; Cala-
basas — „Nap és Hold"; Scobelev —• 
„Hotel Imperiál"; Zápolya — „Kis 
gróf"; Százszorszép — „Obsitos"; Cor-
baccio „Volpone" stb. 

Szigeti József, színész, sz. 1822 máj. 
I I , megh. 1902 febr. 26. A legnagyobb 
magyar színjátszók egyike, annak az 
erőteljes nemzedéknek volt tagja, mely 
a XIX. század első évtizedeiben támadt, 
s mely oly sok, feltűnően sok nagy em
bert adott a magyar nemzetnek. A 40-es 
évek hatalmas nemzeti mozgalma rakta 
le alapját többek közt nemzeti müvésze-
tíinknek is, s a fiatal Szigeti (családi ne
vén Tripammer) még együtt játszott az 
első nagy színészgárda legtöbb tagjával, 
mint szerelmes és hős-színész. 1841 okt. 
3-án lépett először színpadra, Jászbe-
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A Színészegyesület székháza 
(1. Színészegyesület) 



Szigeti József Szigetközy Horváth Zsigmond 

rényben, négy szerepet is advd a „Peles-
kei nótáriu8"-ban, de már 1844-ben, si
keres vendégjátéka nyomán, a Nemzeti 
Színházhoz szerződtették. Igazi szerep
korét azonban csak több évi kísérletezés 
után találta meg, mikor a hamisítatlan, 
igazi mély humornak vált egyik legkivá
lóbb képviselőjévé a színpadon. „Polo-
nius"-ban az udvari emberek rövidlátá
sát és szószátyárkodását, „Kent"-ben az 
egyenes lélek jószívűségét és szókimondó 
hűségét, „Menenius Agrippá"-ban az 
öregkor derűs bölcsességét, „Falstaff"-
ban és „Böffen Tóbiás"-ban a szájhős, 
vén korhelyek léhaságát az élethűség-
és művészi igazságnak megkapó erejével 
tolmácsolta, a humor fényében ragyogó 
alakítása során. Moliére-színésznek is 
kitűnő volt. A „Kénytelen liázasság"-
ban mint Sganarelle, a „Tudós nők"-
ben, mint Chrisale, az „Úrhatnám pol-
gúr"-ban mint Jourdain, de különösen 
„Tartuffe"-ban, mint póruljárt Arnolphe 
és a „FÖsvény"-ben mint Harpagon a 
színészettörténet legragyogóbb lapjaira 
illő alakításokat mutatott be. Elragadó
an mulatságos tudott lenni a francia 
modern darabok kedélyes apáinak, pipo
gya férjeinek és meggazdagodott nyárs-
polgárainak szerepeiben, mint Four-
chambeault papa, Benoiton papa, Poirier 
úr, Perrichon úr, Dupiau apó (az „Egy 
millió"-ban), Dupraillon (a „Három ka-
lap"-ban), Caussade (a „Jó barátok"-
ban), Montgiscar (a „Nagyon szép asz-
s?ony"-ban) stb. Egyéniségének alap
vető eleme, lelkének gyökérzete mélyei 
nj-űlván és erősen fogózván a magyar 
élet őstalajába, a dunántúli magyarság
nak méltán híres televényébe — ezért 
tette a humorig emelkedő jóízűség fe
lejthetetlenné az általánosan csak Szi
geti bácsinak nevezett, veszprémi szüle
tésű nagy művész magyar alakjait t 
Perföldy fiskálisát (a „Csalódások"-
ban), Sass Istvánját (a „Csizmadia mint 
kisértet"-ben), Lelkes Eduárját („Az 
égben" c. vígjátékban), Csipkey Kele
menjét (az „Uj emberek"-ben), Téssy 
Tamását („Nézd meg az anyját" c. víg
játékban), Mukányiját, de legkiváltké-
pen Bannai GerŐjét, saját legjobb darab-
jában,a„Rang és mód"-ban.Mert Szigeti 
József mint drámaíró is jeleskedett, s 

ha e minőségben nem emelkedett is a tö
kéletesség olyan magas régiójába, mint 
amilyenre jutott színészi fényes pályá
ján, mégis neve belejutott irodalmunk 
történetébe, mint Beöthy mondja „Kis 
tükré"-ben: „valószínű elevenségének és 
gyökeres humorának" termékeny nyo
mán gazdag virágzás fakadt írásaiban 
is. Első híressé vált népszínmüve a „Vén 
bakancsos és fia a huszár" (1855), da 
szerette a közönség a „Falú jegyzője" 
után már előbb készült „Violá"-ját 
(1851) és a „Kísértet"-et is (1856), s 
vígjátékai közül a „Becsiiletszó"-t 
(1856) és a „Falusiak"-at (1858). De 
valamennyi munkáját messze felülmúlja 
értékben a „Rang és mód" (1382), ez a 
jól szerkesztett, zamatos magyarsággal 
írt, s kitűnő jellemrajzokat nyújtó szín
mű, a magyar drámairodaloin egyik ra
gyogó gyöngyszeme. Tagja volt Szigeti 
a Kisfaludy Társaságnak és a M. Tud. 
Akadémiának is. A magyaros eredeti
ség és tÖsgyökeresség ott ragyogott 
Szigeti beszédében és gesztusaiban ak
kor is, mikor a Színművészeti Akadémia 
— a régi Színi Tanoda — tanszékén pre
legált, s fennmaradt emléke annak, hogy 
mily utolérhetetlen jóizűséggel szavalta 
el érte méltán rajongó tanítványainak a 
Családi kört, humoros mimikával kí
sérve szavait. Kétségtelen, hogy Szigeti 
József a legeredetibb színjátszó tehetsé
gek közé tartozott, s nemcsak minden 
alakítása, hanem minden egyes fellépése 
is külön figyelmet érdemelt, mert zse
niális művészi játékát a pillanatnyi Öt
letek érdekesen jellemezték ts minden 
alkalommal változatossá tették, (sz. k.) 

Saágetközy (Horváth) Zsigmond, szí
nész, jeles pedáns-komikus. Szinipá-
lyára lépett 1856-ban, győri tartózkodá
sa alatt, ahol kispap volt. 18^7 nyarán 
Komáromban működött, Kétszery Jó
zsefnél. Jónevü vidéki színész volt, ké
sőbb áttért a drámai szerepkörre. 1866-
ban Szegeden volt. Egykorú társai (így 
Kőmíves Imre elbeszélése szerint), mint 
kitűnő maszkírozót említik, ^mi nála 
könnyű volt, mert a festészethez is ér
tett. Utoljára Bokody Antal tagja volt, 
Székesfehérvárott. Megh. 1873 febr. 15-
én. Pesten, a Rókusban. Neje: Hetényi 
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Szigetvári szinészet Szigligeti Anna 

Antónia, elismert színésznő, (L. II. kö
tet, 246. old. I. hasáb) ki 1866 szept. 9-éa 
mint vendég fellépett a Nemzeti Szín
házban, a „Huszárcsiny"-ben. 

Szigetvári színészet. Szigetváron (So
mogy m.) 1845 szept. havában Chiabay 
Pál társulata járt. 1858 deo. havában 
Futó János a színigazgató. Tagjai: Ta-
mássy, Balogh, Futóné, Demjénné, Ko 
vácsné, Baky Emilia stb. 1871 márc. ha
vában Budai Józsefné, szept. havában 
Szuper Károly kap játszási engedélyt. 
1876 máj. havában újra eljönnek a szí
nészek, ekkor Miklóssy Gyula az igaz
gató, míg dec. 19-töl Kömíves Imre vált
ja Őt fel. 1886 nyarán Gerőffy Andor 
társulata vonult be Szigetvárra. Ujíib-
ban itt jár t : 1911 márc. havában Köny
ves Jenő, kinek társulatánál a következő 
neveket találjuk: Fehér ö. László ren
dező. Könyves Jenöné, Szepesi Sándor, 
Sf-áry Margit, Bónyi József, Kovács 
JTargit, László Tivadar, Guthi Sarolta, 
Kovács Imre, Vámos Gizi, Alapi Nán
dor, Ligeti Angéla, stb. 1916 jan. havá
ban Rácz Dezső társulatának kellett vol 
na az előadásokat megkezdeni, de mivel 
a legtöbb férfitagja hadba vonult, a tár
sulat feloszlott. 

Szigetvári vértanúk, szomorúj. 4 felv. 
Ir ta: Jókai Mór. Bem. 1860 márc. 29. 
Nemzeti Színház. Szereposztása: Zrínyi 
— Feleky; Juranics — Rónai; Mária — 
Prielle Cornélia; Anna — Jókainé; Cáá-
ky — Szilágyi; Serénk — BeiikÖ; Szolej-
man - Tóth József; Szokoli - Komáromi; 
Szelim — ifj. Lendvay; Nahnumanzade 
— Udvarhelyi Miklós; Orvos — Gózon; 
Zuelma — Bognár Vilma, Ebben a sze
reposztásban tízszer került színre, okt. 
1/í-ig, mikor Szigligeti Anna ÍAnna) és 
Szigligeti Jolán (Mária), mint vendé
gek léptek fel. Anna szerepét azután Jó
kainé, Máriáét pedig Felekyné vette át. 
1861 aug. 21-én Szelim Komáromyhoz 
került, 1862 márc. 30-án Császár Mik
lós első színipróbája volt Zriviyi szere
pében. November 23-án pedig ugyan
csak első szinípróbája alkalmából Gcsz-
tesi Etelka játssza el Annát. 1866 szep
tember 7-én díszelőadásul került színrr 
a darab, Zrínyi Miklós halálának 300. év

fordulója előestéjén. 1871 dec. 17-én Jó
kainé már mint vendég lépett fel Anna 
szerepében. 1873 ápr. 7-én Zrínyit Ber
csényi Béla játszotta először, Tiint szer
ződött tag és ugyanakkor Jászai Mari 
Anna szerepében ért el nagy sikert. 
IS75 jan. 1-én Szelimet Nagy Imre adt^. 
Uj betanulással és új szereposztással 
1885 szept. 10-én vették elő a tragédia^. 
Elíkor Zrínyi — Balassa; Juranics — 
Horváth Z.; Mária — Alszeghy I.; An
na •— Fáy Sz. volt. 1889-ben SzeHmet 
Pálffy játszotta. Jókai 50 éves írói pá-
ivája jubileumán, 1894 jan. 5-én, Zrí
nyit Bercsényi; Annát Jászai; Szecsödit 
Dezső J.; Pataticsot Mihályfi; Zajongót 
Ivánfi; Istvánfit pedig Somló S. ját
szotta. Az ezredéves országos ünnep al
kalmából; 1896 máj. 2-án és 8-án dísz
előadásul „A szigetvári vérlaiiúk" volt 
műsoron, valamint a millenáris ünnep
ség bezárásakor is, nov. 3-án, ez került 
pzínre. Ettől az évtől kezdve sűrűn ad
ták, különösen ifjúsági előadásul. Utol
jára a Muzaffer Eddin perzsa sah tisz
teletére az Operaházban rendezett dísz
előadáson került színre. 1919 márc. 7-én 
új betanulással adták, mikor a darab fő
szereplői ezek voltak: Zrínyi — Bakó 
Lr.; Juranics — Abonyi G.; Mária — F. 
Mátrai E.; Anna — Hettyey A.; Csáky 
— Fehér Gy.; Szokoli — Nagy Adorján; 
Szelim — Beregi 0 . ; Nachim — Bartos 
Gy.; Orvos — Gabányi L. 

Szigligeti Anna, színésznő, (Kétly 
Károlyné), Sz. Ede leánya, sz. 1841-ben, 
Pesten, megh. 1909 aug. 19-én, u. c , a 
Szentkirályi u. 13. sz. házban. 1860 
szept. 26-án lépett a színipályára, a 
Nemzeti Színházban, a „Romeo és Jú
lia" Júlia szerepében, a midőn a Pesti 
Napló ezeket írta róla; „A kisasszony 
kollemes hanggal bir, mely főleg az 
enyelgésre s a fájdalom kifejezésérs 
elég hajlékony, alkalmas, de a hangból 
liiányzik az erő, a szenvedély kitörései
re." A Vasárnapi Újság kritikája íg}-
szólt: „Szigligeti k. a. mind színpadi 
alakja, mind csengő hágja, tiszta kiej
tése, mind hosszabb tanulmányokat és 
művészi szenvedélyt tanúsító értelmes, 
érzelemdús és mégis mérsékelt játéka 
által oly reményeket gerjesztett, melyek 
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Szigligeti Aranka Szigligeti Ede 

azinmüvészetunk jövőjére a legkecsegte-
többek." 1861. és 1866. év között Kolozs
várott volt szerződésben. 1867—68-ban 
Győrött működött, majd 1871 aug. 12-en 
Budapesten férjhez ment dr Ketly Ka
roly margitszigeti fürdőorvoshoz és a 
pályáról lelépett. „Meghívom az őrna
gyot" c. alatt lefordított egy Moser-fele 
vígjátékot. 

Szigligeti Aranka, Szigligeti Ede le
ánya, férjezett: Tors Kálmánné, sz. 
1867-ben, Pesten, megh. 1927 nov 21-én, 
u. o. A Kerepesi-úti temetőbe temették. 
(Nem volt szinésznŐ.) 

Szigligeti Ede, színműíró, a Nemzeti 
Színház igazgatója, a Magy Tud. Aka
démia levelező tagja, a Kisfaludy- és 
Petőfi Társaság rendes tagja, a Színész-
akadémia tanára, sz. 1814 márc. 8-án, 
Nagyvárad-olasziban, — megh. 1878 
jan. 19-én, Budapesten, Wesselényi-u. 
15. sz. a. házban. Családi neve: Szath-
máry József volt. Hasonnevű atyja föld
birtokos és ügyvéd, anyja Szerepi Kele
men Katalin volt. Iskoláit a negyedik 
latin osztályig Nagyváradon járta, a töb
bit és az akadémiai tanfolyamot Temes
várt. Az akadémia ifjúsága közt iro
dalmi társulatot alakított és már itt ki
tűnt ügyes toUforgatásával. Ez időben 
műkedvelői előadásokat is rendezett is
kolatársaival, papiros-diszítményekkel, 
melyeket a házuk padlásán készített el 
és erről önéletrajzában ezeket írja: „So
ha oly magasztos gyönyört nem élvez
tem, mint ezen előadás előkészületei kö
zött." 1832-ben orvos akart lenni, de a 
szülei ellenezték, papnak szánták és végül 
a mérnökség mellett állapodtak meg; 
Vargha János mellett 1832-től gyakorol
t a is magát a Körös szabályozásánál, de 
e téren nem volt maradása. Feljött Pest
re és az „Aurorá"-ba kezdett dolgozgat
ni: kezdetben sikertelenül. Látva, hogy 
előrehaladását részben nyelvismeret
hiány gátolja: egész buzgalommal hoz
záfogott a német njelv tanulásához. 
Ekkor történt, hogy a magyar színé
szet legjelesebbjei: Kántorné, Megyeri, 
Bartha Budán kísérleteztek, ami az ifjú 
lelkét tettekre késztette — színésszé 
lenni. Lukács Márton orvosnövendék, — 

házigazdájának fia — akkor tanította 
Fáy András fiát, Gusztávot, zongorázni. 
Vele szövetkezett, s általa megnyerte, az 
audienciát Fáy Andrásnál, majd DÖbren-
teinél, s egy hónapi gondolkozási időt 
nyervén, egy további „próba hónapra" 
szerződtették. Döbrentei és Sz. között 
ekkor ez a párbeszéd folyt le: „Tud-e ke
gyed táncolni?" „Igen is, tudok; diák
koromban jó táncos voltam, s nem igen 
kaptam kosarat." (Sz. egy bálból sem 
maradt el s három éjét is keresztül tán
colt.) Döbrentei úgy látszott, nagyon 
elégedett volt a válasszal. Mindjárt is le
ült, s egy pár sort irt egy darabka pa
pírra s kezébe ily szókkal adta: „Men
jen ezzel Kaczér úrhoz, Ő majd megpró
bálja." (Kaczér Ferenc volt a budai szín
társulat táncoktatója s mivel Sz. jól tu
dott táncolni, jó információt adott a 
színház igazgatóságának.) 1834 aug. 15-
én lépett fel először Budán, ahol a „Szent 
István" c. drámában Wentzel lovag 
szerepét osztották neki. Mind a három 
felvonásban megellet t Jelennie, de csak 
a Il.-ban volt egy egysoros mondókája. 
Már hetekkel az előadás előtt kínokat és 
álmatlan éjszakákat állott ki és mikor 
megkezdődött az előadás, iszonjnian rette
gett, hogy bele sül, pedig — kihúzták a 
mondókáját. Mind a három felvonásban 
szerepelt, de szólnia nem volt alkalma. 
Csak utólag tudta meg, hogy így akar
ták a színpadhoz szoktatni. Az igazi „el
ső" fellépése „Montfanconi Johanná"-
ban volt. Egy vazallust kellett játszania, 
a kit megkötözve és reszketve vezettek 
egy zsarnok fejedelem elé. Mintha neki 
Írták volna ezt a szerepet. Senki olyan 
művészettel nem - reszketett. Tudvalevő, 
hogy eredeti neve Szathmáry József 
volt, de atyja parancsára meg kellett 
változtatnia. Erről így ír : „Meghag3i;a, 
hogy tüstént menjek vissza mérnöknek, 
vagy legyek akármi, csak színész ne: 
különben feljön Pestre s csak főbe lő; 
addig pedig ne merjem nevét használni, 
mert kitagad, s rólam mit sem akar 
tudni. •— Tudtam, hogy szíve nem érzi, 
a mit keze írt: azt is, hogy puskapor
természetű ugyan, de még egy nyulat 
sem lőtt, s haragja, a mily hirtelen fel
lobban, épp oly hirtelen ellobog; de én is 
éreztem, hogy velem igazságtalanság 
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történt, s föltettem magamban, hogy 
engedni nem fogok. •— Anyám levele 
jobban hatott rám; ö is el volt kesered
ve ; de nem fenyegetett — hiába, Ö anya 
volt. Fájt a kitagadás, s némi szorongást 
éreztem, ha elgondoltam, hogy el va
gyok hagyatva, nincs senki és semmim 
— még nevem sincs; de önérzetet adott 
az a gondolat, hogy most már ura va
gyok sorsomnak, s nem függök senkitől. 
Döbrenteihez mentém, s megkértem, 
hogy legyen szabad nevemet megváltoz
tatnom. Ö is nagyon természetesnek ta
lálta, hogy a ki szinész lesz, a család-ne
vét — hogy mondta, már nem tudom, 
ugy hiszem — nem használja." Döbren-
tei kereste ki egy kézikönyvből: „Szig
liget! Szigligetben fogunk élni . . . ez 
jó . . . legyen „Szigligeti!" 1835 febr. 
havában Budára szerződött 40 frt fize
tésre; ezért kötelezve volt évenkint egy 
darabot írni vagy két darabot fordítani, 
részt kellett venni a hallétben és a kó
rusban is. 1837-1840-ben a Nemzeti 
Színház könyvtárosa, 1859 márc. ha
vában pedig a Nemzeti Színház műve
zetője lett. (Lásd: „Budapesti Hirlap", 
1859 márc. 20.) 1873-1878-ig az intézet 
igazgatója volt. 
„Szigligeti nem annyira egyes műveinek 
örökérvényű jelenségével tette nevét el
évülhetetlenné, mint inkább egész mun
kásságával s annak általános hatásával. 
Művei közt vannak kitűnők, a népszín
mű terén úttörő volt, mégis nagyságá
nak nem ezekben van igazi mértéke, ha
nem abban, hogy a Nemzeti Színház el
ső, legnehezebb időszakában, egy ember
öltőn keresztül úgyszólván egymaga ak
kora fontosságú munkát végzett a ma
gyar színpad felvirágoztatására, mint 
korának összes jeles színészei együttvé
ve. A színházat nemcsak a jó művészi 
személyzet élteti, hanem ép oly mérték
ben a jó műsor, s a negyvenes évek kez
detétől haláláig Szigligeti vállán nyugo
dott a Nemzeti Színház s az egész ma
gyar színpad műsora. Magyar színházi 
műsorról tulajdonkép csak Kisfaludy 
Károly óta lehet szó. Az ő korai haláfei 
után jó darabig nem volt, a ki Örökét 
fejlesztette volna. Az irodalomban erős 
áramlat mutatkozott a dráma felé, leg
jelesebb költőink a színpad érdekében 

használták fel erejüket, műsort terem
teni azonban nem tudtak, mert darabja
ik költői szépségük mellett sem bírtak 
gyökeret verni a színpadon. Ez pedig 
kétszeres baj volt ép abban az időben, 
mikor mind erősebb hullámokat vert s 
mind több sikerrel kecsegtetett a pesti 
állandó Nemzeti Színház megalapításá
nak eszméje. Szigligeti ép akkor lépett 
fel, mikor a legnagyobb szükség volt rá. 
Az a szent lelkesedés vitte a színpadra, 
a mely egykor Petőfit, sőt a csendes 
szemlélődő Aranyt is egy időre tévedés
be ejtette hivatása felől, s mint e na
gyok, ő is csakhamar lemondott a szín-
művészi babérokról. Csakhogy ö ezzel 
nem vált meg a színpadtól, munkása ma
radt, mint színházi tisztviselő s mint 
drámaíró. Alig van irodalmunkban példa 
rá, hogy valaki oly kizárólagosan egy 
irodalmi ág mívelésére szentelte volna 
magát, mint Szigligeti a drámára. Ereje 
e központosításának köszönheti az iroda
lom drámaírói munkásságának nemcsak 
óriási terjedelmét (több mint száz dara-

• bot írt!), hanem mély hatását is. Min
den izében színpadi ember volt, erős ér
zékkel a szinszerüség gyakorlati követel
ményei iránt, azzal a biztonsággal, a 
mely a cselekvény adta lehetőségek kö
zül ki tudta választani azt, a mely leg
inkább elnyerheti a közönség tetszését 
s azzal a komolysággal, mely nem pályá
zik a tömeg alantasabb Ösztöneire, ha
nem erős kézzel fölemeli a nézöt magá
hoz, a saját magasabb álláspontjára. A 
negyvenes évek heves, de alapjába^i 
tárgytalan irodalmi harcában, mely a 
színpadi s a költői hatás túlsúlya körül 
folyt, Ö inkább hajlott a színpadi hatás 
követelményéhez, mert csak ezzel édes
gethette magához a közönséget, de azért 
a költői hatást sem ejtette el. Jelesebb 
művei, mint „Fenn az ernyő, nincsen 
kas", „Líliomfí", „Trónkereső", stb., ha 
pusztán mint irodalmi műveket tekint
jük is, magas színvonalon állanak, mely
nél magasabbat kevesen értek el dráma
íróink közül, A népszínműnek tudvalevő
leg Szigligeti a megteremtője; ez műkö
désének legeredetibb oldala. A magyar 
köznépet Ö vitte a szinpadi-a mint ko
moly szereplőt, drámaírói elődei csak bo
hózatos hatásm alkalmas elemet láttak 
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benne. Szigligetit ebben nem vezették 
külföldi előképek, hanem egyrészt saját 
helyes szinpadi érzéke, másrészt pedig 
a negyvenes évek ama demokratikus 
áramlata, a mely politikailag a jobbágy
ság eltörlésében, irodalmilag pedig a nép
nemzeti irány diadalra jutásában érte el 
tetőpontját. A maga teremtette műfaj
nak egyszersmind legkitűnőbb példáit is 
megalkotta, melyekkel a közvetlen utána 
következőknek is alig egy-két darabja 
ért föl, a későbbi nemzedék müvei pedig 
mélyen alatta maradnak. Az újabb drá
maírói nemzedéknek egyik legsúlyosabb 
mulasztása ép az, hogy Szigligeti me
rész és sikeres kezdését a népszínmű te
rén nem tudta fejleszteni s e kedvelt és 
gyökeresen magyar műfajt el hagyta la
posodni. Az a negyven év, melyet Szig
ligeti a Nemzeti Színház szolgálatában 
töltött, a küzdelmek, a súlyos válságok 
időszaka, de egyúttal a nagy sikereké s 
a szilárd alapvetésé is. Abban pedig, 
hogy a színház s vele az egész magyar 
színészet a válságokból épen tudott ki
menekülni, sőt fejlődni is, ép úgy Szig
ligetié a fő-érdem, mint a későbbi nagy 
sikerekben. Mint a színház tisztviselője, 
majd igazgatója s mint a magyar drá
maírás egyik legerősebb munkása, egész 
életét, minden munkáját, szive minden 
dobbanását a magyar szinügyre áldozta, 
melynek föllendülésében nálánál na-
gyobb érdeme nincs senkinek." („Vasár
napi Újság", 1904. 11. sz.)Érdemei elis
meréséül A M. Tud. Akadémia 1840 
szept. 5-én levelező tagjának választotta. 
A Petőfi- és Kisfaludy Társaság is tagjai 
közé választotta. Az irók és művészek 
társaságának elnöke volt. Ferenc József 
király 1872-ben, midőn századik színmű
ve, a „Struensee" adatott a Nemzeti 
Színházban, a Ferenc József-renddel tün
tette ki. Tanár volt a Sziniakadémián és 
a 70-es években a hivatalos lapba színi 
bírálatokat írt. — 1870 febr. végén csa
ládi nevét Szigligeti-re változtatta hiva
talosan. (Lásd: „Ellenőr," 1870 febr. 
26.) Utolsó szavai ezek voltak: „Végem 
van, segítsetek!" Gyászjelentéséről a kö
vetkező sorokat jegyezzük fel: „Mint 
drámaíró és tisztviselő egyaránt erős 
támasza volt ő a nemzeti színháznak, 
fennállása óta 40 éven át. Nincs az or

szágban művelt ember, ki nem ismerte 
fáradhatatlan tevékenységének sikereit, 
nem méltányolta önzetlen j ellemének 
tisztaságát, nem melegedett hazafias al
kotásainak tüzénél. Ö a nemzet halott
ja!" Koporsójánál Feieky Miklós, Rákosi 
Jenő, Váradi Antal és Paulay Ede mond
tak búcsúbeszédet. Eltemették a Kere-
pesí-uti temetőbe, a IV. tábla, északnyu
gati rész I. sorába, a III. sírhelyre. Nagy
váradi szülőházát 1878 márc. 8-án em
léktáblával jelölték meg, melynek ez a 
felirata: „Bölcsőd itt ringott, itt gyúlt 
ki az isteni szikra. A művészet egén lán
goló csillag utóbb, A láng most kialudt, 
de kihat dicsfénye örökké. S míg ma
gyar él, neved és szent porod áldva le-
end." (Szikszay Dániel tvszéki bíró.) 
Ugyancsak Nagyváradon megalakult egy 
nevéről elnevezett irodalmi társaság, 
1892 okt. 1-én, RádI Ödön elnöklete alatt. 
— 1912 dec. 15-én leleplezték bronz mell
szobrát a nagyváradi színház előtt, mely 
szintén az ő nevéről van elnevezve. A 
szobor Margó Ede ihletett alkotása. 
Nagyvárad-Olaszíban egy kis ucca a 
nagy íróról van elnevezve. — Születése 
100 éves évfordulóiát 1914 márc. 7-én 
nagy fénnyel ülte meg a Nemzeti Szín
ház, midőn bemutatták Herczeg Ferenc 
„Ünnepi játék" c. prológusát, •— ezt kö
vette a „Fenn az emyŐ, nincsen kas" c. 
vj. Sz. kéziratai a Nemzeti Múzeumban 
vannak. E kéziratok között van: 77 szá
mozott kötet (Szigligeti színművei cím
mel), 7 számozott kötet (Szigligeti mű
fordításai), 2 színmű és a Perényi Péter 
című költői elbeszélés és 5 kötet vegyes 
prózai dolgozat.A Szigligeti-kéziratokkal 
együtt őrzik a múzeumban 4 kötetben 
Szigligeti hírlapi cikkeit és nekrológjait, 
11 darabjának cenzúrai példányát, 1 ere
deti és 4 fordított színművének súgópél
dányát, végül levelezésének egy töredé
két: 34 levelét és 6 hozzá intézett leve
let. Ez a tekintélyes gyűjtemény nem 
foglalja magában Szigligeti összes mü
veit, — alig felénél többet. Szigligeti 
kéziratainak nagy a jelentősége azért is, 
mert Szigligetinek aránylag kevés müve 
került nyomtatás alá. Ennek az akkori 
speciális nyomdai viszonyokon kívül ma
ga a költő elhatárcraása is oka volt; az ő 
korában ugyanis semmi sem védte a köl-

24Ö — 



Szigligeti Ede 

tői terméket s így ha az nyomtatásban 
megjelent, azt bárki szabadon felhasz
nálhatta. Mégis legjobb és legnépszerűbb 
művei megjelentek nyomtatásban a 
„Nemzeti Színház Könyvtárs" című vál
lalat kiadásában. A múzeumban őrzött 
kéziratai közül a következők nem jelen
tek meg seholsem nyomtatásban : 
„Nagyidai cigányok", népszínmű három 
felvonásban, „Egy színésznő", szomorú
játék egy felvonásban. „A megtaga
dott", dráma négy felvonásban, „Rene
gát", dráma négy felvonásban, „Fidi
busz", népszínmű három felvonásban, 
„Vid", történeti dráma négy felvonás
ban, „Az egri nő", szomorújáték öt fel
vonásban, „Az aggteleki barlang", nép
színmű két képben. „A nagyapó", víg
játék három felvonásban, „Andronik", 
történeti szomorújáték öt képben, „IV. 
István", történeti dráma Öt képben, „III. 
Béla" történeti dráma négy felvonás
ban, „Az arckép", dráma négy felvonás
ban, „Árgyil és Tündér Ilona", néprege 
három felvonásban, „Csokonai", szín
mű három felvonásban, „Pünkösdi ki
rályné", vígjáték két képben és végül 
„Pál fordulása", színmű két jelenetben. 
A nagy színműíró halálának 50. évfordu
lója alkalmából a Nemzeti Színházban a 
„Liliomfi" c. vj-a került színre, 1928 jan. 
18-án, — Neje: Sperlíng Franciska, sz. 
1817-ben, megh. 1893 jul. 14-én, Buda
pesten. Első szinikisérlete a Nemzeti 
Színházban 1841 nov. 27-én volt, a 
„Belízar"-ban, Antónia szerepében. — 
Gyermekei: Anna, Aranka, Ferike, Jo
lán és József. (L. címszavuk alatt.) 
Szigligeti Ede összes eredeti és fordított 
színművei: „Aba" szinj. 5 felv. 1838 dec. 
20. „Adósok börtöne", dr 3 felv. 1860 
máj. 1. „Aggteleki barlang", népsz. 4 
felv. 1851 máj. 31. „Ál-Endre", dr 4 szak. 
1841 febr. 15. „Álmos", dr 3 felv. 1859 
nov. 4. „Amerikai" népsz. 100 arannyal 
jutalmazva. Zen. szerz. AUaga Géza. 
1872 nov. 8-án került színre. „Andronik" 
szomoruj. 5 felv. 1851 dec. 29. „Április 
elseje", vj 1 felv. 1836. „Arckép", szmű. 
1852 szept 7. „Árgyil és Tündér Ilona", 
néprege 3 felv. 1853 ápr. 16. „Árviz", 
1846. „Babérfa és koldusbot", Irta: Hol-
tey, „Bajusz", vj 1868 okt. 4. (Pályadí
jat nyert) „Balekfogók", „111= Béla", dr 

5 felv. 1852 máj 10. „IV. Béla", trag. 5 
felv. 1877 jan. 26. (Pályadíjat nyert.) 
„Béldi Pál", szomoruj 5 felv. 1857 ápr. 
24. (Pályadíjat nyert) „Boldogság első 
napja", opera-szöveg fordítása. „Bujdosó 
kocsija". Irta: Melles\ille. „Bujdosó ku
ruc", dr 3 felv. 1863 okt. 2. „Castor és 
Pollux" vj 3 felv. 1854 okt. 16. „Cigány", 
népsz. 1853 dec. 17. (L. o.) „Csikós", 
népsz. 3 felv. 1847 jan, 23. (L. o.) „Cso
konai szerelme", vj 3 felv. 1855 márc. 
22. „Czíllei Fridrik vagy Frangepán Er
zsébet", dr 3 felv. 1S35 okt. 3. „Dalos 
Pista", népsz. 3 felv. 1856 febr. 22. „Dá
vid", „Debreceni bíró", opera-szÖveg, 
1863. „Debreceni rüpők", népsz, 1845. 
„Didier", Irta. Hugó Victor. „Dienes 
vagy: Királjd ebéd", szmü. 1836 dec. 27. 
és újra: 1837 Jan. 27. „Díocletian", szo
moruj. 5 felv. 1855 szept. 19. „Dózsa 
György", opera-szöveg. „Egmont", szo
moruj. Irta: Goethe. 1870 dec. 14. Feluj. 
1882 jan. 9. 1908 jan. 27. (Salgó Ernő 
fordítása szerint) „Egri nő", dr 5 felv. 
1851 ápr. 26. „Egy árvaleány története", 
(Somló Sándor felfedezte 1914.) „Egy 
nagyratermett férfiú", Teleki-díját 
nyert vj. 1864 máj. 11. „Egy szekrény 
rejtelme", szmü 3 felv. 1846 febr. 28. 
„Egy színésznő", dr 5 felv. 1S47 szept. 
4. „Eladó leányok", vj 3 felv. 1863 jun. 
16. „Előjáték Lángh Ádáin félszázados 
ünnepére", 1842 máj. 5. „Elveszem nő
met". Irta: EUmenreich. „Essex gróf". 
Irta: Laube Henrik. 1856 szept. 1. Újra: 
1882 okt. 9. „Fenn az ernyő, nincsen 
kas",vj.l858 ápr. 26. (Pályadíjat nyert.) 
A Vígszínház társulata az Urániában 
előadta: 1916 szept. 30. „Fény árnyai", 
1865. (Pályadíjat nyert.) „Fidibusz", , 
népsz. 3 felv. 1850 ápr. 20. „Fogadott 
leány", opera-szöveg. „Frangepán Er
zsébet", (Lásd:„Czíllei Fridrik") „Gerő", 
szomoruj. 4 felv. előjátékkal, 1844 jan. 4. 
„Gritti", 1845 ápr. 19, „Gyászvitézek", 
dr 4 felv. 1838 jun. 8. „Halottak emlé
ke", dr. 1867 márc. 31. „Háromszéki le
ányok", népsz. 3 felv. 1874 okt. 30. „Há
zassági három parancs", vj 1850 dec. 20. 
„Házasult és eltemettetett". Irta: Ken-
ney. „III. Henrik és udvara", Irta: 
Schiff. 1837 dec. 7. „Hontalan magya
rok". „Honvéd", (Irta: 1867 aug. Lásd: 
„FŐv. Lapok", 1867 aug. 25.) „Howard 
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Katalin", irta: Gottschall Rr. „Húszezer 
forint és szerelmes lakatosok", „Isten
hegyi székely leány", „IV. István", dr. 
5 felv. 1852 ápr. 3. „Kedv és hivatás , 
vj 3 felv, 1869 nov. 19. „Kemény Simon", 
„Kényes Bertók", víg. szmű 3 felv. Zen. 
szerz. Erkel Gyula. A Népszínházban 
játszották, 1877 jan. 4. „Két pisztoly", 
népsz. 3 szak. 1844 márc. 9. (1852 márc. 
havában Bécsben Megerle asszony fordí
tása szerint szintén színre került.) (L. 
címszava alatt is.) „Kinizsi Pál", vj. 3 
felv. 1843 jan. 6. „Kitagadott", 1861. 
„Korona és kard", szomoruj. 5 felv. 
1841 szept. 27. „Kortesnök", (Somló 
Sándor fedezte fel, 1914). „Lackfi", 
(Lásd: Nadányi) „Lári-fáiú", vj. 3 felv. 
1853 okt. 15. „Lelenc", népsz. 80 aranyat 
nyert a Nemzeti Színház népszínmű pá
lyázatán (1863) és mivel a második díj
ra (40 arany) egy so találtatott méltó
nak, azt az elsőhöz csatolva szintén Szig
ligeti kapta egyhangúlag. Bizottság: Jó
kai Mór elnök; Tóth Kálmán jegyző; 
Bérczy Károly, Egressy Gábor, Gyulai 
Pál, Bem. 1863 nov. 20. (L. o.) „Lidér
cek", színmű, 1836 Budán. „Liliomfi", vj 
1849 dec. 21. (L. o.) „Lovagszó", vj Ir ta: 
Raupach. „Lowoodi árva", I r ta : Kotze-
bue, „Mama", vj 3 felv. 1857 (L. o.) Pá
lyadíjat nyert. „Mátyás fia", dr 5 felv. 
1847 máj. 15, „Mátyás király lesz", sz
mű 5 felv. 1858 okt. 5. „Megjátszott cse
lek", (eredetileg: „Kijátszott tervek"). 
Első darabja volt, mely 1835 márc. 24-
én került színre, Budán. „Micbán csa
ládja", dr. 3 felv, előjátékkal. 1840 máj. 
30, „Miért?", Irta: Locroy. „Molnár le
ánya", népsz. 3 felv. 1861 okt. 30, „Mű
szeretők", vj 3 felv, 1859 jun. 10. „Na
dányi", dr. Eredetileg „Lackfi" cím alatt 
100 aranyat nyert. Ebben az alakban a 
cenzúra nem engedte előadatni, meg kel
lett változtatni, Lackfiból Nadányi, 
Zsigmond királyból Báthory fejedelem 
lett és a színhelyet szerző Erdélybe tette, 
át Magyarországból. — 1864, okt. 31. a 
Nemzeti Színházban adták. „Nagyapó", 
népsz. 1851 okt. 18. Zen. szerz. Doppler 
Károly. „Nagyidai cigányok", népies 
boh. 1842 okt. 16. „Ne fujd, ami nem 
éget", vj 3 felv. 1870 szept. 23. „Nevelő 
kerestetik", vj. 1 felv. 1856 aug. 28. 
„Norris, vagy a partrajáró leányok", 

(Németből fordította, 1839-ben. Eredeti 
címe „Stranders Tochter") „NŐuralom", 
vj 3 felv. 1862 ápr. 23. Pályadíjat nyert. 
„Obsitos huszár", népsz. 3 felv, 1857 
dec. 9. „Öregségre", írta: Feuillet. „Pá-
kász", (Somló Sándor fedezte fel. 1914) 
„Pál fordulása", népsz. 2 felv. 1856 ápr. 
27. „Párbaj, mint istenitélet", szmű 3 
felv. 1848 márc. 4. „Pasquíl", vj 3 felv. 
1846 dec. 21. „Perényiné", 1878 ápr. 21. 
„Petronella", vj 1 felv. 1857 aug. 19. 
(Pályadíjat nyert.) „Pillangó a hálóban" 
3 nap alatt irta, műkedvelők céljaira, 
melyben ö is részt vett. Nyomtatásban 
nem jelent meg, „Pókaiak", szomoruj. 
4 felv.1838 szept. 19. „Próbakő",vj, 1866 
nov. 4. „Pünkösdi királynő", vj 3 felv. 
Doppler Károly zenéjével, bem. 1855 okt. 
13-án, majd a Népszínházban, 1877 
márc. 1. „Rab", szmű 3 felv. 1845 jun. 2. 
„II. Rákóczi Ferenc fogsága", dr 5 felv. 
1848 nov. 4. (L. o.) „Ravennai viador", 
„Renegát", dr. 4 felv. 1848 febr. 19. „III. 
Richárd" Irta: Shakespeare. (L. o.) 
„Richárd király Szentföldön". Irta: 
Scott Walter. Tört. szmű 4 felv. 1838 
nov. 19. „Richárd király vándorélete", 
„Romiida", szomoruj. 3 f. 1839 jun. 24. 
„Rontó Pál", 1839. „Rózsa", vj. 3 felv. 
1840 nov. 30. Akadémiai jutalmat nyert. 
A Belvárosi Színház bemutatta: 1919 
dec. 1. (Lásd: címszava alatt is.) „Stri-
ke", 3 szakaszban. 1871 okt. 29. Pálya
díjat nyert. Felújították; 1902 nov. 10. 
„Struensee" (100-ik darabja.) 1872 dec. 
27. „Szaracén". Irta. Dumas. 1836 jul. 
2. Budán. „Szent korona", ünnepi daljá
ték 1 felv. 1867 okt. 25. „Szerencse ke
reke", szmü 1864 dec. 16. „Szerencsés 
Imre", szomoruj. 1867 febr. 10. „Szökött 
katona", népsz. 1843 nov. 25. (L. o.) 
(Szerb nyelvre is lefordították: „Voj-
nicski begunáe" c. alatt.) „Tévedések 
vígjátéka", Ir ta: Shakespeare. „Tinódi", 
(vagy Murányvár ostroma), énekes 
szmű 1861 febr. 8. „Titkos iratok", 100 
arannyal Jutalmazott 5 felvonásos drá
mája. 1860 máj. „Tízezer forint", nép
színmű 3 felv. 1856 okt. 25. „Török Já
nos", szmű 1856 ápr. 21. „TrónkeresÖ", 
szomoruj. a Karácsonyi-díj nyertese. 
1868 nov. 13. „Trónvesztett", szomoruj. 
1860-1-iki Teleki-pályázaton 5 pályázó 
munka között díjat nyert. 1861 jun. 14. 
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• Szigligeti Ferike Szig-lígeti József 

„Troubadour", dr. 5 felv. 1841 dec. 20. 
„Tücsök meg a prücsök". (Somló Sán
dor fedezte fel.) 1914. „Udvari bolond", 
100 arany pályadíjat nyert a Teleki-ala
pítványból. 1871 április 21. „Uj vi
lág", vj. 3 felv. 1874 márc. 6. „Üldözött 
honvéd", dr. 1867 okt. 25. „Valéria", tr. 
5 felv. 100 arany jutalmat nyert a gr. 
Teleki-alapítványból. Zen. szei-z. Niko-
lics Sándor. 1873 dec. 17. „Vándorszíné
szek", vj 1845 aug. 6. 100 arany pálya
díjat nyert. (Felújítása: 1920 márc. 26,) 
„Vazul", dr. 4 felv. 1838 jan. 30. „Vesze
delmes jóbarát", vj 1856 aug. 13. „Ve
szedelmes nagynéne". I r ta : Albini, 
„Vid", dr 4 f. 1850 nov. 18. „Világ ura". 
szj. 1856 okt. 2. Uj betanulással. 
1879 márc. 7. „Zách unokái", szomoruj. 
5 felv. 1846 nov. 23. (Pályadíjat nyert) 
„Zsidó", népsz. 4 felv. 1844 jul. 27. 
„Zsigmond király fogsága", dr 3 felv. 
1859 febr. 18. Szigligeti Ede 1838-tóI 
1868-ig 82 darabot írt a Nemzeti Szín
ház számára (a budai játékszínben már 
előbb, hái'om darabját játszották), me
lyek ezen idő alatt 900 estét töltöttek 
be. Akadémiai-, színházi-, Teleki- és Ka
rácsonyi első díjat tizenhétszer nyert, 
másodikat kétszer. Szakmunkái: „A drá
ma és válfajai". „Magyar színészek élet
rajzai." (Megjelent az Olcsó Könyvtár
ban.) (Erödi Jenő.) 

Szigligeti Ferike, színésznő (Sz. Ede 
leánya), 1873-ban végezte a színészeti 
tanodát, majd ez év aug. 18-án a „Szent-
ivánéjí-álom" Oberon szerepében tette 
első színpadi kísérletét a Nemzeti Szín
házban. 1874 márc. havában az intézet
hez szerződtették és itt első ízben márc. 
13-án játszott „Romeo és Julíá"-ban 
mint Júlia. Ez évben Aradon is szere
peit. 1875 nov. végén megvált a Nemzeti 
Színháztól, Bécsbe ment, ahol Strakosch 
tam'tványa lett. 1876 ápr. havában Grác-
ban sikerrel játszotta Anna szerepét 
Mosenthal: „Sonnenv-endhof-jában. Ez 
év okt. havában a bern-i színházhoz szer
ződött és „Faust" Gretchen-jében de
bütált. 1877 jan. havában a hannoveri 
színházba szerződött, majd ez év okt. 
Í9-én mint nemzeti színházi szerződött 
tag nagy tetszés mellett mutatko
zott be az „Ármány és szerelem" 

Luizá-jában. 1877 december 10-én férj
hez ment Mudrony Soma orsz. kép
viselőhöz, majd 1883 jul. 22-én dr. Fal-
tay László rendőrfőorvos neje lett, Bécs
ben. Megh. 1901 aug. 30-án, Budapesten. 
(A kerepesi-temetöben nyugszik.) 

Szigligeti Jolán, színésznő, Sz. Ede 
leánya, sz. 1844-ben, Pesten, megh. 1916 
máj. 22-én, Debrecenben. Első színpadi 
kísérletét 1866 szept. 30-án tette a Nem
zeti Színházban, a „TücsÖk"-ben. 1867-
68 telén Győrött vendégszerepelt, 1869-
ben pedig Aradon. Ezután a Nemzeti 
Színháznál mííködík, 1874 jun. 4-éig, 
amidőn a „Tücsök"-ben elbúcsúzott és 
férjhez ment Hutíray Lukácsy Ferenc 
gazdatiszthez. (Férje megh. mint a gr. 
Károlyi-család uradalmi intézője, 1905-
ben.) Sz, két színdarabot fordított. 
Egyiknek „Házi gyógyszer" a címe, 
francia vj. 1 felv. Bem. 1873 máj. 28. 
Nemzeti Színház. — A másiknak Bene-
dix a szerzője, címe „A bokréta". 

Szigligeti József, színész, Sz. Ede fia, 
sz. 1851-ben, Pesten, megh. 1889 márc. 
14-én, u. 0. A fővárosban a kegyesren
diek gimnáziumát járta. Szülei a kato
nai pályára szánták, de korai érintke
zése a színházi körökkel öt is a színi
pályára vonzotta, melyre, különösen a 
komikus-szakma iránt, nem is hiányzott 
benne a tehetség. De miután atyja, aki 
akkor a Nemzeti Színház igazgatója 
volt, nem tartotta helyénvalónak, hogy 
már mint kezdőt szerződtesse, a vidékre 
ment, 1865 jul. 1-én Debrecenben ját
szik, azután Kolozsvárott volt, majd 
1867—68-ban Győrött találjuk. Eléggé 
használható tagnak bizonyult, különösen 
emlékezőtehetségénél fogva, mely lehe
tővé tette neki, hogy évek után is 
nemcsak a saját szerepét tudja, ha
nem az egész színdarabot. — Mint 
rendező is többször bebizonytíotta 
ügyességét. Mint színész — gyenge 
volt. — 1869 július havában Kőmives 
Imre pesti társulatának volt tagja. 1871 
aug. havában Klein Sámuel szatmári 
társulatánál, 1874-ben ismét a kolozsvári 
színháznál működött. 1877 jan. 10-én há
zasságra lépett Pálmay Ilkával Kassán. 
Ez a házassága azonban válással végzo-
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Szika János Sziklai Emflla 

dött (1879), 1880-baii .Aj-adon, 1883-84-
ben Miskolcon működött. Ez időtájban az 
elmeháborodás jelei mutatkoztak rajta, 
egy alkalommal a Lánchidról a Dunába 
vetette magát, de kimentették; majd 
1886 jun. 10-én beszállították a Rókus-
kórházba, szept. havában gondnokság 
alá kellett helyezni. 

Szika János, magyar származású bécsi 
szinész, sz. 1844 febr. 7-én, Pesten, 
megh. 1916 okt. 20-án, Bécsben. Erede
tileg az orvosi pályára készült, de csak
hamar pályát változtatott és legelőször 
a régi, pesti német színházban lépett fel 
jelentékeny sikerrel. „Der Goldbauer" c. 
darabban (1862 febr. 4.). 1866-ban 
Bécsbe szerződtették, a Theater an der 
Wien-hez, ahol a „Bőregér" első előadá
sában, mint Eisenstein, egy csapással a 
bécsiek kedvencei sorába küzdötte fel 
magát. Magyarságát azonban sohasem 
tagadta meg és amikor a hetvenes évek
ben Bécsben a „Falu rossza" német for
dításban bemutatóra került, Szika ját
szotta benne Göndör Sándor szerepét, 
óriási sikerei. Legjelesebb alakításai 
közé tartozott még a címszerep „Egy 
magyar huszárkáplár Bécsben" című 
életképben, amelyben a híres Gailmayer 
Pepi partnere volt. 1874 húsvét utáni idő
szakban a bécsi új, Komische Oper igaz
gatója lett, az elbocsájtott Swoboda Al
bin után. Egy év múlva visszatért az An 
der Wien-hez, ahol 10.000 frt fizetése 
volt. Még ez évben a bécsi Strampfer 
Theatert is kibérelte. 1881-ben Csen-
gery Gusztáv „A falu rózsája" c. ope
rettjének szövegét fordította németre. 

Szikla Adolf, operai karmester, sz. 
1868 jul. 1-én, Bécsben. Édesatyjánál, 
majd Brucknernél és Dachsnál végezte 
tanulmányait. Amikor Zichy Géza inten
dáns lett, 1891 szept. 1-én, Sziklát a m. 
kir. operaházhoz szerződtette korrepeti
tornak. Már 1892 okt. 4-én dirigált is 
a „Hazánk" előadásán és akkor karmes
terré léptették elő. Ebben a minőségben 
szinte nélkülözhetetlenné vált, mert va
lahányszor más karmester megbetege
dett, mindig Szikla „ugrott be" helyette 
és dirigált, próba nélkül, vagy harminc 
operát (köztük még a „Tristánt" is, 

próba nélkül). Azonfelül érdeme, hogy 
bál' osztrák származású (családi neve 
Steinberger), nemcsak hogy magyar ál
lampolgár lett, hanem tehetségét és 
munkaerejét mindenkor a magyar zene 
kultiválásának szentelte. 1902 óta a 
Nemzeti Zenedében a zeneszerzéstannak 
rendes tanára, 1914 óta az elméleti osz
tályának főnöke. 1909 szept. 1. óta pedig 
az újpesti konzervatóriumnak is igaz
gatója. Mint zeneszerző is aratott sike- . 
t-eket. Balettjei: „A törpe gránátos", 
koreográfiáját irta: Guerra Miklós. 
Bem. a M. Kir. Operaház, 1903 dec. 22-
én. „Álom", fantasztikus balett 5 képben, 
szintén Guerra Miklóstól. Bem. a M. y 
Kir. Operaház, 1905 febr. 9-én. „A bor 
nemtői" balett, még kézirat. „Magj'ar 
táncegyveleg" balett, a M. Kir. Opera
házban 1907 dec. 16-án volt a bemuta
tója. 

Sziklai Béla, színész, sz. 1894-ben, Bu
dapesten. Színész lett 1914-ben. Atyja: 
Sz. Kornél (L. o.), ismert komikus volt, 
kinek halála után anyjával vezette a Kis 
Színkört. Neje: Bodoi'kós Erzsébet, ki
vel 1919 jun. havában lépett frigyre. 

Sziklai Gmilia, énekes színésznő, az. 
Pesii^n. 1873 jun. 13-iki sziniakadémiai 
vizsgáján ezt a kritikát kapta: „A „Vá
róteremben" szereplő fiatal özvegyet oly 
sikerrel játszotta, hogy nem is jöhet a 
növendékekkel egy mérték alá. A kisasz-
szony mozgásában, hanglejtésében, kéz
mozdulataiban oly biztosság látszott, 
mintha nem is először lépett volna fel és 
nem is operai növendék volna". (Re
form). De nyilvánosan csak 1875 máj. 
16-án énekelt először, Balatonfüred 
színkörében rendezett hangversenyen. 
Fejedelmi szépsége is feltűnt; a Népszín
ház azonnal szerződtette. Itt az ő ajkán 
csendült meg az első dal a megnyitó elő
adáson, 1875 okt. 15.-én, a „Leánykérő" 
Kata szerepében. Szerepei még: Germa-
ine (ComevíUeí harangok), Fiametta és 
Beatrice (Boccaccio), Margit (Három-
csőrü kacsa.) stb. Népszínművekben: 
Finum Rózsi (Falu rossza), Angyal 
Liszka (Toionc), Borcsa (Kósza Jutka), 
Borcsa és Szilaj Kata (Vereshaju), ez 
utóbbiban búcsúzott el a Népszínháztól, 
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Sziklai Jenő Sziklai Kornél 

(1881 ápr. 28-án) hol az 1965 addigi elő
adás közül 680-ban szerepelt. Már május 
10.-én a „Kis herceg" címszerepében Ko
lozsvárt hódította meg, hol 1883 márc. 
28.-án búcsúzott el mint René a „Donna 
Juanitá"-ban. (Ez év máj. 4.-én nőül 
ment Fabinyi Ferenc marosvásárhelyi 
kir. táblabíróhoz, ki mint nyűg. igazság-
ügyminiszteri tanácsos halt meg, Buda
pesten, 1914 dec. 13.) 

Sziklai Jenő, színész, sz. 1888 jun. 
13-án, Füleken, Nógrád m. — 1904-ben 
kezdte a pályát, Micsey F. Györgynél, 
onnan Krémer Sándor szerződtette, 
utána pedig Ballá Kálmán meghívta Po
zsonyba, majd ismét visszatért Krémer-
hez, Szabadkára, kinél két évig műkö
dött mint bonvivant, azután áttért a 
táncos-naturburs szerepkörre és mint 
ilyen Kecskeméten aratja sikereit, Mari-
házy Miklósnál, azután Palágyi Lajos és 
Kiss Árpád lesznek az igazgatói. 1914-
ben Győrött működik, Patek Bélánál, 
majd Szegedre kerül rövid idŐre, onnan 
a budapesti Apolló kabaré szerződtette. 
Kassán, Faragó Ödönnél főrendező volt, 
onnan Faludi Sándor a Városi Színház
hoz hívta meg, egy évig Pécsett igaz
gató-helyettes, főrendező volt, majd 
1926-ban újra Szegedre megy, ahol meg
ülte 25 éves jubileumát. 

Sziklai József, színész, sz. 1889 jan. 
11-én, Magyarkanizsán. Szegeden 
érettségizett, majd az Orsz. Szinészegye-
süIet iskoláját végezte. Előbb Kassán 
működött. Itt az első fellépte a „Heidel-
bergi diákélet"-ben volt. Ekkor Károly 
Henrik szerepét játszotta biztató siker 
mellett. Három évet töltött Kassán. 1914 
szeptember 12-én a Népoperában mutat
kozott be, a „Vörös ördÖgök"-ben. Ekkor 
Beöthy László a Király Színházhoz hívta 
meg. Itt a konzorcium alatt (december 
11-én) volt a bemutatkozása a „Csere
bogár" c. operettben, majd a „Lengyel-
vér"-ben (december 22.) kisebb szere
pet kellett volna eljátszania, erre azon
ban nem vállalkozott, mire elszerződött 
a Vígszínházhoz, de itt sem maradt soká
ig, visszament a Népoperához. (Városi 
Színház). Főbb szerepei: Hejehuja báró 
címszerepe, A reichstadti herceg cím

szerepe, Lőrentey (Tatárjárás), Eisen
stein (Denevér), Ficsor (Cigánykirály), 
Béla (Csókonszerzett vőlegény), Bobby 
(Aranyhattyu), Király Félix (Mesék az 
Írógépről), Géza (Gyurkovics fiúk), 
Mujkó (Gül Baba), Bobby (Diákszere
lem), Pribolszky (Eltörött a hegedűm), 
továbbá kiváló szerepe van a: Diadalmas 
asszony. Hamburgi menyasszony, Ezüst
sirály, Zsuzsi kisasszony, Régi nyár c. 
operettekben is. — Neje: Hevesi Gusz-
tika, színésznő (L, o.), kivel 1913 febr. 
elején lépett házasságra, Kassán. (Nyug
díjba ment: 1930 ápr. 1. Megh. 1931 júl. 
Nagyvárad.) 

Sziklai Kornél, színművész, színház
igazgató, sz. 1869 dec. 7-én, Budapesten, 
megh. 1919 aug. 6.-án, u. o. Reáliskolai 
végzettsége után, 1887 márc. 28-án szí
nésszé lett vidéken, először Heg:yi Gyu
lánál, Szentendrén lépett színpadra. 
1891-ben Halmay Imrénél volt Miskol
con, majd Győrött, Komjáthy Jánosnál. 
1896-ban a megnyíló Vígszínház szerződ
tette, 1897-ben a Magyar Színház tagja 
lett, ahonnan 1905 ápr. 25-én megvált 
és ez év nov. 15.-én a Király Színház 
meghívását fogadta el, 1904 márc. 18-án 
megalapította a Városligetben a Kis 
Színházat, amely később „Kolosszeum" 
nevet viselt. 1916 szept. 7.-én megnyi
totta az JÉlrdekes Kabarét. Kiváló komi
kus volt, groteszkségében is mindig ere
deti. Neve ismert volt egész Budapesten, 
de ha vidékre meghívták, ott is egyfor
mán ünnepelték, akárcsak a fővárosban. 
A humor ősadományán kívül valami hal
latlan testi ügyességet hozott magával a 
színpadra, a cirkuszi clown csodálatos 
gummiszerűségét, melyet Ízlésével, ötle
tességével, friss fiatalságával, zenei tu
dásával tett nemesebbé. És még valamit 
hozott a színpadra: az emberi szív me
legségét. Hangja, gesztusa, nézése, min
den mozdulata a természetesség impresz-
szióját költötte föl azokban is, akik testi 
alakjában legelőször látták. Mint szín
műírónak is ismert neve van irodal
munkban. Színművei: „Rendez-vous", 
énekes boh. 3 felv. Bem. 1893. Város
ligeti Színkör. „Miké Dénes leánya", 
népsz. 3 felv. Bem. 1897. Sopronban. „Be
török", bohózat 3 felv. Bem. 1897. Vá-
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Sziklai Szeréna Szilágyi Aladár 

rosligeti Színkör. „Bölcsödal", falusi tör
ténet, 1 felv. Bem. 1897. Magyar Szín
ház. A „Koldus és királyfi" c. operettjét 
1900 szept. 29.-én játszotta a Magyar 
Színház. 1903 máre. 24.-én ugyancsak a 
Magyar Színház előadta „Napóleon" c. 
énekes játékát. Kiválóbb szerepei vol
tak: Wuncsi (Gésák), Krausz bácsi 
(Aranylakodalom), Pfefferkom (Dró
tostót), Korláth Hector (Huszárvér), 
Bronson (New Yoi-k szépe), Larivaudier 
(Angot asszony leánya), Boísfleury 
(Utazás egy apa körül), Nepomuk 
(Dupla feleség), Javanson (Durand ás 
Durand) stb., stb. Midőn a Kis 
Színkört lebontották, családja a színkör 
tégláiból gyönyörű síremléket készített, 
amely a rákosi temetőben hirdeti Örök 
emiékét. Neje: Szilassy Rózsa, színésznő, 
sz. 1862-ben, színésznő lett: 1880-ban. 
A magyar színpadok egyik legfinomabb 
kómikája. Pályáját Budán, Csóka Sán
dornál kezdte. Utolérhetetlen volt a 
„Gyurkovics lányok"-ban mint mama, 
mely szerepet sok ambícióval kreálta a 
Magyar Színházban. 1913 okt. 1.-én nyu
galomba ment. Testvére: 

Sziklai Szeréna, énekesnő, sz. 1879 
jan. 2.-án, Budapesten, 1899 ápr. havá
ban kezdte a pályát, Makó Lajosnál, 1902 
febr. 15-én mint a Magyar Színház tagja 
fellépett a „Lötty ezredesei" c. operett
ben. Később visszavonult, miután férj
hez ment Föld Aurél hírlapíróhoz. 

Sziklay János, bölcseleti doktor, kor-
mányfőtoácsos, hírlapíró, az Otthon
kör aleln. sz. 1857 ápr. 2-án, Veszprém
ben. Iskoláit u. 0., Székesfehérvárott és 
Pozsonyban végezte, ahol 1884-ben böl-
cseletdoktori oklevelet nyert. 1925 dec. 
havában megünnepelte működése 50 
éves jubileumát. Ekkor Veszprémben 
nevéről ucca-nevet kapott. Szakmunkája 
„A magyar népszínmű története". Bu
dapest, 1884. — Színművei: „A balatoni 
halászlegény", népsz. 3 felv. Pozsony. 
„A pipa-csősz király", operettszöveg. Ze
néjét írta Kőszeghy Géza. Bem. a Budai 
Színkör, 1887-ben. Fordítása: „Király 
és pór", verses szomoruj. írta Lope de 
Vega. 

Szikszói színészet. Szikszón (Abauj-
toma m.) 1835 okt. 24-én Balogh István 

elsőül hirdette itt a kultúrát. Érdekes, 
hogy már a 3. előadásban színre került 
„Romeo és Júlia" és kétszer is előadták. 
A szezon két hétig tartott. Ujabb idők
ben a Reinitz-féle vendéglőben, vagy az 
Edison-mozgófénykép-üzem helyiségé
ben játszanak a színészek. 

Szilágycsehi színésziét. Szilágycsehi 
szilágymegyei községben 1882 nov. ha
vában Homokay László társulata ját
szott. — Ujabb időkben (1901) Bene
dek Nándor, 1911 márc. 9-én Krasznai 
Ernő volt itt a színigazgató. 

Szilágyi Aladár (szilágysomlyói), szí
nész, sz. 1868 március 24.-én Kapos
váron, megkeresztelték Szegeden. Szi-
nészgyermek, atyja Szilágyi Béla, 
színigazgató, anyja Vígh Róza ope
raénekesnő. Dédanyja: Kelemen Mag
da, nővére volt Kelemen Lászlónak, 
az első magyar igazgatónak. Mint gyer
mek sűrűn szerepelt a színpadon, ahová 
ellenállhatatlan vágy vonzotta. Szerző
désbe 1888~ban ment először, a buda
pesti Népszínházhoz. 1891-ben Csóka 
Sándor igazgatása alatt Jászai Marival 
és Ivánfí Jenövei „Elektra", „Stuart 
Mária" és „Medea" c. tragédiákkal az 
ország összes nagyobb városait bejár
ták. Állomásai: 1892-93 Deréki Antalnál 
Erdélyben, 1893-95 Bokody Antalnál 
Dél- és Felsőmagyarországon, 1895-96 
Veszprémi Jenőnél Székesfehérváron, 
1896-98 Halmay Imrénél Szabadkán, 
Újvidéken, 1898-99 ismét Bokodynál Er
délyben és Ös-Budavárban, 1899-ben 
vendégszerepelt Temesváron, Makó La
josnál, mint Gáspár apó (Cornevillei ha
rangok), melynek sikerét három éves 
szerződés követi. 1901-tőI Makó Lajos 
tagja, játszik: Budán és Temesváron, 
1902-5 Debrecenben, 1905-6 Szegeden, 
1907-9 Kövessy Albertnél Pécsett. 1909-
13 Szilágyi Dezsőnél Erdélyben, 1913-14 
Könyves Jenő staggione társulatánál, 
1914-1920 Almássy Endrénél Szegeden, 
1920-23 u. o. Palágyi Lajosnál, 1923-24 
Csáki Antalnál Kecskemétén, 1924-25 
Kiss Árpádnál Békéscsabán, 1926 Fa
ragó Ödönnél Szegeden. Szinészkedésé-
nek 30. évfordulóját 1918. ápr. 9-én ülte 
meg, Szegeden mint Bannai Gerő 
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szilágyi Arabella Szilágyi Béla 

(Rang és mód). Szerepei: Márton (Csi-
kós). Zsiga (Cigány), Törpe Csura 
(Gyimesi vadvirág), Mrawcsák (To-
lonc). Gonosz Pista (Falu rossza), Ti
borc (Bánk bán), Todoresku (Elnémult 
harangok) stb. összes felmenő ágbeli ro
konai mind színészek, akik közül kiemel
kedő nagyok: Sz, Pál és Bulyovszky 
Gyuláné Sz. Lilla, az Európaszerte híres 
tragika. Családjából ő az utolsó szinész. 
1929 máj. 29-én megülte 40 éves jubi
leumát, Szegeden. — Neje: Tajthy Etel, 
színésznő, sz. 1867 dec. 18-án, Dorozs-
mán, megh. 1925 aug. 26-án, Makón. Há
zasságuk: 1895 febr. 5-én volt, Miskol
con. Nyugdíjba ment: 1924 szept. 1-én. 

Szilágyi Arabella, operaénekesnö, sz. 
1861-ben, Sárváron, Vas m., megh. 1918 
ápr. 27-én, Budapesten. Már 7 éves ko
rában Marcaliban (Somogy m.) fellépett 
mint csodagyerek egy jótékonycélu elő
adáson, Ney Dáviddal, Az elért siker 
azután döntő súllyal bíi-t pályaválasztá
sára. A szinészakadémiát elvégezve, 
1880 nov. 6-án, mint „Traviata" fellé
pett a Nemzeti Színházban (Még Spie
gel néven); nevét 1881 szept 1.-én ma
gyarosította. Közben Bécsben Csillag 
Eózánál tovább tanult, az udv. operában 
fel is lépett. 1886 máj. 20. (Éj királynője 
a Vai'ázsfuvolában) óta a M. Kir. Opera
ház tagja volt; Vivianét kreálta (Gold 
mark: Merlinjében). A legkiválóbb drá
mai énekesnők közül való volt, akinek 
melegfényü, zengő, terjedelmes hangja 
ép oly biztosan és megragadóan szár
nyalt a La Grange-áría sujtásos, büszke 
ütemeiben, mint a Brünhilda széles íve
lésű súlyos szólamaiban. Alig, hogy be
fejezte tanulmányait, Bécsbe szerződött, 
ahonnan csak nehezen tudták megnyerni 
a Nemzeti Színház száraára. Az Erkel 
Sándor-éra idején kénytelen volt meg
válni a színháztól és Boroszlóban műkö
dött, de Mahler Gusztáv később vissza
hódította a magyar királyi operaház szá
mára. Elsőrangú szerepeket bíztak rá, az 
akkori játékrendnek igen lényeges té
nyezője volt és a közönség gyorsan a 
szeretetébe fogadta. Sok nevezetes est 
emléke fűződik hozzá, köztük a Nibe-
lung-tetralógia első budapesti előadása 
is. Donna Annájáért Brahms lelkesült, 

ö vitte diadalra a Sábát, a Parasztbecsü
letet, Szilág3d Erzsébetjét Prágában is 
megcsodálták. A színpadtól 1898 novem
berében vonult vissza. Utoljára a Wal-
kürfaen lépett föl és azóta csak ritkán 
szerepelt egy-egy hangversenyen, de ki
tűnő tudását, nagy tapasztaltságát to
vábbra is érvényesítette mint énekmes-
ternö. 

Szilágyi Béla idősb (szílágysomlyói), 
úttörő szinész, sz. 1836 febr. 15.-én, 
megh. 1899 aug. 3.-án, Budapesten. — 
Atyja: Sz. Pál, híres úttörő szinész (L. 
o.), anyja: Kelemen Magdolna, szí
nésznő. Kelemen László első magyar 
színigazgató nővére. 13 éves korában 
részt vett Budavár ostromában, azután 
több csatában harcolt. 1852-ben az egye
sült arad-nagyvárad-kolozsvári színtár
sulat énekese volt, négy éven át. 1857-
ben a Nemzeti Színháznál kezdte meg 
működését, ahol ez év aug. 3-án mutat
kozott be a „Parlagi Jancsi"-ban, nejé
vel, midőn ezt a kritikát kapta: „Kelle
mes külsejű, beszédre szép hangú szi
nész. Ezenkívül nem kis mértékben bír 
azon természeti adománnyal, hogy a leg
nagyobb folyékonysággal, könnyűséggel 
beszél." („Pesti Napló", 1857 aug. 5.) 
Aug. 9-én a „Dalos Pista" c. népszínmű
ben, aug. 11-én a „Női hai'c" c. vj.-ban 
vendégszerepelt. 1861-ben a Budai Nép
színház elismert művésze volt. Itt külö
nösen a buffó-szerepekben remekelt. 
Szép hangjával, zenei képzettségével 
és természetes kedélyével s az operettek 
rendezésében szakavatottságával első
rendű volt. 1862—63. években vidéken 
járt , majd 1864-ben újra tagja lett a 
Nemzeti Színház együttesének, de az itt-
tartózkodása nem volt állandó, nemso
kára megint vándorútra kel. Nyolc év 
után: 1872 dec. 20-án fellépett vendég
ként a Nemzeti Színházban, a „Tündér-
ujjak" c. 5 felvonásos színmű Kerbrian 
Richárd szerepében. 1875 tavaszán 3 
éven át Székesfehérvárott, Károlyi La
jos társaságában színigazgató volt. 1880 
ápr. 27-én Kolozsvárott megüli 30 éves 
jubileumát. „A tévedt nő" c. operában, 
mint Germond György. — 1881 okt. ha
vában itt korcsmát nyitott. (Lásd: „Ma
gyar Polgár", 1881 okt. 16.) Koporsója 
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Szilágyi Béla (idősb) Szilágyi Béla ifj. 

felett Hidvéghy Ernő mondott búcsúbe^ 
szedet. Első neje: Harmath Ida, kiváló 
énekesnő, sz. 1837-ben, Ungváron, megh. 
1863 aug. 18-án, Pesten. — Sziüei ván
dorszínészek voltak. Atyja Harmath 
Sándor (L. o.). anyja: Pénteki Rozsi, 
primadonna. (Húga: Bényei Istvanne 
Harmath Emma [L. o.]) Tehetsége ha
mar fejlődött. Első fellépése Pécsett 
volt, 1856-57-ben; naivaszerepeket ját
szott előbb. Közben férjhez ment. 1857 
aug. 5-én fellépett a Nemzeti Színház
ban, majd újra 1859 okt. 2-án, a „Nagy
apó" c. népsz. Bojthy Zsuzsi szerepében. 
Hegedűsné halála után az intézethez 
szerződtették, ahol mindenkor szép si
kerei voltak. Koporsója felett Feleky 
Miklós elszavalta E. Kovács Gyula gyász
költeményét. — 1864 aug. 15-én volt a 
sírköleleplezése, melynek ez a felirata: 

E sír felett 
A művészet kesereg, 
Mint a virág, 
Lehajtott fővel 
Üdítő cseppjét 
Ha ég szíva fel. 
Kelyhében gyöngy volt, 
S hogy Ida megholt, 
Az égből jött 
Harmat •— visszaköltözött. 

Második neje: Vigh (Lustig) Róza, ko-
loratuffa-énekesnő, sz. 1844-ben, megh. 
1876 márc. 23-án, Székesfehérvái'ott. 
Előbb a pesti német színház tagja volt. 
1864 jan. 5.-én mint a Budai Népszín
ház tagja bemutatkozott az „Ördög pi-
Iulái"-ban. Ez év jun. havában volt a 
házasságuk egy Pest melletti faluban. 
Ezután vidéken aratta sikereit, így töb
bek között 1871-ben Aradon is műkö
dött, ahol az „Alföld" c. lap (jan. 11. és 
13.) meleg kritikában részesíti csengő 
hangját. Ezután Székesfehérvárra megy, 
ahol nagyon kedvelték. 1873-ban Fehér
vári Antal budai társulatának egyik elő
kelő nevű művésznője volt. — Temetése 
impozáns méretű volt. Koporsója felett 
Barátosi JenŐ és Kovács Elemér mon
dott búcsúbeszédet. (A magyar színészet 
nagy veszteségéről élénk tollal emléke
zik meg a „Székesfejérvár", 1876 márc. 
25. és 29. száma.) (V. Róza fivére: V. 
Károly, színházi karmester. L. o.) — 

Harmadik neje: Horváth Aranka (H. 
György [L. o.] színész leánya), aki 
azonban nem volt színésznő. Megh. 1901 
nov. 21-én, Budapesten. Gyermekei: Sz. 
Dezső, volt színigazgató, (L. o.), Sz. Ala
dár, nyűg. színész (L. o.). (Négy másik 
gyermeke nincs a színészpályán: Sz. 
Erzsi [Melléki Gézáné, budai postaígaz-
gató neje], Sz. Ilonka, — Sz. Rózsi, ta^ 
nítónő Hatvanban, Sz. Juliska postames
ternő.) 

Szilágyi Béla (szilágysomlyói), ifj. 
színész, sz. 1856-ban, Szabadkán, megh. 
1888 jun. 4-én, Budán. 1874 aug. havá
ban lépett a színipályára, Némethy 
György színtársulatánál. Azonban már 
mint szinészgyermek régebben játszott 
a színpadon, ahol azután rendkívüli ott-
honossági-a tett szert. Különösen a sze
les, szerelmes, komikus és ox>erett-buffo 
szerepek tartoznak a szerepkörébe. Nagy 
sikere volt Kolozsvárott, ahonnan 1884-
ben a Népszínház hódította el. Bemutat
kozása: 1884 márc. 4.-én volt a „Nap és 
hold" c. operett Calabazas szerepében és 
mindjárt meghódította a közönséget. Itt 
a „Mikádó" c. operett címszerepében, 
a „Cigánybáró"-ban (Camero), a „Pa-
rasztkísasszony"-ban (Rezeda) és sok 
más darabban vívta ki a közönség és a 
sajtó elismerését. 1887 őszén Budapest
ről Aradi GerÖ szegedi szintársulatáhca; 
szerződtette. Igazi színészvér volt, egész
séges komikumával derűt árasztott ma
ga körül. Sírjánál V. Kovács József mon
dott búcsúbeszédet. Irt egy színdarabot: 
„Fehér lihom" c. alatt, bem. 1883 jun. 
9. Kolozsvárott. — Neje DömsŐdy Berta, 
színésznő, kiváló drámai hősnő, sz. 1868 
jun. 9.-én, Nagyenyeden. 1881-ben 
kezdte a színészetet, a kolozsvári Nem
zeti Színháznál, ahol m.egísmerkedett 
Szilágyi Béla színésszel és rövid idő alatt 
hitvese lett. Ezután a Népszínház köte
lékébe lépett, férjével, ennek halála 
után pedig Hatvani Károly szerződtette, 
majd Somogyi Károly lett az igazgatója, 
kinél négy éven át elsőrendű hősnő volt. 
Működött Győrött, Sopronban, Pécsett, 
Kaposvárott, Balatonfüreden és minde
nütt élvezte a közönség kegyét. Követ
kező igazgatója Leszkay András volt, 
Debrecenben. Itt biilliáns szerepeket 
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Szilágyi Dezső Szilágyi László 

osztott rá igazgatója: „Bagdadi her
cegnő", „Fedóra", „Magdolna", „Sarah 
grófnő" címszerepeit, — Sandá-t a 
„Valeni nász"-ban, Athaliá-t az „Arany-
ember"-ben, Gertrudis-t, stb, melyek 
mind-mind meghozták számára az 
elismerést. Híre ekkor egyre jobban 
elterjedt, s vetélkedve hívták meg az 
igazgatók. Ezután elfogadja újra So
mogyi Károly szegedi igazgató ex-
pressz-ajánlatát. Első fellépte az „Ott
hon" Magdá-jában volt — teljes győze
lemmel. 1886-ban a Népszínházban is 
fellépett a „Magdolna "-ban. 1898 tava
szán Kolozsvárra ment, itt működött 
nyugdíjaztatásáig, 1914 jan. l-ig. — 
(Gyermeke; legifjabb Sz. Béla, sz. 1883 
okt. 23-án, Kolozsvárott, — megh. 1927 
máj. 24-én, Kaliforniában. Mint hadnagy 
hunyt el. — Nem volt színész.) 

Szilágyi Dezső (szilágysomlyói), szín
igazgató, sz. 1865 nov. 12.-én, Miskolcon. 
Atyja íd. Sz. Béla, színigazgató, anyja 
Vígh Róza, énekesnő, nagyatyja: 
Sz. Pál, az úttörő színészek egyike, (L. 
o.) 1883-ban lett színész, Marosvásárhe
lyen, atyja társulatánál. Harminc évi 
örökös vándorlásai megjárta Magyar
ország összes kis és nagy városait. Köz
ben igazgató is volt. 1912-ben visszavo
nult 10 évi igazgatásától, mert az első 
erdélyi szinikerület felbomlott. Ezután 
Marosvásárhelyen talált városi tisztvi
selői alkalmazást, hol 10 évi szolgálat 
után az új impérium nyugdíjba küldte. 
Irt humoros színész-históriákat, haza
fias verseket, melyek még kiadásra vár
nak. Neje: Fojtényi Róza, színésznő, sz. 
1872 febr. 27.-én, Debrecenben. Színész
nő lett 1889-ben. 1912 okt. 1.-én nyuga
lomba vonult. 

Szilágyi Erzsébet, hangversenyénekes-
nö, sz. 1898 jul. 2-án, Marosvásárhelyen, 
előkelő nemesi családból. Zenei kiképzé
sét a marosvásárhelyi konzervatórium
ban és a római zeneakadémián nyerte. 
Ugy az olasz fővárosban, mint az erdé
lyi nagyobb városokban ismételten szép 
sikert aratott képzett hangkultúrájával. 

Szilágyi István, gombkötő-mester, Sz. 
Pál színész fivére. Pest városának külta-
nács tagja, — megh. 1863 aug. 1-én, 

Pesten. — 1835 okt. 26-án 100 frtot, 
majd 1836 dec. 11-én újra 100 frtot 
ajánlt fel a Nemzeti Színház céljaira, 
(„Honművész", 1835. 88. szám. — 1836 
100. szám.) 1837 máj. 28-án ujabb 100 
frtos adománnyal gyarapította a Nem
zeti Színház vagyonát. 1838 aug. 26-án 
jelenti a színház igazgatóságának, hogy 
„a Magyar Színház ruhatárát egy Pár 
Tiszti eggyen Öltönnyel és ahhoz tarto-
zandókkal mint azt a jegyzék mutatja, 
szaporítani kívánván, azt szívesen fo
gadni méltóztassék. Úgy-mint egy feke
te Csákó rózsával, '\''itézkötéssel, egy 
zöld forgóval, mint kettőnek tokjával. 
Egy világos kék Posztó Mente Dolmány 
és nadrág, fém leonis ezüstre, Mentekö
tővel, egy sárga öv hozzá és egy Pantal-
lér fekete fényes bőrből, sárga címeres 
kaptsokkal. Egy Atzél kard, 3 színű 
kardmarkolat-kötővel, veres bőr kard
szíj arannyal hímezve, tarsoly szíjakkal 
együtt, egy Tarsoly veres bőr boríték
kal." (Pest vm. levéltárából.) Végren
deletében 500 frtot hagyott a Nemzeti 
Színház nyugdíjintézetének. 

Szilágyi László író, sz. 1898 október 
2-án, Budapesten. Régi kálvinista papi 
családból származik, Középiskoláinak el
végzése után a budapesti tudományegye
tem jogi fakultására iratkozik be, majd 
félbenhagyva tanulmányait, 1918-ban 
újságíró lesz. Már ekkor az összes pesti 
folyóiratok hozzák verseit, novelláit; a 
kabarék kisebb tréfáit, egyfelvonásosait. 
(„A kokott jó útra tér", „Siófok", „Fo
gadjunk", „Csábítsa el a feleségem", 
stb.) Első egész estét betöltő operettje 
a „Levendula" című énekesjáték, melyet 
a Várszínház mutatott be 1923 febr, 16-
án. Beöthy László az Unió színházak ak
kori vezérigazgatója, a „Levendulá"-t át
hozza a Blaha Lujza Színházba. 1923-tól 
kezdve minden évben több darabja kerül 
színre a pesti operettszínházakban. 1925-
ben megírja a „Régi jó Budapest"-et, 
ezzel az operettel megmenti a csődbeju
tott Uniót. 1928-tól kezdve a Király 
Színház háziszerzője. Operettjeinek ver
seit is maga írja. Operettjeinek híre a 
külföldre is eljutott, A „Csókos asszony" 
Prágában, az „Aranyhattyú" New York
ban került színre, „Miss Amerika" c. 
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Szilágyi László Szilág-yi Mihály 

revüje Németországban vár előadásra, 
az „Eltörött a hegedűm"-et Hollywood
ban veszik fel beszélő filmre. Egész es
tét betöltő darabjai a következők; „Le
vendula" (énekjáték 3 felvonásban; ze
néjét összeállították Friedl Frígyes és 
Somló Sándor, első előadása a Várszín
házban, 1923. febr. 16-án, (75. előadása a 
Blaha Lujza Színházban: 1923. máj. 1.) 
„A kék postakocsi", (dalj. 3 felvonás
ban, zenéje Budai Dénestől, bemutató: 
Várszínház, 1923 december 27-én, 50 
előadása: 1924 április 4-én) „Amerika 
lánya", (operett 3 felvonásban, zenéjét 
szerezte Kiszely Gyula, bemutatta 1924 
május 17-én a Városi Színház) „Régi 
jó Budapest", (operett 3 felvonásban, 
zenéjét szerezte Radó József, Király 
Színház; első előadás 3925 május 20. 50-
edszer július 6, 100-adszor: szeptember 
25-én, 125-ödszÖr: 1926 március 21.) 
„Csókos asszony", (operett 3 felv. zenéje 
Zerkovitz Bélától, Városi Színház bemu
tat ta : 1926 febr. 27-én, 75-ík előadás 
Budai Színkör, 1926 június 7.) „Muzsi
kus Ferkó" (operett 3 felv. zenéje Zer-
kovitz Bélától, Budai Színkör, bemutató 
1926 június 18. 50-edsí!er: 1926 aug. 6.) 
„Aranyhattyu", (operett 3 felvonásban, 
zenéjét szerezte Vincze Zsigmond, Király 
Színház, bemutató: 1927 január 15. 50-
ík előadás: 1927 március 2-án. „A leg
kisebbik Horváth-Iány", (operett 3 felv 
zenéje Zerkovitz Bélától, Király Színház, 
először: 1927 május 21. SO-edszer: 1927 
szeptember 13-án .„Eltörött a hegedűm", 
(operett 3 felv. zenéje Zerkovitz Bélá
tól, Király Színház. Először: 1928 nov. 
3. 50-edszer: 1928 december 26-án.) 
„Miss Amerika" ,(revü operett 12 kép
ben, zenéje Eisemann Mihálytól; Fővá-
i'osi Operett Színház, először: 1929 jan. 
12. 50-edszer: 1929 márc. 1. 75-Ödször: 
1929 máj. 12-én. „Diákszerelem", (ké
pek az amerikai diákéletből, 8 képben, 
a „Good News" című angol musical co-
medy-ötletéből írva, Ray Henderson mu
zsikájával; Király Színház, először: 1929 
márc. 30~án, 25-ödször: április 23-án, 50-
edszer: május 17-én. 75-ödször: június 
12-én 100-adszor: szeptember 3-án. 
„Pesti család", (operett 3 felvonásban, 
Stella Adorján társaságában, zenéjét 
szerezte Radó József, Király Színház, 

első előadás: 1929 szept. 5-én.) „Tommy 
és Társa", (operett 5 képben; Anday 
Ernő társaságában, Tamássy Pál muzsi
kájával, Király Színház, először: 1929 
október 11. 25-ödszÖr: nov. 5. 50-edszer: 
december 1. „Alvinczy huszárok", (ope
rett, 3 felv. zenéjét szerezte Eisemann 
Mihály. Bem. 1930 ápr. 9.Király Szín
ház. „Magyar rapszódia", (Székely Já
nos világfilmjéből írt énekesjáték). 

Szilágyi Lilla, színésznő. (Lásd: Bu-
lyovszky Gyuláné Sz. L.) 

Szilágyi Mihály, karmester és dal
költő, sz. 1869 szeptember 8-án, Maros-
ujváron. Bécsben tanult és ott képezte 
ki magát a magasabb zenei és hangsze
relési szakon. Tanulmányai befejezése 
után hazament Marosuj várra, ahonnan 
nem is bocsátották e] egyhamar, mert a 
48 tagból álló szimfonikus bányazene
karnak helyettes karmesterévé tették 
meg. Híre csakhamar elterjedt és neve 
közismertté vált az országban, annyira, 
hogy midőn az állam Petrozsényben ze
nekart óhajtott felállítani, a megszerve
zendő zenekar élére Szilágyit hívták 
meg karnagynak. A meghívást elfogad
ta, 1910-ben megszervezte a petrozsényi 
zenekart, melynek dirigense maradt 
egészen haláláig, 1917 ápr. 10-íg. Közben 
zenetanára volt a petrozsényi állami fő
gimnáziumnak is. Széleskörű elfoglalt
sága mellett is ráért arra, hogy minden
kor meleg szeretettel pártolja az állomás 
helyére érkezett magyar színészeket. A 
színigazgatók annyira számítottak erre 
a szeretetre, hogy nem is vittek magok
kal zenekart és karmestert, tudván azt, 
hogy Szilágyi egész zenekarával rendel
kezésökre áll. Bokody, Szálkai, Halmay 
Kunhegyí stb. igazgatóknak nemcsak 
Összes előadásait dirigálta teljesen díj
talanul, hanem szebbnél-szebb dalokat is 
írt a társulatok énekesei és énekesnői 
részére, akik ezeket magokkal vivén, az 
egész országban nagy tetszést arattak 
velők. Különösen nagy hatást keltett a 
„Száll a daru" című műdala, melyet Bay 
László baritonista részére írt. Sok zene
szerzeménye volt, közülük kurucnótái és 
irredenta dalai nagy népszerűségre tet
tek szert. 
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Szilágyi Nína Szilágryi Pál 

Szilágyi Nina, színésznő, sz. 1842-ben, 
megh. 1859 aug. 5-én, Arácaon, Balaton
füred mellett. Karács Teréz miskolci nö-
veldéjében tanult és korán lépett a színi-
pályára, Kaposvárott, majd Veszprém
ben működött. Sírköfelirata: 

„Szilágyi Nina a reményvirág, 
A szellemdús színésznő s honleány. 
Rövid szerep után tavaszkorán, 
Elhunyva hervad a föld sirporán. 
Hű anyja s a testveri szeretet 
És Tháíia sóhajt e sír felett. 

Élt 17 é\'et." 

Szilágyi Ödön, (somlyói és óvári) hir-
lapiró, sz. 1902 ápr. 3-án, Veszprémben. 
Budapesten végezte gimnáziumi tanul
mányait, azután hírlapíró lett. 1919-ben 
a „Színházi Világ", 1921-1927-ig a „Szín
házi Élet" munkatársa. 1928 óta a 
„Délibáb" helyettes szerkesztője. 

Szilágyi Pál, (szilágysonilói és horog-
szeghi) úttörő színész, sz. 1793 szept. 
9-én, Pesten, megh. 1874 jun. 19-én, u. 
o. Atyja gazdatiszt volt. Még tanuló-
gyermek volt, mikor anyai nagybátyja: 
Kelemen László, első magyar színigaz
gató náluk volt látogatóban, aki a fo-
gékonylelkü gyermek előtt annyit be
szélt az állandó színészetről, hogy a fiu 
megfogadta: mihamarabb színésszé len
ni. Fogadását meg is tartotta és 1806-
ban színésszé lett. Pesten, ahol két 
esztendeig ingyen játszott. Utána 20 
frtos fizetésbe lépett, a mit azonban a 
sanyarú viszonyok miatt nem kapott 
meg. „Maga várhat —- mondogatta neki 
a pénztáros — magának van mit enni, 
mert itt vannak a szülei, de a többiek
nek senkije sincs és éhen halnak, ha 
nem adok nekik néhány krajcárt". Ké
sőbb huszártiszt voít, (1812) harcolt 
Napóleon ellen s az egyesültek seregé
ben részt vett a párizsi bevonulásban is. 
1818-ban ismét folytatta pályáját. Szé
kesfehérvárott, majd 1823-ban Kilényi 
Dávidnál játszott, akitől megválva, Er
délybe ment. 1835-ben Budán volt, 1837-
ben a Nemzeti Színház tagja lett, a hol 
a drámában, vígjátékban, operában egya
ránt jelentékeny tényező volt. Ali. kitása 
mindig jellegzetességéről voH ismei-etes. 

A toUforgatásban is remekelt. 1863 jun. 
23-án jubilált a „Lecouvreur Adrienne"-
ben, Michonet szerepében; a jubiláris 
darabban leánya, Bulyovszkyné is fellé
pett. Élményeit megírta a „Nefelejts" 
1859 és 60-iki évfolyamaiban: „Egy 
nagyapa regéi unokáinak" c. alatt. Nap
lóját leánya adta sajtó alá. Mégjelent 
1854 ápr. havában (Ismerteti a „Hölgy
futár", 1854 ápr. 24.) Híres füttyös volt, 
és e művészetét felette nagyra becsülte, 
úgyannyira, hogy a sok Szilágyi közül 
megkülönböztetésül a „füttyös" mellék
nevet írta neve alá. Ö volt a Nemzeti 
Színház első nyugdíjas tagja. A „Sevillai 
borbély"-ban Basiliót kiválóan játszotta. 
Pedáns komikus volt, hosszú vékony 
alakkal, kifejező arccal. Testvére volt a 
közcélokra tett, nagyszerű hagyományai
ról ismert Szilágyi István, (L. o.) gaz
dag gombkötőnek. Sokat látott, tapasz
talt s valóságos adomatár volt. Katona
korában leesett a lóról, betörte a mellét, 
emiatt folyton köhögött, de azért éne
kelt és 84 évet élt. Jókedvűen, elégedet
ten. Aggkoráig szeretett választékosan 
öltözködni. Kassai művezetőkorában 
franciából fordított operaszövegeket. 
Veje (Bulyovszky Gyula) lapjában el
més adomákat közölt. Leánya szeretettel 
gondoskodott róla, a házában adott neki 
lakást s vendégszerepléseit hetekre fél
beszakította, hogy agg atyja mellett le
hessen. Egy fiút — Szilágyi Béla (L. o.) 
színészt és Özvegyet is hagyott hátra. 
A kerepesi temetőbe temették el. Főbb 
szerepei: „Havasi rémkirály", Rumpel-
kopf „Embergyűlölő", Bartoló „Sevil
lai borbély", Ecetesi „Garabonciás diák", 
Orbassa „Táncrend", Ács „Kézművesek 
lakozása". Súgó „Kean", Bolzniann „Ve
szedelmes nagynéne", Postamester „Két 
pisztoly", Schwarcz „Lilíomfi", Presser 
„Falura kell menni", stb. Szinmüfordi-
tásaí: „A búvár", daljáték 2 felv. Né
metből ford. Zenéjét Kreutzer Konredín-
tól, Kassán 1830-ban adták elŐ. „Marié, 
vagy az elrejtett szerelem", érzelmes 
vj. 3 felv. Castelli után ford. Zen. szerz. 
Herold. Budán, 1835 szept. 29-én került 
színre. „Messínai hölgy", szomj. 4 felv. 
Schiller után Budán, 1836 jan. 23-án volt 
a bemutatója. „A portici-i néma", opera 
5 felv. Irta; Seribe, zenéje Auber-tól 
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Szilágyi Rózsi Szilágyi Vilmos 

(ford.) (L. o.)'Egyéb szinműfordításai 
még: „Erdei lakosok", „Szerencsés csaló
dások", „Felborult uti kocsi", és „Meny
asszony", operaszövege. Élményeit „Be-
szélyek és firkák" (Pest, 1854) és „Egy 
agg színész életéből" (Pest, 1878.) c. 
alatt adta ki. Neje Bereczky Júlia, meg
halt 1881 jan. 20-án, Budapesten. (Nem 
volt színésznő.) 

Szilágyi Rózsi (horogszeghi), színész
nő, sz. 1895 máj. 10-én, Zomborban. 
Édesatyja Sz. Gyula, pénzügyigazgató 
volt Nagybecskereken. Nagybecskereken 
járt iskolába, 1914-ben végezte Rákosi 
Szidi sziniískoláját. Szabó Ferenc volt az 
első igazgatója. Működött Nyitrán, 
Nagyszombaton, ahol drámai szende-sze
repekben aratta első sikereit. Onnan a 
Magyar Színház szerződtette. Közben a 
Belvárosi Színházban is jelentős szere
pei voltak. „Teriké"-ben, „A buta em-
ber"-ben, „A négyszög"-ben, „Tillá'-
ban stb. Fellépett a Budai Színkörben 
is, mint vendég, Bródy Sándor „Tanitó-
nő'-jében, majd 1924-ben férjhez ment 
Mauthner István bankárhoz és vissza
vonult. 

Szilágyi Sándor (ákosfalví), színész, 
sz. 1817-ben, Monó szilágymegyei köz
ségben, megh. 1886 márc. 9-én, Újpes
ten. A szinipályára 1836-ban, 19 éves 
korában lépett. Tízenkét évig volt a vi
déki jobb társulatok tagja, s Győrött, 
Kolozsvárt, Aradon, Nagyváradon oly 
jó nevet szerzett magának, hogy 1847-
ben már a Nemzeti Színházban vendég
szerepelt, jó sikerrel. 1848 ápr. lett a 
Nemzeti Színház tagja s az ötvenes 
években, Szentpétery halála után, jelen
tékeny tért kapott , nagybácsik, apák, 
örökhű vitézek ábrázolására. Szomorú-
és vígjátékokban buzgólkodott. Közben 
megvált a Nemzeti Színháztól és Ko
lozsvárra szerződött, majd 1855 jun. 13-
án ismét visszatért o Nemzeti Színház 
kötelékébe, amidőn az „Aggszínész és 
leánya" c. színműben (Aggszínész) lé
pett fel leányával, Sz. Ernesztinával, aki 
ekkor tette elsŐ kísérletét. Szerepköréhez 
tartoztak: „Cigány", „Nagyapó", „Pe-
leskei nótárius",. „Tiborc", a nagybácsi 
„Parlagi Jancsi"-ban, St. Martin az I 

„Élet szmfalai"-ban, az ezredes a „Szö
kött katoná"-ban, Requet a „Szeleburdí"-
ban, stb. Az utóbbi si-erepekben búcsú
zott el a Nemzeti Színház közönségé
től, 1876 márc. 2p-án, április elsején való 
nyugalombavonuiása előtt. Utolsó fellép
tekor a. közönség zajos tapssal fogadta, 
s a személyzet nyílt színpadon búcsúzott. 
Feleky Miklós szép beszéd kíséretében 
a pályatársak ajándékát: ezüst billiko-
mot és babérkoszorút nyújtott át. 1880 
febr. 7-én a Népszínházban a „Nagyapó" 
címszerepében, nagy ünnepsögek közt, 
még egyszer színpadra lépett. Színműve: 
„Egy magyar koméiíás", vj 2 felv. Bem. 
1850 ápr. 28-án a Nemzeti Színház. (E 
darab főszereplője Jancsó Pál, ki négy
féle alakban jelenik meg). Az újpesti 
ref, egyháznak fögondnoka volt. 

Szilágyi Vilmos, színész, rendező, az 
Országos Szinészegyesület volt elnöke, 
sz. 1861-ben, Brezán, Arvamegyében. 
Iskoláit Alsókubinban, majd Pesten vé-̂  
gezte és középiskoláinak elvégzése után 
az egyetem filozófiái előadásait hall
gatta. 1881-ben beiratkozott a Színmű
vészeti Akadémiára, ahol tanárainak 
kedvence volt. 1885-ben „Egy úr és egy 
asszonyság" c. darabban Dubreuil szere
pében vizsgázott és ugyanez évben ki
váló talentumáért 10 darab arany ösztön, 
díjat nyert. 1886 szept. 1-én Jakab Lajos 
színigazgatónál kezdte színészi működé
sét, onnan 1887-ben a Thália szinósz-
szövetkezethez, 1889-ben Krecsányihoz, 
1890-ben Kömley Gyulához, 1891-ben 
Somogyi Károlyhoz szerződött. Kassa, 
Debrecen, Győr, Arad, Temesvár, Sop
ron, Komárom, Pápa, Makó, Kecskemét 
ünnepelték alakításait. Jellemszinész 
volt, de drága, derűs humora komikus 
szerepekben is felejthetetlenné tette. 
Mefisztó, Lucifer, Biberach, Derblay, 
Cigány, Shylock, Vén bakancsos, Fou-
cher. Könyves Kálmán, Schwartze ezre
des, Két Rantzau mellett Goldstein Szá
miban és az Ördög piluláiban is óriási 
sikert aratott. 1895-ben megválasztot
ták a Szinészegyesület tanácsosává, 
melynek ügyeit úgyszólván utolsó lehel-
létéig fanatikus lelkesedéssel szolgálta. 
Neve és működése ez időtől fogva Össze
forrott az Országos Szinészegyesülettel/ 
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Szilágyi Vilmos Szilasi Etel 

sok üdvös eszmét valósított meg és el
évülhetetlenek érdemei, melyeket^ a pót
fillérek megvalósítása és általában a 
nyugdíjintézet ügyeinek intézése körül 
szerzett. 1897-ben Debrecenben műkö
dött, innen hívta meg a Magyar Színház 
1899-ben művészeti igazgatónak, de egy
ben mint drámai hŐs, komikus, énekes 
színész és rendező is működött Rajna 
Ferenc,majd Leszkay András igazgatása 
alatt. 1903 szeptemberében a Vígszín
házhoz szerződött rendezőnek, melynek 
Utóbb főrendezője lett. Mély tanulmá
nyok, gazdag tapasztalatok, hozzáértés, 
erély és emellett mégis konciliáns 
ínodor jellemezték itteni működését. A 
Vígszínház fénykora fűződik az ő ren
dezői működéséhez. A magyar és kül
földi színpadi irodalom legnagyobb sike
rei jelzik vigszinházi működésének egyes 
etappjait: Ördög, Liliom, Tanítónő, Me
dikus, Tímár Liza, Dorrit kisasszony, 
Heidelbergi diákélet, Takarodó, A király, 
Obsitos, Legszebb kaland és sok más elő
adás hirdeti az ő főrendezői kiválóságát 
és emel neki maradandó emléket a Víg
színház történetében. Hosszú időn át az 
Egyesület számvizsgálója, 1907 okt. 8. 
óta az Egyesület alelnöke volt. 1909-ben 
az Ő szorgalmazására kezdődött meg a 
pótfillérek szedése. 1916 júniusában visz-
szavonult a Vígszínházban folytatott 
aktfv működ ésétöl.és egész működését az 
Egyesületnek szentelte. 1917 év októbe
rében az Egyesület elnöke lett. A há
ború, diktatúra, az összeomlás nehéz 
évei az ő elnöklése alá estek. Csüggedés 
nélkül állt mindig a helyén s míg egy
részről minden befolyás részére megkö
zelíthetetlen maradt, másrészt éjjelt 
nappallá téve igyekezett mindenhol se
gíteni. A kommün ideje alatt is őrizte az 
Egyesület anyagi és erkölcsi értékeit és 
annak bukása után azonnal hozzálátott 
az újjáépítéshez. Leírhatatlan a küzde
lem, melyet a gazdasági összeomlás után 
folytatni kellett, hogy a végleges meg
semmisüléstől meg lehessen menteni az 
Egyesületet és nyugdíjintézetet, de Szi
lágyi Vilmos, oldalán hű segítőtársával: 
Stella Gyula elnökhelyettessel, még a le
hetetlent is lehetségessé tették és nagy 
eréllyel és kitartással szálltak harcba a 
nyugdíjintézet megmentéséért való nagy 

küzdelemben, amely harc még most is 
folyik és csak lassú lépésenként nyújt 
lehetőséget ujabb térfoglalásra. 1926 
febr. 27-én meghalt Budapesten és 
ugyanez év márc 31-én leplezték le arc
képét az Országos Szinészegyesület ta
nácstermében. A rákoskeresztúri zsidó 
temetőben levő sírja felett 1927 május 
1-én leplezték le a síremlékét. Az Orszá
gos Szinészegyesület iskolájának alapí
tása és fenntartása körül is érdemeket 
szerzett és az iskolának egy ideig ta
nára, azontúl hűséges pártfogója volt. 
Szilágyi Vilmost a Szinészegyesület 
illusztris elnökei sorában is kiváltságos 
hely illeti meg, mert 30 éven át halá
láig mindig a szinészeti közügyek érde
kében munkálkodott és sok olyan üdvös 
eszmét valósított meg. melyek emlékét 
megörökítik. Neje: Koch Etelka, meg
értő, hü élettársa és munkás életének 
eredményekre sarkaló osztályosa volt. 

(Dr. Farkas Ferenc.) 
Szilágysomlyói színészet. Szilágy

somlyón (Szilágy m.) 1871 máj. havá
ban Szegedi Mihály volt a színigazgató. 
1884 jun. elején Polgár Károly, 1885 jul. 
havában Dancz Nina és Lajos játszott 
itt. Ujabban itt j á r t : Benedek Nándor 
(1901-9.), 1910 jul. 1-én Heves Béla 
társulata kezdte meg az előadásait, majd 
okt. második felében Hidvéghy ErnÖ 
staggione társulata kapott játszási en
gedélyt, 1918 jul. havában Neményi 
László volt az igazgató. 

Szilasbalhásí színészet. 1871 jun. ha
vában Könyves Ignác társulata műkö
dött a veszprémmegyei Szilasbalhás köz
ségben. Ujabban csak daltársulatok ta
lálnak otthont e községben. 

Szilasi Etel, énekesnő, sz. 1884 okt. 27-
én. Szentesen. Horváth Zoltán színész-
képző iskolájának elvégzése után, 1903-
ban, Miskolcon Németh József színtársu
latánál lépett először színpadra. Miskolc
ról Kecskemétre, majd Győrbe szerző
dött. Innen a budapesti Magyar Szín
házba jött fel, ahol mint szerződött tag 
a „Hajdúk hadnagyá"-ban a kadét, a 
"Drótostót"-ban Zsuska és Mici, a „Kol-
dusgróf'-ban Jessy sz-erepét játszotta. 
A Magyar Színházból Sopronba, majd 
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Szilveszter estéjét Szimfónia 

Debrecenbe szerződött mint szubrett-
primadonna és népszinraüénekesnŐ. Jobb 
szerepei: János vitéz (címszerep). Elvált 
asszony, (címszerep), a Víg Özvegy 
(címszerep), Finum Rózsi (Falu rossza) 
Török biróné (Piros bugyelláris) stb. 
stb. 1919-ben férjhez ment Gyenis Edé
hez (L. o.) és visszavonult a színpadtól. 

Szilveszter estéjét a régi magyar szín
játszók is megünnepelték. Hazafias da
rabot adtak elő és pazarul bánva a gö-
rögtüzzel, allegóriákban mutatták be az 
év nevezetesebb eseményeit. Egy ilyen 
alkalommal Termetzky Fanny szoknyája 
Mgyult. (Vay Sándor: „Régi magyar 
•társasélet". Bp. 1900. II. kötet. 507.-ik 
oldal.) Ujabb időkben Sz. napján kettős 
előadásokat szoktak tartani. Ugy a fő
városban, mint a vidék nagyobb városai
ban Sz.-kor többfelé tartanak kabaré
előadásokat, melyen a színtársulat tag
jai közül többen (különösen énekesek, 
énekesnők s főleg komikusok) szoktak 
részt venni. Ha egy este több helyen lép 
fel egymásután a színész, akkor „pend
lizik" (V. ö. Pendlizés) 

Szíli-Kováts László, tanár, író és zene
szerző, szül. 1886 febr. 28-án, a sopron
megyei Kapuváron. Győrött iskolázott, 
az egyetemet Pesten végezte; a világ
háborút mint vadászfőhadnagy harcolta 
•végig. Kitüntetései: signum laudis és 
vitézségi érem. Van „Ma" c. versesköte
t e ; az Érdekes Újságban megjelent szá
mos elbeszélése, majd megírta „Szép Ko-
vácsné" c. 3 f. daljátékát, zenéjét is; 
Szendrey Müiály 1920 máj.-ban mutatta 
ba Aradon és műsoron tartotta. Ezután a 
Kincses Lászlóval alapított Meseszínház
ban „Hamupipőke", „Babszem Jankó", 
„Rátarti királyleány", „Az a huncut 
Eóka koma", „Tányértalpú Mackó" ope
rettek, valamint „Csipkerózsa", „Hófe
hérke", „Piroska és a farkas", „Jávor
fácska", daljátékok, a melyek Budapest 
után Debrecen, Miskolc, Győr, Szeged, 
Nyíregyháza, Kaposvár, Sátoraljaújhely 
stb. színházaiban is, sőt Erdély és a Fel
vidék színpadain is színre kerültek. 

Szín jelentése: látszat. Petőfi ifjú
kori költeménye: „Szín és való", világo
san ellentétbe helyezi a látszatot a rideg 

Valósággal; hősnője: a színpadon an
gyali tisztának látszik, az előadás után 
pedig a megtestesült bűn és förtelem. 
„Színleg": annyi, mint „látszólag". A 
színház: a látszat háza; theatron (görö
gül a színház neve a „theaomai" = lá
tok szóból): a látás, a látszat helye; aki 
Bánk bánt játssza: az a színész csak 
látszik a király helytartójának, gyilkos
sága is csak látszat. Romeo és Júlia mai 
magyar szereplői csak látszanak sok száz 
évvel ezelőtti olasz szerelmeseknek; a va
lóságban talán klsem állhatják egymást. 
A színpad: az a pódium, a hol a színjá
ték, vagyis az a játék folyik, a melynek 
lényege: a látszat. Színész: a ki a lát
szatot teremti — mint zenész az, a ki a 
hangokat létrehozza. Tehát hibás gondo
lat volna a s7"'nház nevét onnan származ
tatni, hogy valamikor kocsiszínben ját
szottak. (Kocsiszinház nem is létezik, az 
ilyen szín csak egy kis része a háznak. 
A középkori misztériumokat néha a 
„híú"-n, azaz padláson játszották, de 
„liiuház" vagy padlásház" kifejezés: 
képtelenség.) Nagyon helyesen jám el, 
a ki a latin „aktor" (azaz: cselekvő, 
ágáló, gesztikuláló) szót nem szolgailag 
lefordította, hanem a magyar nyelv 
szelleme szerint alkotott „színész" szó
val ültette át nyelvünkbe. A „szín"-szót 
(„színpad" helyett) 1790-ben még nem 
ismerték, e helyett azt mondták :„ színre 
lépni". (V. ö.: Szily Káhnán: A magyar 
nyelvújítás szótára. Budapest, 1908. 
575. old. és „Magyar Nyelv", 1910. 8. 
szám. 358 old.) 2) A szó egyben kifejezi 
a játék szinterét. Szerzői utasításban 
szerepel, ha t. i. a játék szintere válto
zik, akár felvonásonkínt, akár változá
sok képeinél, ahol a. m. szín. pld. trón
terem, vagy erdőség, szalon, vagy falusi 
ház udvara stb. 

Szimfónia: még 1840-ben Verdi is ezt 
az elnevezést használta az „ouverture" 
(nyitány, megnyitó) helyett. De már 
több, mint száz év óta — noha ez a gö
rög szó csak együtthangzást jelent, te
hát több hangszer együttes játékát — 
nagyszabású zenekari müvet jelent: 
Haydn, Mozart 3—4 részből (tételből) 
álló szimfóniákat írtak, modem zene
szerzők már öt tételűt is : az első és az 
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Színdarab Szinészbejárd 

utolsó gyors (Allegro), régebben elül 
rövid, lassú bevezetéssel; aztán egy na 
gyón lassú (Adagio, Andante) részlet, 
ezután egy frissecske Menuet (ez régi 
tánc neve) vagy Scherzo (olasz szó, je
lentése: tréfás), erre egy lassúbb Inter
mezzo („KÖzvebetett •) s végül a Finale, 
a már említett befejező gyors zenedarab 
jön. (Kereszty István) 

Színdarab. A szinn^üíró kész müve: a 
színdarab. Ha a munkájával elkészült 
egy példányt átad a színház igazgatósá
gának, ahol azt elbírálás után vagy elfo
gadják előadásra, vagy visszautasítják. 
(A „Színdarab" szót ismeri már a „Je
lenkor" 1839. 9. száma. Addig „Játék
darab" „Játékmese", „Komédia" volt a 
neve, de használták a „Theátrumi da
rab" kifejezést is. („Magyar Kurír", 
1818. I. kötet. 59 lap. Kunszentmiklósi 
műkedvelőkről szóló tudósítás. — V. ö. 
Egyfelvonásos darabok. — Két részre 
osztott színdarab. — Szezonnyitó szín
darab.) 

Színdarabba megy a magyar ember 
helyes kifejezéssel és nem: színdarab
hoz! Tehát: nem mondjuk, hogy a 
„Bánk bán"-hoz, hanem a „Bánk bán"-
ba, — nem az „Aidá"-hoz, hanem az 
„Aidá"-ba megyünk. 

Színdarab előadatá&a. 1927 márc. 2.-án 
a Magy. Kir. Kúria kimondotta, hogy 
ha egy színház valamely darab előadá
sára kötelezi magát, akkor az elvállalt 
kötelezettség teljesítésére bírói úton is 
kényszeríthető. (A Fővárosi Operett 
Színháznak a „Sally" c. operett előadása 
ügyében hozott Ítélet alkalmával.) 

Színész. Azon egyén, aki kitűzött hi
vatásánál fogva színművek eljátszásá
ban közreműködik. A színészi ábrázolás 
tényezői a színész egyénisége, szerepé
nek helyes felfogása (conceptio), a sza
valat, játék (mimika) és a maszk. — 
Szokás a színészeket szereplésük szerint 
osztályozni, így ismerünk: hős, komi
kus, szerelmes, énekes, bonvivant, sihe
der, apa-szinészt, stb. Ez a felosztás tu
lajdonképen helytelen, mert az igazi 
színész, mindenfajta szerepet el tud ját
szani, feltéve, ha egyénisége is erre al

kalmassá teszi. A „színész" szót a régi 
világban még nem ismerték, helyette igy 
mondták: actor, (actrix, actrina), ala
kos, diatrista, játékos, játszó, komédiás^ 
néző-játékos (1792. Kolozsvár), szerepes,, 
theátrista, theátromi játszó („A magj-ar 
theátromi játszók ide jöttek egy darab 
időre Szegedről, s már tegnap játszottak 
is, a' Közönségnek különös megelégedé
sére". — Kecskeméti tudósítás, megje
lent a „Magyar Hírmondó" 1800 jun.; 
15. old.) Kazinczy Ferenc (Hamlet: 
1790.) szerint: „színjátszó". — Kunos 
Endre (Gyalulat, Pest, 1835-55. old.) 
szerint: színjátszó, színész, vigjátékos.. 
Kégente úgy toborozták színészeket, 
hogy az igazgató a színlapon felhívást 
intézett a diáksághoz, hogy akinek ked
ve van a szinipályához, jelentkezzék ná
la. Az első ilynemű felhívást egy kolozs
vári szinlapról ismerjük, 1810 július 
24-iki kelettel. A noviciustól megkíván
ták az irni-olvasást, a jómegjelenést és 
a „helyes magyar beszédet". A „Pesti 
Napló" 1852 dec. 5-ikén jelenti, hogy 
^sy „Erdélyben talált okmány szerint ez 
országban már 1690-ik évben voltak 
színészek." (V. ö. Gyalog-színész. — Pál-
cásszinész. — Thália papja. — ÜttÖrő 
színész. — Vándorszínész.) 

Szinészavatás. A szinínövendékeknek 
diploma-kiosztásakor használt kifej e-
zése. — 

Szinészbabonák. (Lásd: Babonák. — 
I. kötet, 85. oldal.) 

Szinészbejáró, a színház épületének a 
színházi öltözőkhöz és színpadra vezető: 
ajtaja. Ez a kisajtó a színpad rajongói
nak sóvárgott és elérhetetlennek látszó 
tárgya. Ezen túl kezdődik a színpad t i 
tokzatos és festett világa, ez vezet a 
színészek és primadonna Öltözőjéhez, a 
színházi irodákba, ennek átlépése enged 
betekintést a színház és színészek intim 
világába, jelenti az utat a titkos dráma
irónak a szigorú drámabirálóhoz, a kez
dő színésznek a szerződéshez, a világot 
jelentő deszkákhoz, az érvényesüléshez,^ 
a sikerhez. Ide koncentrálódik a kis. 
diák, a szürke varrólányka, a szerző 
tűndérálma. De a bejáratot mindenhol 
raegvesztegethetetlen cerberusként egy~ 
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Szinészbravur Szinészegyesület és Nyugdíjintézete 

egy szigorú férfiú őrzi, a ki a hatósági 
4s igazgatói rendelkezésekhez híven 
«gyetlen illetéktelen egyénnek sem en
gedi meg a varázslatos küszöb átlépését, 
sőt az illetékeseknek is csak szigorú 
vizsgálódás után. E kis ajtónál várja a 
lelkes közönség előadás után körülrajon
gott kedvencét, elhalmozva őt zajos ová
cióval, innen indult el hajdan a menet, 
mikor a lelkes ifjúság még kifogta a 
primadonna kocsijából a lovakat, bol
doggá téve mindenkit, a ki a dédelgetett 
kedvenc járművét csak legkisebb rész
ben is segítette a primadona szállásáig 
való haladásában. 

Szinészbravur; merész, meglepő és 
rendkívül hatásos teljesítménye a szí
nészeknek. A szinészbravur az, amiről 
a színészek körében még évek múlva is 
beszélnek. Ilyen ismert bravúr pld. ha 
Schiller „Haramiák" c. drámájában 
Moor Ferencet és Károlyt ugyanaz a 
színész alakítja. A két szerep jelleme, 
kíilső megjelenése egymástól teljesen 
elütő és minthogy együtt az egész da
rab folyamán egyszer sem szerepelnek, 
kiváló alakító művész véghez viheti ezt 
a játékot. 

Szinészcsemete. A szinész-szülök gyer-
meke, aki szintén folytatja szülei foglal
kozását és mint színész részt vesz az elő
adásokban. (V. ö. Szinészgyérmek.) 

Szinészegyesület és Nyugdíjintézete 
(Országos). Az 1830-as évek derekán, 
mikor a magyar színészet már mind biz
tosabb talajra tett szert hazánkban, mi
kor nagyobb városaink már templomo
kat építettek Thálía tiszteletére, olvas
hattunk itt-ott oly mozgalom megindí-
ásáról, mely a színészi jövő megerősíté
sét célozta. Az első ilynemű óhaj Szákfy 
Józsefé, a régi küzdő, sokat nélkülöző 
J)ajnoké, aki már 1835-ben gondoskodni 
szeretett volna egy színészi nyugdíjról. 
"Valószínűleg ö volt az elsŐ, aki eszméjét 
cikk keretében, is kifejtette, amely ké
sőbb a „Hortobágy" c. debreceni lap 
1866 április 8., 16. és 19-iki számában is 
megjelent. Oly mozgalom azonban, mely 
a színészet egyetemét együttes cselek
vésre buzdította volna — ez időtájt nem 
volt még észlelhető, pedig a 40-es évek 

erre alkalmasak lettek volna, mert ak
kor már szép múltra tekinthetett vissza 
a magyar színészet, — már megvolt az 
állandó pesti Nemzeti Színház, több vi
déki színház is épült, voltak jelesebb mű
vészeink és a színműirodalom terén is 
tapasztalhattunk már Önállóságot. Saj
nos, voltak azonban kilengések is. Meg
kell állapítanunk, hogy az úgynevezett 
ripacs élet nagyon sokat ártott a komoly 
törekvésű és nemes hivatású, biztató jö
vőt ígérő magyar színjátszásnak. A 40-
es évek egykori lapjai bőven emlékeznek 
meg a ripacskodó színészek visszaélései
ről. Ezek a semmirekellők minden hiva
tás és képzettség nélkül gomba-módra 
lepték el az országot, a közönséget elri
asztották a szinpártolástól és rossz „re
nomét" hagytak mindenütt maguk utón. 
I'otöfí, aki tudvalevőleg Rónai néven állt 
be színésznek, Sepsy Károly társulatiá
nál 1841-ben, Ozorán, Tolna megyében, 
igen jellemzően in'a meg a ripacsok éle
tét egyik versében, mikor többek között 
így szól: 

„Nem hiszem, hogy a színészetet 
Becsülni fogják, míg az befogad 
Minden bitangot, gaz sehonnait, 
Kik e világnak söpredékei, 
S itten keresnek biztos menhelyet." 

A jobb érzésű színészek már régen sze
rették volna a ripacsoktól megtisztítani 
a színészetet, de ezekkel elbánni nehéz 
volt. De nemcsak a színészet rendezése, 
hanem a nyugdíj kérdése is egyre gyak
rabban szóbeszéd tárgya volt a színészet 
körében és az újságok hasábjain, különö
sen akkor, ha egy-egy érdemesebb szí
nész elhunyt. Midőn Jancsó Pál meghalt, 
nekrológjában az „Erdélyi Híradó" 
(1845 dec. 5.) ezeket írja: „Az ősz baj
nok halála több gondolatot költ fel ben
nünk : hogy a magyar színész sorsa még 
mily szomorító . . . hogy mily szükség 
volna egy színész nyugdíjpénztárra". — 
Érthető, hogy ez időtől kezdve mind 
gyakrabban olvashattunk cikkeket a 
színészek rokkantságára vonatkozólag, 
hiszen akkor már körülbelül 300 színész 
működött az országban, akik közül mái* 
többen munkaképtelenek lettek. 

A „Pesti Divatlap" is megemlékezik 
1847-ben a nyugdíjkérdésrö!. A cikket 
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Szinészegyesület és Nyugdíjintézete 

i 

Sepsy Károly (Petőfi volt igazgatója) 
irta a 37-ik szám, 1161-ik oldalán. Ö úgy 
gondolja, hogy a kormány által kineve
zett színigazgatók minden évben egy-
egy előadás jövedelmét tartozzanak az 
intézetnek adni. 1856-ban a „Magyar 
Sajtó"-ban Havi Mihály ír cikket egy se
gélyintézet létesítéséről, ugyanott Futó 
János is cikkezik, (98., 225., 236. szám). 
1857 december 1-én Fejér ÍCároly ung
vári színigazgató az első, aki 40 forin
tot adományoz a vidéki színészet nyug
díjalapjára. (Lásd„Napkelet'M858.4. sz. 
63. oldal) Ugyanezen lapban Futó János 
(25. szám) ismét cikkezik „A vidéki 
színészek nyugdíjaztatása" cím alatt. A 
jó szándék azonban csak jó szándék ma
radt, semmi komoly jellegű mozgalom 
nem indult meg, még ez időben, de a 
láng, melyet itt-ott élesztgettek, nem 
aludt el. 1863-ban Molnár György röp
iratot adott ki, melyben kéri a vidéki 
színeszeket, adjanak engedélyt részére 
fcgy szini nyugdíj- és segélyintézet meg
alapítására, de — talán fölösleges is 
mondanunk — ra a vállalkozás is meddő 
maradt; azonban a lelkes Molnár nem 
hagyta tervét elaludni; egy pár év múl
va újra kiadott egy ujabb röpiratot, 
melynek címe volt: „III. Napóleon és a 
színházi szabadság", melyben ismét a 
nyugdíj kérdést feszegette, külföldi ta
pasztalataival fűszerezve. A színészet 
egyeteme azonban még mindig nem rea
gált az üdvös javaslatokra. Csak a debre
ceniek jutottak célhoz, mert ök már 
1867. okt. 1-én megalakították a saját 
kezelésű nyugdíjintézetüket, melynek 
1875-ben már 21004 forint 78 krajcár 
tökéje volt. 

E körülmény, valamint az is, hogy 
egy-egy jelentősebb városban szinügyi 
egyletek alakultak, végre élénkebb meg
mozdulásra bírta a magyar színészeket. 
Kitűnő alkalom volt erre Rajkay (Frie-
beisz) István szerkesztésében „A Szín
pad" című szaklap megindítása, 1869. 
november 29-én. Rajkay állandóan ébren 
tartotta az eszmét s a lelkes cikkek ter
mészetesen nem maradtak hatás nélkül, 
mind több és több érdemes szakember 
szól hozzá a kérdéshez és az elvetett mag 
kezd csírázni. A Színpad következő szá
maiban mind sűrűbben cikkeznek: Szath-

máry Károly, Kovács István, Zádor Bal
lá Zoltán, Jakab Zoltán, Györffy Antal, 
Molnár György, Ódry Lehel, Lukácsy 
Sándor, Pataky Ferenc, Császár Miklós, 
Szerdahelyi Kálmán, Tóth Sde, Deésy 
Zsigmond, Egressy Ákos, s mind a szí
nészet központi szervezetének és nyug
díjintézetének mielőbbi felállítását és 
ezzel kapcsolatban a magyar színészet 
rendezését sürgették. 

Folytatódik az agitáció az 1871-ík esz
tendőben is, már egyre szaporodnak. A 
„Színpad" útján érkezett adományok a 
létesítendő nyugdíjalap javára. Győry 
Vilmos a „Közönyt közönnyel" fordítási 
jogdíját, 10 forintot ajánlott fel. Buda* 
lyovszkjmé Szilágyi Lilla 5 forinttah 
Tóth Béla színigazgató 10 forint 20 kraj
cár gyűjtéssel, Fektér Ferenc tenorista 
3 forint adománnyal, Follinusz János, 
Szabó Sándor, Bulyovszky Gyula, Ká
rolyi Lajos, Fehérvári Antal, Fanda és 
Frohner nyomdászok 5-5 forinttal, Ko-
csiszovszky Jusztin társulata 9 forint
tal, maga az igazgató 100 forinttal, a 
Nemzeti Színház a Várszínházban tar
tott ,»Gauthier Margit" előadásának jö
vedelmével, 300 forinttal szaporították 
a nyugdíj tőkét. Közben egyre sürgették 
az érdekeltek és illetékesek egy alakuld 
kongresszus összehívását, míg végre 
1871 április 5-én az ország minden ré
széből összejöttek Pesten a színészek és 
előzetes ismerkedési estély után másnap, 
április 6-án reggel 10 órától a Nemzeti 
szálloda nagytermében megtartották az 
első gyűlést. Latabár Endre megállapí
totta a közgyüliés sorrendjét. Kétszery 
Józsefet (62 éves) választották meg 
korelnöknek. Utána egy Öt tagú igazoló 
bizottság alakult, melynek tagjai voltak: 
Míklóssy Gyula, Várnai Fábián, Dernői 
Károly, Vizváry Gyula és Aranyossy 
Gyula. Jegyzők: Bercsényi Béla és Eöry 
Gusztáv. Összesen 47 képviselőt igazol
tak. A kongresszus elnökévé Feleky 
Miklóst, alelnökké Míklóssy Gyulát vá
lasztották meg. Többek hozzászólása 
után két bizottságot jelölt ki a kong
resszus, melyeknek feladata lesz egyrészt 
a vidéki színészet rendezésének kérdé
sét egybefoglalni és feldolgozni, más* 
részt pedig a nyugdíj alapszabályait is
mertetni és kommentálni. E kettős bl-
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Züttság: azonnal megalakult. A színészet 
rendezésére delegált bizottság tagjai 
lettek: Fehérvári Antal, FoUinusz Já-
n(ys, Miklóssy Gyula, Bercsényi Béla, 
Eulyovszky Gyula, Rajkay F. István, 
Szigeti Imre, Vezéry Ödön és Gárdonyi 
Antal. A nyugdíj-alapszabály kidolgozá
sára választott bizottság tagjai lettek: 
Benedek József, ifj. Lendvay Márton, 
Szerdahelyi Kálmán, Újházi Ede, Zá-
dcr Zoltán, Eőry Gusztáv, Kömives Im
re, Vizváry Gyula, Szigetközy Zsigmond. 
Április 7-én az előbbi bizottság Pest 
vármegye tanácstermében, az utóbbi 
Lendvay Márton lakásán tartotta ülé
sét. Április 8-án mindkét bizottság 
munkáját tárgyalta és fogadta el 
a kongresszus és megválasztották 
a központi kormány-tanácsot, amely
nek tagjai lettek: Szigligeti Ede, 
Feleky Miklós, Bulyovszky Gyulai 
Lendvay Márton, Szigeti Imre, Szer
dahelyi Kálmán, Molnár György, 
báró Orczy Bódog, Várady Gábor, Bene
dek József, Tóth Kálmán, Ribáry József, 
Paulay Ede, Jókai Mór, Kendeffy Ár
pád, Latabár Endre, FoUinusz János, 
Miklóssy Gyula, Fehérvári Antal, Ko-
csisovszky Jusztin, Bercsényi Béla, 
Gárdonyi Antal, Zádor BalIa Zoltán, E. 
Kovács Gjrula, Takács Ádám, Breznaj-
Geiza, Vizváry Gyula, Szigetközy Zsig
mond, Beödy Gábor és ZÖldy Miklós. 

Ezzel lezajlott a színészek eisÖ kong-
lesszusa és megalakult a Magyar Szi-
nészkebelzet, melynek későbbi címe: Ma
gyar Színészek Egyesülete, majd Ma-
ífyar Országos Színészegyesület, végül 
pedig Országos Színészegyesület lett. 
1871-ben már 45 színtársulat tartozott 
a kebeizet fennhatósága alá. 

Az alakulás célja volt a magyar szí
nészet rendezése, fölvirágoztatása, anya
gi, erkölcsi és művészi jólétének előmoz
dítása, tagjainak betegség vagy szeren
csétlenség esetén segélyezése, vagy a 
fizinipályán eltöltött meghatározott évek 
után nyugdíjat, özvegynek és árvának 
pedig özvegyi segélyt, illetve árvaneve
lési járulékot folyósítani. 

A megalakulást az alanti belügymi
niszteri leirat erősítette meg: 

„Tekintetes Feleky Miklós umak, 
mint a magyar szinész-kongresszus el

nökének. Pesten. Tekintetes Ur! Midőn 
tekintetes uraságodat folyó hó 18-án be
adott kérelmére arról értesíteném, hogy 
a magyar szinészkebelzet és kölcsönös 
segélyegylet, illetőleg nyugdíjintézet 
alapszabályait a szokásos láttamozási 
záradékkal ellátva Pest város közönségé
hez, mint az egylet székhelyének hatósá
gához leküldöttem, egyszersmind azon. 
reményemnek adok kifejezést, hogy á 
központi kormánytanácstói becses ada
tokat és javaslatokat nyerendek a r r a 
nézve, hogy ezen művészeti, erkölcsi s. 
"tiemzetiségi tekintetben oly fontos ügy 
a törvényhozás utján mielőbí) megoldást 
nyerhessen: addig, is fenntartom ma
gamnak a felmerülő egyes esetekben a 
központi kormánytanács szakszerű véle
ményezését igénybe vehetni. Budán^ 
1871 évi június hó 2-án. Tóth Vilmos s.. 
k." 

1871 október 2-án „A Színpad" már 
mint a „Magyar Szinészkebelzet" hiva
talos közlönye jelent meg. 1881 óta aa 
t:gyesület saját kiadásában megjelenő 
„Színészek Lapja" az intézet hivatalos 
közlönye. 1880 január 1-töl már rendsze
res nyugdíjat folyósít. Az intézet 1871-
töl 1907-ig a belügyminisztérium, 1907-
tőt pedig a kultuszminisztérium közvet
len fennhatósága alatt áll. 

(Erődi Jenő.> 
* 

Időközben az egyesület autonómiája 
annyira kiépült és szélesbedett, hogy 
közvetlen közigazgatási fóruma lett a 
vidéki színészetnek. Csak az lehet vidé
ki színész vagy színigazgató, aki az Or
szágos Szinészegyesület tagja, aki a jo
gosítványt a működésre innen megkap
ja. Az Országos Szinészegyesület tehát 
a munkaadók (színigazgatók) és a mun
kavállalók (színészek) közös autonóm
szervezete. Tagjai 4 csoportra oszlanak: 
lendes, gyakorlatos, működési engedé
lyes és nyugdíjas tagokra. Működési en
gedélyes tagok azok, akik előzetes szak
képzettség nélkül, de kellő készséggel 
rendelkezve, kórusban való működésre 
kapnak engedélyt. Engedélyük lejárta 
után nyilvános vizsga alapján nyerhet
nek gyakorlati engedélyt, majd ennek 
lejárta után ujabb vizsga alapján lesz
nek rendes tagok. Valamely kormányha-
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tóságilag engedélyezett szinészképző is
kolát végzett és oklevelet nyert növen
dék diplomája alapján lesz gyakorlatos, 
illetve rendes tag. A rendes tag, ha férfi: 
23, ha nő: 20 éves korától a nyugdíjinté
zetnek is kötelezett tagja. 

1890-ben építette fel az Országos Szi-
nészegyesület részben közadakozásból, 
1 észben állami és fővárosi támogatással, 
de főleg saját erejéből nyugdíj intézeti 
bérházát, VIII. Baross-tér 9. alatt, ahol 
azóta működik az intézet. 1894-ben Nagy-
aurányban menházat létesített elag
gott tagjai részére. 1903-ban alapította 
szinészképző iskoláját, melynek hivatása 
a magyar színészet kellő utánpótlásáról 
gondoskodni. (Országos Szinészegyesü-
let Szinészképző Iskolája, Budapest, V. 
l*ipót-kÖrut 1.) Még régebben állította 
fel saját kebelében a szerzŐdtetési ügy
nökséget, melynek célja, hogy tagjainak 
-elhelyezkedését (szerződtetések közvetí
tését) megkönnyítse. Az irodalmi ügy
nökséget, hogy színigazgatóit minél gyor
sabban és minél olcsóbban színdarabok
kal láthassa el. 

A kommunizmus alatt a féktelen ter
ror arra kényszerítette az Országos 
Szinészegyesületet, hogy 1919. április 
16-án kimondotta feloszlását és a Buda
pesti Színészek Szövetségével együtt 
megalakult a Szinészszakszervezet. A 
nyugdíjintézet azonban tovább is Önál
lóan működött. 1919 augusztus 23-án a 
Szinészegyesület ismét folytatta rövid 
időre megszakadt működését. Igazoló el
járás alá vonta összes tagjait és kiselej
tezve magából a bűnösöket, teljes erő
vel hozzáfogott az újjáépítéshez. 

1922-ben felállította . a Propaganrla 
osztályát (B. Kovács Andor vezetésé
vei), melynek célja alapító és pártoló ta
gok gyűjtése, a színészet, valamint az 
Országos Szinészegyesület és Nyugdíj
intézete tekintélyének, népszerűségének 
és anyagil alapjainak növelése és erő-
síííse hangversenyek rendezésével, pro
paganda kiadványok terjesztésével stb.-
vei. így például hamarosan népszerű 
Jett az évenként megjelenő SzinésztÖr-
ténelmi naptár, ameljTiek szövegét az 
Erődi Jenő által felkutatott színészet
történeti adatok teszik. Rendkívül 
nagy sikert ért eí az 1928-ban „Mit vesz

tett a magyar színészet Trianon által" 
címen kiadott térkép (szerk. Erödi 
Jenő), mely szemléltetően ábrázolta 
azt a nagy igaztalan veszteséget, mely 
az ország megcsonkítása által hazán
kat és a magyar színészetet érte. Ezen 
öt nyelvű szöveggel megjelent nagy fali
térképet a világ minden tájára küldl.e 
szét az Országos Szinészegeysület, min
denütt élénk visszhangot keltve. E tér
kép kiadásával és terjesztésével az Ox*-
szágos Szinszegyesület élénk részt veti 
a revíziós gondolat terjesztésében, m\t 
számtalan külföldi és hazai testület és 
íözélftti tényező elismerő sorai bizonyí

tanak. Ugyancsak a propaganda osztály 
utján adta ki az Országos Szinészegye
sület a négykötetes nagy Színművé
szeti Lexikont, mely, hatalmas, úttörő 
irodalmi munkával eléggé el nem ismer-
ii"tő szolgálatot tett a magyar szakiro-
(ialomnak és magának a magyar színé
szetnek. 

Sajnos, a háború és annak szomorú 
következményei az Országos Szinész
egyesületet és Nyugdíjintézetét is erősen 
mein*endítették. Míg békebeli vagyona 
megközelítette a 3 millió koronát, most 
vagyona mindössze 482.710.24 pengő. S 
míg az ország megcsonkításával elvesz
tette működési és jövedelmi területének 
kétharmadát, terheiben ma is a volt 
egt'sz országra terjednek ki kötelezett
ségei, mert a nyugdíjakat az elszakított 
területekre is folyósítja, anélkül, hogy 
onnan bármi jövedelme lenne, s míg 
1914-ben, a háború kitörésekor 412 
nyugdíjas, özvegy és árva ellátásáról 
kellett gondoskodnia, ma ezek száma 
82ő-ra emelkedett és míg békében 35-38 
színtársulata volt, ma mindössze IS 
színtársulata működik vidéken. Az inté
zet elnökei és alelnökei időrendi sorban: 
Elnökök: Ribáry József 1871-1890-ig, 
innen Örökös tiszteletbeli elnök. Feleky 
Miklós, 1891-92- innen örökös tisztelet
beli elnök-helyettes. Stesser József, 1892, 
Kaffka László 1893-96, Pázmándy Dé
nes 1897-98, Molnár László 1899-1900, 
DHrói Mór 1901-1917. Szilágyi "Vilmos 
1917-26, Stella Gyula 1926-31. (megh.), 
(Halála után Sebestyén Géza.) — 
Alelnökök: Feleky- Miklós 1871-1891, 
Ódry Lehel 1881-83, dr. Váradi Antal 
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1884-89, Lukácsy Sándor 1888, 1890-91, 
.-Cnffka László 1890-91, Horváth Zoltán 
1892, Pázmándy Dénes 1892, 1894-96, 
Szalay Imre 1893, Vidor Pál, 1893-95. 
Ditrói Mór 1896-98, 1900. Molnár Lász
ló 1897, 1904-1912, 1917-1921, Rátkay 
László, 1898, Rónaszéki Gusztáv 1899, 
1901-1907, dr. Komor Gyula 1899, Her-
•czeg Ferenc 1900-1903, Szilágyi Vilmos 
1907-1913, Komjáthy János 1912-13, 
Szendrey Mihály 1910-18, Vidor Dezső 
1910-17, Sebestyén Géza 1913-924,1930-

Jíiovéghy Krnö 1921-24, Rózsahegyi Kál. 
mán 1924-1930, Stella Gyula elnökhe
lyettes 1920-26, Kardoss Géza 1927, Re
mete Géza 1927-30, Herczeg Vilmos 1931. 

1931. ápr. hóban ünnepelte meg az Or
szágos Szinészegyesület fennállásának 
00-ik évfordulóját. E 60 év minden mun-
Icássága a magyar kultúra szolgálatában 
telt el. A magyar színészet megszervezé-
íiében, rendezésében, már a világvíszony-
líitban is elismert névre való fejleszté
sében, az idegen nyelvű színészet meg
szüntetésében, a színigazgatók, színtár-
suiatok és az egyes színészek művészA, 
anyagi és erkölcsi jólétének előmozdítá
sában. Öreg napjaik biztosításában, sŐt 
a magyar drámairodalom világnivóra 
történt fejlődésében elsőrendűen fontos 
tónyezÖ volt és az, ma is, az Országos 
Szinészegyesület. Tagjai a kultúra fegy
verével harcolnak a magyar dicsőségért, 
de ha kell: karddal cserélték fel a lantot 
és vérük hullásával pecsételték meg ha-
•zaszeretetüket. A világháborúban 500 
tagunk téliesített katonai szolgálatot és 
lííi hősi halott emlékét hirdeti az egyesü
let székháza falában elhelyezett emlék
tábla, a melyet B. Kovács Andor, a pro-
"pagandaosztály vezetője kezdeményezeit 
és fejezett be. 

A dicső, érdemekben gazdag múlt ad 
erőt a további küzdéshez egy szebb és 
jobb jövőért. (Stella Gyula.) 

Szinészegyesület SzinészképzŐ iskolá
ja (Országos). A pesti Magyar Szín
ház megnyitása utáni Ötven évben, a 
magyar színészet annyira fejlődött, 
\ioiry az ujabb szinésznemzedék nevelé
st ro az Országos Magyar Színművészeti 
Akadémia, (1. o.) és az ebből kivált Or
szágos Zeneakadémia kevésnek bizo

nyultak. Az 1890-es években e két ia-
tózeten kívül ugyan sok apró, nyilvános
sági jog nélküli sziniiskola, és három 
nyilvános joggal engedélyezett színész-
képző, a Rákosi Szidi, (L. o.) Solyraossy 
Elek , (később Pálffy Nina vezetése 
alatt) és a Vígszínház kezelésében levő 
iskolák is működtek, de komoly szak
tudást az Akadémián kívül p.lig nyujtot-
tali, növendékeinek. Ebben a mozgalmas 
környezetben az Országos Szinészegye
sület elérkezettnek látta az idŐt arra, 
hogy saját kebelén belül állítson fel szi-
nészképzÖt, a fiatal szinésznemzedék ne
velésére. Az 1897-99-es igazgatótanács 
elhatározta az iskola létesítését és azt az 
engedményt is, hogv az ebből az iskolá
ból kikerült növendékek is felvehetők, 
minden további vizsga nélkül az Egyesü
letbe, rendes tagnak. (Eddig ez a jog 
csak az Akadémiát illette meg.) 1903 ta
vaszán tehát Ditrói Mór és Molnár Lász
ló felkérték Faludi Gábort, a Vígszínház 
akkori igazgatóját, hogy adja fel isko
láját és engedje át a teret az Országos 
Szinészegyesület megalakítandó iskolájá
nak. Kérésük a legnagyobb megértésre 
talált. így 1903 augusztus 28-án meg
nyithatták az uj iskolát a Lipót-kÖrút 1. 
szám alatt. A kétéves tanfolyamra 106 
pályázó közül csak 83-at vettek föl, akik 
közül az első évben, még 39-et küldtek 
el. Az iskola vezetője Ditrói Mór lett, a 
tanári kar pedig: Rónaszéki Gusztáv, 
Balassa Jenő, Incze Henrik dr., Molnár 
László, Vidor Dezső, Donáth Lajos és 
még három kisebb tanerőből állott. Az 
iskola komoly színvonala az elmúlt 25 
éven át, mindig biztosította hivatásának 
teljesítését, sokszor szűkös anyagi vi
szonyok között is. 1903-1930-ig az eIÖbb 
említetteken kívül, tanítottak még: Ró
ka Pál, Stephanides Károly, Szerémy 
Zoltán, Galamb Sándor dr, Pataki Jó
zsef, Gál Béla, Fehér Gyula, Sik Rezső, 
Stella Gyula, Ferenczi Frigyes, Almássy 
Endre és Bárdi Ödön. Az iskola igazga
tói: Balassa Jenő, Molnár László és Vi
dor Dezső voltak. A elmúlt huszonöt-év 
alatt összesen 1800 növendék iratkozott 
be, akikből 750 kapott bizonyítványt 
(42 % ) . Tehát évenként átlag 30 uj szí
nész került ki. A volt növendékek kö^ 
zül jónevű színészek lettek: Füzes Aii-
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na, Uray Tivadar, Gaál Franciska, Gár
donyi Lajos, Stella Gyula, Titkos Ilona, 
D'Arrigo Kornél, Kertész Gábor, Petráss 
Sári, Sziklai József, Gál Béla, Fejes 
Teri, Lázár Mária, Fekete Pál, Heltai 
Andor, Ihász Lajos, Köváry Gyula, Ra-
dó Sándor, Vidor Ferike, Kökény Ilona, 
Toronyi L. Imre, Albert Erzsi, Biller 
Irén, Sólyom Janka, Fenyő Emil, Hu
szár Károly, Mátray Ei*nö és még sokan. 

(Tiszay Andor) 

Színészek csarnoka. Budapesten, 1887 
április 27-én értekezlet volt színészek és 
írók társaságában egy oly intézmény lé
tesítése ügyében, melynek célja lett 
volna a szerződés nélküli színészek seg-é-
lyezése. Előbb az az indítvány hangzott 
el, hogy építsenek szállást részükre, 
majd a színész-menház megvalósulása 
került szőnyegre, a mely később fel is 
épült Nagysurányban. (Lásd: „Színész-
menház" címszót.) A színészek csar
noka eszméjének proponálója György 
Aladár volt. A jó ügy azonban csak 1930-
ban vált valóra, a JSzinészüdülőház (L. 
o.) megnyitásával. 

Színészek Korona-színháza. Az Orsz. 
Szinészegyesület vezetősége minden idő
ben kívánt segíteni a színészet egyete
mes érdekein és sok érdekes terve közé 
tartozott egy színész-színház létesítése 
is, melynek Korona-színház lett volna a 
neve. Ezt a színházat 1894-ben kívánták 
felépíteni. Ez időben az Egyesület a fő
városhoz intézett beadványában említi, 
hogy az új színház célja lenne a legol
csóbb árak mellett szinielÖadásokat tar
tani történeti- és népszínművekből, az 
István-téren. A színház háromezer né
zőre épülne és a legmagasabb ára 2 ko
rona lenne. A színház építési kérdése 
azonban sok vajúdás után dugába dőlt 
és így a színészet egy esetleges jól jöve
delmező forrás lehetőségétől meg lett 
fosztva. Kértek a fővárostól telket és 
anyagi támogatást is, örök tulajdonul, 
vagy 90 évi használatra 11 ezer D-öl 
nagyságú telket. 

Színészek Nemzetközi Uniója. 1926 
jun. végén Berlinben megalakult a Sz. 
N. U., melyen a magyar színészek érde

keit dr. Molnár Dezső, a Budapesti Szi-
nészszövetség elnöke képviselte. Ez a 
világszervezet nemcsak a szinésztársa-
dalom egyetemes gazdasági és szociális
kérdéseit tartja napirenden, de figyeli 
minden kultúrország színművészeti vi
szonyait és istápolni fogja a különböze 
művészi törvényeket s lehetővé teszi a 
vendégjátékokat olyan területen is, 
ahová eddig politikai vagy egyéb okok
ból nem juthattak el más országok szí
nészei. 

Színészek Országos Szakszervezete* 
1919 márciusában alakult meg. A szak
szervezet által kiadott „Működési Sza
bályzat" szerint, célja a színészek anya
gi és erkölcsi érdekeinek megvédése. A 
szakszervezet ügyeit a) „bizalmiférfí'% 
b) a „helyi bizottság", c) a „bizalmi
férfi-értekezlet", d) a „taggyűlés", e) az 
„országos bizottság", f) az „országos, 
kongresszus" intézte. Sz. a kommuniz
mus bukása után, 1919 augusztus havá
ban szűnt meg. 

Színészet! felügyelő, teljes címén a vi
déki színészet országos felügyelője, a 
vidéki magyar színészet erkölcsi és 
anyagi jólétének előmozdítása, valamint 
művészi színvonalának emelése céljából 
1900-ban létesített állás. Hatásköre a 
főváros színészetére nem terjed ki és az. 
Orsz. Szinészegyesületnek, mellyel kar
öltve működik, autonómiáját nem érinti. 
A minisztérium szakközege vidéki szi
nészeti és 1922 óta szinészoktatási kér
désekben. Az állást eddig betöltötték: 
Festetics Andor gróf 1900-1913, ífj. dr. 
Wlassícs Gyula báró 1913-1918, nagy-
sarlai Sallay Géza dr. 1922 óta. 1930 
szept. havától utóda: Fülei-Szántó End
re dr. (L. 0.) 

Szinészeti kiállítás. Az orsz. szinészeti 
kiállítást a fővárosban a Műcsarnokban. 
Hatvani Károly rendezésében 1890 aug. 
15-«n nyitották meg, Mária Valéria fő
hercegnő védnökségével, A jobboldali 
teremben drámai alakok voltak láthatók 
(Bánk bán, Melinda, Zrínyi Miklós), a 
baloldaliban népszinműtáj képeket ma
tattak, falusi házakkal. Az alakok is a 
népszínműből valók: Márton csikós, Pe-
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leskei nótárius, Baczur Gazsi, Misu és 
Hanka a „Tót leány"-ból stb. Volt még: 
Blaha Lujza-terem, Feleky Miklós- és 
Munkácsy-terem, az illetők díszes emlék
tárgyaival ; utána következett Prielle 
Cornélia terme. A kiállított tárgyak a 
következőkből álltak: Egger-féle éksze
rek, Gerster Miklós színpadi festékgytíj-
teménye, Galló György színpadi díszlet
kiállítása, Esterházy Miklós gr. díszle
tei, a Nemzeti Színház fegyverei, Attila, 
Árpád, Szent István, Mária Terézia, 
Nagy Lajos, Mátyás király, IL Rákóczi 
Ferenc, Zrínyi Ilona kasírozott alakja, 
melyeknek plasztikai részét Hatvani 
Ede színész festette ki s melyek azokban 
a jelmezekben voltak kiállítva, amint a 
színpadon látni szoktuk. Az I. számú te
remben voltak: színlapok, (1795-ből) 
V. Kovács József, a nagy „funerátor" 
gyűjteménye. A többi termekben: koszo
rúk, koszoruszalagok, emiék-szinlapok, 
kézíratok, arany- és ezüst ékszerek, jel
mezes és polgári fényképek, szobrok, 
serlegek, rajzok, emléktárgyak modell
jei, színházak fényképei, egyes színda
rabok modelljei és fényképei, színházi 
kritikák, magyar szerzők szinlapjai, 
gyászjelentések, autogrammok, levelek, 
színházi törvénykönyvek, alapszabályok, 
szerepek, szerződések, stb. Gazdag gyűj
teménye volt Jókiinak, Jókainénak, 
Szigligeti Edének, Szathmárynénak, ifj, 
Lendvay Mártonnénak, Blaha Lujzának, 
Felekyéknek, Prielle Coméliának, Hol-
lósy Kornéliának. A kiállítás támogatá
sára a főváros 500 frtot szavazott meg. 
Összejövedelme: 2261 frt. 46 kr-ra rú
gott. (A szinészeti kiállítás előkészítő-
bizottságának tagjai voltak: Feleky Mik
lós elnök, Kaffka László, Krecsányi Ig
nác alelnökök, Beödy Gábor, Latabár 
Kálmán, Németh József, Kónaszéíd 
Gusztáv, dr. Sziklay János, Vedres 
Gyula titkár és Vida Jenő.) 

Szinészeti könyvek bibliográfiája. A 
Magyarországon megjelent, magyarnyel
vű szinészeti könjrvekről egyetemes bib
liográfia, ellentétben a külföldi hasonló 
tárgyú bibliográfiákkal, eddig még ha
zánkban nem jelent meg. A múltban csu
pán egy-két töredékes részlet-gyűjte

mény látott napvilágot, ilyenek: dr. 

Incze Henrik: Magyar Művészeti Alma
nachjában megjelent: A debreceni szí
nészet bibliographiája, (IX. évfolyam, 
1909.) szerkesztette: Szatay Ferenc, 
továbbá a Szegedi színészet bibliográ
fiája, (XL évf. 1911.) szerkesztette: 
dr, Lugosi Döme, (mindkettő alig 
35—40 könyvet sorol föl), végül Incze 
Sándor 1922-es Művészeti Abnanachjá-
ban megjelent Erődi Jenő: Magyar szi
nészeti szakkönyvek jegyzéke, amely 
közel 100 darab könyvcímet tartalmaz. 
Sok könyvcímet tartalmaznak^ még: 
Szinnyei József: Magyar írók élete és 
munkái című 14 kötetes műve, (Buda
pest, 1891—1914.) továbbá Pintér Imre: 
A Magyar irodalom története, L—^11, 
Czeke Marianne: Shakespeare-könyvtár, 
Petrik: Magyar könyvészeti könyvei és 
a Magyar Könyvkereskedők , Egyesüle
tének évkönyvei (1876—1924.), ame
lyek azonban valamennyien szétszórtan 
és rendszertelenül közlik adataikat. Az 
első komoly és valóban nagy anyagot át
ölelő bibliografikus gyűjtemény Németh 
Antal: Szinészeti Lexikonjában jelent 
meg, 1930-ban, Tiszay Andor szerkesz
tésében, a Magyar színészet történeté. 
Irodalom címszó alatt (513-ik old,), 
amely gyűjtemény több mint 400 cím
szót sorol föl, de csak az olyan művekét, 
amelyek kizárólag a magyar színészet 
történetével foglalkoznak. Sajtó alatt 
van azonban Tiszay Andor: Magyar szi
nészeti szakkönyvek bibliografája cím
mel hazánk legteljesebb ilyen gyűjte
ménye, amely közel 1400 könyvet sorol 
föl. De szinészeti szakkönyveket gyűjte
nek a felsoroltakon kívül még: dr. Barna 
János, Kádár Jolán, Rexa Dezső és Pün-
kösti Andor is. 

Szinészeti múzeum. Egy magyar szi
nészeti múzeum létesítésének eszméjé
vel már dr. Válí Béla foglalkozott, a 
„Magyar Salon" 1886.-iki évfolyamában 
(33. old.), de sajnos, azóta csak cikkek 
kardoskodtak a terv megvalósításán, 
ám a végleges eredmény — még mindig 
késik. Kolozsvárott már 1906-ban Gás
pár Ármin állami iskolai tanító javasla
tot nyújtott be a kolozsvári szinügyi bi
zottsághoz, amelyben a régi színházi 
épületnek színművészeti múzeummá való 
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felhasználását proponálta. Annakidején 
tárgyalták is a javaslatot, de a rossz 
pénzügyi viszonyok miatt lekerült a na
pirendről. 1907 szept. 6.-án a „Pesti Hir-
lap"-ban Porzsolt Kálmán „Zöld színház" 
c alatti Esti .levelé-ben újra megpendíti 
a szinészmuzeum szükségességété 1909 
jan. havában Molnár Viktor kultuszmi
niszteri államtitkár állt az akció élére 
és e hó 10-ére hirdetett ankétet ez ügy
ben. A dologból ekkor se lett semmi. 
1913 május 15.-én a Magy. Tud. Akadé
mián volt értekezlet, ez ügyben. Pékár 
Gyula elnökletével, amikor Rexa Dezső, 
Pestvármegye főlevéltárnoka ismertette 
lelkes hangon a múzeum létesítésének 
szükséges voltát. Jankovich Béla kul
tuszminiszter is melegen pártolta az 
tigyet, és előbb egy szinészeti kiállítás 
rendezésére 5000 korona költség meg
szavazását helyezte kilátásba az 1914 
május havában tartandó kiállításra. (A 
nagy világháború vihara azonban e tö
rekvést is elsöpörte...) 1913 aug. havá
ban Kolozsvárott ismételten ankéteztek 
egy szinészeti múzeum megszervezése 
ügyében. Ekkor dr. Janovics Jenő szín-
Igazgató állt az ügy élén. 1914 márc. 
havában az Orsz. Szinészegyesület köz
gyűléséhez javaslat alakjában nyújtot
ták be a múzeum létpsítésének kérdését. 
1924 február 5-én az Orsz. Irodalmi és 
Közművelődési Szövetség Szundy Ká
roly dr. kir. tanácsos elnöklésével a Vá
rosházán tartott nagyszabású gyűlést az 
.ügyben. Csak ankét meg újra ankét volt 
a nóta vége, de a megvalósulás még min
dig késik. Es míg egyrészt a társadalom 
óhajtotta az eszmét megvalósítani, lát
juk azt is, hogy a kuHuszminisztérium-
ban is megvolt a hajlandóság a múzeum 
tervét nyélbe ütni. Ugyanis 1924 máj. 
havában a kultusztminisztérium arról 
értesítette az állami színházak igazga
tóságait, hogy a létesítendő szinészeti 
múzeum számára filmfelvételeket kíván 
készíttetni összes elsőrendű színészeink
ről és ezenkívül gramofónlemezeken 
akarja megörökíteni mindegyikük hang
ját egy-egy szerepük megfelelő monológ
jában, az operaénekesekét pedig egy-egy 
áriában. A kultuszkormány ugyanis 
vállalta, hogy ezeket a felvételeket a sa
já t költségén készítteti el és az alkalom

mal azt a kérdést intézte az állami szín
házak igazgatóihoz, hogy kik azok a pró
zai és énekes művészek, akiknek ilyen 
módon való megörökítését érdemesnek 
tartja? A kultuszminiszternek azonban 
ez a törekvése is csak jó szándéknak 
bizonyult. (Erődi Jenő.) 

Szinészeti Tanoda. A szinészakadémia 
(L. 0.) elnevezése. Mondták így is: Ké-
pezde. Konzervatórium, Országos szi-
nésziskola, Szinészképezde, Sziniképez-
de, Szinitanoda, Tanoda. 

Szinészeti ügyeket a belügyminiszté
riumból a kultuszminisztériumba hiva
talosan 1907 jul. 6.-án adták át. 

Színészetnél született. Szinészszülők 
gyermekére alkalmazott kifejezés, ha t. 
i. az illető már mint gyermek is szere
pelt. (V. ö. Szinészcsémete.) 

Színészetünk centennáríuma. A ma
gyar színészet 100 é/es jubileumát a fő
városban 1890 okt. 25.-én déli 12 óra
kor kezdték megünnepelni, Bényei Ist
ván szinészegyesületi irodaigazgató buz
gólkodásával, a Szinészegyesület nyug
díjházának alapkőletételével, ahol a szi-
nésztársadalom és a nagyközönség vett 
részt. 1. A Hymnuszt az Opera és Nép
színház énekkara adta elŐ; 2. Váradi An
tal alkalmi költeményét elszavalta Hor
váth Zoltán; 3, Bényei István lelkes sza
vakkal ünnepelte az úttörők emlékét; 4. 
A Szinészpalota alapkőletétele követke
zett; 5. A menet elindult a kerepesi te
metőbe, hol Szigligeti Ede sírjánál Rá
kosi Jenő tartott tartalmas emlékbeszé
det. Előző estén díszelőadás volt a Nem
zeti Színházban, Az ünnepi nyitányt 
Sárosi Ferenc karnagy írta és vezé
nyelte. Utána Váradi Antal „ÜttÖrők" 
c. prológusa következett, melynek kiosz
tása ez volt:. Kelemen László — Nagy 
Imre; Szomor Máté — Pintér Sándor; 
Rózsa Márton — Latabár Kálmán; Ne
mes András — Horváth Zoltán; Bara
nyai Balázs — Pálffv György; Fülöp 
István — Mihályfi Károly; Ráth Pál — 
Gabányi Árpád; Uhghváry János — Zi-
lahy Gyula; Popovics András — Kőrösr 
mezey Gusztáv; Horváth János —• He-
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tényi Béla; Moór Anna — Márkus Emí
lia; Nagy Mária — Rákosi Szidi; Nagy 
Erzsébet — Szacsvayné Boér Emma; 
Termetzky Franciska — Alszeghy Irma; 
Múzsa — Jászai Mari; Balsors — Fáy 
Szeréna; Hazaszeretet — Maróthy Mar
git ; Dráma — Nagy Ibolya. Ezt követte 
a „Béla futása" c. operából közzene. Ir ta: 
Riazicska. Utána Jókai egy alkalmi da
rabja következett: „A földönjáró csilla
gok" címmel, melyben részt vett: Új
házi Ede, Vízváry Gyula, Náday Ferenc, 
Szaesvay Imre, Márkus Emília, Helvey 
Laura, Nagy Imre, Rákosi Szidi, Gabá-
nyi Árpád, Hetényi Béla, Alszeghy Irma, 
Horváth Zoltán és Pintér Sándor. A kö
vetkező szám volt Simái Kristóf „Igaz-
házi"-ja, (melyet Lavotta: „yágy és in
dulás Pannóniába" c hallgatója előzött 
meg), végül egy megható apotheózis 
zárta be a fényes emlékünnepet. 

Szinészfelvétel. (L- Felvételi vizsga.) 

Szinészhonvédek 1848—49-ben. A ma
gyar nemzet hősi küzdelmében, 1848-
49-ben, közel 200 színész (sőt két 
színésznő is) vett részt, — Mint 
érdekességet említjük meg, hogy az első 
hősi halott is színész volt: Szathmáry 
Dániel. Feljegyezzük azoknak a színé
szeknek neveit, akik a szabadságharcban 
részt vettek: Abday Sándor, a honvs. 
éleim, biztosa, Albisi László, Erdélyben 
harcolt, Balázsi József, honv.-föhadnagy, 
Balogh Alajos, honvéd, Balogh Károly, 
honvéd, Bányai József, honvéd, Benedek 
József, tüzérfőhadiiagy, Benkő Kálmán, 
főhadnagy, Bethlen Bolnai Miklós, szá
zados, Bogyó Alajos, honvéd, Boháry 
Endre, főhadnagy, Buday József, hon
véd, Csabay Kubay Pál, kapitány, Cseley 
Imre, honvéd, Csengéi Dávid, honvéd, 
Csiky Gergely, honvéd, Czakó Endre, 
honvéd, Deésy Zsigmond, főhadnagj'-, 
Demjén Károly, honvéd, Dobozy Berta
lan, nemzetőr, majd vadászzászlóaljt 
szervezett, melynek ő lett a parancsnoka. 
Dobsa Lajos, kormánybiztos, Egervári 
Potemkin Ödön, honvéd, Egressy Ákos, 
tiszt, Egressy Béni főhadnagy, Kápol
nánál megsebesült, Egressy. Gábor, had
biztos. Farkas József, Fejér Károly, fő
hadnagy, Bem seregében harcolt. Feke

te Ferenc és Pál, honv. Feleky Mik* 
lós, százados, Fitos Sándor, honvéd, Fol-
linusz János, százados, Foltényi Vilmos, 
Földváry csapatában harcolt, Szentta
másnál kitüntették. Tüzér volt. Priebeisz. 
(Rajkay) István, őrnagy, Futó János„ 
tüzér. Gárdonyi Antal, őrmester, Gerö 
Jakab, honvéd, Gózcn Imre, honvéd^ 
Uzdinnél megsebesült, Gödé István, 
számvevő tiszt, Bem alatt harcolt, a víz
aknai csatában elfogták, Josephstadt-
ban 11/2 évig fogoly volt, GyÖrffy An
tal, honvéd, Haray Viktor, (gr. Teleky 
Sándor hadsegéde,) honvéd,Havi Mihály, 
honvéd, Hegyesi Ferenc, honvéd, Hidas-
sy Elek, honvéd, Hilley Emma, színész
nő, honvédfŐhadnag3'"ként harcolt, Hódy 
Gusztáv, hadnagy, Izsó Kálmán, honvéd^ 
Jánosi Emil, honvéd, Kaczér Ferenc, 
honvéd, Kádár (Gáífi) József, (tenoris
ta) , honvéd, Kecskés Károly, honvéd, 
Keresztessy Ambrus, honvéd, Klestinsz-
ky László, nemzetőr, Kocsisovszky Jusz
tin, százados, Komáromy Alajos, Lajos 
és Sámuel, honvédek. Kovács József, 
(vasvári) honvéd, KÖlesi Antal, honvéd,-
Könyves (Pichler) Ignác, honvéd, Kőrös-
sy Kálmán, honvéd, Kőszeghy Endre, 
honvéd, KÖvesi József, honvéd, a piski-i 
hidon négy golyó fúrta át. („Törté-, 
nelmi Lapok", 1875. 7. szám. 944. old. 
II. hasáb. GÖde István cikke.) Krasznay 
Mihály, honvéd, Lángh Boldizsár, nem
zetőr, futártiszt, Lángh Mór, honvéd, 
Branyiszkőnál megsebesült, ifj. Lend-
vay Márton, honvéd, a bicskei, nagysar-
lóí, isaszegi csatában kitüntetést nyert; 
1849 V. 21. Budavár visszavételénél el
ső volt, aki a vár fokára hágott a III. 
várfokon, id. Lendvay Márton, nemzet
őr-őrnagy, Makay Zsigmond, honvéd, 
Mártonffy Frigyes é$ Károly, honvédek, 
Matousek Ferenc (karnagy), honvéd. 
Mezei Vilmos, honvéd, Miklósi Ferenc, 
honvéd, Miklósi N. honvéd, ártatlan t ré 
fájáért Görgei főbe lövette; Molnár 
György, tiszt. Molnár Lajos, honvéd. 
Morvái Alajos, honvéd. Nagy István, 
honvéd. Nagy Mihály, honvéd-százados, 
Némethy György, honvéd, Nyáry 
György, honvéd, N>ári Mari, színésznő, 
rnint honvéd több ütközetben vett részt; 
tiszti rangot nyert. Nyiri Kerék György, 
Ozoray Árpád, honvéd, Petőfi Sándor, 
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őrnagy, Philippovits István, őrmester, 
Poltay N. kapitány, Pósa Mihály, hon
véd. Pozsonyi Alajos, honvéd főhad
nagy. Rajz János, honvéd, Réthy Mi
hály, honvédtiszt, Simonyi Károly, hon
véd. Szabó József, honvéd, Szathmáry 
Dániel, honvéd (az első hősi halott), 
Szathmáry Károly, honvéd, Szentkúthy 
Mihály, honvédföhadnagy. Szép József, 
honvéd. Szerdahelyi Kálmán, honvéd, 
Szilágyi Béla, honvéd, Sztupa Andor, 
honvéd, Szuper Károly, honvéd, Takáts 
Ádám, honvéd, Temesváry Antal, honvéd, 
Tóth Antal, honvéd. Udvarhelyi Sándor, 
honvéd, 18 ütközetben vett részt, Ujfalus-
sy Sándor, kapitány, Ujlaky Miklós, hon
véd, Várady N. honvéd. Várai Reindl 
Sándor, tiszt, Vass Andor, honvéd, Va-
sady N. honvéd, Virngháty Lajos, hon
véd, Völgyi György, huszár, Zádor Ballá 
Zoltán, honvéd, Zeyk Elemér, Zólomy 
Ferenc és Zöldy Miklós, honvéd. 

(ErŐdi Jenő.) 

Színészi alak. Az alak a külső illúziót 
szolgálja, első látásra meghatározható 
s akárhányszor megtörténik, hogy a szí
nész alakjáról mindjárt a lelkére követ
keztetnek, a külső adományokról a tehet
ségre, jóllehet az ilyen következtetések
nek, mint alább látni fogjuk, semmi 
alapjuk nincsen. Az antik színpadon a 
színész alakja és arca nagyon mellékes 
lehetett, mert hiszen az alakot kitömték 
és meghosszabbították, az arc hátrá-
nyosságait pedig eltakarta a lárva. Az 
njkori színpadon azonban a színész szem
ben találja magát a külső illúzió köve
telményével, amely tipikus alakot és ti
pikus arcot kívánt tőle. A tömeg ugyanis 
bizonyos tulajdonságokat és képessége
ket bizonyos külsőségekhez kapcsol, ami 
fantáziájának naivitásából következik. 
A hősöket és királyokat például kissé 
kezdetlegesen és gyermekesen képzeli el, 
a nagy hadvezérekben nem a stratégát, 
a nagy elméket látja, hanem az athletí-
kai fizikumot. Vannak természetesen 
olyan történelmi alakok, akik mint bi
zonyos fizikumok élnek a köztudatban és 
ehhez képest Kinizsi Pált vagy Toldi 
Miklóst csakugyan lehetetlen volna a 
színpadon egy középtermetű vagy kicsi 
embernek ábrázolnia. Viszont a kövér 

Falstaffot kikészített, kitömött alakkaí 
bátran eljátszhatja egy sovány színész 
is, ha azután játékával el tudja velünk 
hitetni, hogy valóban hájas és kövér, 
mert bizonyos, hogy a színészi alak a 
mozgás és viselkedés, szóval a játék ál
tal nagyon modulálható. A köztudat, 
mint említettem, tipizál, egyszerűsít s a 
fizikumban mindig a belsőnek kifejezé
sét látja, holott a valóság sohasem ilyen 
egyszerű és tipikus, hanem olyan bonyo
lult és egyéni példákat szolgál, amelyek 
meghazudtolnak mii-den általánosítást. 
A köztudat a nagy termetet az erŐ és 
energia képzetével kapcsolja Össze s 
akárhány nagy termetet látunk az élet
ben, amely lomha, erőtlen és energiátlan, 
míg ellenben némely kis termetű ember 
csupa acél és energia. Még a cirkusz po
rondján is azt tapasztalhatjuk, hogy a 
kisebb, gyöngébbnek látszó birkózóban 
több erő és kitartás lakik, mint sokkal 
hatalmasabb ellenfelében. A színésszel is 
akárhányszor megesik, hogy lelke és 
tehetsége, tehát belső diszpozíciója egé
szen másnemű szerepekre utalja, mint 
például az alakja, amiből már nagyon 
végzetes tévedések származtak s akár
hány színészt félreneveltek csupán azért, 
mert alakjából következtettek a tehet
ségére. A színészi alakra nézve legelő
nyösebb, ha sem nem nagy, sem nem 
kicsi, hanem mindenekfölött arányos. A 
nagytermetű színésznek megvan az az 
előnye, hogy igen sok esetben könnyen 
kelti az első illúziót, mihelyt azonban 
sokat keli mozognia, a nagy termetre 
nézve olyan nehézségek állanak elő, ame
lyekkel a kistermetű színésznek soha
sem kell megküzdenie. Viszont a gya
korlat arra is nyújt példát, hogy nagy
termetű emberek formásán mozognak a 
színpadon s némely színészek kis terme
tükkel is szögletesek és félszegek. 

(Dr. Hevesi Sándor.) 

Szinésziskola. Azon tanintézet, mely 
a _ szinípályára igyekvőket a színpadi 
működésre elméletileg és gyakorlatilag 
előkészíti. Célját kiváló tanerők alkahna-
zásával, gyakorlati előadások rendezé
sével, a színpadhoz szoktató statisztálás-
sal éri el. Színészískolákról kizárólag a 
XIX. század második felében szólhatunk. 
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mert a régebbi színészgárda ily iskolai 
előkészítés nélkül, kis szerepekkel, kis 
társulatoknál eltöltött inas-évekkel in
dult a pályára, míg a régebbi iskolák 
úgyszólván kizárólag £ gyakorlati kikép
zésre fektették a fősúlyt, addig az ujab
bak tantervei mind több elméleti tár
gyat ölelnek fel, sőt a kultuszminiszté
rium, amely felállításukat állami enge
délyhez kötötte, részletesen szabályozta 
tantervüket és tanulmányi rendjüket és 
felügyeletükre megszervezte a nem álla
mi szinészképzöiskolák országos felügye
lőjének állását, aki felügyeleti jogát a 
minisztérium által melléje rendelt szak
férfiakkal együttesen ^akorolja. Sok
szor előfordult, hogy létjogosultságukat 
kétségbe vonták, mert eredményeiket 
nem találták kielégítőnek. Ilyen állás
pontra csak az helyezkedhetik, aki hiva
tásukat félreismeri és az iskolától kész 
színészeket, sőt művészeket vár. Ilyenre 
az iskola nem vállalkozik, az iskola csak 
azokat az alapokat adhatja, amelyeken 
valakiből képzett, értelmes szinész vagy 
művész válhatik, de kész művészeket 
nem adhat. Ez nent is hivatása. Neve
sebb szinészískolák a múltban és a jelen
ben: Szinészakadémia, Gyakorló-szinész-
iskola, Rákosi Szidi, Horváth Zoltán, 
Solymossy Elek, Heo-yi Aranka színész
iskolája, Vígszínház színésziskolája, 
mely beolvadt az OIPZ. Szinészegyesület 
szinésziskolájába, Rózsahegyi Kálmán 
iskolája, Weninger János temesvári szi-
niképezdéje, stb. Állami engedéllyel je
lenleg a m. kir. Országos Színművészeti 
Akadémián kívül, melynek rendezői tan
folyama is van, csdk az Unió szinház-
üzemi r. t. szinészképző iskolája (Rá
kosi-iskola) és az Országos Szinészegye
sület szinészképző iskolája (Vígszinházi 
iskola) működik. A szinésziskolákon kí
vül színészeink közül is többen foglal
koztak magánúton v.ló szinészképzéssel, 
pl. Góth Sándor, Pálmay Ilka, Gazdy 
Aranka, Baróti József, Doktor János, 
Sik Rezső, Bárdi Ödön stb. 

(Dr. Farkas Ferenc.) 

Szinészkebelzet. A szinészegyesület 
hivatalos elnevezésű a 70-es években. 
(V. Ö. Szinészegyesület.) 

Szinészkongresszus. 1871 ápr. 5.-én 
kezdődött a fővárosban az első magyar 
szinészkongresszus, ismerkedési estély-
lyel, utána: ápr. 6.-án megalakult a 
kongresszus. Köreinek: Kétszery József, 
az 5 tagú igazoló-bizottság tagjai: Mík-
lóssy Gyula, Vámay Fábián, Demői Ká
roly, Vizváry Gyula és Aranyossy Gyula. 
Jegyzők: Bercsényi Béla és Eőry Gusz
táv. Összesen megjelent 45 képviselő. 
Kongresszusi elnök lett: Feleky Miklós, 
alelnök: Miklóssy Gyula. A 3 napig tartó 
tanácskozás két tárgya: 1. A vidéki szí
nészet rendezése és 2. a vidék nyugdíj 
alapszabályainak kidolgozása volt. Végül 
megválasztották a Központi Kormány
tanácsot, melynek tagjai lettek: Szigli
geti Ede, Feleky Miklós, Bulyovszky 
Gyula, ifj. Lendva.v Márton, Szigeti 
Jbnre, Szerdahelyi Kálmán, Molnár 
György, b. Orczy Bódog, Várady Gábor, 
Benedek József, Tóth Kálmán, Ribáry 
József, Paulay Ede, Jókai Mór, Kendeffy 
Árpád, Latabár Endre, FoUinusz János, 
Miklóssy Gyula, Fehérvári Antal, Kocsi-
sovszky Jusztin, Bercsényi Béla, Gár
donyi Antal, Zádor Zoltán, E. Kovács 
Gyula, Takács Ádám, Breznay Géza, Viz
váry Gyula, Szigetközy Zsigmond, BeŐdy 
Gábor és Zöldy Miklós. Azóta minden év
ben van Sz., melyen az egyetemes ma
gyar színészet ügyes-bajos dolgait szok
ták elintézni, előzetes javaslatok alap
ján. (V. ö. Szinészegj'esület.) 

Szinész-menház. Az orsz. szinészegye
sület menháza 1894 június hó 2-án, 
nyílt meg Nagysurányban, Bényei Ist
ván irodaigazgató fáradhatatlan buz
gólkodásával. A menház célja volt: 
a szinészegyesület szerény nyugdíjat 
élvező tagjainak biztos otthont nyúj
tani, havi 25 forint díj mellett. A 
menház vételára 27 ezer forint 
volt. Előbbi tulajdonosa: Őrgrőf Pallavi-
cini Alfons. A menház első lakói: Győr-
ffy Antalné Perassino Erzsébet, He-
tényí Antónia, Vincae Jánosné, -Vasvári 
Kovács József, Nyiry Kerék György, 
Takács Ádám, Köraives Imréné, Soós 
Mihály, Nyéki János, Polgár Károly, 
Szalay Teréz. A menház első halottja: 
V. Kovács József volt. 1898 okt. havá
ban dr. Engei Ignác és Weisz Márkus 
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nagysurányi lakosoknak eladták a men
ház épületét. 

Színésznő. Azon nő, aki a színpadon 
szerepel szinésztársaival. (V. ö. Színész.) 
Az eisö magyar színtársulatnál mind
össze öt színésznő működött kezdetben: 
Moor Anna, Liptai Mária, Termetzky 
Franciska,, Nagy Erzsébet és Nagy 
Mária, kikhez később csatlakozott: Tö
rök Magdolna és Kelemen Erzsébet. 

Szinésznövendék. Azon ifjak és leá
nyok, akik szinésziskolát látogatnak. 
(V. Ö. Szininövendek.) 

Szinésznyugdijintézet. (L.: Szinész-
egy esület.) 

Szinészségf a. m. színészet. (L. o.) 
Színész-szokások. A színész minden 

ember életétől eltére életmódot folytat, 
ami nem is olyan különös, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a színpadon ideg- és agy
munkát kell végeznie. Sokszorosan áll ez 
a tétel a vidéki színészre, aki nem a leg-
rózsásabb anyagi viszonyok között élve, 
terjeszti a kultúrát. Innen van, hogy sok 
olyan furcsa színészszokásról hallunk, 
ami csak ezen a pályán van meg. Ilyen 
például, hogy utazások alkalmával el 
nem mulasztaná, hogy kézi bőröndjében 
kenyeret és sót vigyen magával, ha ezt 
tenni elfelejtené, nagy szegénység fe
nyegetné. Van olyan színész, aki állan
dóan magával viszi a szerepét — külön
ben belesülne az előadáson; soknak szo
kása az uccán tanulni. Ismert színész-
szokás még a vidéken a felesben való 
kosztolás, t. i., hogy egy adagot ketten 
esznek a vendéglőben, azután meg hogy 
társsal mennek lakni. 

Szinészszövetség. (Lásd: Budapesti 
Színészek Szövetsége. I. kötet, 246. old.) 

Szinésztársaság, a régi színészek aj
kán a. m. színtársulat. (L. o.) 

Színésztrupp. A francia „troupe" szó
ból származik és társaságot, különösen: 
színésztársaságot jelent. Innen a német 
„Schauspíelertruppe" kifejezés is. De 
niinden nyelvbens így a magyarban isbi-
zonyos humoros, ripacs mellékzöngéje 

van ennek az elnevezésnek, mert komoly 
színház gái'dáját legalább is „színtársu
latnak" mondják. 

Szinész-utca-nevek. A kegyeletes gon
dolkodás egyik szép ténye, hogy a hálás-
utókor az utca-elnevezéseknél az érde
mes színészekről sem szokott megfeled
kezni. Jólesőleg jegyezzük fel, hogy a fő
város több színész után nevezett el utcá
kat. Van Egressy-tér (VII.), Egressy-
út (VII.), Lendvay-utca (VI.), Megyeri
utca (X.), Kántomó-utca (X.), Szerda
helyi-utca (VII.), Szentpétery-utca (I. 
Kelenföld), Szigligeti-utca (X.), Príelle 
Comélia-utca (I. Kelenföld), Paulay Ede 
utca (VL azelőtt; Szerecsen-utca), 
Blaha Lujza-tér, Laborfalvi-út (VI. Al
sórákosi rétek), van még Halmi-utca (I. 
Kelenföld), Bartha-utca (I. Orbánhegy) 
és Füredi-utca (X. Alsórákosi rétek) is. 
De kérdés, hogy ez utóbbi 3 utca a ne
ves művészek után vannak-e elnevezve? 
(Színházak után: Aréna-út, Dalszínház, 
Népszínház, Színház (Vár), Vígszinház-
utcák.) 

Szinészüdülő. A Budapesti Szinészszö
vetség és az Országos Színészegyesület 
akciója mellett a Hűvösvölgyben létesí
tett telep neve, mely 1930 szept. havá
ban nyílt meg. 

Szinészvásár. Vidéki színtársulatok
nál az évad régebben húsvétkor kezdő
dött. Virágvasárnapkor tehát lejárt a 
szerződés időtartama s a színész búcsú
zott, hogy húsvétra uj szerződési helyén 
legyen. Az a színész, aki tehát elhagyta 
szerződése lejártával a társulatot, Pestre 
utazott, hogy itt a nagyhét alatt lezajló 
színészvásáron uj gazdát találjon. A ré
gi Nemzeti Színház mellett levő Pan
nónia kávéházban és a Baross-téri Mú
zsa-kávéházban is nyüzsgött ilyenkor a 
szinészhad s keresett alkalmat, hogy a 
társulatot szervező igazgatóval tárgyal
hasson. Igaz ugyan, hogy jobb nevű 
színészek már az évad folyamán intéz
kedtek s jó hírük révén egyszerű leve
lezéssel döntöttek sorsuk fölött, de virág-
vasárnapra azért még elég színész ma
radt szerződés nélkül. Később fővárosi 
mintára szeptember elején kezdődött a 
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Szinész-vitézek Színház 

szezon vidéken is s így augusztus vége 
felé került Pestre az a színész, ki addig 
szerződéshez nem jutott. Ekkor már az 
Erzsébet-kőrúton levő „New york"-ká-
véház lépett elÖ szinésztözsdévé. A szí-
nészvásár egyébként letűnt, mivel azóta 
hívatásos ügynökök közvetítik előírt dí
jazás mellett a tárgyalásokat, igazgató 
és színész között. (D. J.) 

Szinész-vitézek. Azok, között, akiket a 
vitézi rend tagjai közé felvettek s aki
ket Horthy Miklós kormányzó vitézzé 
avatott, nyolc színész nevét találjuk. 
Ezek: Garamszeghy Sándor, Jakabffy 
Dezső, Bánki Róbert, Bévárdi József, 
Imrey Mihály, Végh Kálmán, Rónaszéky 
Lajos és valki Zitás Bertalan. 

Szinészzsargon. Azon színészi szakki
fejezések, amelyekkel a színészek a legré
gibb idők óta élnek. Ilyenek többek kö
zött a „mozdulás", „pályázni", „szerző
désbe menni", „skót-közönség",„sprájc", 
„eljátszani", „gázsi", „majdling", „pro-
porció" és sok egyéb más szó és kifeje
zés, amelyekkel munkánkban is részlete
sen foglalkozunk. 

Színfal, a kis társulatoknál a színpad 
oldalain elhelyezett falszerű táblázatok 
vagy függönyök, ki- és bejárásra szol
gáló hézagokkal, ajtókkal. Nagy színhá
zak ma már zárt díszletekkel dolgoznak. 
(V. ö. Álfal. Díszlet. Kulissza. Tolófal. 
A „Sz." szót a „Honművész" 1833. 137. 
már ismeri.) . 

Színfal-szaggató, gúnyneve azon szí
nészeknek, akik túlozva hatást vadász
nak a színpadon. (Hatásvadász.) 

Színház — szót az első magyar szín
társulat még nem ismerte. A hivatalos 
érintkezésnél ugy mondták: „Theát-
rum", illetve: „theatrale institutum". 
Mondták még így is: jádzószín, játék
ház, (1806), játékszín, (1801) komédia
ház, (1800), színjáték. — A „színház" 
— szó megvan a „Magyar Kurír" 1821 
dec. 25. 409. oldalán. 

Színház. Az eddigelé ismert legősibb 
szinházalákot a görögök hagyták reánk -
beforduló hegyoldalba félkörösen rak

va az emelkedő kőpadokat, (amphitheat-
ron). A középen megmaradó tér, or-
chestra, háromnegyedkör alakú volt a 
táncok és a kar részére, középen a Dyo-
nisos-oltárral. Később a dráma kialaku
lásával éhez még hozzácsatlakozott a 
színpad, a scéne. A római vagy latin 
teátrum már az orchestra peremén há
rom-négy sor padot helyez el a senatus 
tagjai, a követek és az előkelőségek ré
szére. A padok fölé sátorponyvát húz
nak. Ezzel megalkotják a mai nézőtér 
„földszíntjét". De fejlődött a görög 
scéné is : elébe került a fából való dobo
gó, a pulpitum vagy proscenium, ame
lyet a mai nézőtéren is meglelünk. A 
középkorban a színészet is kizáróan a 
vallás szolgálatában állott. A papok ál
tal előadott misteriumok, passiojátékok 
és rokon műfajok rögtönzött faállvá
nyokon, iskolákban és sokszor magában 
a templomban játszódtak le, ami a 
színházépítést természetesen nem fej
lesztette. A renaissance korában ismét 
visszatértek az antik színházhoz. Kőből 
építették fel a színpadot és a XVI. szá
zad vége felé Olasz-, Francia- és Angol
országban megépültek az első kőszinhá-
zak, a színpadon függönyökkel, falazott 
díszletekkel, sőt kulisszákkal is. Sha
kespeare korában a nézőtér két-három 
emeletes udvarrá fejlődött, oldalaiban 
csupa páholyfülkével. Az előkelőknek a 
színpadba belenyúló függönyös páholyai 
(proscenium-páholyok), mint a portál-
kulisszák, megteremtik a szinpadnyilást. 

A modern Sz.-ak' az antik amphite-
atronból és a renaissance páholyszin-
házbóí tevődtek össze. A mi századunk
ban azután a franciák érdekes kísérle
teikkel még az Ősi görög Sz.-alaknak is 
elébe vágtak a „palinair" Sz.-aikkal. 
Kies hegyvidéken és erdőben, régi épüle
tek a romok közt leírhatatlan hatást ér
tek el. Utóbb a többhelyt játszódó, éjjel
benyúló jeleneteket a felkerekedett kö
zönség is követte, szinte belekapcsolód
va a cselekvénybe. A mai Sz. helyes 
volta már a megfelelő elhelyezéssel kez
dődik. A nagy tömegek mozgása és le
bonyolítása nemcsak a tüzbiztosság, 
hanem a városforgalom szempontjából 
is a legfontosabb tényezővé vált. A 
most épülő színházaknál már az automo-
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bil elterjedésével és így a várakozó ko
csik tömegével is számot kell vetni. A 
mai Sz. „szétnyíló tetejével" a „plainalr" 
elvéből is törekszik valamit megmenteni. 
Az antik amphitheatron félköréből csak 
annyit vesz át, amennyiről még nem le
het a portálkulissza mögé látni. A rena-
issance sokemeletes „Logentheater" és 
„Rangtheater" nézőterét viszont csak 
addig a magasságig hagyja meg, ahon
nan a színpad távlati képe még nem vá
lik „békatávlattá". Ma csak azt a néző
teret tartjuk ebből a tekintetből jónak, 
amelynek legmagasabb helyeiről lefelé 
30 fok szöggel nézve a rivaldát jól lát
juk. A mai Sz. elrendezése hármas ta
goltságú. Elől vanak a közönség felvé
telére szolgáló tágas, tűzbiztos előcsar
nokok, kényelmes lépcsők, folyosók és a 
szabad tornácok csoportja. Középen van 
a leegyszerűsített, nyugodt nézőtér, 
mely lemond arról, hogy hatásában a 
szinen látottakkal — utólag is — verse
nyezzen. Ellenkezően: minden létjoga 
csak a jó látás, a jó hallás és veszély 
esetén a könnyű menekülés. Végül há
tul, a harmadik elszigetelt rész: a tágas 
színpad, a raktárak, öltözők, irodák és 
műhelyek, világos összeköttetésben. Az 
alsó színpad és a süllyesztő már a niulté. 
Flazánkban a hivatásos színészet nyu
gatról jőve, az első Sz. Pozsonyban épül, 
fából, 1733-ban, míg az első kőszinház 
Nagyszombaton nyílt meg, 1692-ben, 
majd a városi szárazmalom átépítése 
révén Sopronban is nyílt egy színház, 
1769-ben. Azóta az egész országban 
többnjdre német minták után, vagy 
avatatlan helybeli mesterek kontárkodá
sával épültek fel a mi kőszinházaink. 
Ebből a vigasztalan tömegből mégis ki
vált Fellner és Hellmer bécsi építész
cégnek osztrák-barokk szinháztipusa, 
mely számos példányban Magyarorszá
got is elárasztotta. A magyar lélekhez 
idegenek maradtak ugyan, de a múlt 
századvégi felfogás szerint célszerűek 
voltak. A magyarországi szinházépítés-
ben a legszebb eredményt Ybl Miklós
nak franciás olasz-renaissance ízlésű ra. 
kir. Operaháza érte el (1884), amely ko
rának külföldi legjobb alkotásai mellett 
is megállja a helyét. A mi századunk 
elejének ízlésében főképen Komor és 

Jakab (Népopera), valamint Márkus ós 
Spiegel (Király Színház) terveztek 
színházakat. Azonban a magyarországi, 
különösen a vidéki városok viszonyai 
nem bírják el a külföld gazdag iparvá
rosainak lemásolt költséges Sz.-ait. A 
legújabb szerkezetek és találmányok a 
színházépítést is felszabadították az ed
digi megkötöttségéből. Másfelől építé
szeink Ízlésében is jelentkeznek a mo
dern magyaros törekvések. Ebben az 
irányban jelentős síkere volt a veszp
rémi és soproni vasbetonszerkezetű 
magyaros Ízlésű színházaknak, míg a 
nagykanizsai a kisebb magyar vidéki 
városok hangulatos és igen takarékos 
színház-típusának tekinthető. Az utóbbi 
három színház Medgyaszay István mű
ve. 

„Színház", Színházi vállakózás fiatal 
Írókkal. Első előadásuk 1922 dec, T8-án 
volt a Helikon-mozgóban, Deák Gyula 
„Berzsenyi estéje" c. drámájával. 

Színházak jövő heti műsora, cím alatt 
a fővárosi lapok vasárnapi számai előre 
közlik a színházak heti műsorát. E köz
lések azonban sok esetben nem végleges 
érvényűek, mert darabváltozás (l. o.) 
gyakran előforduló jelenség a színházak 
tájékán. 

Színházak szocializálása 1919 III. 22-
én ezzel a bejelentéssel vette kezdetét: 
„A népbiztosok kormánytanácsosa a 
mai napon kiadott rendelettel az összes 
budapesti színházi vállalatokat ál
lami tulajdonnak nyilvánította. E ren
delkezés célja az, hogy az állam 
a szinházvállalatokat a proletariátus 
kultúrájának szolgálatába állítsa." A 
szocializálás azonban nem tartott sok 
ideig, 1919 augusztus havában, a prole
tárdiktatúra megszűnése után, a szín
házak visszanyerték önrendelkezési jo
gukat. 

Színházak tűzbiztonsága. A fővárosi, 
színházakban az óvintézkedések és vé
delmi berendezések egész bonyolult so
rozata biztosítja a színház épületét, 
nézőterét és színpadját a tűzvész ellen. 
Ha esetleg tűz támadna valamelyik.szin-
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ház-épületben, a közönség percek alatt 
az uccán lehet, a tüzet pedig még kelet
kezése pillanatában el lehet fojtani. 
A tűzoltóság szinte tulszigoru gondos
sággal ellenőrzi a tűzbiztonsági szerke
zetek épségét és a biztonsági rendszabá
lyok betartását. Mindenekelőtt a színház 
összes helyiségeiben tilos a dohányzás. 
Szigorúan megbüntetik, aki ezeknek a 
szabályoknak nem engedelmeskedik. 
Csak egyes, erre a célra berendezett és 
teljesen elkülönített helyiségekt^n enge
dik meg a dohányzást. Ezeknek a helyi
ségeknek az ajtajában mindig ott áll 
^sy jegyszedő, vagy rendőr, aki figyel
mezteti azokat, akik netalán tévedésből 
égő cigarettával akarnák elhagyni a do
hányzót. Tüzet gyújtani sehol sem sza
bad, nemcsak a nézőtéren és a nézőtér
rel összefüggő helyiségekben, hanem a 
színpadon és az öltözőkben sem. Az öl
tözőkben természetesen ennek az ellenőr
zése nehezebb, de ha a tűzoltóság észre
veszi, hogy megszegték ezt a rendelke
zést, igen szigorúan büntetik az illető 
színészt. Egyébként az öltözőkre vonat
kozó része a leglényegtelenebb az egész 
rendeletnek, mert az esetleg keletkező 
tűz csak egy kis szobára terjedne, ami 
hamar elfojtható. Ezenkívül az öltözők
ben mindig többen tartózkodnak és így 
valószínűtlen, hogy egy égő cigaretta 
bajt okozhat. Sokkal szigorúbban ellenőr
zik a tilalomnak a színpadra és a szín
pad közelére vonatkozó felét. A színpa
don és a raktárakban könnyen gyúlé
kony anyagok állanak felhalmozva. Meg
történik, hogy egy szerep néha megkö
veteli, hogy a színész cigarettára, szi
varra gyújtson. Ilyenkor egy tűzoltó he
lyezkedik el az oldalkulísszák mögött és 
állandó figyelemmel kfsérí a cigaretta 
vagy szivar sorsát. Megtörtént már az 
is, hogy a tűzoltó a nyílt színpadra is 
belépett, ha a tüzet nem kezelték sza
bályszerűen.— A színpadok felett csövek 
húzódnak, az úgynevezett záporkészülék 
amely öt másodperc alatt vízzel tudja 
elborítani az egész színpadot, öt másod
percre van szükség ahoz is, hogy a vas
függöny leereszkedjék a színpad elé és 
elzárja a tüzet a nézőtérről, A tűz eddig 
minden esetben a színpadon keletkezett 
és komoly baleset csakis oly színházak

ban keletkezett, ahol nem volt vasfüg
göny. Ez természetesen nem vonatkozik 
az olyan kis színházakra, ahol felesle
ges vasfüggönyt felszerelni. Budapes
ten is vannak ilyenek, de ezeknek a be-
fogadókéi)essége olyan kicsiny, hogy a 
közönség minden tolongás nélkül elhagy
hatná adott esetben. Ezenkívül a tűz
csap néhány pillanat alatt megfékezhe
ti a tüzet. Más a helyzet a nagy színhá
zakban, ahol egyszerű locsolással nem 
lehetne kellő eredményt elérni. Itt, mint 
már említettük, a záporkészülék nyújt 
tökéletes biztonságot. A nézőtéren is ké
szenlétben állanak a tűzcsapok. Éjjel
nappal tűzoltói inspekció van a színhá
zakban. Nincs az a kis színház, amely
ben állandó tűzoltói készenlét ne volna. 
A nagyobb színházakban külön tűzol
tó-szoba van, amelyhez vészjelző csengők 
vezetnek. — A záporkészülékeket min
den évben kétszer kipróbálják. Ilyenkor 
elszállítják a színpadról azokat az anya
gokat, amelyeknek árt a víz és mege
resztik a záport. Valóságos felhőszaka
dás keletkezik ilyenkor. Van olyan szín
ház, amelyben a záporkészülék önműkö
dő és emberi beavatkozás nélkül indul 
meg a vízeső. — A rendőrség külön meg
vizsgálja a vészkijáratokat. A budapesti 
színházaknak csak ugy adnak működési 
engedélyt, ha alkalmas arra, hogy a kö
zönség néhány perc alatt az uccán lehes
sen. Csak megszabott távolságra szabad 
egymás mellé helyezni a széksorokat és 
a kijáratokat állandó biztonsági világí
tással kell ellátni. Ezek a lámpák akkor 
is égnek, ha a fővilágítás valami okból ki
alszik, és mutatják a menekülés útját. 
— Szilágyi Lajos mérnök, min. tanácsos 
a M. Kir. Operaház műszaki tanácsosa, 
az 1890-es években (francia nyelven is 
megjelent) tanulmányt írt a színházak 
tűzbiztonságáról és megfelelő óvóintéz
kedésekről. 

Szinházégések Magyarországon. Ha
zánkban több ízben fordult elő színház-
égés. Az ismertebb esetek ezek voltak: 
1735 aug. 27-én leégett a csiksomlyói 
iskolai színház; 1826 aug. 6-án a nagy
szebeni színház égett le; Nagyváradon 
1836 jun. 19-én volt színházi tűzeset; 
Miskolcon 1843 jul. 19-én; 1847 febr. 
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2-án leégett a pesti nagy német színház, 
majd két év múlva: 1849 máj, 13-án az 
ideiglenes pesti német színház is a tüz 
martaléka lett. 1870 jan. 1-én leégett a 
szegedi uj színkor. Szegeden a tűzeset 
megismétlődött még 1885 ápr. 22-én és 
1886 okt. 2-án. 1874-ben Versecen volt 
szinházégés, 1877 okt. 10-én leégett a 
pápai színház. 1880 május 1-én és 1920 
nov. havában leégett a temesvári szín
ház. (Említsük fel a bécsi Ríng-Theater 
tömérdek áldozatot követelt égését i s : 
1881 dec. 8.) 1883 febr. 18-án leégett az 
aradiak gyönyörű színháza, ahol újra 
1924 márc. 5-én volt tűzeset. 1889 dec. 
20"án leégett a budapesti gyapju-uccai 
német színház. Ujabb tűzesetek: 1903 
szept. 27-én az ungvári színkör porig 
leégett. 1908 nov. 8-án leégett a beszter
cebányai színház; 1911-ben két esetben 
is volt szinkör-égés: jun. 21-én Brassó
ban, jul. 30-án pedig Szombathelyen, ezt 
követte nemsokára a szabadkai színház 
leégése. 1912 ápr. 17. leégett a kaposvári 
színkör. 1928 jan. 23-án leégett az újvi
déki Dungyerszki Színház. 

Színház és művészet. Ez a címe ma
napság a napilapok színház-rovatának. 
Régente e rovatnak „Játékszinikrónüca" 
és „Nemzeti játékszín" volt az elneve
zése. 

Színházi afférek. Amióta a féltékeny 
természetű vándorkomédiás, a híres Ta-
barin, a nézők szemeláttára nyilt színen 
leszúrta a feleségét, a színház köríil egy
mást érik a túlfűtött színházi afférek. 
Van ezek között sok komikus is, de van-
n ^ véresen komoly, emlékezetes élettra-
gédiák is, amelyekről évtizedek után is 
megindultan, vagy fölháborodva vitat
kozik Thália népe. — A külföldi színházi 
afférekről itt nem szólva, a magyar szín
házakban és színházak körül lejátszó
dott színházi afférek közül, egyik legré
gibb, a M. Kir. Operaház valamelyik in
tendánsának ballerina-ukáza volt. Ebben 
az ukázban az intendáns úr kiadta a ren
deletet, hogy a névszerint fölsorolt ba
lett-táncosnők menjenek el egyik leg
előkelőbb budapesti kaszinónk vacsorá
jára, amelyet — talán mondani is fölös
leges ~r- nem a kivezényelt táncművész-
nők tiszteletére rendeztek a híres, neve

zetes „iiba-teremben". Amikor pedig a 
balettkar egyik önérzetes szólótáncos
nője kérte a grófi intendánst, hogy vele 
szemben, aki tisztességes fiatalasszony, 
tekintsen el a „meghívástól", az inten
dáns, ez a chevalier sans peur et sans 
reproche, egy könnyed legyintéssel ezt 
mondta: „ A h . . . H faut passer par la!" 
(Ezen át kell esni!) — Persze, ennek az 
ügynek a hullámai kicsaptak a Dalszín
ház előkelő falai közül és a sajtó, a föl
háborodott közvéleményre támaszkodva, 
követelte a grófi intendáns távozását a 
királyi műintézet éléről. Negyvennyolc 
óra után már porba is hullott a meggon
dolatlan intendáns feje és távoznia kel
lett arról a díszes polcról, ahová külön
ben sem a tudása és művészi képzettsége 
emelte. Hogy élete végéig a társadalom 
színpadáról is letűnt és a legcsöndesebb 
visszavonultságban kellett vezekelnie 
meggondolatlanságáért,. az úgy ebben, 
mint minden hasonló afférben csak ter
mészetesnek mondható. — Egyik fölül-
múlhatatlan drámai művésznőnk nagy 
temperamentuma, nemcsak a kulisszák 
mögött, de a rivalda elÖtt is több szín
házi affért kapcsolt össze ünnepelt egyé
niségével. Egyszer valami haragos he-
roina-szerepben megvert egy színésznö
vendéket, aki magasabb miniszteri tiszt-
víselöcsaládból származott. Az eset hul
lámai itt is túlcsaptak a Nemzeti Szín
ház falain és napokig cikkeztek róla a 
lapok, mígnem valami kompromissum-
mal végetért ez a színházi affér. — 
Ugyanezen művésznő, valamely parádés 
szerepének furiózus alakítása közben 
meglátott egy urat a nézőtér első sorá-
ban,aki hátat fordítva a színpadnak,nem 
figyelt a művésznő alakítására. Nosza, 
alig hullott le a színpadi kárpit, az ér
zékeny tragika leküldötte a jegy árát az 
ő művészetét negligáló úrnak és névje
gyére hevenyészett sorokban arra kérte, 
hogy távozzék a nézőtérről, mert viselr 
kedése zavarja művészi munkájában.. . 
Ezt el is lehetett hinni a temperamen
tumos, müvészetimádó heroinának, aki 
egyszer, átmenetileg, azért vált meg a 
Nemzeti Színháztól, mert az intendáns 
gróf (össze nem cserélendő az operaházi 
affér hősével), szivarozott a Művész
asszony jelenlétében... A túltengő mü-
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vészi önérzetnek ezt a megfoocsájtható 
vadhajtásait, utóbb más kisebb színpadi 
egyéniségek is leutánozták és ezekl>öl a 
túlfűtött színházi afférekből többé-ke-
vésbbé mindig olyan bajok szánnaztak, 
amelyek kihatoltak a társadalomra is és 
lovagias ügyeket is támasztottak.— Kál
mán József, a valamikori neves nagyvá
radi szerkesztő egy színházi affér-ügy
ben írott cikke miatt esett el egyik 
dzsentri-ellenfelének golyój ától, persze 
párbajban. — Vidor Pál a Népszínház v. 
igazgatója, Blaháné kedvelt müvészpart-
nere egyik volt színésznőjével támadt 
súlyos színházi afférje következtében, 
önkezével vetett véget éHékes életének. 
A tragikus színházi affér véres fejle
ményére még ma sem tudta ráteríteni 
a feledés fátyolát az igazságos közhan
gulat.—A legnevezetesebb színházi affér 
azonban Herczeg Ferenc Ocskay briga
déros című darabjának 1901-ben történt 
bemutatójával és azzal a dicsérő kritiká
val függött össze, amelyet a Magyaror
szág című lapban Líptay Károly, az is
mert színházi kritikus, írt a darabról és 
aiTÓl, hogy Herczeg diadalmas színpadi 
alkotását (előzőleg a kitűnő darabnak 
„A labanc" volt a címe) a Nemzeti Szín
ház akkori fiatal igazgatója visszautasí
totta. — Bonyolult sajtóper lett ebből, 
amely iránt az egész magyar társadalom 
a legteljesebb érdeklődést tanúsította. 
Líptay Károly a művészeti és irodalmi 
hátterű sajtóperben felülmarádt és en
nek következtében a Nemzeti Színház 
igazgatójának be kellett adnia lemondá
sát és át kellett adnia igazgatói székét 
Somló Sándornak, a többszörösen akadé-
miaílag megkoszorúzott színészírónak. 
Bővebb részleteket erről a messzi kiható 
és minden tekintetben nagy horderejű 
színházi afférról az aktuális napisajtó
ban találhat az érdeklődő. 

Szmhází akusztika. A jelen század ele
jén az építészek az „alkalmazott akusz-
tiká"-ban alig jutottak túl a tudomá
nyos kísérletek elvont adatain. Altalános 
volt Gamier-nek, a párizsi Grand Opera 
tervezőjének az az elve, hogy a jó ará
nyú nézőtér valószínűleg jó akusztikájú 
is lesz. Csak a legutóbbi években történt 
meg a nagy fordulat. Többek között a 

német Michel a nézőtér kis modelljét 
vízbe állítva megfigyelte a hullámgyü-
rüzést és visszaverődést. Ma már az al
kalmazott Sz. szabályai révén annak ha
tásait jó megközelítéssel előre állapít
hatjuk meg bármely színház vagy te
rem tervéből. A vizsgálat három irá
nyú : először a huUámtalálkozásokat kell 
felkutatnunk, illetve megszerkesztenünk. 
Kisebb méreteknél a kiejtett szótag 
hanghulláma visszatérhet, ami igen za
varó. Ha tehát ilyen jelenségek előre 
megállapíthatók, megváltoztatjuk a né
zőtér alakját. A második hangjelenség 
a visszaverődés és utórezgés, melyet az 
amerikai W. Sabine képletéből már sza
batosan kiszámíthatunk. Ebben a kép
letben a nézőtér térfogata és a falak 
anyaga (hangnyelő képessége) a főténye-
zök. Ha az utórezgés a megengedettnél 
tovább tart vagy erősebb, a közvetlen 
hang megértését lerontja. A harmadik 
hangjelenség a rezonancia, amely főké
pen a nézőteret és a színpadot határoló 
anyagoktól függ. Erre nézve Medgya-
szay István végzett kísérleteket az Ope
ra átalakítása alkalmával. (M. Mérnök 
és Ép. E. Közi. 1912.) Kísérletei szerint 
a rezonálás a zenekart, a színpadot és a 
nézőteret határoló anyagoknak nemcsak 
a struktúrájától függ, hanem azok vas
tagságától és megerősítésétől is, a hu
rokhoz hasonlóan. Eszerint tehát a szer
kezetek helyes méretezésével módunkban 
van a rezonálás hangterjedelmét szabá
lyozni. Az élesebb, kedvezőtlen hatású 
rezgések rezonáláanak kirekesztésével 
tehát az eredeti hangot teltebbé és mele
gebbé tehetjük. Ujabban a rossz akusz
tikájú nézőtéren és teremben mikrofon 
és hangszóró révén biztosítják a hang
hullámok terjedését egy vagj' több hely
re. 

Színházi bál-t nálunk az 1840-es évek
ben tartották meg. Az akkori báli refe
rens áradozólag emlékezik meg a meg
jelent művésznőkről: Lendvaynéról, 
Schódelnéról, Felber Máriáról, Éder 
Lujzáról, Szilágyi Lilláról. (Később 
Bulyovszkyné). 

Színházi balesetek. Elég sűrűn fordul
tak elő színpadi működés közben balese
tek, melyek részint vigyázatlanságból. 
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Színházi biztosság Színházi helyárak 

részben sajnálatos véletlenek folytán ke
letkeztek. Volt rá eset, hogy a színpadon 
sssereplö színész a kellékbe kapott revol
verrel magát, vagy szereplő társát meg
sebezte. Gyakori eset a rozsdás szegbe lé
pés, mely olykor halálos bajt okozott. 
Speciálisan színpadi balesetek a sülyesz-
tővel kapcsolatban is fordultak elő stb. 
Minden nagyobb színháznál mentő-szek
rény van az ügyelő asztala mellett fel
szerelve, az első segítaég-nynjtására. 

Színházi biztosság volt a neve Ko
lozsvárott 1848 előtt a színházi bízott
ságnak, majd 1852-ben színházi választ
mány lett a hivatalos címe. 

Színházi cenzúra. Már 1792-ben tör
tént intézkedés az iránt, hogy az elő
adandó színdarab csak előzetes átvizs
gálás után hozható színre; ez az intéz
kedés a cenzúra, mely különben német 
mintára honosait meg. 1850 nov. 14-én 
kiadott rendelet szerint a színdarabok 
előadását a helytartótanács engedélyez
te. 1851 okt. 7-én a színpadi rendszabá
lyokat 12 pontban állapították meg. A 
cenzorok a kulisszák mögött ültek, on
nan vizsgálták, vájjon a kitörölt részt 
elmondják-e a színészek vagy sem. — 
Molnár György emlékirataiban azt ír
ja, hogy azon a helyeken, ahol a színé
szek célzásokat akartak tenni és tünte
tést előidézni, ugy segítettek a dolgon, 
hogy előzőleg a színésznőket a cenzorok 
nyakára küldték, hogy incselkedjenek 
velük, ezzel elterelték a figyelmüket és 
igy QSy~Ggy kirobbanó kiszólás, haza
fias mondás háborítatlanul célt ért. — 
(V. ö. Directiva regula. I. köt. 351. old. 
Első színházi cenzúra. I. köt. 413. old.) 

Színházi énekkar. (Lásd: Kardalnok, 
Kardalos, Karénekes.) 

Színházi év: a vidéki színtársulatok
nál szept.-tŐl szeptemberig terjed oly 
formában, hogy az uj tagnak már aug. 
27-én meg kell jelennie az új állomáshe
lyén. Ez a rend 1906 óta van érvényben. 
Azelőtt a színházi év husvétvasámaptól 
virágvasámapig terjedt. Ez a rend igen 
hátrányos volt a színészekre, mert a leg
több igazgató — tekintettel a gyengébb 
nyári látogatottságra — a nyári hóna

pokra kevesebb tagot szerződtetett és 
társulatát csak szept. vagy okt. hóna
poktól kezdve egészítette ki a teljes lét
számra. Ennek következtében a színé
szek egy tekintélyes része körülbelül fél 
évig szerződés nélkül maradt. Az uj 
színházi éwei egyidejűleg a Színész-
egyesület kimondotta a 12 hóra szóló 
szerződések kötelező voltát, a mi jelen
tős szociális vívmányt jelentett a színé
szek szempontjából. 

Színházi helyárak, a színházi előadás 
megtekintésére lefizetett összeg. Az elsÖ 
magyar színtársulatnál aránylag igen 
alacsony volt a helyár. Az ötvenes évek
ben még divatozott az a szokás, hogy a 
jegyeket meg lehetett váltani természet
beni fizetéssel: tojás, hus, kolbász, liszt, 
vagy kenyér ellenében. Molnár György 
feljegyzéseiben olvassuk, hogy 1854-ben 
Balatonfüreden ez volt a színházi belép-
tidij: 1 pár húsos csirkéért 2 álló kar
zati jegyet adtak, fiatal pipe (liba) 2 
karzati zártszékkel volt egyenértékű, 
zsenge rucáért 1 karzati zártszék és 1 
karzati állóhely járt, fiatal pulykáért 1 
földszinti zártszéket utaltak ki; 1 kis 
kosár tojásért 3 előadásra l-l álló kar
zati jegy volt érvényes, 1 szopós bárány
ért 1 hétig lehetett karzati zártszékre 
menni. 1 szopós malacért két földszinti 
zártszéket adtak, stb. A helyárakat rend
szerint a színtársulat igazgatója, vagy 
a színház vezetője állapítja meg. Ezek 
a helyárak a rendes köznapi előadásra 
érvényesek. Ezeket csak 50%-os, vagy 
ujabban vigalmi-adós utalványokkal 
mérséklik egyes emberek részére. Na
gyobb vendégszerepléseknél a helyára
kat azután felemelik, amikor is az elő
adásokat „feiemelt-helyárakkai" hirde
tik. A vasárnap, ünnepnapi és némely
kor hétköznap délutáni előadásokra 
„mérsékelt helyárak"-at szabnak meg, 
míg a gyermek, ifjúsági vagy katona 
(levente) előadásokra, „rendkívül mér
sékelt helyárak"-at szoktak hirdetni. Is
meretes még a „mérsékelten felemelt 
helyárak:" elnevezés is, amelyet kisebb 
igényű vendégjátékoknál, jótékonycélú 
vagy éjjeli előadásoknál szoktak hirdet
ni az igazgatók. A színházi helyárakkal 
kapcsolatban az u. n. bérleti-rendszer 
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Színházi, irodalmi és művészi kulturszövetkezet Szinházi könyvtárak 

is ismeretes, ami nem más, mint több 
előadásra, vagy előadássorozatra előre 
megváltott, rendszerint 25-30%-kai mér
sékelt jegyfüzet, vagy belépésre szóló 
igazolvány. 

Szinházi, irodalmi és művészeti kultur-
szövetkezet. Megalakult 1926-ban, Buda
pesten, azzal a céllal, hogy a magyar 
középosztály kulturális igényeinek kielé
gítését megkönnyítse. 

Színházi jegyiwtdíjak („nyugdíj fillé
rek") szedrét a színészek nyugdíjalap
ja javára vidéken első izben Szabados 
László igazgató kezdte, 1910 márc. havá
ban, Liptószentmiklóson. Az ekként 
megnövekedett jövedelem alapján 1911 
jun. havában a nyugdíj százalékot 80-ról 
85 percentre emelték. 

Szinházi jelentés, (I^.: Előzetes szin
házi jelentés). 

Szinházi karmester. Nálunk úgyszól
ván minden társulat a zenés, illetőleg 
énekes-darabokat kultiválja, sőt ezek
nek köszönheti a siker javarészét; en
nek a szaknak a karmester a lelke, a 
diktátora és — a legsúlyosabban meg
terhelt közege. A nagy operaházakat 
kivéve (mint a hol u. n. korrepetitorok 
is dolgoznak) ő tanítja be az énekesnek 
is, a zenekarnak is, a szerepét; ezzel 
nemcsak technikai, hanem esztétikai 
munkát is végez; stilt, felfogást magya
ráz a művészeknek. Számtalanszor neki 
kell hangszerelni (zenekari hangszerekre 
írni) zongorakótából vagy egyetlen 
énekszólamból olyan „számokat", a me
lyekkel a darab áll vagy bukik; a Nép
színház a híres SuUivan-féle „Mikádó" 
partitúráját (s még egyik-másik ope
rettét) annak idején nem tudta meg
kapni: a zongorakivonatból kellett a 
szinházi karmesternek az egész darabot 
hangszerelni, szinte újra megkompo
nálni. Megtörtént nem egyszer, hogy 
nagy tehetségű (s később hírneves), de 
zenekari gyakorlat nélküli zeneszerzők 
partitúráit a próbán vagy lejátszhatat-
lannak, vagy nagyon rosszul hangzónak 
találták; ilyenkor a karmester fdadata 
volt gyökeresen átdolgozni a művet. Tö
kéletes ének-mester és minden hangszer 
alapos ismerője legyen a sz. k. — s ter

mészetesen fölényes zongora játszó is, 
mert hiszen ezen a hangszeren kiséri az 
egyes énekszólamok próbáit, s itt nem
csak a kótáról való lejátszásban legyen 
mester, hanem tudnia kell transzponál
ni, t. i. ha valamelyik énekes nem bírja 
eléggé a magasabb (vagy akár a mé
lyebb) hangokat: a zongoristának más, 
alkalmas alaphangra kell áttérnie, s az 
elődáshoz a zenekari szólamot is mind 
át kell írni a kellő magasságba (ez a 
transzponálás) — különben az egész elő
adásnak és a műnek sikere veszélyben 
van. Sajnos, a karmesterképzést csak 
az utóbbi években vette kezébe Zenemű
vészeti Főiskolánk; ezért eddig nem 
minden vidéki karmesterünk áll a f elada^ 
ta színvonalán, legföljebb bélegyakorol-
ta magát „rutinié"-nek. 

Szinházi kiadási tételek. A fővárosban 
a színházak általános kiadási rovatában 
a következő tételek szerepelnek: szi-
nészfizetések, — fellépti-díjak-, rendezé
si díjak, dramaturgiai díjak. Műszaki 
személyzet fizetése, adminisztrációs.sze
mélyzet fizetése, asztalos és díszletmű
hely fenntartása, lakatosműhely fenn
tartása, statiszták fizetése, kisegítők, 
zenészek, szabók, öltöztetők fizetése, 
tüzoltódíj és illeték, házitüzoltóság pót
díja, rendőri díj, kellékek, újsághirde
tések, plakátok és színlapok nyomda
költsége, hirdetési vállalatok ragasztási 
díja, zongora- és bútorkölcsön díja, vil
lanyfogyasztás, telefondíj, vízdíj, ke
reseti adó, gépelés és szerepezés díja, 
díszletek és ruhák új darabhoz, munkás
biztosító, különféle kisebb kiadások, vi
galmi adó, forgalmi adó (3 százalék), 
szerzői tantiém, nyugdíj-fillér. Hozzá
járul még ezekhez a következő: a szín
házbérlet Összege, amely természetesen 
színházanként változó, aszerint, hogy az 
épület a vállalkozó tulajdona-e, vagy 
pedig csak bérli azt valakitől. Ugyan
csak ehhez a kiadási komplexumhoz tar
tozik még az a tantiém, amelyet a szín
ház igazgatója a megállapított fix fize
tésen kívül kap az előadás bruttó-bevé
teléből. 

Szinházi könyvtárak. Minden színház
nak van saját könyvtára, ami az évti
zedek alatt összegyűlt és részben előadott 

— 279 — 



Színházi könyvtáros Szinházi közönség 

darabok gyűjteményéből á l l Ezen könyv
tárak nem csak azért értékesek, mert 
számos olyan mű található meg bennük, 
amelyek nyomtatásban nem jelentek 
meg-, s így ritkaság-számba mennek, 
hanem azért is, mert a meglevő, úgyne
vezett sugópéldányokban, a súgók szo
kása szerint rendesen bele van jegj'-ezve 
az akkori szereposztás is, illetve az ujabb 
betanulások szinlapja. Továbbá ezekben 
a könyvekben benne vannak a nyomta
tásból kihagyott, vagy csak utóbb vált 
általános használattá azon szövegbeté
tek, (notabene), amelyek sokszor any-
nyira felhalmozódtak évtizedek alatt az 
egyes darabokban, hogy az egész dara
bot megváltoztatták. (Molnár és gyer
meke. Falu rossza, Lumpácius Vaga-
bundus stb.) De a budapesti színházak 
könyvtáraiban mindezeken felül számos 
eredeti nyomtatvány, színlap és kézirat 
is fekszik. így azután a színházi könyv
tárak a nagyobb színházakban két rész
re oszlottak, u. m.: muzeális könyv
tárra és műsor könyvtárra. Az előbbibe 
sorolták a már műsoron nem levő dara
bokat, a különböző nyomtatványokat és 
szinlapokat, míg az utóbbiba kizárólag 
a műsoron szereplő, használatban levő 
színdarabok példányait. Az elsŐ muze
ális és színésztörténeti célokat szolgál, 
míg a másodiknak csak gyakorlati jelen
tősége van. A régebbi színigazgatók kö
zül értékes és nagy könyvtára volt Kí-
lényi Dávidnak, Komlóssy Ferencnek, 
ujabban: Krecsányi Ignácnak, Makó La
josnak, Rakodczay Pálnak, Janovics Je
nőnek, Leszkay Andrásnak stb. De nagy
szerű anyag halmozódott fel a szegedi, 
nagyváradi, debreceni és székesfejérvári 
színházak könyvtáraiban is. A fővárosi 
színházak könyvtárai kÖzÜl messze ki
emelkedik a Nemzeti Színház és az Ope
raház könyvtára. (L. o.) 

Színházi könyvtáros. Rendszerint egy 
segédszínészt bíznak meg a színházi 
könyvtár kezelésével. Minél nagyobb a 
társulat, annál nagyobb a könyvtár is. 
Erről pontos jegyzéket szoktak vezetni, 
amelyből könnyen meg lehet állapítani a 
könyvtár állományát. (Sugókönyveket, 
partitúrákat, hangjegyeket, szerepeket, 
rendezőpéldányokat stb.) 

Színházi közönség, a színházlátogatók, 
a színházi előadás meghallgatására meg
jelentek összesség:'... Természetrajza 
megállapíthatatlan, oj-szágszerte társa
dalmi osztályok, vidékek szerint, sőt 
időnkint is változó. Zsarnoka a színház
nak és színésznek, mely kegyetlen és kí
méletlen, de a végletekig elnéző is tud 
lenni. Kiszámíthatatlan a beszámíthatat-
lanságíg. Szeszélyes, szeret mulatni, ne
vetni, nem szereti, ha észreveszi, hogy 
nevelni akarják, de rabja a divatnak és 
divatos stílusoknak is. ICedvelt stílusá
nak kialakításában a többi művészettől 
elkülönített utakon halad. Érzékeny, íz
lése hullámzó. Szeret — részint kénye
lemszeretetből, részhit, mert ez elegáns 
és megjelenését észre tudja vétetni a 
többi megjelentekkel, bármennyire za
varja is ezeket — későn járni. A fővá
rosban rendőri intézkedésre volt szük
ség, hogy jobb szokásokra tanítsák. Oly
kor a legkisebb humort is zajos nevetés
sel kiséri: a nevető közönség, minden 
sikerült játékot tapssal jutalmaz: a jó 
közönség; máskor pedig szegény színész 
beleizzadiaat, nem sikerül a közönséget 
felmelegíteni, vagy csak a legkisebb mo
solyt is ajkára csalni. Ez a: hűvös közön
ség, az u. n. skótok (L. o.). Nagyon kel
lemetlen a: köhögős közönség, amely kü
lönösen a nedves őszi, vagy hűvös ta
vaszi napokon az élvezhetetlenségig za
varja az előadást és a színielőadás összes 
finomságai az arc elé tartott zsebken
dőkbe vesznek. Mindenesetre a legnehe
zebb megvívható vára színháznak, szí
nésznek egyaránt, mellyel a színház, a 
kegyeiért versengve, állandóan hadilá
bon áll. Rettegett ezerszemű Cézár (L. 
0.), amely csak behódolást ismer és ha 
a színpad valamely kiválósága mégis 
térdre_ kényszeríti, mégis óvja a látsza
tot, mintha ő lenne a kegyes jóakaró és 
a színpadi csillag a kegyelt. Mindent 
elnéz annak, akit a kegyeibe fogadott, 
de jaj annak, aki a kegyeiből kiesik. Ál
talában nevezik publikumnak is (L. o.). 
Régebben: „néző"-nek (L. o.) hívták. 
Igen nagy a különbség a fővárosi és vi
déki közönség között. A fővárosi közön
ség erősen impresszionista, nagyon fon
tos előtte az első megjelenés, a rokon
szenves külső, még a cselszövő szerepé-
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Színházi Isritikus Sziníiázi ruhatár 

ben is csak szimpatikus ábrázolást sze
ret látni. Ezzel szemben a vidéki kö
zönség, amely sokkal sűrűbb időközök
ben ismétlődve látja ugyanazt a színészt, 
könnyeben eltekint ezektől a külsőségek
től és hamarább meglátja a kölsőségek 
mögött rejlő igazi művészi értéket, vagy 
értéktelenséget, de jobban is tud rajon
gani kedvenceiért. Sajnos, a színházi 
közönség az utóbbi időben kezd hűtelen 
lenni régi kegyeltjeihez és a hangos 
filmben, rádióban új bálványokat keres. 
Napjainkban folyik a színházak nagy 
harca a régi közönség visszahódításáért. 

(Dr. Farkas Ferenc.) 

Színházi kritikus. Bemutató előadá
sokról (premierekről) s egyéb nevezetes 
színházi eseményekről szakszerű bírála
tot ír. Kiváló faelletristák és költők ne
veit találjuk köztük: Bajza József, Vö
rösmarty Mihály, Garay János, Erdélyi 
János, Arany János, Gyulai Pál, Sala
mon Ferenc stb. — Az ujabb kor kriti
kusai közt — Siibeistein Ötvös Adolf, 
Alexander Bernát, Kcszler József, Timár 
Szaniszló, Rothauser Miksa, (Ruttkay 
György pseudonymmal), Ignotus, Bródy 
Sándor mind-mind egyéni súllyal, nagy
szerű esztétikai érzékkel, sokat lendítet
tek a magyar színpadi művészeten. Ma 
is minden napilap arra igyekszik, hogy 
kellően művelt és tehetséges kritikussal 
Írassa a színházi eseményekről szóló be
számolókat. (D. I.) 

Színházi műhelyek. A nagyobb színhá
zaknak önálló műhelyei vannak, ame
lyekben a különböző, szükséges színpadi 
anyagokat dolgozzák fel házi kezelésben, 
a szcenikai, illetve műszaki felügyelő 
utasításai szerint. Ilyen műhelyek az 
asztalos, lakatos, kasírozó, villanysze
relő, szabó, kárpitos, cipész, díszletfestő, 
kellék, hangszerkészítő és javító, végül 
a könyvtári kotta- és szerepmásoló- szo
bák. Az asztalos-műhelyben készítik és 
állítják össze a különböző díszletek és 
dobogók favázait és szegezik rájuk a 
diszletvásznakat. A lakatos-műhelyben 
készítik a színpadi vasalkatrészeket, 
díszletsarkokat és javítják a fűtőteste
ket. A kasirozóban készítik a különböző 
plasztikus díszleteket és kellékeket úgy. 

hogy enyves papíriem ezeket ragasztanak 
össze és formálnak meg az előírt alakra. 
A villanyszerelőben a színház Összes vil-
lanykészülékeit javítják és ellenőrzik 
egyúttal a színpadi világítótesteket (ri
valda, szuffita, állólámpák, reflektorok, 
stb.). A szabóműhelyek rendszerint há
rom részre oszlanak: férfi ruhatárra, 
női ruhatárra és a jeJmezkészítö varro-^ 
dara, amelyekben a színház jelmezeit 
készítik és javítják a jelmeztez-vező fi-
g-urinjei alapján. A kárpitos-műhelyben 
a színpadi vásznakat, (háttér-díszlet, 
szuffita stb.) varrják össze és az egyéb 
kárpitos munkákat végzik. A eipészmű-
helyben a jelmezekhez szükséges cipő
ket javítják és készítik, a diszletfestŐ-
ben a díszleteket rajzolják, festik, majd 
vágják ki az előírás szerint, a kelléktár
ban a darabokhoz szükséges kellékeket, 
(rekvizitumokat) osztályozzák és szerzik 
be, — a hangszer javítóban a hangszere
ket gondozzák, végül a könyvtárban a 
darabok szerepeit és a szükséges kottá
kat készítik elő és másolják le. Minden 
műhelynek van vezetője, ki irányítja az 
üzemet és felel érte. (Tiszay Andor.) 

Színházi orvos, jílinden színháznak 
van orvosa, aki legtöbbnyire honorárium 
nélkül, csak tiszteletjegyért működik, 
ingyen kezeli a színház tagjait, sőt gyak
ran orvossággal is segíti azokat, min
den előadáson jelen van, ha netán hirte
len orvosi beavatkozásra lenne szükség. 
A legönzetlenebb emberbarátok, kik lel
kiismeretes készséggel látják el a szín
ház pacientúráját. (A fővárosi Sz. ügye
letét a próbatáblán szokás publikálni.) 

Színházi protekció. Olyan támogató 
pártfogás, amely valamely szei-ző, szí
nész, színigazgató, vagy színésznő érde
kében érvényesül. Ez a legutóbbi a leg
veszedelmesebb : rettenhetetlen, lerázha
tatlan, oroszlánszívű és rókafurfangos-
ságú; földalatti tűz táplál ja . , . 

Színházi ruhatár. Minden nagyobb 
színháznak van saját ruhatára, amelytte 
a lejátszott darabok jelmezeit helyezi el. 
Évek alatt azután ezen ruháknak a szá
ma annyira felnövekedik, hogy az új da
rabokhoz a jelmezek egy része már a 
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Színházi szabályzat Színházi titkár 

régi jelmezek átalakításából kerül ki. A 
színházi ruhatár vezetője a fŐruhatáros, 
míg a ruhatárosok esténként egyúttal 
Öltöztető szabók is. A nagyobb fővárosi 
színházakban 5-6 ezer darabból áll egy-
egy ruhatár-anyag. A vidéki színtársu
latok közül ujabban nagy ruhatárral ren
delkezett : Nagy Vincze, Leszkay András, 
Krecsányi Ignác, Makó Lajos, Aradi 
GerŐ, Somogyi Kárciy, Janovics Jenő 
stb. 

Színházi simbályzat. Budapest sz.-
főváros 1880-ban szinibizottságot kül
dött ki, mely az év vá/ére kidolgozta ja
vaslatát a szinügy rer.dezése érdekében. 
A tervezet életbe is lépett; főbb pontjai: 
a főváros területén rendes színielőadá
sok kizárólag e célra épített és a tör
vényhatóság által színházul engedélye
zett helyiségekben tarthatók. Színház 
építésére, illetőleg nyitására csak ma
gyar állampolgár, vagy hazánkban szé
kelő oly jogi személy nyerhet engedélyt, 
amelynek tagjai magyar honpolgárok. A 
szinháznyitási engedély: dologhoz kötött 
jog, nem gyakorolLató az ingatlannak 
tulajdonától elválasztva. A jogtulajdo
nos személyében történő minden válto
zás (az engedélykivonatban kiteendö 
időtartam alatt) a tvhatóságnál -beje
lentendő, s az új tulajdonos magyar ál
lampolgársága okiratilag igazolandó. 
Ha a színház elemi csapás útján elpusz
tul s a tulajdonos legfeljebb 3 év alatt 
föl nem építi: az engedély megszűnik. 
Az engedély díjhoz van kötve: a tulaj
donos még köteles évente bizonyos 
számú jótékonycélú előadásokat is tar
tani. Az előadások tartására a fŐv. 
tanács külön engedélye szükséges, 
csak oly magyar honpolgár kap
hatja, ki a belügyminisztertől szín
házigazgatói jogosítványt kapott s aki
nek egyénisége erköícsi és anyagi bizto
sítékot nyújt az iráat, hogy vállalkozá
sának megfelelni képes lesz. A színielő
adások megkezdése, valamint beszünteté
sük, a rendőrségnek bejelentendő. A 
társaskörök vagy műkedvelők által ren
dezett előadások nem esnek ez intézke
dések alá; színházon kívüli szavalat!, 
dal- és hangverseny a rendőrség
nek bejelentendő. 

Színházi szabó. (L.: öltöztető szabó.) 

Színházi szezon. (L.: Színházi évad.). 

Színházi szünet alatt értjük a színhá
zak olyan kényszerű, hivatalos vagy szo
kásos szünetét, amikor a színházépüle
tet egy, vagy több napra bezárják és ott 
előadásokat nem tartanak. A legismer
tebb szünet a nyári szünet, ami hazánk
ban általában június közepétől augusz
tus végéig szokott tartani, a nagy nyári 
meleg alatt, amikor a közönség egyik 
része nem szívesen jár színházba, a má
sik része pedig már oiutazott nyaralni. 
Ilyenkor csak a szellős nyári színházak 
vannak nyitva. A másik két ismert szü
net a december 24-i, karácsonyesti és a 
husvételötti, nag3^ántek esti szünet, 
amikor hazánkban sehol sincs előadás. 
Kényszerű szünetek alatt azon szünete
ket értjük, amelyek uralkodó halálakor, 
nagy tűzvész esetén, háború kitörésekor, 
vagy járványos beteg,?égek fellépése ese
tén szoktak, rendszerint hatósági intéz
kedésre bekövetkezni. Ilyen szünetek 
alatt a színészek tenaészetesen pihenni 
szoktak. A régi jó viJágban a tíz hóna
pos, megfeszített munka után, a nyári 
szünetet kizárólag pihenésre fordítot
ták. A világháború óta azonban — saj
nos — a legtöbb eseiben nem tehetik 
ezt. A mai gazdasági viszonyok alatt a 
színész a nyári szünetet nem pihenésre, 
hanem ujabb munkaalKalmak keresésére 
fordítja. Ilyenkor alkalmi staggione tár
sulatokba verődve vidéken turnézik, 
szerepel a rádión, esetleg filmen, vagy 
külföldi vendégszereplésre indul. Van
nak színészek, akik így a nyári szünet 
alatt többet keresnek, mint télen, a fő
szezonban. (Tiszay Andor.) 

Színházi titkár: a színház adminiszt
ratív ügyeit intézi, vidéken pld. a szín
házi bérleteket gyűjti, a színházi helyi
ségbérlését, a szükséges engedélyek 
megszerzését intézi, stb. A titkár az 
igazgató jobbkeze — nagyon gyakran 
balkeze. Ő az Összekötő kapocs tag és 
igazgató, színtársulat és közönség kö
zött, s gyakran a legnagyobb politikus
hoz méltó diplomata-ügyességgel intézi 
él a fennforgó differenciákat. A jó tit-
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Színházi törvényszék Színházi városnak 

kárban mindenki bízik, csak ő nem bízik 
senkiben. A tagokat szemtŐl-szembe a 
sárga földig pocskondiázza, a közönség 
előtt égigmagasztalja és dicséri. 0 a 
mindenki barátja, iiúndenek titkának 
letéteményese, aki ezekkel a titkokkal 
alkalomadtán nagyon ügyesen tud élni. 
Ha a színház jól megy, abból magának 
erkölcsi tőkét kovácsol, ha baj van, mm-
denki az oka, csak ö nem. 

Színházi törvényszék. Az az intéz
mény, mely a fegyelmi vétségeket meg
bünteti. Minden színházi évad kezdetén 
a társulat szavazás útján választja bí-
ráit, az elnököt pedig időről-időre az 
igazgató jelöli ki. Renaszerint a hó köze
pén ül össze a színházi törvényszék, mely 
az elnökkel együtt három tagból áll. 
Ezek közül egy vezeti a jegyzőkönyvet 
is. (ítéletük ellen az Öttagú bírósághoz 
fellebbezhet a vádlott. Vidéken az ötös 
bíróság döntése ellen még a központi ta
nácsnál kereshet jogorvoslást a színész.) 
A vádat a rendező, illetve ügyelő kép
viseli, de sokszor előfordul, hogy az igaz
gató is vádat emel valamelyik tagja 
ellen. Az összes feiek meghallgatása 
után a bíróság zárt értekezleten dönt; 
ítéletét az arra szolgáló törvényszéki 
jegyzőkönyvbe írja, melybe az érdekel
tek bármikor bepillantást nyerhetnek. 
A fővárosban a „"Budapesti Színészek 
Szövetsége" karöltve a „Színigazgatók 
Szövetségé"-vel állapította meg azokat a 
paragrafusokat, melyek szerint a bíró
ság kimondja a büntetést. Vidéken az 
Országos Színészegyesület törvényei 
irányadók, A büntetés leg"SÚlyosabb 
esetben a színháztól való elbocsátásra 
szólhat, egyébként p^dig a fizetés bizo
nyos százalékának színházi törvény által 
előírt levonását, elvesztését jelenti. Az 
Országos Szinészegyesület tagjai peres 
üggyel világi bírósá^íi oz csak akkor for
dulhatnak, ha ezt az egyesület tanácsa 
megengedi. Gyakrabban előforduló vét
ségek: a próbáról való lek^és, hanyag 
működés, szerep nem-tudás; ritka eset, 
delegsúlyosabb büntetést von maga után, 
ha valaki az előadástól lekésik vagy le
marad. A büntetáspénzeket a színész-
nyugdíjalap javára fordítják. Az dsö 
színházi törvényeket 1792-ben állapí

tották meg a pest-budai magyar játszó
társaság számára, melyek 24 §-ból állot
tak. Az Orsz. Szinészegyesület törvényei 
megjelentek 1884 márc. közepén. AU 34 
sűrűn írott oldalból és 150-nél több §-t 
tartalmaz. (V. ö. Játék -Szín Regulái. 
Játszó személyek köí élességei. Játszó 
személyek törvényes cikkelye.) 

Színházi tröszt, (trust, ang.) — több 
színházi vállalatnak vagy színháznak 
gazdaságilag közös vezetés alá való tö
mörülése. Célja a szabad verseny kikü
szöbölése, a színházi műsorok koncent
rált irányítása, a helyárak, írói és szí
nészi fizetések közös szabályozása, mér
séklése. Miután takarékossági és gazda
sági szempontjaival mindig a személyzet 
redukálására, minél teljesebb kihaszná
lására és a kiadások és fizetések mérsék
lésére törekszik és nagy hatalmával erre 
képes is, ép ezért a színészek szempont
jából nem kívánatos alakulatok, amint
hogy a színészetnél is csak a szabad ver
seny teremthet egészséges állapotokat, 
úgy a színészek, mint a közönség szem
pontjából. Hazája A-nerika. Nálunk a 
megszűnt Unió színhüzüzemi és színház
építő r. t. (L. 0.) tekinthető ilyszerű 
alakulatnak és Ben Biumenthal amerikai 
ízű kísérletezése említendő. 

Színházi ügynökség. (Lásd: Irodalmi 
ügynökség.) 

Színházi váfesztott-bíróság szüksége 
akkor forog fenn, ha a színész igazgató
jával szemben szerző Jés-szegést követ 
el. Ilyen esetben a választott-bíróság fel
adata megállapítani a szerződésszegés 
jogos V. jogtalan álláspontját. A szín
házi V. b. határozatának köteles magát 
mindkét fél alávetni. 

Színházi városnak általában az olyan 
várost szokták színészi körökben ne
vezni, amelynek jó színházi közönsége 
van. Sok olyan város létezik, ahol a szí
nészet nem tudott boldogulni, míg nem 
akadt olyan igazgató, aki a közöny jég
páncélját megtörve, közönséget tudott 
teremteni előadásai"al s az eddig rossz 
helynek ismert városból „színházi vá
rost" nem teremtett. Ilyen pl. Kispest, 
hol töbször próbálkoztak közönséget te-
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Színházi vigalmi adó Sziliházjegyiroda 

remteni, de ez csak a íegujabb időkben 
sikerült Miklóssy színigazgatónak. 

Színházi vígalmi adó. A háború utolsó 
éveiben keletkezett hazánkban mint köz
vetlen pénzforrása a fővárosnak, az ak
kori rendkívüli kiadá'sokra. Első ízben 
15% volt a vigalmi adó, majd 1924-ben 
10%, 1928-ban 7.5%, végül 1929—30-ig 
1.5%. A különböző mulatóhelyeknél, ahol 
asztalok is voltak a nézőtéren, először 
30, majd az utóbbi években már csak 
15% volt a vigalmi adó. Ugyancsak más 
elbírálás alá tartozt&k az alkalmi hang
versenyek (25—10%) és a táncelőadá
sok, (25—15%) adói. A vigalmi adó 
feltalálásával együtt járt a forgalmi adó 
kivetése is, amelynél nem nézték azt, 
hogy művészi vagy csak üzleti produk
cióról volt szó, hanem szigorúan kive
tették minden esetben 2% adóját a 
bruttó bevételnek. A vigalmi adónál is 
a % minden esetben a bruttó bevételből 
számíttatott. (Tiszay Andor.) 

Színházi vonat. Már ismert volt 1864-
ben, midőn Jan. 9-én a Budai Színkör a 
székesfehérvári közönség részére hozzá
férhetővé tette az „Ördög pilulái" elő
adását. („Sürgöny", — 1864 jan. 1.) 

Színházi zsűri (jury) a régi színházi 
szerződések egyik legodiózusabb intéz
ménye. Jogot adott a szerződtető igazga
tónak, hogy a szerzí^déses idő első he
teiben azon esetben, ha valamely tag a 
hozzáfűzött várakozásoknak meg nem 
felelt, e tagtól megszabadulhasson. A 
vitás ügyben az iga-^gató és kifogásolt 
tag 2—2 megbízottja egy elnök vezetése 
alatt, kinek pártatlannak kellett volna 
lennie, ítélkezett. Elgondolásában nem is 
tehető kifogás ellene, mert hiszen való
ban méltánytalan, hogy egy tag, aki
nek képességei nem felelnek meg, min
den felmondás lehetősége nélkül ter
helje egy évig az igazgató kiadásait, fő
leg, amikor a helyét egy másik megfe
lelő taggal pótolni is kell. Sajnos, azonban 
az intézménnyel űzött visszaélések, me
lyeket a múltban sohasem lehetett meg
akadályozni és alkalmasint a jövőben 
sem lehetne, arra indította a színészek 
közgyűlését, hogy a zsűrit megszün

tesse. A zsűri tagjai — nagyobbrészt az 
igazgatótól függő helyzetben lévén — 
majdnem mindig — sokszor jobb meg
győződésük ellenére — az igazgató ja
vára döntöttek, akit a döntés provokálá-
sánál nem mindig a művészi szempon
tok vezettek. Nagyon sokszor előfordult, 
hogy dy tagot, akit a zsűri meg nem 
felelőnek találván, szerződéséből elmoz
dított, az igazgató a zsűri döntése után 
kisebb fizetéssel újból szerződtetett, 
úgy, hogy nyilvánvaló volt, hogy az igaz
gató nem találta m.̂ g nem felelőnek a 
kifogásolt tagot, csak kényszerhelyzeté
vel és szégyenkezésévtíl visszaélve, fize
tését akarta ily jogtalan úton lejebb 
szorítani. Szinte fel sem sorolható az a 
számos mód, mellyel az igazgatók a zsűri 
kikötésével visszaéltek. Körülbelül 25 év 
előtt törölték el a zsűrit. Mint javaslat 
most is mindig újra vissza-visszatér a 
színészek közgyűlésén, de ép a sok is
mert gyászos eset és súlyos visszaélés 
miatt alig hihető, hogy ez a jövőben va
laha még törvényerőre emelkedjék. — 
Ujabban Budapesten szokás lett a zsűrit 
választott bírósággal helyettesíteni: az 
igazgató is, az illető színházi tag is vá
laszt egypár egyént, a kik összeülnek a 
vitás ügy elintézésére. 

Színházjegy: a színielőadás megtekin
tésére jogosító igazolvány. Ez az igazol
vány lehet szelvény- vagy kártyaalakú. 
Gyakori eset, hogy színlap vagy műsor 
helyettesíti a Sz.-t. Az utóbbit különö
sen műkedvelő és zártkörű előadások 
megtekintésénél használják. (V. Ö. Bil
iét.) 

Színházjegy elővétel. (Lásd: Elővétel.) 

Szinházjegyiroda. Azon üzletek, ahol 
a színházak jegyeit árusítják. Ilyen cé
gek Budapesten: Bárd Ferenc és Test
vére, Harmónia, Eózsavölgyi és Társa, 
Központi Színháziegyiroda, Színházi 
Élet üzlete, Harmoa László és Társa, 
Hohonczy Hka, Breuer nővérek, Az 
Est kiadóhivatalai, Hungária fürdő, Cso-
may Kálmánné, Andrássy színházjegy-
iroda, Aurora, Budai-esti Hírlap és Kon
cert-jegyiroda stb. (Az első Sz.-t Faiudi 
Gábor alapította, Budapesten.) 
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Szinbázjegy-pénztár Sziniévad 

Színházjegy-pénztár, A színház elő
csarnokában levő (egy vagy több) helyi
ség, ahol a szinieiőaJásokra szóló jegye
ket árusítják, legtöbbnyire d. e. 10-töl 
l-ig és d. u, 3-tól az előadás kezdetéig. 

Színházjegyüzérdk. A háború vége 
felé, a szintSzkonjuktura tertején, buk
kant fel a színházi életben a jegyüzér 
típusa. Ezek nagyban vásároltaJc össze 
színházjegyeket s később magas ázsió
val adtak túl rajta. Volt rá eset, hogy az 
egjrik premier zsölyéiért tizenöt-husz-
ézer koronát is elkértek. A rendőrségnek 
razziák alkalmával sikeriüt a Sz.-et le
fülelni. A Sz.-t francia szóval azsiotőrök-
nek is nevezik, mert ázsióval, azaz rá
adással („felárral"), nyereséggel dolgoz
nak. 

Szinháznyitási engedély, (Lásd: Szín
házi szabályzat.) 

Színház-utca. A fővárosban a Várban 
van. (Szent György-tór 2. számtól Dísz
tér 15, számig terjedő vonalban.) 

Szinházüzem Részvénytársaság. Ez a 
neve annak a társaságnak, amely ujab
ban a Vígszínházát kezeli. (Lásd: Víg
színház címszót.) Társvállalata a Fővá
rosi Színház Részvénytársaság. 

Szinházvizsgáló Bizottság, a főváros
ban a III. ügyosztályba tartozik; fela
data, hogy a meglevő és megnyitandó 
színházak tűzbiztonságára felügyeljen. 
Elnöke a fővárosi tanács iparrendészeti 
ügyosztályának vezetője. Tagjai: a köz-
^ítményi bizottmányból a tanács által 
kinevezett 3 szakértő tag, a tüzoltófő-
parancsnok, az illető kerületi elöljáró, s 
az építési felügyelő mérnök. Ülésein és 
eljárásaiban a főkapitányság egy tiszt
viselője is résztvesz. Fdadata minden 
hónapban egyszer a színházakat meg
vizsgálni. 

Színielőadás. Valamely színpadi mö-
nek színpadon vagy színpaddá alakított 
helyen megfelelő előkészítés (próbák, 
stb.) után játszó személyek (színészek, 
vagy műkedvelők) által való bemuta
tása. A szereplők a szöveget jól megta
nulják, a rendező gondosan betanítja és 

összehangolja a színjátszókat, az ügyelő 
felvigyáz az előadás pontos és fennaka
dás nélkül való legördülésére, a súgó pe
dig segíti a szereplöket a szöveg hű és 
folyékony elmondásában. Csak ott lehet 
szó a színielőadások művészi értékelé
séről, ahol fenti előfeltételek együtt 
megvannak. Az előadás kezdetére az 
ügyelő adja meg a jelt csengő- vagy 
gongjelzéssel. Színielőadás alatt a szín
padon csak az előadásban résztvevők éa 
hivatalos személyek tartózkodhatnak. 
Hivatalból van jelen a tűzoltó, a néző
téren a rendőrség kirendelt képviselője 
ügyel fel. Az előadás idejét tekintve: van 
délelőtti előadás (matiné), délutáni elő
adás (legtöbbször mérsékelt helyárak 
mellett), esti és éjjeli előadás. Az alkal
mat tekintve van: gyermek-, ifjúsági-, 
katonai-, klasszikus-, dísz-, jótékony célú-, 
munkás-, ingyen- és van rendkívüli elő
adás is. Ha valamely darab megszakítás 
nélkül sokszor kerül színre sorozatos v. 
ensuite előadás. A színielőadások meg
hirdetésére a napilapok kommünikéi és 
hirdetései, színházi újságok és színlapok 
szolgálnak. Régebbi nevei: játék, theát-
romi játék, stb. 1921. febr. 15-ike óta a 
fővárosban az előadás megkezdése után 
nem szabad a nézŐtéire bemenni, hogy 
a későn jÖvŐk a pontos színházlátogatók 
zavartalan élvezetét ne háborgassák. 
A nyilvános és előadási főpróbák a ren
des előadások szerint folynak le. Külö
nös alkalmak és szempcntok alapján elő
fordulnak néha szabad ég alatti előadá
sok is. (L. o.) Az előadás menetéi*e ha
tással van a közönség hangulata is, 
melynek befolyása alól az előadó nehe
zen tudja magát kivonni. Fővárosi elő
adásaink a világviszonylatban is elismer
ten művészi értékűek és vidéki színésze
tünk is mindig legjobb tudása szerint 
igyekezett, hogy szerényebb eszközei 
mellett is minél tökéictesebb szinielŐ-
adásokat produkáljon. 

Szmiemlény. Régi magyar kifejezés a 
mai „almanach^' szó helyett. (V. ö. Al
manachok.) 

Sziniévad v. színházi szezon. A aze-
zonnyítástól a szezonsárásig terjedő idŐ. 
A fővárosban rendesen szept. hónaptól 
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Színigazgató 

május hó végéig tai-t, a vidéki állomá
sokon igazodik a sziniársulat működésé
hez, érkezéséhez. Az állomáshely nagy
sága szerint hol rövidebb, hol hosszabb. 
A kőszinházakkal rendelkező varosokban 
rendesen téli szezon van, a színkörökkel 
bíró városokban v. azokban, melyeket 
nyaralók látogatnak inkább, nyári a sze
zon. A színigazgatónak mindenesetre 
ajánlatos kiismerni, melyik az egyes 
állomásokon a legmegfelelőbb idő a szín
házi szezonban, mert ez sok helyen a 
helybeli gazdasági viszonyokkal is erő
sen Összefügg. így e ^ es mezőgazdasági 
helyeken az aratás utáni idÖ, pl. Nagykő
rösön az uborka-szedés utáíii, Pomázon 
a cseresznyeérés utáni idő a jó színházi 
szezon. (A Sz. kifejezés elődje a „Játék
idő", némely régebbi újság alapján.) 

Színigazgató, (a latin: „scenarium 
direetor"-ból. Az az egyén, aki színtár
sulat vezetésére az Orsz. Szinészegyesü-
let igazgató-tanácsa ajánlata alapján a 
kultuszminisztertől engedélyt nyert. Az 
engedély elnyeréséhez szükséges, hogy 
az illető folyamodó az Egyesület tanácsa 
által megkívánt kauciót az Egyesület 
pénztárába befizesse; megfelelő tőke és 
színházi felszerelés felett is kell rendel
keznie és az Egyesület tagja kell, hogy 
legyen. A színigazgatók kötelességeit az 
Egyesület és Nyugdíjintézet szabályai' 
határozzák meg. Az első magy. színigaz
gató: Kelemen László (Budán), Kolozs
várott a Fejér testvérek voltak; utóbb 
Pesten és Kolozsvárott intendáns került 
a vezetés élére, alatta egy színész 
lett igazgató. 1795-ben Kocsi Patkó 
János a kolozsvári színház vezetője, 
lS05-ben: Ernyi Mihály, 1809-ben pedig 
Wántza Mihály stb. Vidéken igazgató 
volt 1810-ben: Benke József; 1814-ben: 
Lángh Ádám János; 1815-ben Balogh 
István; 1816-ban: Murányi Zsigmond; 
1818-ban: Kílényi Dávid; 1820-ban: 
Pergő Celesztin; 1821-ben: Horváth Jó
zsef; 1824-ben: Komlóssy Ferenc; 1825-
ben Megyeri Károly; 1828-ban: Ballá 
Károly stb. 1842-ben színigazgató volt: 
KŐrössy Ferenc, Ujfalussy Sándor, Baky 
Gábor, Kílényi Dávid, Pályi Elek, Ballá 
Károly, Fekete Gábor, Komlóssy József, 
Hetényi József, Bács Károly; tíz év 

múlva, 1852-ben: Havi Mihály és Szabó 
József, Kaczvinszky János, Latabár 
Endre, Hídassy Elek, Pósa Mihály, Fe-
leky Miklós, Chiabay Pál, Laczkóczy 
Ferdinánd, Köszeghy Endre, Szabó Ká
roly, Szuper Károly, Pázmán Mihály, 
Tóth István, 8 év múlva, 1860-ban: AI-
bisi László, Buday József, Futó János, 
Hubay Gusztáv, Keszy József, Győrffy 
Antal, Kocsisovszky Jusztin, Molnár 
György, Nyiry Kerék György, Pozsonyi 
Alajos, Reszier István. 1870-ben ismer
tebb igazgatók nevei: FoUínusz János, 
Völgyi György, Gerő Jakab, Fehérvári 
Antal, Csaby Imre, Aradi Gerő, Bokody 
Antal, Károlyi Lajos, Szegedi Mihály, 
Latabár Endre, Mannsberger Jakab, 
Miklóssy Gyula, Kétszery József, Sztupa 
Andor, Vezéry Ödön stb. — 1880-ban: 
Bényei István, Beődy Gábor, Bogyó Ala
jos, Csóka Sándor, GerŐffy Andor, Kre-
csányi Ignác, Lászy Vilmos, Mándoky 
Béla, Temesváry Lajos az ismertebb 
igazgatók. 1890-ben Ditrói Mór, Halmay 
Imre, Makó Lajos, Pesti Ihász Lajos, 
Polgár Károly, Somogyi Károly, Tiszay 
Dezső a híresebb új igazgatók. 1900-ban: 
Deák Péter, Komjáthy János, Kövessy 
Albert, Krémer Sándor, Leszkay And
rás, Relle Iván, Szálkai Lajos, Szendrey 
Mihály az ujabb direktorok. — 1910-
ben: Ballá Kálmán, Erdélyi Mihály, dr. 
Farkas Ferenc, Heves Béla, Kiss Árpád, 
dr. Janovics Jenő, Mariházy Miklós, Mik
lóssy Gyula, Molnár Gyula, Nádassy 
József, Palágyz Lajos, Szabados László, 
Zilahy Gyula neveível találkozunk. Női 
színigazgatók voltak: Déryné (2 hétig), 
Györgyné Nagy Lujza, Keresztély Já-
nosné, Nagy Paula, Lenkeiné, Erdélyi 
Marietta, Bokodyné Máthé Róza, Bács-
kay Julcsa, Özv. Tiszay Dezsőné, Özv. 
Makó Lajosné stb. — A vidéki színigaz
gatónak mindig kárt jelentett a keresz
telő, lakodalom, haláleset, temetés, disz
nótor, böjt, eső, szárazság, árvíz, fagy, 
Szilveszter-estéje, kánikula, nagy hideg, 
járvány, követválasztás, háború, tűzeset, 
zsidó ünnep, név- és születésnap, far
sang, szüret, aratás, kukoricatörés, pa
noráma, cirkusz, komédiás-előadás, na
gyon kellemes idŐ, nagy sár, közönség
nek pártokra szakadása stb. (V. Ö. Társ
igazgató.) (Erődi Jenő.) 
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Színigazgatók színházi felszereléseit Sziniirodalom 

Színigazgatók színházi felszereléseit 
és jelmeztárát egy 1886 ápr. 18-iki ki
rályi táblai Ítélet szerint nem lehet adós
ság miatt végrehajtás alá vonni. 

Színigazgatók Szövetsége. (Vidéki) 
Megalakult 1904 február 9-én, Budapes
ten. Elnökké megválasztották Krecsányi 
Ignácot, ügyvivő alelnök lett Komjáthy 
János, jegyző Nádassy József. Választ
mányi tagok: Somogyi Károly, Makó 
Lajos, Mezei Béla, Ballá Kálmán. Pótta
gok: Szendrey Mihály és Krémer Sán
dor. (Megszűnt.) 

Szini Gyula, író hírlapíró, sz. 1876 
okt. 9.-én, Budapesten. Ugyanitt vé
gezte középiskoláit is. 1901-ben a „Pesti 
Napló" színikritikusává hívták meg. 
Eredeti színművei: „Fekete pásztor", 
idill 1 felv. Bem. 1917 okt. 13. Modem 
Színpad. — „Ikercsillag", színmű 3 felv. 
Bem. 1923 jan. 6. A „Színház" c. iro
dalmi színpadon, a Helíkon-ban. — 
„Láva", dr. 3 felv. Társsz.: dr. Forró 
Pál. Bem. 1924 dec. 14. Forgács Rózsi 
Kamaraszínházában. — Színműfordítá
sai: „A diáktündér", diákszinmű 4 felv. 
Irta: Wittenbauer Ferdinánd. Bem. 1906 
szept. 14. Városligeti Nyári Színkör. — 
„Salome", színmű 1 felv. írta: Oscar 
Wilde. Bem. 1907 márc. 20. Előadta a 
Vígszínház. —• „Ingovány", színmű 3 
felv. írta: Pierre Wolff. Előadta a Víg
színház, 1907 okt. 25. — „Passe-par-
tout", színmű 3 felv. Irta: Georges 
Thumer. Bem. Nemzeti Színház, 1909 
ápr. 16. — „A mosolygó asszony", tragi
komédia 2 felv. I r ta : Denys Amiel és 
André Obey. Bem. 1922 szept. 22. Bel
városi Színház. — „A fogadósné", vj. 3 
képben. Irta: Cario Goldoní. Bem. 1924 
márc. 14. Vígszínház. — „Szeretni!" vj, 
3 felv. Irta: Paul Géraldy. Bem. 1924 
dec. 5. Eenaissance Színház. — „Szon-
kin és a főnyeremény", tragikomédia 3 
felv. Irta: Szemjon Juskevics. Bem. 1925 
okt. 1. U. o. — „X. Y. és neje", minden
napi történet 3 felv, I r ta : Denys Amiel. 
Bem. 1926 jan. 9. Belvárosi Színház. ~ 
„Az ismeretlen katona", dr. 3 felv. Irta: 
Paul Raynal. Bem. 1926 okt. 30. u. o. 

Színi hirdetmény. A színlap elneve
zése a „Regélő" 1842 jul. 7-iki száma 
szerint. (V. ö. Színlap.) 

Sziniirodalom (színészi értelemben), 
mindazon írások, könyvek, sikkek stb. 
összessége, amelyek a színészettel, szín
paddal és szinpadtörténettel, theátrálís 
szokásokkal, dramaturgiával, színikríti-
kával és egyebekkel foglalkoznak. Színé
szettel és színésztörténettel foglalkozó 
munkákat, cikkeket és könyveket, jeles 
esztétikusainkon kívül, a következő szí
nészek és rendezők írtak: Bárdi Ödön, 
Bárdos Artúr, Bártfai Paczona Antal, 
Császár Imre, Deréki Antal Egressy Gá
bor, Erődi Jenő, Faragó Ödön, Ferenczí 
Frigyes, Gál Gyula, Gellért Lajos, He
gedűs Gyula, Hevesi Sándor, Ivánfi 
Jenő, Jászai Mari, Janovics Jenő, Kre
csányi Ignác, Kürthy György^ Molnár 
György, Molnár László, Nagy Adorján, 
Németh Antal, Pataki József, Paulay 
Ede, Rakodczay Pál, Somlár Zsigmond, 
Szigeti József, Tiszay Andor, Vidor De
zső és Vezéry Ödön. De ujában számos 
cikket írtak a következő színészek és ren
dezők is: Andai Ernő, Somló István, 
Doktor János, Vaszary János, Baló Ele
mér, Erődi Jenő (lexikonunk anya
gának 25 év óta gyűjtője), Fedák 
Sári, Zílahy Gyula, Balassa János, 
Rónai Géza, Szerémy Zoltán, Ko
vács Andor, Sándor József, Barótí Jó
zsef, Ódry Árpád, Stella Gyula, Sólyom 
Lajos, Hont Ferenc, Ditrói Mór, Heger 
düs Tibor, stb. Önéletrajzokat, naplókat 
és visszaemlékezéseket a következő szit 
neszek irtak még a fentieken kívül: 
Alapi Nándor, Arányi Dezső, Balogh 
István, Báthory Románcsik Mihály, 
Blaha Lujza, Bogyó Alajos, Déryné, Eg
ressy Ákos, -Faludi Antal, Gabányi Ár
pád, Gere Zsigmond, Gyöngyi Izsó, Hol-
lósy Mihály, Kassai Vidor, Kendy Gusz
táv, E. Kovács Gyula, Pálmay Ilka, 
Szentgyörgyi István, Szuper Károly, Új
házi Ede, Zöldi Márton, Gyárfás Dezső, 
Mándoky Béla, Veress Sándor stb. Szá
mos színházi vonatkozású cikket és 
könyvet írtak neves esztétikusaink kö
zül: Ambrus Zoltán, Alexander Bernát, 
Bajza, József, Benedek Marcell, Bálint 
Lajos, Badics Ferenc, dr. Barna János, 
Bárdos Arthur, Béldi Izor, Bayer József, 
Brankovícs György, Benyovszky Károly, 
Beöthy Zsolt, Cserhalmi Hecht Irén, 
Czeke Marianne, Császár Elemér, 
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Szinijegy Sziiiikerületi rendszer 

Csathó Kálmán, Ferenczy Zoltán, 
Gyulai Pál, Galamb Sándor, Har
sány! Kálmán, Haraszti Gyula, Hevesi 
Iván, Heinrich Gusztáv, Honti Rezső, 
Incze Henrik, Jókai Mór, Kárpáthy 
Aurél, Kádár Jolán, Keszler József, 
Kertbeny Benkert Kái*oly, Névy László, 
Márkus László, Lugosi Döme, Porzsolt 
Kálmán, Pünköati Andor, Rédey Tiva
dar, Rákosi Jenő, Radó Aiital, Relle Pál, 
Rexa Dezső, Schöpflin Aladár, Sebestyén 
Károly, Szász Károly és Zoltán, Szigli
geti Ede, Szerb Antal, Szini Gyula, Szin-
nyei József, Silberstein Ötvös Adolf, 
Szüry Dénes, Váll Béla, Váradi Antal, 
Verő György, Vérteay Jenő stb. 

(Tiszay Andor.) 

Számjegy. — belépőjegy. (L. o.) A 
„Hölgyfutár" e szóról ezeket írja: „Sze-
benben a Follinusz-féle dalszinész-társu-
lat óriási hatással adja a „Prófétá"-t. A 
fölemelt árak és folytonos ismételteté
sek dacára is a szinijegyekért valóságos 
verseny foly". (1854. 196. szám.) 

Sziniképezde, a mai Magy. Kir. Szin-
müvészeti Akadémia (L. o.) neve a köz
nyelvben, 1880 táján. 

Szimkerületi rendezer. Célja az ország 
azinikerületeit úgy beosztani, hogy a 
színtársulatok egymással és egymástól 
megférve működjenek, kellő anyagi tá
mogatás mellett, hazai kultúránk elő
nyére és színészetünk javára. A Sz. esz
méje elsőízben az 1877-iki szinészkong-
resszus alkalmával vetődött fel, mikor 
elvileg elfogadták a megvalósítását. Az 
1878-iki kongresszus azt egyhangúlag 
elfogadta és 1879 okt. 1.-én a rendszer 
életbe is lépett. A háború előtti években 
(1905 ápr. havától) a kisebb igazgatók 
u. n. területi-rendszer alapján működ
tek, annak nyomán, hogy az egyes kerü
leti igazgatók a nekik beosztott városo
kat nem látogathatták meg, mivel bősé
gesen el voltak látva városokkal. 1929— 
SO-ban a kerület-beosztás a következő: 
1. Alapi Nándor: Drámai staggione. Ér
vényes az ország egész területére. 2. 
Szentiványi Béla: Drámai staggione. Ér
vényes az ország egész területére. 3. 
Szeged városa: Szeged, Makó. 4. Deák 

Ferenc: Pápa, Székesfehérvár, Szombat
hely, Kecskemét. 5. Fodor Oszkár: Baja, 
Nagykanizsa, Pécs, Győr. 6. Gulyás 
Menyhért: Nyíregyháza, Sátoraljaúj
hely, Kaposvár, Cegléd, Mátészalka, 
Halas. 7, Kardoss Géza: Debrecen, Eger, 
Szolnok, Ózd, Berettyóújfalu. 8. Kiss 
Árpád: Békéscsaba, Orosháza, Szarvas, 
Szentes, Sopron, Mezőhegyes. 9. Sebes
tyén Mihály: Miskolc, Gyula, Hódmező
vásárhely. 10. Miklóssy Imre: Eszter
gom, Kispest, Újpest, Veszprém, Tata
bánya, Pesterzsébet. 11. Radó Béla: 
Szekszárd, Zalaegerszeg, Kőszeg, Tata-
tóváros. Mosón, Magyaróvár, Tapolca. 
Kalocsa, Félegyháza, Csongrád, Rákos
palota, Hatvan, Abony. 12. Szabó Fe
renc: Dombóvár, Bonyhád, Siklós, Szi
getvár, Barcs, Csurgó, Nagyatád, Mar
cali, Csonia, Siófok, Kapuvár, Balaton-
füi-ed. Tolna, Sümeg, Keszthely, Mohács. 
13. Halmi Jenő: Nagykőrös, Salgótar
ján, Kisvárda, Kisújszállás, Vác, Kar
cag, Jászberény, Hajdúböszörmény, Haj
dúnánás. 14. Tarr Béla: Hajdúszoboszló, 
Vásárosnamény, Püspökladány, Nyír
bátor, Fehérgyarmat, Ujfehértó, Hajdu-
dorog, Nagykálló, Csenger, Mándok, 
Nagyléta, Balmazújváros, Hajduhad-
háza. Derecske, Biharkeresztes, Sze
rencs, Sárospatak, Vésztő, Gyoma, Elek, 
Dévaványa, Bihamagybajom, Battonya, 
Endröd. 15. Deák Lőrinc: Mezöberény, 
Mezőtúr, Békés, Sarkad, Szeghalom, Tót
komlós, Turkeve, Gyöngyös, Pestszent-
lŐrinc, Füzesgyarmat, Rákosszentmi
hály, Körösladány, Szentendre, Buda
fok, Csepel, Törökszentmiklós. 16. Zilahi 
Lajos: Tokaj, Szikszó, Putnok, Mező
kövesd, Sajószentpéter, Edelény, Heves, 
Aszód, Abaujszántó, Mezöcsát, Tiszafü
red, Pásztó, (íödöllö. Jászapáti, Jászárok
szállás, Diósgj^ör, Kunmadaras, Kunhe
gyes, Jászkisér, Tiszapolgár, Büdszent-
mihály. Tiszalök, Abádszalók, Balassa
gyarmat, Szécsény, Kornádi, Dorozsma, 
Kistelek, Ujkécske. 17. Solti Ernő: Du
naharaszti, Soroksár, Kískunmajsa, 
Mindszent, Sashalom, Jánosháza, Csep-
reg, Ujkomárom, Budakeszi, Kisbér, 
Mór, Lengyeltóti, Vasvár, Devecser, 
Kiskörös, Szentgotthárd, Szabadszállás, 
Ftilöpszállás, Kunszentmiklós, Lajos-
mizse, Cinkota, Dunakeszi, Medgyesegy-
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háza, Magyarbánhegyes, Mezökovács-
háza, Celldömölk, Körmend, Rákoscsaba. 
18. Pethes Dezső: Sárbogárd, Sásd, Pécs
várad, Tamási, Tab, Enying, Zirc, Györ-
szentmárton, Zalaszentgrót, Báttaszék, 
Dunaföldvár, Bácsalmás, Kiszombor, Já
noshalma, Nagykáta, Vecsés, Pomáz, 
Tíszaföldvár, Nagytétény, Kunszent
márton, Bicske, Pestújhely, Adony, Mo-
nor. Sárvár, Kiskunlacháza, Ráckeve, 
Paks, FelsŐgalIa, Bánhida, Pilisvörös-
vár. 

Szini kritika, a mübírálatnak egyik 
fajtája, melynek rendeltetése: egy szín
padi műalkotás elemzése és tárgyilagos
ságra törekvő értékelése. A színpadi elő
adásnak két tényezője van: a költő al
kotása s a színész játéka. E szerint a 
szinikritikának is van irodalmi (a drá
mát elemző) s művészeti (a színpadi 
ábrázolást méltató) oldala. A szini kriti
kus bírálja a színpadon előadott drámát 
is, a színészek játékát js. Ez lényegében 
két különböző feladat s csak az foglalja 
őket egységbe, hogy mindakettő eszté
tikai értékek megállapítására irányul, 
A színi kritikusok nagy többsége nem 
mutat mindakét feladatra egyforma hi
vatottságot és készültséget, irodalmi 
műveltségük és elemző képességük ere
sebb, mint a színész játékára vonatkozó 
szakismeretük és mesterségbeli tudásuk. 
A színi kritikus legtöbb esetben felada
tának csak irodalmi oldalára vonatkozó
lag mondható szakembernek, a színészi 
alkotásra nézve a legtöbbször csak többé-
kevésbbé művelt dilettáns. Az, hogy a 
színi kritika túlnyomó részben irodalmi 
kritikusok kezében van, azzal a hátrány
nyal jár, hogy egyre kevesebb figyelem
ben részesítik a színészek munkáját. 
Régibb színi kritikusaink igyekeztek el
mélyedni a színészek ábrázolásába, gya
korlati ismereteik hiányát igyekeztek 
pótolni és gyakran külön tanulmányokat 
írtak egy-egy nagyhírű színészi ábrázo
lásról. A muIt század második felének 
nagy magyar színészeiről eléggé meg
bízható képet nyerünk az akkori színi 
bírálatokból, A mi korunk színészi ki
válóságairól hasztalan próbál a jövő 
ilyen képet nyerni korunk színi kritikái
ból. Pedig a színi kritikának egyik leg

szebb rendeltetése épen az volna, hogy 
amit csak átmenthet az írott szó segítsé
gével az utókor számára, örökítse azt 
meg a legtünékenyebb művészet alkotá
saiból, melyek a pillanattal együtt el
enyésznek. Egyébként magában a színi 
bírálatban is van valami a színész alko
tásának kérészéletűségéből. Csak kivé
telesen nagy színi kritikusok bírálatai 
jelennek meg könyvekbe Összeválogatva 
(ezeket is kevesen olvassák), a nagy 
tömeg napilapok és folyóiratok hasáb
jain a nappal együtt enyészik el s rög
tön elveszti érdekességét. A színi kri
tika ma már csak igen csekély mérték
ben szolgálja hivatását: hogy helyea 
irányba vezesse s művészi megértésre 
nevelje a közönséget, eszméltesse hi
báikra az írókat és színészeket, fejlessze 
ízlésüket és fokozza becsvágyukat. El
vesztette tekintete elÖl azt a nemes ren
deltetését, hogy segítségére legyen a kö
zönségnek és a színésznek egyaránt. A 
napisajtó fellendülésével jellegzetes ú j 
ság-kritikává formálódott, amely sebti-
ben, egyszeri látásra és hallásra készüU 
Régebben gyakran nem is az első elő
adás után jelent meg a bírálat, hanem 
több előadást is megnézhetett a bíráló 
s alaposan szólhatott hozzá a darabhoz; 
is, a színészek játékához is. Amennyit 
ma frisseségben és közvetlenségben, 
nyer a színi kritika, annyit elveszít ala
posságbán. Régebben egész színészi pá
lyákról, egy-egy színház munkásságá
nak hosszabb-rövidebb szakáról, egyes 
ciklusokról is készültek szini kritikák; 
ezek ma már egyre ritkábbak. A színi kri
tika legkezdetlegesebb formájában a gö
rög dráma virágkoráig vezethető vissza. 
A görög dráma, eltérően az ujabb kori
tól, agonális jellegű volt, azaz szerzőik 
versenyeztek vele. A versenyre ben3T3J-
tott darabokat elsőfokon egy hivatalnok, 
másodfokon öt versenybíró (dramatur-
gos) bírálta meg. Igazán azonban csak 
az újságírás föllendülése virágoztatta 
fel s juttatta nagyobb jelentőségre a 
színi bírálatot. Nálunk csak a XVIII. 
század végén indult meg a színjátszás; 
színi kritikánk még ennél is rövidebb 
múltra tekinthet vissza. Eleinte nem is 
gondolhatott igazi hivatásának betölté
sére., A színészet nálunk nemzeti közügy 

— 289 — 18 



Szini kritika 

volt s ezt jóakarattal és lelkesedéssel 
csak támogatni óhajtotta, nem pedig bí
rálni, amihez egyébként is hiányzott 
első színi referenseinkből az elméleti ké
szültség és a színpadi ismeret. Az elsÖ 
niagyar színjátszó társulat előadásairól 
már jelentek meg szűkszavú tudósítá
sok a bécsi Magyar Hirmondó-ban, de 
ezek csak kritikai szempont nélkül írt 
jelentések. Ugyanilyen szűkszavú beszá
molók szóltak a második pesti színjátszó-
társaság előadásairól is. A magyar színi 
kritika első kísérletei a budai Várszín
házban 1833-ban megtelepült kassai tár
sulat működéséhez fűződnek. A harmin
cas évek elején megindult egypár szép
irodalmi és divatlap, s ezek már terjedel
mesebb leveleket is közöltek vidéki tár
sulatok előadásairól. Ezek mellett a lel
kes áradozások mellett figyelemre mél
tatták a budai társulat előadásait is, me
lyekről a Honművészben Garay János, 
a, Rajzolatok-ban Hazucha Ferenc (Kel-
menfy László) írt. Az előbbi lelkes ma-
g-asztalással, az utóbbi felületes és döly
fös íeckéztetgetéssel szólt a kiváló erő
ket egyesítő társulat működéséről. Ezek 
a bírálatok indították meg „a magyar 
színi kritika Lessingjé"-nek, Bajza Jó
zsefnek ez irányú munkásságát, melyet 
a sizíni bírálat rendeltetéséről és helyes 
irányáról szóló eszmeébresztő vitákkal 
kezdett meg. Nem volt eredeti gondol
kodó, elvei Lessingre mentek vissza; de 
elődeinél több dramaturgiai ismerete 
volt, s szigorúan megállott elvei mellett. 
Bírálásaiban, mint elődeinél is, az elő
adás ismertetésének, a színész játékának 
jut a nagyobb rész, a darabról csak rö
viden szól. A Nemzeti Színház megnyi
tása indítja meg a rendszeres színi kri
tikát, melyben a színész játékának is
mertetése mellett egyre több tér jut a 
darab elemzésének s drámaelméleti kér
dések fejtegetésének is. A kor legna
gyobb hatású folyóirata, az Athenaeum, 
külön, állandó rovatot nyit a színház szá
mára „Magyar játékszini krónika" cím
mel. Rendszeresen beszámolót írt az elő
adásokról s nemcsak a színészek játé
kát méltatta figyelemre, hanem a dara
bokat is. Mivel Bajza ez időben a Nem
zeti Színház igazgatója, eleinte szerkesz
tőtársai, Vörösmarty és Toldy Ferenc 

írták a bírálatokat, az előbbi mint drá
mai, az utóbbi főként mint operai refe
rens. Az igazgatóságtól való visszavo
nulása után főként Bajza kezébe kerül a 
rovat vezetése, ki hét év alatt 300-nál 
több színi bírálatot írt. Bajza és Vörös
marty nevéhez fűződik irodalmunkban a 
hivatása magaslatán álló színi kritika 
megteremtése. Igazságérzetük és elvhű
ségük, alapos műveltségük és biztos íté
letük tette őket ei-re hivatottakká. Szi
gorú, de igazságos bírálataik jótékony 
hatással voltak színjátszásunk színvona
lának emelésére, az ízlés nemesítésére, 
elméleti kérdések tisztázására s fejlődő 
eredeti drámairodalmunk megerősödé
sére is. Bajza inkább tudományos ké
szültségével s színpadi ismereteivel vált 
ki; sokat foglalkozott pld. a rendezés, a 
műsor, a szereposztás kérdéseivel s ál
talán nagyobb súlyt vetett az előadásra, 
mint a darabra. Vörösmarty inkább a 
darabra fordítja figyelmét s ennek szép
ségeit művészi fogékonysággal érzi és 
emeli ki. Ö írányítja'eiőször a figyelmet 
a dráma legfontosabb elméleti kérdé
seire s legnagyobb mesterére, Shakes-
peare-re („Shakespeare jó fordítása a 
leggazdagabb széplíteratúrának is fölér 
legalább felével."). Uj irányba fordítja 
drámairodalmunkat, amennyiben ki
vonja az addigi egyoldalú német hatás 
alól s a francia romantikus drámát tűzi 
eléje mintaképül. De az operaének szö
vegének érthető előadását, sőt az ének
szólam és a szöveg egybe illését (hang
súly, szótag hosszúság dolgában) köve
telte. A színész játékában főként 
a jellemábrázolás érdekli s álta
lánosságban természetesebb játékmódra 
Ösztönzi színészetünket. Az Athenaeum 
példáját követte a többi szépirodalmi fo
lyóirat is. Színházi rovatukban rendsze
resen beszámoltak a színház eseményei
ről s behatóan igyekeztek tájékoztatni 
közönségüket az előadásokról. A negy
venes években mennyiség tekintetében 
nagyon meggazdagodik színi kritikánk, 
de színvonal dolgában nem mutat emel
kedést Bajza és Vörösmarty után. Az 
idősebbek közül Szontagh Gusztáv, a 
fiatalok sorából Henszlmann Imre és Er
délyi János válik ki. Szontagh minta
képe volt a ragyogóbb írói adomán3''okat 
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nem mutató, de alapos, becsületes és 
megbízható kritikusnak. Filozófiai mű
veltségénél fogva biztos felfogása volt 
az elméleti kérdésekre vonatkozólag s 
nyugodt tárgyilagossága bizonyságát 
adta annak, hogy nemcsak műbíráló, ha
nem müélvesŐ is volt egyszemélyben. 
Henszlmann legmélyebbre ható s leg
egyénibb felfogású kritikusa volt korá
nak. Shakespeare-ről szólnak legelmélye-
döbb dolgozatai s ridegen, dogmatikus 
felfogással, heves harcokat vívott a 
Icor kedvelt romantikus drámái ellen. Az 
«rős kritikai érzékű s nagy műveltségű 
Erdélyi János munkásságának ép ez a 
legszegényesebb köre, mindössze egypár 
rövidebb bírálatot írt. A szabadságharc 
után meginduló újságok hasábjain drá
mairodalmunk is új fejlődést vesz. E 
kor színi kritikusai közül a legállandóbb, 
leggazdagabb s legnagyobb hatású mun
kásságot Gyulai Pál fejtette ki. Nem
csak mint színi bíráló, hanem mint a leg
kitűnőbb magyar dramaturgiai dolgo
zat („Katona és Bánk bánja" )irőja s a 
Nemzeti Színház drámabírálója is erős 
hatással volt korára. Minden téren 
hajthatatlan elvhűség és megalkuvást 
nem ismerő művészi és erkölcsi felfogás 
irányította. Bár nála már általánosság
ban háttérbe szorul a dráma elemzése 
mellett a színész ábrázolásának mélta
tása, a színészi játék bírálatában is ő a 
legkiválóbb színi kritikusaink közt. Kü
lönösen kiemelkednek Bulyovszkyné Ka-
méliás hölgyéről s Egressy Gábor Bran-
kovicsáról írt méltatásai. Főszempontja 
a lélektani hűség vizsgálata; első kér
dése a darabbal szemben: Van-e igazság 
alakjainak festésében?, — a színésszel 
szemben: Van-e igazság ábrázolásában? 
Drámabírálóink közül ö hatol először a 
tragikum fogalmának mélyére s ő esz
méltet! először kritikusainkat e fogalom 
jelentőségére. A költői és színpadi ha
tásnak sokat vitatott kérdésében ő e két 
véglet helyett a drámai hatás keresésére 
utalja a di-ámaköltŐt. Majdnem félszá-
•zadon át kisérte bírálattal az ország első 
színpadának műsordarabjait s nem ked
vetlenítette el a mélyreható elemzéstől, 
elvi kérdések fejtegetésétől s a harcos 
támadástól az sem, ha pedantéríát vagy 
kötekedést vetettek is a szemére. Kor

társai közül legtöbb megegyező vonást 
mutatott Gyulaival Salamon Ferenc, kit 
azonban a történettudomány már 1865-
ben elvon a drámabírálattól. Alapos esz
tétikai képzettséggel, Shakespeare-en 
művelődött ízléssel s szigorú erkölcsi 
érzéssel, az emberi jellemnek és szenve
délyeknek mélyen járó ismeretével s 
erős ítélőképességgel írta színi kritikáit, 
melyek annyira alaposak, hogy inkább 
az íróknak és színészeknek szólnak, mint 
a nagy közönségnek. Ö is a lélektani 
igazságot kereste elsősorban, az indoko
lás meggyőző voltát, bűn és bűnhődés 
szükségszerű kapcsolatát. Szívesen mé
lyedt el a színész játékának elemzésébe 
is. A színész munkáját az alak megfor
málásában a költőével egyenrangú te
remtő munkának tekintette. S különös 
méltánylással szólott mindig az átérzett, 
hibátlan, szép beszédről. Mellettük Gre-
guss Ágost és Csengery Antal a kor ki
válóbb drámabírálói. Greguss Ágost 
színi kritikáiban a színházat templom 
gyanánt érezteti, nagyon erősen kiemeli 
az erkölcsi szempontot. Elválaszthatat
lan kapcsolatban látja a darabot a szín
paddal, a színészre vonatkozólag föelvül 
ennek személytelenségét hangoztatja s 
azt követeli tőle, hogy ne emelje ki a 
maga egyéniségét, hanem olvadjon bele 
teljesen az előadásába. Forma tekinteté
ben nála erősen megrövidül a szini bí
rálat, az alkalomszerűség jellegét ma
gánviselő uj ságkritikává válik, mely 
a költő alkotását a színész ábrázolásán 
keresztül bírálja s költő és színész 
együttes munkáj ának eredményéről, 
az előadásról akar képet nyújtani. Ez 
azonban a tÖmÖr rövidség miatt csak 
ritkán sikerül. Csengery Antalt közéleti 
munkája hamar elvonta a színi kritiká
tól. Kevés bírálatot írt, de ezekben fej
lett ízlésű, erős itéletű kritikusnak mu
tatkozik. Figyelme elsősorban a darab
ra irányul s ennek elemzésében vezető 
elve a valószerűség. A színészi ábrázo
lást kevesebb figyelemre méltatja. A 
kiegyezés után elszaporodnak a napila
pok s az időszaki sajtó termékei, új szín
házak létesülnek, új színpadi törekvé
sek merülnek fel s drámairodalmunk föl
lendül. Mindez a színi kritika terén meg
növelte a szükségletet, de a mennyiségi 
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I 

növekedés nem jelentette egyszersmind 
az értékbeli gyarapodást is, sőt nem je
lentette a magyar színi bírálat nemes 
hagyományainak megőrzését és tovább
fejlesztését sem. Magasan kiemelkedik a 
színi kritikusok megnövekedett táborá
ból a nagy műveltségű s finom ízlésű 
Beöthy Zsolt. Kritikái a társadalmi drá
ma s Paulay nagy társalgási színész
együttesének virágkorához fűződnek. 
Feladatát a műfaj nemes hagyományai 
szellemében a közönség ízlésének mű
velésében, biztosabb szempontokhoz jut
tatásában, ismereteinek gyarapításában 
látja. 

Nem egyes darabokról és szere
pekről ír, hanem „szimnűírókról és szí
nészekről!" Vezető szempontja a lélek
tani elemzés. Inkább a drámák méltatá
sában kiváló; a színészí ábrázolásokra 
nézve, bár élénk színpadi érzéke volt, 
nem eléggé elképzeltetök leírásai. Bírá
latainak hatását Mikszáth Kálmán azzal 
jellemzi, hogy „meghonosította nálunk 
azt a divatot, hogy a színdarabokról 
szóló kritikákat a közönség elolvassa." 
Mellette legkiválóbb színi kritikusa a 
kornak Péterf y Jenő, ki azonban szintén 
hamarosan búcsút mondott a színi bírá
latnak. Az ő kritikái is, melyeket nagy 
irodalmi műveltség, mélyen járó gondol
kodás, ideges beleérzés s az előadásnak 
szellemes élénksége jellemez, legna
gyobbrészt a társadalmi dráma termé
keihez fűződnek, melyekre Ő is idegen
kedéssel tekintett. Szivesebben mélyedt 
el egypár klasszikus dráma elemzésébe, 
de színi kritikusi működését maga is 
csak epizódnak tekintette munkásságá
ban. Kortársaik közül csaknem két nem
zedékre kiterjedő színikritikusi munkás
ságot fejtett ki Alexander Bernát s 
Ambrus Zoltán. Alexander Bernát első
sorban megbízható képet igyekezett 
nyújtani a bírált darabról s előadásáról. 
Könnyed, szellemes formában írt bírála
tai, melyek Alfa álnév alatt jelentek 
meg, jó szolgálatot tettek a közönség 
ízlésének fejlesztésére. Alexander nem
csak képzett és mélyreható dramaturg 
volt, ki egy szép könyvben fejtegette 
Shakespeare Hamletjét, hanem éles-
szemű megfigyelője volt a színészi ábrá
zolásnak is, ki tudományosan is foglal

kozott a színészlélektani kérdésekkel. 
Ambrus Zoltán maga abban jelöli meg: 
immár csaknem félszázadra terjedő színi 
kritikusi működésének célját, hogy „az. 
igazi művészet és a jóizlés" kultuszát 
igyekezett vele szolgálni. Méltó utóda. 
Gyulai Pálnak abban, hogy gyakran 
szembehelyezkedik a közvéleménnyel s 
ieálcázza a hamis nagyságokat. Különö
sen külföldi színdarabok kritikai elem
zésében kiváló; legértékesebbek a XIX. 
századi francia drámákról szóló bírála
tai. Széleskörű műveltség, finom ízlés, 
biztos Ítélet s a forma művészete tün
teti ki bírálatait. Kár, hogy kötetekbe 
gyűjtött bírálataiból elhagyta a színé
szek játékára vonatkozó részeket. 
Alexander és Ambrus mellett kortár
saik sorából finom izlés, nagy művelt
ség és szabatos elemzés tünteti ki Szűry 
Dénes színi kritikáit, melyek a Nemzeti 
Színház darabjait ismertették. Kiváló-
színi kritikus volt, az 1890-es években, 
Mihályi József, nagytudású és szigorú 
megitélője úgy a darabok becsének, mint 
az előadók ábrázolóképességének. Korunk 
színi kritikusai közül kiemelkedett a 
csak nemrég elhalt Ifersányi KáImán^ 
ki a régiekhez hasonlóan a fősúlyt nem 
a dráma elemzésére, hanem a színész já
tékának méltatására vette. A költő és 
színész munkájának viszonyát azzal a 
képpel szerette éreztetni, hogy a dráma, 
aranyának ötvöző férne a színész alakí
tása s a kettő adja az Ötvözetet: a színi 
előadást. Az erkölcsi eszménynek s a 
magyar léleknek nagy megbecsülése 
hatja át bírálatait. Messzire vezetne, ma. 
is élő és működő kritikusainknak is egyé
nenként való méltatása. Ehhez hiányzik 
a kellő időbeli távolság is. Legyen elég 
közülük az érdemesebb munkásságra, 
visszatekintőknek egyszerű felsorolása; 
Szász Károly, Voinovich Géza, Sebes
tyén Károly, Schöpfiin Aladár, Salgó Er
nő, Porzsolt Kálmán , Gergely István,. 
Rajna Ferenc, Miklós Jenő, Gáspár Jenő,. 
Kállay Miklós, Galamb Sándor, Eédey 
Tivadar, Kárpáti Aurél, PünkÖsti An
dor, Vajthó László s mások. Figyelmet, 
érdemelnek a Magy. Tudcsnányos Aka
démia drámai pályázatairól szóló jelen
tések s a Vojnits-j utalómról írt beszá
molók. Ez utóbbiak évrÖl-évre kritikai 
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szemlét tartanak egy-egy év magyar 
^drámai termése felett. 

(Kéky Lajos dr.) 
Szini kritikus. (Lásd; Színházi krití-

ius . ) 

Színi móka. Dramaturgiai válfaj. Ilyen 
pld.: Jókai „Melyik a kilenc közül?" c. 
1 felvonásos darabja. Bem. 1898 máxc. 
15. Vígszínházban. 

Szininövendék, aki valamelyik színész-
képző iskolában nyer oktatást, s annak 
•elvégzése után szereplő színésznek 
•óhajt szerződni. Az iskola csak meglevő 
tehetséget csiszolhat, vezethet, terelhet 
helyes útra, más rendeltetése nem lehet. 
Kátermettség nélkül tehát hiába járja 
a szinésziskolát akárki. Az Országos Szi-
nészegyesület minden évben felvételi 
•vizsgát tart, melyen olyanok is jelent
kezhetnek, akik szinésziskolát nem vé
geztek. Mégis inkább ajánlható valame
lyik komoly oktatótanfolyam elvégzése, 
mert a nyers tehetséget arra hivatott 
szakemberek élesebb szemmel bírálják, 
mintha ellenőrzés nélkül indul neki az 
illető az életnek, E téren az Országos 
Színművészeti Akadémia, valamint az 
Országos Szinészegyesület SzinészképzŐ 
iskolaj ának érdemei hervadhatatlanok. 
A színinövendékek az iskolaév tartama 
alatt rendszerint valamelyik színháznál 
némaszerepekben és kisebb beszélőfel
adatokban szerzik meg azt a gyakorlatot, 
melyre a kezdet nehézségeinek leküzdé
sére okvetlenül szükségük van. E szerep
lések díjazással járnak s így a megélhe
téssel küzdő fiatalok némi anyagi segít
séghez is jutnak. 

Színinöyendékek szakszervezete. 1919 
április havában alakult meg, a proletár
diktatúra nyomása alatt. Tagjai az ak
kori szinésziskolák növendékei voltak és 
a többi szakszervezetek mintájára bi
zalmiférfiakból állott a vezetősége. Min
den szinészískola 1—2 tagot küldött ki 
kebeléből a vezetőségbe és főcélja a 
„Színművészeti Főiskola" előkészítése és 
a növendékek szinitanulmányainak elő
segítése volt. A tanácsköztársaság a 
szakszervezet tagjait havi segélyben ré
szesítette. A kommunizmus bukása 

után, 1919 augusztus 6.-án, a Sz. meg
szűnt. 

Szinipálya. Legalább 4 középiskola el
végzése szükséges a szinipályához. A 
tanfolyam nem mindenütt egyforma. Az 
Akadémián 3 évig tanítanak, a magán
iskolák 2—3 évig tartják a kurzust, 
néhol pedig 8 hónap alatt is el lehet vé
gezni az iskolát. A végbizonyítvány 
azonban még nem jogosít fel a vég
leges működésre. Ha ugyanis a növen
dék Pestre kíván szerződni, akkor nincs 
szüksége további vizsgára, a vidékre 
szerződő egyénnek azonban a Színész-
egyesületben vizsgáznia kell a felvételi 
bízottság előtt. Itt előbb gyakorlatra 
bocsátják a jelentkezőt, a gyakorlati év 
letelte után újra kell vizsgázni és azután 
véglegesen távozik. Ez időtől számítják 
be a nyugdíjat is. Akik az Országos Szín
művészeti akadémián nyertek oklevelet, 
vagy az Országos Szinészegyesület szi-
niiskolája végbizonsatványával rendel
keznek, már ez alapon ujabb vizsga nél
kül az Országos Szinészegyesület rendes 
tagjai lehetnek, ha ezt kérelmezik. 

Szinitanoda. A Magy. Kir. Színművé
szeti Akadémia (L. o.) egykori elneve
zése. 

Szini tudomány igazgatója, a drama
turg neve az első színtársulatnál, 1792-
ben. Ez Schédius Lajos egyetemi tanár 
volt. (V. ö. Dramaturg.) 

Színjáték. A drámának magyaros ki
fejezése — színjáték. A szót közli a „Ma
gyar Hírmondó", 17921. kötet, 699. olda
lán, ahol a „Klementina" c. színlap ván 
megörökítve. 

Színjátszó. A „színész" szó elődje. 
Széchenyi „Hitel" c. munkája (Pest, 
1830. III. kiadás.) 46. oldalán már hasz
nálja a szót. 

Színjátszó társaságok. (Debrecen) 
A régi magyar cívis város, mely minden 
ízében olyannyira magyar tudott ma
radni, mindig őstelevény talaj volt a ma
gyar irodalom és kultúra részére, régi 
kollégiuma termelte a kulturegyéneket 
és egyik jellegzetessége, hogy míg régi 
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színházával legrégibb és legkeresettebb 
állomása volt a magyar színészetnek, 
színpadán megfordult a színészet majd 
minden nagysága, emellett kulturéhsé-
gével a magánosok is sűrűn alakítottak 
műkedvelő színjátszó társaságokat, egy
részt, hogy a hivatásos színtársulatok 
távollétében se nélkülözzék a színházat, 
másrészt, hogy maguk is hódoljanak a 
színjátszás művészetének, sőt egy idő
ben még sziniiskolát is tartottak fenn. 
Működésükben azon voltak, hogy a hí
vatásos színészetnek ne konkurráljanak, 
ne ártsanak, sŐt inkább még nagyobb 
közönséget neveljenek a színháznak. 
Jelentőségük abban állott, hogy a híva
tásos színpad részére is fedeztek fel egy-
egy tehetséget és az írók nagy tömegét 
szólaltatták meg színpadjaikon, akik 
különben a pesti műsorok után igazodó 
vidéki színpadokon aligha tudtak volna 
szóhoz jutni. A hívatásos színigazgatók 
sem láttak bennük riválist és minden 
módon segítségükre is voltak a társa
ságoknak. E társaságok közül megemlí
tésre méltók a következők: 1. A Máv 
műhelyi „Egyetértés" színjátszó tár
saság. A Máv műhelytelep keretén belül 
1899-ben alakult kulturegyletből fejlő
dött ki. A kulturegylet ének- és zene
kara, szín játszótársasága hatalmas té
nyezője lett a debreceni kulturéletnek. 
1912-ben Sidó Géza főművezető vezeté
sével végleg megalakul a Színjátszó tár
saság és Kassay Károly színész vezetése 
alatt sziniiskolát állítanak f el,amely csak 
egy évig működött. Tamássy Gyöngyössy 
Viktor tervei szerint modem színpadot 
építenek. Műsorukon vegyesen szerepel 
operett, dráma, népszínmű, szóval min
den műfaj, hatalmas és népszerű mű
kedvelő gárdával rendelkeznek. Sűrűn 
tartják előadásaikat a közönség és sajtó 
legteljesebb elismerése mellett és a Máv 
igazgatósága kulturmunkájukat méltá
nyolva. Bálás Károly üzletigazgató és 
Máthé József főfelügyelŐ-műhelyfőnök 
közbenjárására, 1928-ban a régi terme
ket dr. Génesi Sándor fŐmémÖk tervei 
szerint átalakította és azóta egy modem 
színpaddal. Öltözőkkel, színházi könyv
tárral és mhatárraí felszerelt 600 férő
hellyel bíró szinházt-eremben tartják elő
adásaikat. Vezető egyéneik közül fel

említjük a következőket: elnökük: Ka-
bay György, nyűg. Máv főfelügyelő, sz. 
1872-ben, Kisújszálláson. Elnöksége 
alatt emelkedett az „Egyetértés" szinját-
szótársaság magasra. Nagy művészba
rát. 1919-20-ban ő segített újra élesz
teni a hazafias kulturéletet a debreceni 
Waggon-gyárban, értékes munkálkodá
sáért miniszteri elismerést is kapott, va
lamint a koronás arany érdemkeresztet 
és a vöröskereszt ezüst díszérmét. 1926-
ban a Máv igazgatóságához áthelyezve, 
megvált az elnökségtől. Utóda az elnök
ségben: Máthé József főfelügyelő-mű
helyfőnök, aki az uj színházterem meg
alkotásával is nagy érdemeket szerzett. 
Ügyvezető alelnök: dr. Génesi Sándor 
osztálj^ezetŐ-főmémök, akinek tervei 
alapján készült az új színházterem. Mű
vezető igazgatók: Sidó Géza, Máv fő
műhely főművezető, író, sz. 1875 aug. 
10-én, Radnóthon. Az „Egyetértés" dal- s 
zenegylet titkára, a debreceni Székely-
társaság jegyzője. Színpadi müve: „Or
vos barátja", vj 3 f. e. e. 1930-ban, Deb
recenben. Sok verset irt. 15 éven át volt 
az „Egyetértés" színjátszók művezető 
igazgatója. Utóda: Ferkó Gyula, Máv. 
csoportvezető, sz. 1880 jul. 25-én, Sátor
aljaújhelyen. 1899 óta műkedvelőskö-
dik, 1930-ban tartotta 30 éves műked
velői jubileumát. Szerzők: Sidó Géza (1. 
fentebb) Víkiszály Amália (özv. Kár-
páthy Józsefné), írónő, sz. 1884 jul. 7-én, 
Sehnecbányán; már kora ifjúságában 
kezdett foglalkozni az irodalommal. Szín
padi müvei: „Fehér Rózsa", mesejáték 
2 felv. e. e, 1922. Debrecenben. „Bözsike 
nagy lány lett", vígj. 3 felv. e, e. 1930 
nov. 15. Debrecenben. Versei és tárcái 
a lapokban jelennek meg. Karnagy: Szi-
gethy Gyula, zeneszerző és karnagy, sz. 
1904-ben, Gebén. Zenei képességei már 
gyermekkorában jelentkeztek és diákko
rában kezd komponálni és vezeti a zene-
és énekkart. Előbb theológiai tanulmá
nyokat folytat, majd a Zeneművészeti 
Főiskolán szerez oklevelet. 20 éves korá
ban a ref. gimnáziumhoz ének- és zene-
tanámak választják meg és ugyanekkor 
hívják meg karnagyul az „Egyetértés" 
dalegylethez. A Lelkészképző intézetben 
éneket és harmoníumot tanít. Sok énék.~ 
karra rendezett művet írt és egy roman-
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tikus tárgyú 3 felvonásos dalmüve („Böl
csek köve", szöv. Papp Lajostól) most 
van elhelyezés alatt. 2. A debreceni Máv. 
tiszti Horthy dal- és zeneegylet szinját-
szótársasága. 10 év óta működik. Ren
dezője: Petrán Ede, sz. 1900-ban, Té-
csön. A társaság előadásaival már eddig 
is szép eredményeket ért el. 

2. (Székesfehérvár.) Kevés város van 
az országban, ahol a műkedvelés 
annyira felvirágzott volna és oly 
szép eredményeket tudna felmutatni, 
mint Székesfehérvár, A nemes szín
házi tradíciókkal bíró város a színi-
idény befejezése után sem akarja nél
külözni kedvenc szórakozását: a szín
padot, ahol a társadalom is annyi jeles 
színpadi tehetséget tud felmutatni, kik
nek egy része a műkedvelés keretében, 
másik része a hivatásos színészetnél fej
lődött naggyá, hogy egy oly jeles mű
kedvelői gárda keletkezett, melynek jó 
híre messze túlszárnyalta a helyi kere
teket. Kulminált a jeles műkedvelő tár
saság tevékenysége abban a „Cigány
báró" előadásban, melyet e gárda 1931 
május 8.-án mutatott be a székesfehér
vári színházban, melyet a rádió is köz-
Vetített az egész országnak és amely a 
gárdának igazi nagy, országos sikert je
lentett. A vezetők és szereplök között a 
következőket kell kiemelnünk: Szebenyi 
Sándor, a gárda rendezője, városi tiszt
viselő, volt hivatásos tiszt, aki gondos 
tanulmányok alapján felépülő szorgos 
munkával emelte magasra a műkedvelő 
gárdát. Bárdon Ferenc, városi tisztviselő 
S2. 1893 dec. 24-én, Székesfehérvárott. 
Eleinte színpadra készült és Noszeda Ká
rolytól és Berg Ottótól tanult. 1922-ben 
fellépett a Blaha Lujza Színházban, a 
„Fifi" c. operettben. 1923-ban Debre
cenben, 1925-ben Szegeden működött, 
mint tenorista, egy év múlva vissza
vonult a színészettől és Székesfehér
váron városi tisztviselő lett. Ö a mű
kedvelő gárda agilis vezetője, ő éne
kelte Barínkay-t a Cigánybáró előadá
sán. — Dr. Fogarassy Józsefné, opera-
és hangversenyénekesnönek készült, sz. 
1899 nov. 17-én. A Zeneművészeti 
Főiskolán és Berts Miminél tanult éne
kelni és Pécsett több operai szer-epben 
lépett fel: Pillangókisasszony, Saffi (Ci

gánybáró), Médi (Három a kislány), 
Rosalinda (Denevér), Jana (Elvált asz-
szony), stb. 1925-ben férjhez ment dr. 
Fogarassy József százados-hadbíróhoz. 
A gárda nevezetes előadásán ő énekelte 
Saff i-t. Rodt Jenöné, sz. abaujvárí Csur-
ka Lenke, sz. Debrecenben. 1923-ban a 
Színművészeti Akadémia növendéke iett, 
ahonan a debreceni színházhoz szerző
dött népszínműénekesnőnek. Utóbb férj
hez ment Rodt Jenő székesfehérvári 
mérnökhöz és 1928-ban végleg vissza
vonult a színpadtól és azóta a jótékony-
célu és műkedvelő előadások kedvelt sze
replője. Főbb szerepei: Finum Rózsi 
(Falu rossza), Zsófi (Piros bugyelláris), 
Magdolna (Gjómesi vadvirág), Lanceiot 
(Baba), Sarolta (Régi jó Budapest), 
Miklós (Hoffmann meséi). Ö énekelte 
Ciprát a Cigánybáró nagysikerű rádió
előadásán. — Weíchhart Waldemár, p. ü. 
tanácsos, sz. 1881 jun. 2.-án, Kassán, 
Mint régi műkedvelő ö is egyik népszerű 
szereplője a gárdának. 

Szlínköltészet: jelenti egyrészt a szín
pad számára írást, költést, másrészt pe
dig a megírott színpadi művek összes
ségét, a színi irodalmat. 

Színkör. Köralakú nézőtér, amilyen a 
római szinháztípus volt; latin neve a2 
aréna (homok) szótól származik, s e so
rok írója élénken emlékszik még a pesti 
városligeti födetlen aréna (a mai Bu
dapesti Színház kőépületének elöde), a 
budai aréna (egyidöben Fővárosi Nyári 
Színház volt a neve) és a balatonfüredi 
födetlen színház homokos, földes tala
jára, 1880 körül. A színkörök általában 
köralaku, fából készült épületek, de bel
sejük olyan, mint a kŐszínházaké. (V. Ö:̂  
Aréna.) (Kereszty Istváii.y 

Színlap. A színházi előadásokat már az 
ókorban hirdették falfestmények vagy 
falakra írott hirdetések alakjában, de 
olyan színlap, mint amilyen ma is hasz
nálatos, csak a tizennyolcadik század vé
gén kezdett forgalomba jönni. 1789-ben 
történt meg először, hogy a Comédíe 
Fran^aise a kormány utasítására nap
ról-napra közölte a közönséggel az elő
adásra kerülő darabok szereplőinek ne-
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veit. A párizsi színházigazgatóknak nem 
tetszett ez a kormányrendelet, mert 
ezzel üzleti érdekeiket látták veszélyez
tetve. Megesett ugyanis akkoriban igen 
gyakran, hogy a közönség, abban a hit
ben, hogy valamelyik kedvelt színészét 
íogja látni, zsúfolásig megtöltötte a 
színházat és csak az utolsó pillanatban 
derült ki, hogy a népszerű kedvenc he
lyett egy másod- vagy harmadrangú 
színész lépett föl a főszerepben. A kö-
'zönség ellenben tapsolt a kormány bölcs 
intézkedésének, amely azzal, hogy előre 
Icellett hirdetni a szereplők neveit, fo
kozta az előadások színvonalát és kel
lemetlen csalódásoktól mentette meg a 
Jiézöket. Ettől az időtől kezdve lett álta
lános az olyan színlap, amely a szerep
lök neveit fölsorolja. A Comédie Fran-
i^aíse legelső színlapja Voltairenek „I. 
"Mahomet" című tragédiájához készült, 
amelyet szerzője XIV. Benedek pápának 
ajánlott. A színlap közölte az előadás 
Icezdetének időpontját is, valamint a 
színházi helyárakat és megjegyezte, 
liogy az előadáson „csak uraságok" je
lenhetnek meg. ázolgaszemélyzetnek 
tilos volt a belépés. Ezen az antidemokra
tikus kikötésen kívül lényegében alig 
"változott azóta a színlap. Mint nálunk ma 
is, a tizennyolcadik század végén Párizs 
minden színházának megvolt a maga 
speciális szinlapja. A Hotel de Bourgo-
gneé piros volt, a Hotel Mazariné zöld, az 
Operáé pedig sárga. 

* 

Hamburgban 1748-ban írták először a 
•Bzínlapra a felvonások számát. Ott jött 
szokásba, hogy a színlapot verssel zár
ták be, körülbelül ilyenformán: 
„Tizenhat, nyolc s négy shilling á hely 

[ára. 
Megkezdjük pontban öt órára. 
Ezt adhatjuk mi biztosan tudtára." 

Goethe elhagyta a „legmagasabb enge
déllyel" kitételt, az „ur" és „asszony
ság" kifejezést, melyet azonban a fran
ciák felvettek. — A Sz-ra nálunk az elsŐ 
időkben ugy mondták: Cédula (Tzédula), 
játékot jelentő cédula, theatrumi cédula, 
színicédula, játékcédula, szinihirdet-
mény, játékszincédula. 1842 jul. 7-én a 

„Regélő" már „szinlap"-nak kereszteli 
el. A legrégibb színlapok ezzel a felirat
tal kezdődtek: „A felsőbbek engedelmek-
ből", illetve „A felsőségnek engedelmé
vel." — Ez időben szokás volt a szín
daraboknak alcímet is adni, pld.: „Tar-
tuffe, vagy a képmutató", „A bácsi vagy 
A szerelmes család", „Benyovszky vagy 
A kamcsatkai száműzöttek." „A „vagy"-
gyal való értelmezést ízléstelennek és 
helji;elennek, hibának tartom", — je
lenti Obemyik Károly a „Pesti Divat
lap" 1848. 20. számában. — Kolozsvá
rott az Erdélyi Múzeum birtokában meg
vannak Jancsó Pál színlapjai 1798— 
1829-ig, némelyiken Jancsó eredeti kéz
írásos megjegyzése. A Nemzeti Múzeum 
Fáncsy Lajos szinlapjait őrzi több kö
tetben, ezekből a városokból: Buda, Deb
recen, Kassa, Miskolc, Nyíregyháza, 
Pest, Rozsnyó, Sárospatak, Sátoraljaúj
hely, Nagyvárad stb. (U. o. a Szinnyei 
József-féle szinlaphagyaték még rende
zetlen.) Rakodczay Pál színlapgyüjte-
ménye e sorok írójának birtokában van. 
Ujabban a múzeumba került Krecsányi 
Ignác gyűjteménye is, A régi szinIai>ok 
egy bizonyos csalogató szereppel is el 
voltak látva: némaképletet, görögtüzet, 
eleven állatokat és repülő embereket 
hirdettek, csakhogy közönséget tudjon a 
társulat vonzani. A nemzetiségi vidéke
ken többnyelvű szinlapot is nyomattak. 
Oly vidékén, ahol nyomda nem volt, a 
régi vándorszínészek maguk írták azo
kat. (Petőfi is „körmölgeté" — 5 frtnyi 
bérért!) 1893 jan. 1.-én a Nemzeti Szín
ház és Operaház szinlapján hirdetés je
lent meg. 1896-ban a Vígszínházban in
gyen osztogatták a színlapokat, majd 
1897-ben 20 fillér volt az ára. 1904 márc. 
11.-én a Magyar Színház fényképes 
szinlapot adott ki, a „Hajdúk hadnagya" 
főszereplőivel. 1905 okt. havában Zilahy 
Gyula debreceni igazgató a pikáns da
rabokat vörös szinlapon hirdette. Mint 
érdekes tényt megemlítjük, hogy a kir. 
Tábla 1901 nov. havában egy ítéletében 
kihirdette, miszerint „a színlap nem 
szerzői munka, védelemre igényt nem 
tarthat." (Lásd: „Debrecen", 1901 XII. 
3. — A színlapok történetét lásd: „Pesti 
Hírlap", 1879 okt. 23. — 4. old. I. hasáfa.) 

(Erődi Jenő.) 
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Szinlapkihordó Szinművészeti Akadémia 

Szinlapkihordó. Azon vidéki szintársu-
lati alkalmazott, aki a szinlapokat ki
hordja egyes házakhoz, üzlethelyisé
gekbe, irodákba. Más neve: szinlaposztó. 
(V. ö. Búcsúszó.) 

Szinmű: tágabb értelemben véve a 
dráma általában, szűkebb meghatáro
zással pedig amolyan középfajta a tragé
dia és vígjáték között, mely anélkül, 
hogy a tragédia magaslatáig emelked
nék, mégis annyiban különbözik a víg
játéktól, hogy cselekménye komoly tár
gyú, de végül kedvező, vidám megoldást 
nyer. 

Szinműíró. A színdarab megalkotója a 
szerző, azaz: színműíró, aki t. i. vala
mely költött, illetve megtörtént esetet 
színdarabba dolgozza fel. (V. ö. Szerző.) 

Szinműtár. Az 1830-ban keletkezett 
M. Tud. Akadémia legelső teendői közé 
tartozott a szépirodalom, s így a színi-
irodalom emelése és gyámolítása is, amit 
részben pályadíjak alapítása, részint az 
1831-ben megindított akadémiai „Szin
műtár" által akart elérni. Nem a legsze
rencsésebben fogott hozzá, mert inkább 
az akkor divatozó -— és nem mindig ér
tékes — francia és német drámák, mint 
a nagy klasszikusok műveinek fordítá
sára és kiadására fektetett súlyt. így 
pld. Shakespeare is csak „Romeo és 
Julíá"-val van e gyűjteményben képvi
selve. Kecskeméten, 1852-ben Horváth 
Döme adott ki egy „Szinműtár"-t. 

Színművészeti Akadémia, az a maga
sabbrendű szinésziskola, melynek hiva
tása a színházak részére müveit, kép
zett színészeket nevelni. A Sz. A. 66 
esztendős múltra tekint vissza. Megala
pításának első eszméjét már 1844-ben 
pendíti meg Egressy Gábor a „Pesti Di-
vatlap"-ban (34. szám, 116. oldal): „Szí
nészetünknek oskola is ke l l . . . " címen. 
H á r ebben az időben alakult az ő kezde
ményezésére az a kis lelkes csapat, 
amelyhez később a Nemzeti Színház ala
pítói is csatlakoztak és amely a Nemzeti 
Színház vezetésére az akkori kormány 
által kinevezett komité útján előter
jesztést tett Albrecht főherceg főkor-
mányzónak egy szinészeti iskola felállí

tása ügyében. A főkormányzó maga 
szervezte meg a szinésziskola „bizott
mányát", amelynek elnöke gróf Károlyi 
György, választmányi tagjai pedig: báró 
Eötvös József, gróf Károlyi Lajos, gróf 
Karácsonyi Guídó, Radnótfáy Sámuel, 
báró Révay Simon és Vezerle János let
tek. Ez a bizottmány azután Albrecht 
főherceg útján a király támogatását 
kérte s meg is nyerte. A király 1863-
ban 10.000 forint, később pedig évi 
11.000 forint segélyt engedélyezett, így 
megalakult a Szinészeti Tanoda címen a 
mai Sz. A. A Színi Tanodát 1865 jan. 
2.-án nyitották meg, az Újvilág utcában 
(a mai Semmelweiss-utca). Az első jele
sebb növendékek között volt: Egressy 
Ákos és Árpád, Bogdanovich Krisztina, 
Hubenay Ida, Rákosi Szidi, Helvey 
Laura, Nádayné, Hajós Zsigmond. Fő
igazgató: gróf Festetich Leó. Első taná
rok : Egressy Gábor, Szigeti József, Boc-
coliní Ercole, Böhm Gusztáv és Paulay 
Ede, titkár. 1869-ben a Nemzeti Színház 
felügyelete alá helyezték, felemelve az 
állami szubvenciót tizenkét 200 forintos 
ösztöndíjjal. Az intézet új helyisége a 
Nemzeti Színház régi bérházában van 
már ekkor, (Rákóczi út és Múzeum kör
út sarkán) és gyakorló színpaddal bő
vül. Gyökeres átalakuláson ment át az 
intézet, mikor Mihalovich Ödön kerül 
mint igazgató élére. Ekkor kapta az in
tézet új nevét: Orsz. Szinművészeti és 
Zenészeti Akadémia. 1872-ben növendé
kek: Gábos Irma, Szerdahelyi Lujza, Fa-
ludi Antal, Németh József, Szigligeti Fe
rike, Rákosi Fanni, Szigeti Jolán (ké
sőbb Vízváryné), Láng Irén, Nagy 
Imre stb. Az operai szakon: Schwartz 
Emma, Birle Katalin, Bettelheim Janka, 
Vidmár Katalin, stb. 1873-ban: Komáromi 
Irma, Gaal Irma, Ditrói Mór, Demidor 
Imre, KÖlesi Mari, Püspöki, stb. 1876 
dec. 9-én megtartott matinén a „Cremo-
nai hegedűs" sziniapján Márkus Emília 
(Giannina), Gyenes László (Filippo) és 
Tolnai gr. Festetich Andor (Sandro) 
nevével találkozunk. 1878-ban Csillag 
Teréz, Fáy Szeréna, majd Alszeghy 
Irma, Császár Imre, az operai szakon 
Mannheit Jakab, Wein Margit (a ké
sőbbi Ábrányiné) nevét jegyezhetjük 
fel az ismertebb növendékek közül. 1880-
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Színművészeti Főiskola Szinnyei József 

ig végzett s ismert névre szert tett nö
vendékek: Egressy Ákos, Helvey Laura, 
Szigeti Jolán, Márkus Emília, Csillag Te
réz, Rákosi Szidi, Ditróiné — Eifoen-
schütz Mari, Komáromi Mariska, Szacs-
vay Imre. Fennállásának 25 éves jubileu
mát 1890 március hó 27.-én ünnepelte 
a Sz. A. — Tanárok: Paulay Ede, Váradi 
Antal, Csiky Gergely, Újházi Ede, Nagy 
Imre, Bercsényi Béla, Náday Ferenc 
Utóbb Váradi Antal, majd Tóth Imre 
a Sz. A. igazgatója. Ujabb időkben 
külön rendezői szaktanfolyamot létesí
tettek. 1930 április hó 3.-án Ödry Árpá
dot nevezik ki igazgatóvá, kinek prog-
rammjában az intézet átszervezése és 
rádió szaktanfolyammal való bővítése 
szerepel. A Színművészeti Akadémia 
mindig legteljesebben töltötte be hivatá
sát és színészetünk ragyogó névsorában 
a legtöbb nevet ott találunk a Sz. A. 
annaleseiben is. A Színművészeti Akadé
miába való felvételre négy középiskolát 
végzett, 15 évet betöltött nők és 17 évet 
betöltött férfiak jelentkezhetnek, akik
nek csinos, színpadias termetük van, 
egészséges, kifejező hanggal bírnak, hi
bátlan kiejtéssel beszélnek és iskolai, 
erkölcsi -bizonyítvány és gyámi vagy 
szülői belegyező iratot mutatnak fel. A 
minden év szeptember első napjaiban 
történő felvételi vizsga tárgya két-há
rom magyar klasszikus versnek elszava-
lása. A felvételi vizsga sikeres letétele 
után be lehet iratkozni az előkészítő osz
tályra. Az előkészítő osztályban, színé
szek gyermekeit kivéve, senki sem kap
hat tandíjmentességet. Az előkészítő el
végzése után még kétéves akadémiai tan
folyamot is el kell végezni,-ami után bi
zonyítványt kap, amelynek alapján fel
veszik az Országos Szinészegyesületbe 
és a Nyugdíj egyesületbe. 

Színművészeti Főiskola a kommün 
alatt 1919 máj. havában alakult és 
nemsokára meg is szűnt. (A szinész-
akadémia tulajdonképeni uj elnevezése 
volt.) 

Színművészeti Tanács (Lásd: Magyar 
Országos Színművészeti Tanács.) 

Szinnyei József, — később „idősb. 
Sz. J."-nek írta magát, hogy fiától, az 

egyetemi nyelvész-tanártól megkülön--
böztethessék, — legérdemesebb íróink 
egyike; a magyar szellemi élet minden 
ágának s így a mi szakmánknak is való
ságos áldása az, hogy hosszú életet élt. 
(Szül. 1830 márc. 18.-án, Rév-Komárom
ban, megh. 1913 aug. 9-én, Budapesten.) 
Korán kezdett érdeklődni irodalom és. 
színház iránt: mi r 13 éves korában, 
kezdte följegyezni a megjelenő könyvek 
címét, szerzőit. Egy évig joghallgató 
volt, mikor az 1848-as szabadságharc ki^ 
tört: honvéd lett; majd ügyvédi irodá
ban dolgozott, utóbb magánhivatalnok, 
volt, de végre 40 éves korában legfőbb 
vágya teljesült: a budapesti egyetemi 
könyvtár tisztviselője lett. Itt töltötte bê  
igazi hivatását: cikkeket, memorandumot-
ír az ország Összes hírlapjainak — a leg
régibb időktől fogva — egybegyűjtése 
iránt (s végre Trefort Ágoston vall. és 
közoktatásügyi miniszter 1884 nyarán a 
M. Nemzeti Múzeum Országos Széché
nyi-Könyvtárában fel is állította az or
szágos hirlaptártl), majd a Magy. Tu
dományos Akadémia által kiadatta Tör
ténelmi Repertóriumát (sajnos: 8 kéz
irat-kötetéből csak 2 jelent meg, 1880-ig-
terjednek), itt szak- és névmutató alap
ján föllelhető minden művelődéstörté
neti eseménvTÖl vagy szereplő egyénről, 
írt hírlapi vagy folyóiratbeli cikk, tehát 
a színészet köréből valók is; a Kir. M. 
Természettudományi Társulat viszont 
kiadta természettudományi repertóriu
mát; egész életén át bámulatos szorga
lommal — amiért őt Tóth Béla (T. Kál
mánnak, a szinműköltőnek nagytudású 
író-fia) „gőzhangyá"-nak nevezte — 
mintegy 30.000 magyar írónak életrajzi-
adatait gyűjtötte össze, tehát a színész-
írókét is, s ezt a nagy lexikonát a Magy^ 
Tud. Akadémia támogatásával „Magyar 
írók élete és munkái" c. 14 kötetben ki
adta. (A „Zichy" névnél tartott, mikor 
a,halál kivette kezéből a tollat.) Művei' 
a jelen Színművészeti Lexikonnak iŝ . 
szolgáltak forrásul. De szakmánkhoz; 
egyéb közé is volt: gyűjtött szinlapokat. 
és színházi zsebkönj^eket, ezeket ai 
Nemzeti Múzeumnak hagyományozta,, 
ahová a hirlaptár megszületésekor miiit 
ennek igazgató őrét áthelyezték;, okosr 
és lelkes cikket írt Rajkai (FideEiffiLsz) 
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Sziny ér váraljai színészet Színpad (Rendezés) 

István szaklapjába: „A Színpad"-ba, a 
magyar színészet! emlékek összegyűj
tése iránt; számos önálló dolgozata közt 
— amely nagyérdemű munkásságáért 
királyi tanácsos és a Magy. Tud. Akadé
mia levelező tagja lett — megírta a ko
máromi magyar színészetnek 1811-töl 
1835-ig terjedő történetét (részletekben 
jelent meg 1881—84). 

(Kereszty István.) 

SzinyérváraJjai színészet. Szinyérvár-
alján (Szatmár m.) 1858 szept. havában 
Lenkeiné társulata járt. A „Napkelet" 
1858. 41.-iki száma szerint jobb tagok: 
Nagy Pista, Lenkeiné, Miksai Ida. 

Színpad. Az a hely, terület, stb., 
melyen a színészek az előadásra szánt 
darabot lejátsszák. Az amphitheatrum 
korában köralaku, porondszerű térségen 
pergett le a cselekmény. Későbbi idők 
hozták a rívaldával, függönnyel ellátott, 
zárt helyet. Az uj technika szakítani 
óhajt a háromdimenziós játékszínnel, 
számos kísérletezés folyik már évek óta, 
szinte szinpadforradalmi átalakulás ko
rát éljük •— eredményt azonban eddig 
még nem tudtak felmutatni ezek a tapo-
gatódzások. (D. J.) 

* 
A szót 1790-ben még nem ismer

ték az első színészek; akkor úgy 
mondták: „játékszín" és „játszóhely". 
A Sz. szót már Verseghy Ferenc ismeri 
1824 („Egyházi Értekezés." III. 81.). 
„A gyönyörű fénnyel s ragyogó példák
kal igéző Színpadok, öltözetek." (V. ö. 
Hátsó színpad. — Háttér.) (E. J.) 

Színpad-bontás, inkább kisebb, sokat 
utazó társulatoknál fordul elő, akik több
nyire termekben.kénytelenek játszani, 
maguk építette színpadon. Mozduláskor 
<L. 0.), utolsó este előadás után bontják 
szét az alkalmi színpadot, nagyon gyors 
tempóban, hisz leggyakrabban már reg
gel tovább utaznak. A színpad-bontást a 
színházi díszmester és segédei, a díszí
tők végzik. (Kis társulatoknál a színé
szek is segédkeznek ebben, szerény ho
norárium fejében.) 

Szinpadépít^. Nem minden városnak 
(községnek) van alkalmas színházterme, 

ilyen helyeken a színpadot az igazgató 
építteti fel, melynek legpraktikusabb 
megoldása a söröshordók vagy kecske
lábak felhasználása alapzatul, amire az
tán legtöbbnyire valamely vállalkozó 
szellemű színész felépíti a színpadot, le
hetőleg gyorsan és mindig ügyesen. Ha 
azután a színpadot lebontják, a deszká
kat a fakereskedőnek visszaszállítják. 
(V. Ö. Színpad bontás.) 

Színpad. (Rendezés), Nem tagadom,, 
ellenséges érzéssel vagyok a mai szín
pad iránt. Nem szeretem arányait, mé
retét. Utálom túlvilágítását csakúgy^ 
mint kongó hodályszerüségét, mely a 
cirkuszok arénáira emlékeztet. Nevet
ségesnek találom túlzott díszítéseit kí
vül-belül és azt a követelő brutalitást^ 
mely mindig tömeghatásokra apellál. 
Nagy jövedelmekre és busás haszonra 
számító tőkevállalat a mai színház. Bar
barizmus, és alig van köze a mai mű
vészethez. Túltengése elmúlt teatraliz-
musoknak. 

A nagy színházakkal, óriási aránya
ikkal és befogadó képességükkel és mit 
tudom én, még miféle tömegyüjtö von
zásaikkal már végképpen le kellene szá
molni. Látványosságokra valók. Nép-
gyűlésekre. Politikai célokra. Legfeljebb 
olyan színdarabra, mely kizárólag a 
tömeghatásokra készült, ezért íródott éa 
ilyenformán még csak köze sincs az iga
zi drámához és színjátszáshoz. 

Hiszen nem mondom, ilyen is kell, de 
akkor használják csak arra, amire való. 
Ne játsszanak benne drámákat és kivált 
ne modern, egyéni darabokat, mert ez 
kész gyilkosság. 

A mai színpadnak, mely a drámának 
kell, nem.szabad nagyméretűnek lenni. 
Legfeljebb bizonyos fokig nagyítható-
nak, arra a szükségletre számítva, ami 
esetleg elkövetkezhetik a modem szín
műben is : a levegőégi és távlati lehető
ségek, illuziókeltő megmutatására. Erdő, 
rét, folyó, vagy tengermente, hegyvi
dék vagy völgyszoros, szakadék és így 
tovább. Arra az esetre, ha a darab tör
ténése ilyen szinteret kivan. Ezekre jó 
és szükséges a színpad tágítható, kivált 
háttéri, mélyitési célzattal való, nagyít
hatósága. De ennek is csak a távlati ha-
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tások illuziókeltő célzatáért és semmi-
esetre sem úgy, hogy a beszédet, a han
got akár felfogja, megkösse, vagy talán 
tulharsogóvá és öblössé tegye. Szóval a 
színpadnak legyen meg a szükséges hát
tere. De az előtér ne legyen nagy,̂  csu
pán a valószerűség mértékéig. 

És az előtér ne legyen olyan, mint a 
skatulya és ami benne van, mint ha va
lami játékdobozból szedték és rakták 
volna ki, arra az alkalomra. Újdonatúj. 

, Azok a rettenetes díszletek' Az a sok 
négyszegletüség! Az a pedantéria, szi-
métria, trigonometria és mindenféle 
mesterkéltséget mutató számítás, építés, 
íurás-faragás. 

Mint a fénykép. Mint a panoptikum 
merev, élettelen szépsége. Kideg, de 
példásan hű és szimétrikus. Vonalzó
rendszerű, Pontosan egyenes keretekbe 
zárt képek. Ez a mostani színpad és 
szemben vele, egy szintoly vonalzórend-
szerü hodály, a nézőtér. Monstruózusan 
nagy mindkettő. Monstrumokat kivan
nak. Ez lesz a modem dráma sorsa, az 
ilyen színpadon. Meddő küzködés a le
hetetlenség szörnyű nyomásával. így 
nem tud érvényesülni sem a közvetlen
ség, sem az igaz cselekmény rajza. Ide 
csak képszerüségek valók és egy fotog
ráfus, aki lerögzítse ezeket. 

Hogy is lehet elképzelni, hogy ami lát
ványosságokra, felvonulásokra, tömeg
mozgásokra és ilyen rendellenes jelen
ségekre alkalmas, ugyanaz jó a meleg, 
egyszerű cicomátlan megértésekre, a 
hangulatokra, a némaságra, mely beszé
desebb a szónál és mindarra az idegrezze
nésre, aminek megmutatása és észreve
vése sokkal épületesebb és értékesebb 
minden látványosságnál? 

A modern drámának adjanak megfe
lelő színpadot. Ne skatulyákat rakjanak 
a közönség elé, de a természetes valósá
got. Törjön meg az a vonal, ha a töíté-
nés ugy kívánja, hogy valamely helyi
ségnek: szobának, teremnek, konyhá
nak, irodának és a többi, csEk egy része 
használtassák. Minek a többit is kirak
ni? Hogy megmutassák: van ám? Hi
szen a közönség képzelete azí pazarab-
bul és hívebben elvégzi, mint a színpad. 
Nem kell mindent a közönség szájába 
rágni. Hagyjanak valamit, kiegészítésül, 

a képzelőerő számára is. Ez fontosabb 
a legszebben megépített iskátulyánál is. 

A háttéri és oldalfalak megépítése 
(szinte betonozva) nem okvetlenül szük
séges. Csak valószerűségét mutasson. 
Sem a helyzet maga, ami a színpadon 
játszódik le, sem a közönség elképzelé
se, nem időznek sokáig a falakon. Ha 
csak vászonból való is, ha eléggé való
szerű, elégséges. Manapság pedig épü
lettömbök kerülnek a színpadra, amivel, 
a cselekmény megindulásakor, már nem 
törődik senki sem. 

Csak ami a darabhoz tartozik, ami a 
színpadon van, ami, hogy ugy mondjam, 
vele játszik a drámával, az legyen élet
hű és természetes. A messze háttéri fa 
törzse és levelei festve is lehetnek, de 
ha elŐi, valamelyik szereplő hozzádöl a 
fához, vagy a levélzörgés és mozgás be
leavatkozik a történésbe, akkor kell a 
fának, a valóságot híven visszaadó törzs 
és zizzenő falevelek. A háttérben lévÖ 
pad, öntöző csöbör, vagy ilyesmi, lehet 
papírból is, de ha az előtérben ráül va
laki, vagy a kezébe veszi a csöbröt, lás
sák, hogy az valódi. 

A szoba legyen olyan, mint egy szoba, 
melyét használnak és nem múzeum. Az 
ember szinte várja az invalidust, aki vi
gyáz, nehogy leüljön valaki. Minek az a 
példás rend mindig és mért kell látnunk 
az egész rideg szobaterületet, mikor a 
felvonás, vagy darab a kandalló körül, 
az ablak mellett, vagy a könyrtárszoba 
egy sarkában játszódik le? Meg kell tör
ni a vonalakat. Annyit mutatni, de azt 
életteljesen és bizonyosan létezőnek, 
amennyire a darabnak szüksége van, a 
többi maradjon meg az elképzelés anya
gának. A fantázia jobban elkészíti, mint 
bármelyik muzeális dekoratőr. Termé
szetesen, ha az egész helyiségre szükség 
van, az egészet kell adni, ahogy van. 

Ez szól minden olyan hel3áségre, mely
ben a dráma lejátszódik. A kertre, vagy 
rétre, vagyis a szabadág alstt történő 
helyzetképekre csakúgy, mint a zárt 
helyekre. Természetesen, ahogy feljebb 
mondtam, a távlati illúzió épségben ha
gyásával. 

Minek mindenütt a szigorú képmuto-
gatÓ tanítóskodás? Szinte látja az em
ber a pálcát, mellyel a rendező rábök-
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dös mindenfélére és megmagyarázza. 
Aki nem figyel rá, az még körmöst is 
kap talán. Ez a pedantéria nevetséges 
és felesleges. Ez esetleg, habár csak pil
lanatokra is, elvonhatja a közönség fi
gyelmét, vagy elterelheti más irányba. 
Talán még jobb volna előbb megmuto
gatni és magyarázni mindent. Aztán a 
függönyt lebocsátani és megint felhúz
ni: No, most kezdhetjük a drámát. 

Nagyon is visszaéltek már a színpad
technikával és mindig feleslegesen éltek 
vele, ha éltek. Ott, ahol kell. Mikor nincs 
útban. Nem gátol, akadályoz, vagy las
sít. De amikor és a hogyan kell, akkor 
aztán igazán, híven a valósághoz. En
nek kellett volna lennie mindig a vezér
lő elvnek. 

A túlzó és nagyképű diszletezésnek 
nyomában járt, vagy még inkább együtt 
garázdálkodott azzai, a világítás. Való
sággal gaiád merénylet az igazság ellen, 
az igazság jelszavával. Azok a gyilkosan 
éles fények, sőt fényhatások. Mint ha 
csak maguknak követelték volna első
sorban a színpadot és csak másodsor
ban kellett a dráma. Harmadiknak ma
radt az előadás. A drámát szinte azért 
írták, hogy világíthassanak ós díszletez-
hessenek benne. Már-már perverzió 
számba ment, amit a „hűség" és „igaz
ság" ellen elkövettek. Agyontámogatták 
az igazságot, a természetességgel. 

A színpadi nappalok, plein airek és a 
holdfények dühbe hozták a legbékésebb 
feltevésü embert is. Nem is beszélve ar
ról, hogy még csak nem is hasonlítottak 
az igaz valósághoz, de Valósággal má
moros tobzódással terrorizálták a hely
zeteket a színpadon. Minden ilyen eset 
egy-egy világítási látványosság volt. És 
a darab rovására minden. 

A^t meg sem említem, hogy egészség
ügyi kifogás alá is esett ez a barbariz
mus, mert ártott a szemnek, színját
szóénak, közönségének egyaránt. Ilyen 
nappali fények elől az árnyékba menekül 
mindenki a valóságban, csak a színpa
don ágálnak hévtől dagadva, amikor pe
dig elolvadva kellene, saját tócsájukban, 
fetrengeni. És az a komikus ezüstös 
holdfény, mely bután és egyformán ter
peszkedik szét mindenre. Se felhő nem 
kerül útjába, sem árnyék nem vetődik 

az alakok nyomába. Oh! Valósággal 
olyan mint az Élet! Ezek a merev panop-
tikus csodák. 

És mit mondjak a rivalda fényéről? 
Erről a rettenetes alsó, megmerevítő 
világításról, mely huUaszerüvé teszi a 
nyakat, az áll-részeket és szürke árnyé
kolást erőszakol az arccsontokra. A száj, 
mint egy gödör, az ajak — bármily 
karmazsínpirosra festettek — csak fe
kete vonásoknak látszanak. 

Az egész szobában, vagy helyiségben^ 
vagy bármely helyen, egyenletesen eí 
van osztva e. világítá^, valami különös 
gondviselés kegyelméből. Mindig egy-, 
forma, amíg nincs elrendelve a darab 
szerint, hogy sötétedik, vagy az éjszaka, 
közeledik. Ekkor érkezik meg az árnyék. 
0 e ez is egyenletesen. Mindenütt egy
formán, szépen. Rettenetesen szépen! 

Hát ez a valóságban igy van? Álmél
kodva kérdezzük és nem merjük beval
lani, hogy dehogy is van így. SŐt hálá
sak is vagyunk a világítási látványos
ságért. Ámulunk-bámulunk a technika 
haladásán. Mint ha csak azért mentünk 
volna színházba, hogy ezt megláthassuk. 

Azt az ostoba rivalda világítást, mely 
hullaszerüvé teszi az oly értékes és kife
jező arcvonásokat, mint az áll és az 
ajak, ezenkívül még valósággal felpec-
kelí az alakot és a fejet, végrevalahára 
ki kellene már irtani. Elég sokáig bito
rolta a helyet. Meggyilkolja az arcjáté
kot és szélesre lapítja a színjátszó orrát. 
Mi a haszon belőle, ha térdig jól világít? 
Nem ezt célozták vele, azt hiszem. És ha 
ez a rendeltetése, használja az operett. 

A világítás mindig onnan jöjjön, ter
mészetszerűleg, ahonnan jönnie kell. Az 
ablakon, ajtón. Ha mesterséges világí
tás idézi elő, mint a lámpafényét, hát, 
áradjon a lámpából. Kint, a szabad ter
mészetben is meglássék a napszak, ido
mulása, a világosabb égi táj . Az árnyék
vetés, mely igy létre jön, szintén termé
szetes és igaz lesz és ennek esetleges túl-
hatásait meg lehet gátolni a világítás 
némi csekély emelésével, fokozásával. 

De az árny megjelenése semmiesetre 
sem oly bántó, mint a túlzott fényárasz-
tás, mert hiszen az árnyadás természe
tes jelenség, amin az életben senki se üt
közik meg. Tehát nem fog rosszul hatni 
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a színpadon sem. És ha teljes sötétet ki
van a darab, annak feketeségét és átha
tol hatatlanság-át mindig lehet enyhíteni 
a természetesség némi csekély lefokozá-
sával. A sötét és árny valamivel higab-
ban jelenhet meg a színpadon, mint a 
valóságban, de mindig szem előtt tartva 
a valószerűségét és a drámát. 

Ezek már mind az uj színpadtechnika 
feladatai volnának. Mindenesetre érde
kesebb és művészibb feladatok, mint a 
természetellenes túlzások megmutatása. 
Ide kell a szinpad-művészet, melynek 
szintén a darab és annak célzata érdeké
ben kell munkálkodnia, mint az előadás
hoz tartozó technikának. De művészi
ebben és szerényebben kell hivatását tel
jesítenie, mint eddig tette. Hiszen eled
dig szinte a színpadtechnika volt a ve-
zetöelem a dráma előadásában. Kiváló 
mint technikai készség, de tolakodó és 
követelőző, mint művészi segítőtárs. 

Az egész világítási, diszleteí'ésí és ed
dig használt mesterkélt hatásokat Ösz-
szes vívmányaikkal együtt, engedjük át 
az operának, operettnek és .nz orfeum
nak. Ott megfelelnek a célnak. Ezek 
amúgy is túlzásoknak és mesterkéltség
nek hódolnak és ebből alkotnak és régen 
átlépték a hihetőség és valószerűség ös
vényét. E műfajok csak nagyon távoleső, 
olyan szegről-végröl, atyafiságban van
nak a színjátszással. 

Azoknál még a valószínűség sem vala
mi fontos, de viszont szükségük van a 
íi£igy» fejlett színpadtechnikára a hatás 
elérésére. Itt már aztán amúgy is kimu
tatható a vérrokonság, hiszen technika 
ez és amazok se sokkal több ennél, 

E műfajokat emeli és megsegíti, ami 
a drámára és színjátszásra kétségtele-
laüi káros hatású. Mindenfajta túlzás. 

A színpad és nézőtér közti térbeli el-
helyeződés — ezzel le kell számolni —, 
a színjátszásba és a modern színpad 
készségeibe is belesző némi felfokozást. 
Ez már magában elég. De nem lehet 
rajta segíteni. 

A közönséget és a színpadot ugyanis, 
nem lehet olyan közeli összeköttetésbe 
juttatni, ami kívánatos volna. Az egész 
meghitt közelséget értem. Ez legfeljebb 
ötven-száz helyet jelentene a nézőtéren. 
Pedig, mindenféle okokból, ez kivihetet-

ien. De amennyire csak lehetséges, csök
kenteni kellene a nézők számát, öt, hat
száznál több ne lenne. Ez, néhány ilyen 
elrendezésű színházat tenne szükséges
sé a fővárosban. 

A nézőtérnek csak igen kicsivel volna 
szabad mélyebbnek lennie a színpadnál. 
Ugy a színjátszó térde irányáig. Egy
két méternyi szabad terület, rézsútos le-
metszéssel határolná ei a színpadtól, de 
ez ne lenne üres tér, üregszerü, de va
lami közömbösítő színű kárpittál bevont 
bádog, vagy deszkaváz. A színpad nagy
ságához arányosított térfogaton, esetleg 
egy emeletig, páholysorral, de inkább 
félkörszerüleg mélyitetten, mint szélté
ben, kellene a közönséget elhelyezni. A 
hangvezetésre alkalmatos tetőformálás
sal kellene befedni, ugy hogy a leghá-
tulsó széksorba csakoly jól és épen ér
kezzék el a hang és szó, mint a legelső
be. A színpad képe is egységesebb lesz 
így és közvetlenebb. 

A nézőtér díszítésének, minden fel
tűnéstől mentes, megnyugtató, sŐt talán 
közömbösítő ornamentikával és színezés
sel kell megmutatkoznia. Semmi, ami a 
figyelmet kihívja és izgatja. A felvoná
sok, vagy a rövidebb darabok köztí szü
netekben az idegeket elpihentetö, simo
gató látvány táruljon a közönség elé. 
Erre a célra pompás a zöld szín, enyhe, 
közömbösítő árnyalásaival. Sima, reíiős, 
nem feltűnő rajzolással szövődhetne be
le valami szelíd ornamentika. Éhez kel
lene alkalmazkodnia, a szünetek alatt, a 
nézőtér világításának is. Semmi ref
lektor, semmi fénycsóva, vagy lármás 
túlvilágítás. De tiszta, üdítŐ fény sugá-
roljon szét, világosan, mint a szép, ta
vaszi reggel. 

Az előadás alatt sötétüljön el a néző
tér és semmiféle jövés-menés ne zavar
hassa a figyelmet. Nem koromsötétség 
kell, mert ez is brutalizál, kivált, ha itt-
ott, a tűzbiztonság okából, még gyertyák, 
vagy fénycsíllagok vannak elhelyezve. 
Meg kell találni az átmenetet a félho
mály és sötét között. Elvégie, az az uj 
lehetőség, ami ilyenformán a világítás 
számára, kínálkozik, érdemes arra, hogy 
a színpad-világítás végre a dráma és az 
előadás szolgálatába szegődjék. Lega
lább is úgy képzelem, hogy a jelzett utak 
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és módokon, most már csakugyan nagy-
«rtéküvé lehetne emelni a színpadtech
nikát. Egy fontos és értékes kiegészítő
jévé válnék a színháznak. 

Arról nem is beszélve, hogy ez az uj 
színpad revelálólag hatna a drámaírás
ra. Más, igazabb, emberibb darabok te
remnének. Az író-tehetség, ezzel, a ne
ki oly alkalmas lehetőség kézreadásával, 
az uj színpaddal, kiszedné magából és 
ki merné rakni azokat a meglátásokat, 
amiket idáig rejtegetett. Kénytelen volt 
eldugni, mert nem tömeghatásokra szü
lettek, de sőt a tömeg látása — még 
gondolatban is —, visszadöbbentette ke
letkezésüket. Az egyéni dráma megszü
letését nálunk, jelentené az uj színpad. 
Ez a gyermek megéri, hogy neki való 
szülőházat építsünk. 

A színpadról pedig eltűnne az a sok 
barbarizmus, ami elékteleníti manapság. 
Elpusztulna az ordítozás és örökös ágá-
lás. Az üres szavalás. A teátrális pát-
Kosz. Az a behemót ünnepélyesség, mely 
szinte füstölögve árad a színjátszóból, 
ha valami jelentősebb, fontosabb mozza
nat következik. Kimúlna a csinált ter
mészetesség, mely a színjátszó állítóla
gos egyéniségét jellemzi, ami pedig vol
taképpen kendőzöttség, odafestett póz. 
A kulturálatlanságnak kulturált szenvel
gése. 

Az a veszettség, mely a szenvedély pil
lanataiban kitörni szokott és üvöltő 
derviseket csinál a színjátszóból, olyan 
képtelen műkedvelősködés, mely sehogy 
sincs még csak értelmes Összefüggésben 
sem azzal az üres nagyképűséggel, mely 
megmutatkozik, ha nincs szó szenvedély
ről vagy indulatról. Micsoda lelketlensé-
gek tűnnek fel ilyenkor! A legtöbbször 
azt sem tudja a színjátszó, miről van szó, 
hogy él-e, mit és hogyfjn kell beszélnie. 
De mihelyt indulat következik, csattog, 
kaffog és süvít és tutul. Ennek „lezaj
lása" után pedig összeesik, mint az üres 
fuvópapiros, ha már nem trombitálnak. 
bele. 

Az uj színpad az igazi tehetséget és a 
vele járó kultúrát követelné meg. A tu
datos átéléseket és a világtudatos meg
értéseket hozná magával. Csak az oda
való kerülhetne a színpadra, drámáíaól 
is, színjátszóból is és bebizonyosodna, 

hogy a színjátszás igen is nagy művé
szet és ikertestvére a drámának. 

Nagyon sok embernek nem állana ez 
érdekében. A többségnek. Talán azért 
kell oly sokáig lesni megvalósulását. 
Vájjon mit is csinálna az a sok-sok em
ber, aki most a színház révén él és pfr-
dig jól? Az írók, rendezők, színjátszók, 
igazgatók és í ^ tovább? Ha szavazás 
döntené el az uj színpad sorsát és ezek 
mind szavazati jogot kapnának, sorsa 
meg lenne i)ecsételve. 

Az a sok foltozgatás, javítás, refor-
mocskák, amik itt-ott jelentkeznek, hogy 
a régi színpadot átalakítsák, nem vezet
hetnek célra. Amíg a régiből csak egy 
izecske is megmarad, a betegség újra ki
újul és szétterjed az egész szervezetre. 
Meg kell hagyni a régi színházat látvá
nyosságokra, gyűlésekre, politikai cé
lokra, szóval tömeggyüjtő medencének. 
De a drámának és színjátszásnak épít
sünk hozzájuk méltó hajlékot. Addig 
pedig várjunk türelemmel, míg ez be
következik. 

Ez a mai színpad, arányaival és mére
teivel, mesterkéltségével és túlzott ha-
tásvadászásaival, melegágya a teatrálíz-
musnak, és ez bizony nem irtható ki tel
jesen. A színjátszásnak, bizonyos fokig, 
mentsége ez, mert kénytelen maga is 
természetellenes eszközökhöz folyamod
ni, hogy érvényesedhessék. Fel kell fo
koznia mindent, ha egy sorban akar ma
radni a színpadtechnikával és diszlete-
zéssel, deklamálni és üvölteni is, ha be 
akarja tölteni, át akarja hidalni azt az 
űrt, mely az óriási színpad és a monst
ruózus nézőtér között tátong. Ebből a 
mentségből, persze, később takaró lesz 
és a teatrálizmus alá dug el a színjátszás 
mindent, hogy az védje meg. Sőt igazo
lása is van. A hatás. A külső siker. Ér
téktelen eszközökkel, de elég nagy fá
radság árán jut hozzá. 

Ez a mentség kiterjed az arcfestésre, 
a maszkra, az Öltözködésre és minden
fajta külsőségre. Ezeket is túlozni kell. 
Természetes, hogy a kulturálatlan szín
játszás túllő a túlzáson, mert annyira 
még sem szabad mennie, mint amiket 
most cselekszik. 

A hiúság első vezérlője a külsőségek
nek. Az arcok már nem is kifestve, de 
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valósággal be vannak mázolva. Az aj
kon ujnyl vastag a pirosító. A testszint 
és az arcpirját olyan ellentétesen rakják 
fel, hogy lázfoltoknak látszanak az élet
telen fehérségű ábrázaton. Nőknél, fér
fiaknál egyaránt. 

A félelem, hogy a barbár tulvilágítás-
ban nem fognak előnyösnek látszani, 
még csak valahogy, de csapán félig-
meddig, fedi a túlzást. A többit hozzá
adja a hiúság. A szem csupa Basedow-
kóros ember tekintete, üres, réveteg. A 
kimerültség — állítólag — hatástkeltő 
bizonyításával, az úgynevezett karikás 
azemüreggel. Az orr, mereven és fehé
ren mered ki és teljesen élettelenül e 
lárvából. 

Még ha a távolság és méretek megen
gednék is, az ilyen arc hogy' fejezzen ki 
egyebet a tetszelgésnél, a hiúságnál? Az 
annyira kifejező ajak-mozgások, a szem, 
a tekintet játéka, hová lesznek az ilyen 
arcból? Egyszerűen — nincs. Csak csi
nos, esetleg szép formák maradnak min
dig, mereven, élettelenül, szinte lesve-
várva a fényképészt. 

Az egyéni dráma számára építendő 
uj szinpad megszüntetné e színházi 
képtelenségeket. Vissza a természethez! 
Elég annyi stilizálás, amennyit dráma 
és előadás, a művészetért, a formáért, 
megkövetel. Ennél többet adni bűn. 

És mennyi emberi közvetlen szépség 
maradna meg az élvezet számára. A 
halk, csendes rebbenés, az arc csodála
tos játékai, a szem ezerfajta kifejezésü 
tekintete. A báj és a lélek. Az egyszeni 
könnyezés zajtalan szippantásai, a sóha
jok. A vidám, sugárzó mosolygás, ez az 
igazi lelkitükör, ismét napvilágra kerül
ne. És mennyire megkönnyítené az át
meneteket az indulatokig, a szenvedély 
kitÖréséig.A nyak erei nem dagadnának 
ki és a hang nem volna csak merő dina
mógép, de erőlködés nélkül pattantaná 
elő a düh hörgéseit, vagy a szitkozódás 
süstörgését. 

A mai színjátszás kulturált művészé
nek nehéz a helyzete. Bizony, igen gyak
ran alig képes hidat építeni, a melyen 
megmenthesse a dráma számára művé
szetét. Akárhányszor megtépve hullanak 
le a színpadról, dráma és előadás. Vagy 
rettenetes engedményeket tesznek a 

helyzetnek. Persze, a művészet rovására 
mindaketten. 

A Behemót, a rettenetes teatráhzmus, 
gyűlöli a tehetséget, a tehetetlenségnek 
kedvez és üldözi a kultúrát. Ezekkel nem 
tud zsarnokoskodni. Ezek lázonganak, 
követelőznek, fejlődést akarnak és alig 
tudnak boldogulni, míg a féltehetség, a 
látszólagos és a tehetségtelen vígan 
úszkál és éli világát. Nekik mesterkélt
ség kell, sok dísz és pazaron túlzott 
fény és nagy méretek és töméntelen 
színpadtechnika. Ezek emelik értékte
lenségüket. Kavicsok, tuldiszes foglalat
ban. 

A színpadtechnika törtető versengése 
a darab ellen nem uj keletű és a lelkiis
meretét már terheli egy sűlyos bűn. A 
coramedia dell'arte, jórészt ennek kö
szönheti, hogy java fejlődésében, még 
szép Jövővel kecsegtető pályafutását be
fejezte. De azért elég hosszú, 200 éves 
életet élt, míg végre Goldonitól megkapta 
e. kegyelemdöfést, aki a XVIII. század 
szájaizére egészen átformálta. 

Az igaz, hogy nem tűnt el nyomtala
nul. A francia irodalom a XVII. század
ban e n n ^ az olasz színjátszásnak kö
szönhette megszületését és későbbi fel-
vírágozását.A moliérei stílus, mely ágyat 
vetett az utána következő színpadi iro
dalomnak a franciáknál, a commédia 
deir arteból hajtott gyökeret. Különben, 
erről beszéljen a drámatörténet. 

Ez a műfaj nem volt állandó műsor-
betöltő és Önálló jelentőségű. A dara
bok rövid lélekzetüek voltak. A színtár
sulat énekeseket, táncosokat is szerepel
tetett és ezeket foglakostatni kellett. Az 
alig tipegni tudó melodrámát pedig — az 
opera Ősanyját —, járni kellett megta
nítani. 

Nem is sokára hajadonná serdült és 
rögtön szűk lett neki — Macedónia. Ki
kiszorította helyéről patrónusát. Ter
peszkedni kezdett. A silány szöveg
könyv, vizenyős, ostoba meséjével nem 
támogathatta eléggé ezt a törtetést. 
Alig volt elégséges fonál a zene számára, 
melynek — ugy látszik — nem is kell 
erőteljesebb impulzus. A zene és az ének 
fejlődött, de csakhamar soványnak bi
zonyult az Ösztövér történés, a szöveg
könyv. 
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Színpad (Rendezés) Színpadi alak 

Ekkor jött a melodráma segítségére 
a színpadtechnika, mely tulajdonképpen 
sokkal régebbi termék a drámánál, de 
mindig csupán a látványosságokban ta
lált jó termőtalajt. Belevitték a melo
drámába is, melyet szemmelláthatóan 
megerősített. Megkezdődött a kiállításos, 
diazletes és mindenféle ördöngösségek
kel felszerelt színpad korszaka és olyan 
sikerrel járt, hogy a zene után átvette 
a második főszerepet a melodrámában, 
a vérszegény szövegkönyv pedig napról 
napra satnyult. 

Az olaszoknak köszönhetjük az ope
rát és a színpadtechnikát, mely azonban 
már kora ifjúságában elárulta azt a mo^ 
hóságot, és a színpadról mindent le 
akart szorítani, hogy mint autokrata 
uralkodhassék. 

A színpadtechnikát és szcenáriumot, 
mely szintén olasz találmány, átvették a 
franciák, az angolok és velük a többi 
művészetkedvelő nép. Eleinte csak a me
lodrámában kísérelte meg a darabot mi
nél jelentéktelenebbé tenni. De nem so
káig szerénykedett. Az operát egészen 
leigázta. Valljuk, meg, csak javított a 
siralmas operaszövegeken. 

De most már, kivált az utolsó évtize
dekben, a drámára vetette magát a 
színpadtechnika. Uzurpátor lett. Fennen 
hirdeti, hogy a teatrálizmus felhízlalá-
sában jelentékeny része van. E bűnért 
pedig nincsen kegyelem. 

Nem a színpadtechnikát akarom én 
kisebbíteni, de megjelölöm rossz irá
nyát és tulfajulásait. Az igazi művészi 
feladatok ott kínálkoznak számára, 
amely módokat vázoltam. Oda kell a te
hetség, mely művészileg tud adagolni és 
nem brutalizál. 

Általában pedig a színpadon minden 
a dráma. Ezért történik, ami történik. 
Ennek igazáért küzd a színjátszás, a 
színpad, a díszlet és minden, amire csak 
szükség van, hogy a dráma és intenci
ója diadalra jusson. Nincsenek és nem 
is lehetnek külön célok és saját külön 
érvényesedések. 

Igaz az is, hogy azért, ami a színpa
don történik, egységesen a dráma fele
lős. Ezt a felelősséget, a művészet szol
gálatában, segít megosztani a többi 
mind. Zászló csak egy lehet: a drámáé. 

Aki nem tudja felfogni, hogy a szín
játszás, a technika, a színpad és minden 
ezért a zászlóért indul a küzdelembe és 
nem tudja megérteni, hogy a felelősség 
megosztása éppen oly művészi értéket 
jelent, mint maga a dráma és pedig tisz
tára a közös célért, annak hiába a leg
szebb ékesszólás. E sorok sem azoknak 
vannak címezve. Ha kicsi is a megértők 
száma, ma még, de nőni fog, mert nő
ni kell. A felszabadulásnak pedig min
dig el kell következnie, minden rabság 
után. A kultúra az igazi felszabadító. 

Az egységes cél és egységes felelősség 
egy energiába tömöríti az akarásokat: 
a legtökéletesebbet nyújtani, ami lehető, 
a művészetért. De elforgácsolódní, szét
húzni nem szabad az akarásoknak. 

A színjátszás maga szervesen kap
csolódik a drámához. A dráma termő ta
laja az előadásnak. Nem lehetnek meg 
egymás nélkül. Az előadás mindenkor 
segítőtársa a darabnak, de viszont ebből 
meríti az erőt művéhez. Mint a vérke
ringés a szervezetben feldolgozza az 
anyagot és mint az idegélet a szervezet 
működésének, jő, vagy rossz voltának 
élet jelenségekben adja bizonyságát, ugy 
a színpad is azt bonyolítja le a drámá
ból, ami életteljes, ha rossz, ha jó. 

Az előadás születik, éí vagy meghal a 
drámával és annak halhatatlanságát 
nem tudván a maga számára biztosítani, 
megteremtett magának, vigaszul efemer 
voltáért, egy olyan lehetőséget, mely 
előnyt biztosít neki a dráma fölött. A 
dráma lehet rossz, vagy gyenge, de 
ugyanakkor az előadás kiváló. A darab 
megbukhatík, az előadás diadalt arat. 

Ez ugyan fordítva is megeshetik, 
mondhatja valaki. Lehet. Csakhogy az 
arányszám soha sem érheti el az elsőt. 
Azért mert az előadás eleven valóság, a 
darab pedig csak a lehetőségek valósá
ga. A színjátszás él, a dráma holt betű. 
Az Élet pedig mindig közvetlenebb ha
tású a. csak papíron lévő gondolatnál, 
habár az elsőre bizonyos enyészet vár, 
míg a második örökre megmarad. 

(Császár Imre kiadatlan művéből.) 

Színpadi alak. Arra a színészre mond
ják, akinek jó megjelenése van, tehát 
sem nem túl sovány, sem nem túl kövér. 
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Színpadi ékszerek Szinpadmester 

nem feltűnő magas, vagy alacsony ter
metű, nincs túlmély vagy kirívó magas 
hangja, stb. 

Színpadi ékszerek feltalálója Maier 
János bécsi ékszerész. Szabadalmazási 
kérvényéről ír a „Honderű", 1843: 8. 
szám. 278. old. 

Színpadi járás. (Lásd: Járás.) 

Színpadi játékpénz. A színház kellék
tárából származó azon eszköz, mely a 
színpadi játéknál szükséges pénzt he
lyettesíti. (Kellékpénz.) A papírpénzt 
régeben fehér papírcédulával helyettesí
tették, melyre színes (kék és piros) ce
ruzával a valódi pénzhez hasonló dísze
ket és felírásokat rajzoltak. Egy időben 
az elhasznált régi osztálysorsjegyeket 
használták fel e célra. Utóbb a színhá
zak házinyomdáiknál, ahol jegyeiket és 
hirdetéseiket nyomatják, készíttetnek 
ily színházi pénzeket, melyek a színpad
ról a valóságos bankópénz illúzióját tud
ják kelteni, sokszor az eredeti felírások 
helyén színpadi aktuális vagy humoros 
szövegekkel, pld. „Színházi pénz", „ezért 
a pénzért nem kapni semmit", stb. Ter
mészetesen gondosan kell ügyelni, hogy 
e színpadi pénz a valóságos pénztől 
nagyon eltérő és könnyen felismer
hető legyen és még a legtapasztalat-
lanabb ember megtévesztésére se legyen 
alkalmas, különben könnyen úgy jár a 
színház, mint a régi Népszínház, melyet 
az 1890. év körül egy ily esetből kifolyó
lag megbüntettek, mert a használt szín
házi pénz lehetővé tette a kisebb mű
veltségű embereknek, kiknek kezén rit
kán fordult meg nagyobb értékű papír
pénz, megtévesztését. Az aprópénz he
lyett bádogból kivert kis kerek pénzfor-
máju darabokat használnak, de rendel
keznek a kelléktárak rendesen régi elér
téktelenedett és a forgalomból kivont 
apró rézpénzzel is, pld. régi 2 filléresek 
és krajcárok, vas Í0 és 20 filléresek stb. 

Színpadi műfajok. Sz. m.-nak nevez
zük ama színdarabok összességét, ame
lyek prózában, versben, zenére írt szö
veggel, vagy zenei betétszámokkal van
nak megírva. A színdarabokat drá

mának, tragédiának, vígjátéknak, bohó
zatnak, burleszknek, énekes bohózatnak, 
operettnek, operának, népszínműnek, 
színjátéknak, színműnek, énekes vígjá
téknak, verses tragédiának, társadahni 
drámának, egjrfelvonásosnak, kabarétré
fának, parasztkomédiának, blüettnek, 
némajátéknak, commédia dell-'artenak, 
sketsnek, vígoperának, tündér játéknak, 
látványosságnak, drámai költeménynek, 
daljátéknak, zenedrámának, életképneic, 
mesejátéknak, revűnek, dalműnek, tán
cosoperettnek, romantikus színjátéknak, 
ötletnek, komédiának, zenés képnek 
nevezik. De ujabban számos más elneve
zést is találtak ki a Sz. m.-ra. Ilyenek 
az: Idill, zenés pillanatkép, pasztell, bor
zalom egy felvonásban, pesti életkép, 
fantázia, vidámság, vidéki történet, tra
gikus bohózat, tragikomédia, bolondság, 
valószínűtlen történet, stb. De divato
sak a hosszú műfaj meghatározások is, 
úgy mint: Kgy úri penzió története 3 fel
vonásban. Te csak pipálj, Ladánja. 
Jelenetek az élet mélységeiből. (Éjjeli 
menedékhely.) stb. Valóban azonban 
csak három osztályba sorolhatók: tra
gédia, komédia, színmű; azonkívül aztán 
zenés darabokra. (V. ö. Irodalmi ügy
nökség.) 

(Tiszay Andor.) 

Színpadi Szerzők Egyesülete. (Lásd: 
Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete.) 

Színpadi Szerzők Világkongresszusa. 
Budapesten, 1930 máj. 28.-án tartotta 
ülését a Tud. Akadémián. A kongresz-
szus elnöke Ludwig Fulda volt. Többek 
közt megjelent: Denys Amiel, a párizsi 
világszövetség főtitkára, Wilheim KienzI 
zeneszerző, Charles Méré, Luigi Chia-
rellí, J. Nonna Otesco, Jan Mirulescu 
színműírók, stb. 

Szinpadmester. A latin „Theatri M&-
gister" és a német: „Theater-Meister" 
szóból képezve. Az első színtársulatnál 
kötelessége volt megvizsgálni a szín
falakat, azokat rendben kellett tartania, 
ő gondoskodott a függönykezelésről, a 
színpad tisztaságáról és általában a szín
ház körüli teendők pontos elvégzéséről 
(V. ö. Díszmester.) 
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Szinpadművészeti Kiállítás Szinterem 

Szinpadművészeti Kiállítás, a régi Mű
csarnokban megnyílt 1925 máj. 30.-án, 
rendezte az Orsz. Iparművészeti Társu
lat. Bemutatta az utolsó 25 év kereté
ben a színpadi fejlődés fázisait és a leg
különbözőbb irányú törekvéseket, Ké-
méndy Jenő naturalisztikus színpadjától 
egész Medgyes László finom expresszio-
nizmussal elkészített díszlettervéig. 

Szinpadművészeti Stúdió. 1928 tava
szán alakult meg. Célja: állami támoga
tással állandó kísérleti színház megala
pozása, a szinpadművészet fejlesztése és 
a modern, újszerű rendezés beállítása, 
úgy a legújabb irányú, mint a régi stí
lusú darabok szinrehozatalánál. Tulaj-
donképen a legújabb színpadi kísérletek 
bemutató színháza volt ez az alakulat. 
Első előadása 1928 ápr. 27.-én zajlott le 
a Zeneakadémia kamaratermében. Ve
zetői Rékai András és Tiszay Andor vol
tak, míg kívülük ifj. Gaál Mózes, XiO-
sonczy Dezső, Oláh Gusztáv, PünkÖsti 
Andor, Németh Antal, Tolnay Pál és 
Lengyel Dezső munkálkodtak a Sz-ban. 
Az első előadáson újszerű rendezéssel 
mutattak be Shakspere-jeleneteket (Víz
kereszt, Hamlet, Július Caesar, Szent
ivánéji álom). Éékai és Tiszay abból a 
szempontból indult ki, hogy a nézőnek 
nem szükséges látni a teljes színpadot, 
csak azt a részt, amelyikre a darab ten
denciája révén éppen szükség van. (Dísz
letbevágások.) E színpadtechnikai újítás 
a bemutató előadáson aztán úgy a kritika, 
mint a közönség részéről a legteljesebb 
megértésre és a legőszintébb sikerre ta
lált. Az előadáson fővárosunk ismert
nevű fiatal színészei működtek közre; 
Somody Pál, Szakáts Zoltán, Balassa Já • 
nos, Peti Sándor, Kolos Ernő, Zólyomi 
Jenő, Martinék István, Hegyi Rózsi, 
Monostory Margit és Berlányi Jenő. 
Ugyancsak ez év tavaszán zártkörű elő
adásban szinrekerült jórészt a fenti köz
reműködőkkel Brückner: „Leonce és 
Léna", Tristán: „Tzára" című darabja, 
Oéraldy színműveinek egyes jelenetei. 
Az előadásokkal párhuzamosan „Szin
padművészeti kérdések" címmel ciklust 
rendezett, amelynek elsŐ előadása 1928. 
október 11.-én ugyancsak a Zeneakadé
mián zajlott le. A ciklus keretében Rabi-

novszky Marius „Tánc, színészet, szín
pad", Németh Antal pedig a „Korszerű 
rendezés" címmel tartott értékes felol
vasást, továbbá bemutatták Olcsvay 
Géza és Kürthy György díszletteiveit is. 

(Zólyomi Jenő.) 

Szintay Nándor, színész, sz. 1893-ban, 
Tardoskedden, 1912-ben lépett a színi-
pályára. Zomborban, Nagybecskereken, 
Sopronban, Kecskeméten, Pécsett műkö
dött sikerrel, mint énekes bonvivant. A 
háború után visszavonult a színészettől 
és csehszlovák területen működik mint 
hangversenyrendező és újságíró. Fele
sége: Kényes Manci, a Szinészegyesület 
iskoláját végezte. Szabadkán, Pécsett és 
Kecskeméten működött, mint ügyes éne
kes naiva és szubrett. Nevezetes szere
pei: Mogyorósi (Tatárjárás), Sári (Ci-
gányprimás), Denise (Nebántsvirág), 
stb. Fiatalon alig 26 éves korában halt 
meg, tragikus körülmények között. 

Színtársulat amaz egyének összessége, 
akik a szini-elŐadás megteremtésében 
közreműködnek, tehát nemcsak az igaZ' 
gató, a játszó személyzet, a színészek, 
hanem karmester, ügyelő, súgó, díszmes
ter, díszítők, zenekar tagjai is. Béké
ben, Nagy-Magyarországon átlag 30—3o 
kisebb-nagyobb társulat működött, sőt 
1870-ben 40 volt az országban működő 
színtársulatok száma. Napjainkban 
mindössze 18 színtársulatunk van, ezek 
közül nagyobbak a szegedi, debreceni, 
pécsi, nyíregyházai, miskolci. A többi 
társulat — beleértve a kecskeméti és 
székesfehérvárit is — évenkint több
ször változtatja állomáshelyét. Staggi-
one társulat jelenleg 2 működik: Alapi 
Nándoré és Szentiványi Béláé. (V. ö. 
első, másod-, harmadrendű társulat). A 
színtársulat szó elnevezése régente „Ját
szó társaság", még régebben „Szín
játszó társaság" volt; (1790.) használ
ták még a latinos: „Theatrális társaság" 
kifejezést is. 

Szinterem. Színielőadások céljára szol
gáló nagyob helyiség, amely kisebb mé
retben fel van szerelve színpaddal, ku
lisszákkal, öltözőkkel stb. Kisebb vidéki 
városok leginkább a vendégfogadó nagy 
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Szinterem-bér Szinügyi bizottság 

tennét adják át színielőadások tartá
sára. A faluzó szinészek pedig az erre al
kalmas korcsma ivójában ütik fel a 
„forró deszkákat". 

Szinterem-bcr, A kis társulatok réme, 
mert gyakran nem tudja az igazgató azí; 
a bevételből fedezni, emiatt sok igazga
tónak maradt ott valamely vendéglősnél 
terem-bér tartozása fej ében díszlete, 
ruhatára, vagy egyéb felszerelése. 

S^Uitétikus Kórus. 1930-ban alakult 
meg Tamás Aladár, Palasovszky Ödön 
és Tiszay Andor vezetésével. Célja a 
Németországban és Amerikában annyira 
elterjedt tömegkórusok terjesztése. A 
Szintetikus, (összetett) Kórusban 120 
tagú szavaló-kórus, 60 tagú mozgás-kó
rus és 24 tagú ének-kórus működött, 
amikkel egyszerre adtak elŐ jeleneteket 
és verseket. Eredménye az emberi hang 
orgonája. Uj távlatokat teremtett az elő
adóművészetben. Bemutatkozása 1930 
május 17-én volt, a Zeneművészeti Főis
kolában. 

Szinügy. Rövid összefoglalása a színé
szet művészi és adminisztratív ügyei 
kifejezésének. 

Sziníigyi bizottság, a városok vagy 
más hatóságok által alkotott testület, 
mely a szinügyi szabályrendeletek vagy 
egyéb megbízás alapján az illető közüle
tek szinügyét intézi. Hatáskörébe tar
tozik a színházi épületek kezelése, a szín
igazgató megválasztása és a vele való 
szerződés megkötése vagy az erre vo
natkozó javaslattétel, a színielőadások 
nívójának, általában a működési terüle
tén levő színészetnek ellenőrzése és a 
felette való felügyelet. A Sz. b. a legtöb
bet vitatott intézménye a magyar vidéki 
színházi életnek. Nem tehető kifogás el
lene, ahol szorosan és tárgyilagosan 
megmarad kiszabott határai között, de 
ép a színpad világa az, amely csábít az 
illetéktelen beavatkozásra és így sok 
helyen melegágya lesz a túlkapásoknak, 
visszaéléseknek, melyek mindenre in
kább alkalmasak, mint a színészet felvi
rágoztatására. Igyekeztek hatáskörüket 
mindinkább szélesbíteni, beleszólani, a 

személyi kérdésekbe, az igazgatás apró-
cseprÖ gazdasági ügyeibe, a művészi ve
zetésbe, szóval az igazgatói hatáskörbt, 
minden felelősség nélkül, mert intézke
déseik minden konzekvenciáit a vállal
kozó igazgató volt kénytelen viselni, aki
nek ezzel szemben a keze minden irány
ban meg volt kötve. A városi önkormány
zatban legkeresettebb volt a szinügyi 
bizottsági tagság és volt oly város, ahcl 

,az évente 4-szer ülésező kórházi és isko
lai bizottságot nem sikerült határozat
képes számban összehívni, de a szinügyi 
bizottság hetenként az összes tagok je
lenlétében ülésezett. Volt oly bizottság, 
ahol kiküldött bizottsági tagok a társu
lat minden előadását 1—5-ig való szám
mal osztályozni voltak kötelesek. A bele
szólásokban nemcsak a színügyi bizott
sági tagok, de sokszor azokon keresztül 
családjuk és magántársaságuk tagjai is 
érvényesíteni óhajtották kívánságaikat 
hol egyik-másik kedvencük érdekében, 
hol a müsorösszeállításra vonatkozólag. 
Egyik bizottsági tag klasszikus drámát, 
másik régi operettet, a harmadik mo
dern vígjátékot követelt és mindezen 
jámbor óhajtásokat az igazgató parancs
nak kellett, hogy tekintse, hacsak netA 
akart „feletteseivel" rossz viszonyba 
jutni. A szinügyi bizottsági tagsággal 
sok helyütt a színfalak közé vezető „vas
ajtó kulcsa" is járt. A szinügyi bizott
sági tagnak szimpatikus művésznő nem 
vette túlságosan szigorúan a színpadi 
fegyelmet, mert mindenható protektora 
az apró bajokon szívesen átsegítette öt. 
Pedig ép az igazi művészet az, amely 
nem bír el semmilyen protekciót és ha 
volt eset, amikor a háború előtti évek
ben a színészet dekadenciájáról lehetett 
beszélni, ott a legtöbb esetben láthat
tunk a háttérben egy-egy ily túltengd 
szinügyi bizottságot. A színészet króni
kásának külön, sok helyen szomorú 
fejezetet kell szentelnie a szinüg3á bi
zottságok történetének. És ha sok helyen 
a hivatás magaslatán állott is a szinügyi 
bizottság, mégis helyesebb az, hogy an
nak hatáskörét a városi magisztrátus 
gyakorolja. Ez könnyebben megérzi, 
hogy mi a rossz és helytelen tanácsok 
következménye, hogy nagyobb összeggé! 
kell támogatni a színtársulatot, a szük-
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séges felügyeietet ez is tudja gyakorolni, 
anélkül, hogy beleszokna a szinház min
den iránt túlérzékeny vezetésébe és a 
legteljesebb bírálatot az igazgató _felett 
akkor mondja ki, mikor őt a beléje he
lyezett bizalom alapján igazgatónak 
megválasztja, szerződését meghosszab
bítja, vagy annak lejártával útilaput köt 
a talpa alá. A szinház támogatását pe
dig sokkal eredményesebben látják el a 
szinpártoló bizottságok, vagy egyesüle
tek, melyek előzetesen elintézik a bér
letek gyűjtését, gondoskodnak a sZiné-
szék részére megfelelő és olcsó helyi
ségről és általában a színtársulat támo
gatásáról. Az egyes városok szinészeté-
nek történetében majdnem mindenhol 
találunk feljegyzéseket a sz. b.-ról, így 
Kolozsvárott 1848 előtt színházi biztos
ságnak nevezték, később színházi bi
zottság volt neve, 1852-től pedig: szín
házi választmány. A fővárosban működ'l 
szinügyi (Népszínházi) bizottság soha
sem avatkozott a színházak belső ügyei
be és főgondját a színházak és Öreg szí
nészek támogatása képezi. 

(Dr. ÍF^riías Ferenc.) 

Szirmai Albert dr., zeneszerző, sz. 
1883-faan, Budapesten. Az orsz. Zene
akadémiát és jogi tanulmányait egy
szerre végezte. 1915 aug. havában a Mo
dem Színpad karnagya és házi vezetője 
lett, de csakhamar egészen a nagyobb 
feladatoknak élt, jórészt Amerikában. 
Eddigi színpadi művei: „A sárga domi
nó", operett 3 felv. Szövege Mérei Adolf
tól. Bem. a Népszínház — Vígopera, 
1907 okt. 4.-én. „Naftálin", Heltai Jenő 
3 felv. énekes bohózatának zenéje. Bem. 
a Vígszínház, 1908 jun. 6.-án. „Táncos 
huszárok", operett 3 felv. Szövegét irta: 
Rajna Ferenc. Bem. a Király Szinház, 
1909 jan. 7.-én. „A mexikói lány", ope
rett 3 felv. Szövegét írta Rajna Ferenc. 
Verseit Gábor Andor. Bem. a Király 
Szinház, 1912 dec. 11. „A mozikirály", 
operett 3 felv. Szöv. irta Harsán}^ Zsolt. 
Bem. Király Szinház, 1913 szept. 20. „Az 
ezüst pille", énekes játék. Irta: Arnold 
és Bach f ord. Gábor Andor. Bem. a Víg
színház, 1914 máj. 9.-én. „Mágnás Mis
ka", operett 3 felv. Szöv. irta: Bakonyi 
ICároly. Bem. 1916 febr. 2.-án, Király 

Szinház. (Berlinben „Der Pusztakava 
líer" c. alatt századszor ment a Komí-
sche Operben, 1917 febr. 26.-án) „Gróf 
Rinaldó", daljáték S felv. Szöv. irta: Ba-
kon5a Károly, verseit Gábor Andor. 
Bem, a Király Szinház, 1923 dec. 15.-éij. 
„Bimbula", angol szövegre. Bem. Lon
don : His Majestíy's Theatre 1924. 
„Alexandra", Operett 3 felv. Szöv, irtar 
Martos Ferenc. Bem. Király Színház*, 
1925 nov. 25.-én. (Londonban 100. elő
adása 1928 dec. 15.-én Daly-szinház.) 

Szirmai Imre, színész, sz. 1860 jun. 
26.-án, Szegeden. Iparosszülők gyermeke, 
akit szintén iparos pályára szántak, de 
ö elvégezte a szegedi hat osztályú reál
iskola négy osztályát, 1879-ben, a nagy 
árvíz után Szegedről feljött Budapestre. 
Titelen keresztül, egy ingyen-hajóval, 
amelyen menekülök voltak. Ekkor (ősz
re) beiratkozik a szinitanodába. 1881 
dec. 25.-én tette elsŐ kísérletét. Szege
den, ahol a „Szegedi Híradó" így írt rólp: 
„Egyes momentumokban jól eltalálta a 
hangot s a játéka is meglehetősen meg
felelt a szituációnak s itt hatott is pár
szor s zajos tapsokat idézett elő. S egy 
növendéktől ez is elég, mert tehetségre 
vall. A hangorgánuma csengő és hajlé
kony s ha még az alakja kissé megerő
södik, jól a színpadra termett lesz és 
hisszük, szép jövője is lesz azon. A 
fiatal vendég buzdításul szép csokrot, 
sőt koszorút is kapott." Mint harmad
éves növendék 1882 jun. 20.-án vizsgá
zott a „Kalmár és tengerész" c. drámá
ban és az „Egy nö, kinek elvei vannak' 
c vígjátékban, amikor a „Fővárosi La
pok" ezt a kritikát irta róla: „A tenge
rész szerepének romantikáját ifjúi ele
venséggel emelte ki; érvényesítve érceg, 
friss hangját". „A vígjátékban Féli>c 
borbély burleszk figurájában egészen 
más oldalról, a furcsaság színezésében 
tanúsított képességet." A szinészakadé-
miát 1883-ban fejezte be, innen Sze
gedre szerződött, Nagy Vince társulatá
hoz, ahol okt. havában lépett fel Dóczy 
Lajos: „Utolsó szerelem" c. tört. vígjá
téka Nagy Lajos — és a „Piros bugyel
láris" c. népszínmű Török bíró szerepé
ben. Szegedről Feleky Miklós szerződ
tette első szerelmesnek a budai Várszín-
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házhoz, ahol Blaha Lujza és Hunyady 
Margit voltak első partnerei. Első fellé
pése itt a megnjátáskor (1881 okt. 4.) 
Váradi Antal: „Histriók Budán" c. pro-
lógrusában Mátyás király szerepében 
volt. 1885 aug. közepén aláírta a Néo-
szinházhoz szóló szerződését, ahova 
Blaha Lujza hozta és ez év szept. 1-től 
már az intézet rendes tagja volt; itt ez 
év szept. 26.-án mutatkozott be a „Oe 
rolsteini nagyhercegnő" c. operett Grog 
báró szerepében. 1886 ápr. 12.-én a 
„Felhő Klári" premierjén Bálint szele
pét játszotta. Ez időben egy kisebb éne
kes szerepet („Cigánybáró": Ottokái') 
osztottak rá, ezt azonban nem akarta el
játszani, mire megvált az intézettől és 
elszerződött Mosonyi Károlyhoz, Temes
várra, drámai hősnek és rendezőnek. 
Ezzel a társulattal elkerült Pozsonyba is, 
ahol megbuktak, mire 1887 tavaszán 
visszatért a Népszínház kötelékébe, nyá
ron át a Budai Színkörben működött. — 
Tamássy József betegsége idején uíra 
tagja lett a Népszínháznak. Itt 1887 
őszén játssza a híres Champlatreux sze
repét a „Nebántsvirág"-ban. 1888-ban az 
Orsz. Szinészegyesület tanácsosa lett. 
1889 jul. 18.-án házasságra lép Újhelyi 
Jolán kolozsvári színésznővel. Nyáron 
át a Városhgeti Színkörben is játszott. 
1893-ban a „Próbaházasság"-ban volt 
nagy síkere; a következő év is nagy si
kert hozott számára, ez a „Líti" c. ope
rett Plinchard-ja, majd 1894 nov. 9.-én 
Napóleon parádés szerepe (a „Szóki
mondó asszonyság"-ban) betetőzte ec'.di-
gi fényes karrierjét. A Népszínháznál 
működött 1907-ig. amikor a Király S7iii-
ház hívta meg. Itt a „CJöre Gábor"-ban 
lépett fel. (máj, 25.) 1913 jun. havában 
a Népopera szerződtette. 1914 már:. 
17.-én az Orsz. Szinészegyesület — m .nt 
régi, érdemes tanácsosát is — dísz
tagjává választotta. 1920 dec. lO.-töi a 
Revü Színház igazgatója volt; e kú .̂e-
vezése alkahnával 20.000 aianykoronát 
juttatott jótékonycélra és pedig az Orsz. 
Szinészegyesületnek, a Budapesti Szi-
nészszövetségnek, a Népszínház és Ma
gyar Színház nyugdíjintézetének egyer-
ként 5—5 ezer K-t. 1924 jun. 10-én le
mondott a Revü Színház íg^izgatásáról 
(Utóda: Ernőd Tamás.) 1928 ápr. 1-éíi 

nyugalomba ment. 1930 máj havában 
a kultuszminiszter kinevezte a nem-ál
lami színésziskolák szakfelügyelőjévé. 
Verő György a kiváló művészt ekkép 
jellemzi: „Szirmai inkább bcnvívant-
szerelmes, mint drámai hős. Megnyerő 
külsővel eleganciát párosít: az első a 
színháznál, akiről nem rí le a frakk. Moz
gásban könnyed és formás, beszédben 
élénk és biztos. Egy szót el nem ejt s 
egy szót nem túloz. És mindenekfölött: 
erőlködés és csináltság nélkül vidám. 
Szinte árad belőle a jókedv s ragadja 
magával a többieket is. És ha százszot 
játszik egy szerepet: századszor^ épp 
úgy mulattat s mulat ö is, mint először. 
Igen, igen, mulat a bohó helyzeteken^ 
tréfás mondásokon, komikus ötleteken, 
akár a közönség. Amit drámai színész
nek el nem hiszek, hogy átéli a szerepét; 
még ha könnyben úszik is: Szii-mait lá
tom vidám jeleneteiben, mint küzd, 
hogy legyőzze a nevetés ingerét s el ne 
veszítse játéka fonalát, annyira beleol
vad egyéni kedve az alak derűjébe" 
(„A Népszínház Budapest, színi életé 
ben." Budapest, 1926. 262. oldal.) A 
művész főbb szerepei (az említetteken 
kívül): Imre (Gyímesí vadvirág), Edu
árd (Kis szökevény), Peti (Cigány), 
Örkényi báró (Nagymama), Konrád 
(Molnár és gyermeke), Andrássy István 
(Lőcsei fehér asszony), Weíner Vilmos 
(Ingyenélök), Színész (ÉjjeU menedék
hely), Lajos (Falu rossza), Bandi (Be
tyár kendője), Lormier vicomte (Leány
ka), Bálint (Vöröshajú), Andor (Ördög 
mátkája), Mírasol (Kék asszony). Sá
tán és Petruccio (Casanova), Kontra 
Fridolín (Tolonc), Rezeda Marcel (Pa
rasztkisasszony) , Törvényszéki elnök 
(Elvált asszony) stb. — Színművei: 
„A fenegyerekek", életkép 4 felv. (Ma
gyarosította.) Bem. 1890 jun. 7. Város
ligeti Nyári Színkör. „Körút 27. szám", 
énekes boh. 4 felv. Bem. 1891 máj. 15. 
U. 0. „A színfalak varázsa", énekes boh. 
5 képben. (Átdolgozás), Bem. 1899 
aug. 27. U. o. 

Szirmai VilmM, színész, sz. 1890 
szept. 24.-én, Csobajon, Szabolcs megye. 
Révai varieté iskoláját végezte; évekig 
santánokban játszott. A Wertheimer, 
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Wekerle stb. mulatók „brettlijein" szere
pelt, végül a Royal Orfeumiioz került. 
Ott látta 1920-ban Doktor János, kinek 
bátorítására az újpesti Blaha Lujza 
Színházhoz szerződött, ahol nemcsak 
komikus-szerepekben aratott sikert, 
(ami talán még érthető annál, aki a kup
lék és bohózatok világában nőtt fel) de 
egész elsörendő alakításokat nyújtott 
klasszikus darabok és a dráma terén is. 
Bármilyen szerepet bíznak rá, nagyere
jű karakterizáló képességén túl művészi
leg kifinomodott Ízléssel imponál közön
ségének, kritikának egyaránt. Sikert 
sikerre halmoz. Újpestről a buda-mis-
kolci társulathoz kerül, innen egyre nö
vekvő himeve a pesti Renaissance Szín
házhoz juttatja, később a Városi Szín
házhoz szerződik, maj d Debrecen és 
Miskolc váltakozva versengenek érte. 
Műsora igen nagy. Kiváló szerepei; 
Mravcsák (Tolonc), Cigány (címsze
rep), Gonosz Pista (Falu rossza), Ocs-
kay-ban Szörénjá, Szultán-ban Rettene
tes basa, Nagymamá-ban Örkényi báró, 
Hamlet-ben Polonius, Arany kakas-ban 
Daxelmayer, „Vadkacsá"-ban az Öreg 
Ekdal, stb. 

Szirmay Ádám és Pál, főurak, 1794. 
jul. havában „a Magyar Jádzó színnek 
megörökítésére szolgáló tőkepénzek ki
pótolására" 100 Eh frtot ajánlottak fel. 

Szivárvány vetítését a színpadon két 
erős prizma segítségével érjük el, amely
hez a formát egy kifli-alakú pléh-minta 
szolgáltatja. 

Szivillető játék volt a drámának egyik 
elnevezése, dramaturgiai meghatározá
sa az első magyar színjátszó társaság 
szerint. Későbbi időkben „Érzékeny Já-
ték"-nak (L. o.) nevezték, míg napjaink
ban színmű, dráma, életkép stb.-nek hív
ják. (V. ö. ezekkel.) 

Szlavik (Hevesi) Mihály, színigazga
tó. (Adatai II. kötet, 249. old.) 1902 ápr. 
2-án színigazgató lett és 40 tagú társu
latával a horvátországi Vinkovce köz
ségbe is bevonult, ahol a „Cigánybáró" 
c. operettel meghódította az idegen ajkú 
közönséget a magyar művészet számára. 

Műsora itt kizárólag magyar szerzőíc 
müveiből állott. („Ember tragédiája", 
„Bánk bán", „János vitéz" stb.) — 1917 
dec. havában nyugalomba vonult. Nejer 
Charamza Anna, kivel 1923-ban lépett 
házasságra. 

Szmollény Nándor, tanár, sz. 1860 
jan. 22-én, Szegeden, megh. 1915 jul. 7-
én, u. 0. Tanulmányait Szegeden és Bu
dapesten végezte. Tevékeny részt vett 
Szeged közéletében; városatya, szinügyi 
bizottsági tag és a Dugonics Társaság 
tagja volt. Jelentős irodalmi működést 
is fejtett ki. Szakmunkája: „A szegedi 
magyar színészet 100 éves története." 
(1898. és 1906.) Szeged. 

Szobalány-színésznő. A vidéki színtár
sulatoknál legtöbbnyire valamely kaiv 
énekesnő, vagy segédszinésznő tölti bs 
ezt a szerepkört. A fővárosban szinte év
ről-évre egy és ugyanazon színésznő töl
ti be e szerepkört a drámai színházaknál. 
A fő a fiatalság, a csinosság és a szerep 
kicsi volta miatt — a játékban ügyes
ség, amellyel még sikert is lehet elérni. 
A Vígszínháznál Munkácsi Mariska so
ká játszott ilyen szerepeket. (V. ö. Inas-
színész-, Pincér-szinész.) 

Szoboszlai András, úttörő színészről 
ezt a kritikát olvassuk; „Gyakran sival-
kodásig kiélesített hangjai kellemetle
nek : s gyöngéd szerelmi, finomabb, nyá
jas társalgási és szilárdabb lovagi jelle
mek játszásában orgánuma miatt nem 
kielégítő, ámbár magatartása, mimiká
ja és szerepeinek mindenkori hiba nélkül 
való tudása, ajánlja Őt. („Regélő", 1842-
91. szám. Losonci tudósítás, Bács Ká
roly színtársulatáról.) 

Szobráncfürdőn, (Ung m.) 1864 június 
havában Fehér Károly társulata műkö
dött. 

Szohner Antal, honvédelmi miniszteri 
tanácsos, sz. 1847-ben, Baján, megh. 
1911 márc. 26-án, Budapesten. Középis
kolai tanulmányait Baján végezte, jogot 
pedig a pesti egyetemen hallgatott. A 
70-es években a honvédelmi miniszté
rium kötelékébe lépett, ahol 1905 márc. 
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23-ázi miniszteri tanácsossá nevezték ki. 
1888-ban az Orsz. Szinészegyesület egyik 
becsült tanácsosa volt. Érdemeiért meg
kapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. Szin-
művei: „A vén bűnös", népsz., a_ kolozs
vári Nemzeti Szinházban nagy sikerrel 
adták. „Huszárosán", vj. Nagyváradon 
adták elő. „Az anyós", vj. 3 felv. Bem. 
1907 aug. 27-én, a Városligeti Színkör
ben. 

Szohner Olga, színésznő, sz. 1876 dec. 
27-én, Budapesten. A szinészakadémiát 
sikerrel fejezte be, és mint naiva 1895-
ben Szabadkán Halmay Imre társulatá
nál kezdte meg működését. Innen So
mogyi Károly Pécsre vitte és 1900-baii 
mindjárt az újonnan megnyíló nagyvá
radi színháznak is egyik kedvenc tagja 
lett. 1902 ápr. 19-én vendégszerepelt a 
Vígszínházban, a „Gyurkovics lányok" 
Mici szerepében, — majd 1903 jun. 17-
én újra fellépett itt az „Egér" c. vj. 
Mártha szerepében, 1904 jun. 14-én pe
dig Gárdonyi Géza: „Annuska"-jában. 
— Ez időben Krecsányi Ignác tagja 
volt, 1905-ben Ballá Kálmán miskolci 
színigazgatónál működött, azután 1910-ig 
ugyanott Palágyi Lajosnál aratta meg
érdemelt sikereit. 1910 dec. 9-én mint 
vendég fellépett a Vígszínházban, az 
„ördög" c. vj. Jolán szerepében. 1911-
ben Szegedre ment, Almássy Endréhez. 
1914-ben férjhez ment és lelépett a pá
lyáról. — Nővére: Sz. Irén, híres német 
színésznő. 

Szókimondó asszonyság. („Madame 
Sans-Géne.") Színmű 4 felv. Irta Victo • 
rien Sardou. Ford. Fái J. Béla és Makó 
Lajos. Bem. 1894 nov. 9. Népszínház
ban, ezzel a szereposztással: Hübscher 
Katrín, mosónő — Blaha Lujza; Le-
fébvre, marsall — Kiss Mihály; Neip-
perg gróf ~ Ráthonyi Ákos; Fouché — 
Solymossy Elek; Vinaigre — Fenyéri 
Mór; I. Napóleon — Szirmai Imre; Má
ria Lujza — Gazsi Mariska; Mária Ka
rolina — Lukács Juliska; Erzsébet her
cegnő — Csatay Zsófi; Savari herceg — 
Horváth Vince; Dépréaux — ToUagi 
Adolf. 50-ik előadása 1895 jun* 7. — 
100-adszor: 1904 nov. 22.-én adták. A 
Magyar Színház is előadta: 1919 jan. 

31.-én. Főszereplők voltak: Hübscher 
Katrín — Fedák Sári; Napóleon — 
Törzs Jenő; Lefébvre — Virányi Sán
dor; Neipperg gr. — Uray Tivadar; 
Fouché — Z. Molnár László; Mária Ka-
rohna — B. Marton Erzsi; Erzsébet — 
Pécsi Blanka; Savari — Vágó Béla. 100-
dik előadása itt : 1920 febr. 20.-án volt. 
A nagysikerű darab a Vígszínházban is 
színre került, 1926 aug. 25.-én, ^ Fedák 
Sárival és Törzs Jenövei a főszerepben; 
1929 dec. 31-én a Nemzeti Színház is mű
sorába illesztette, a Népszínházi nyugdíj
intézet javára, díszelőadásban, Aczél 
Ilonával és Petheő Attilával a főszerep
ben. (A darabot 1897 nov. 23-án Réjane 
párizsi társulata a Vígszínházban is be
mutatta. „Uraufführung"-ja a párizsi 
Vaudevílle-ban volt, 1893 okt. 30-án. ~ 
A Réjane-szinházban 1908 karácsonyán 
1000-ik előadást érte meg. — Lásd: 
„Pesti Napló", 1909. I. 3.) 

Szokolay Olly, színésznő, sz. 1902 ápr. 
16-án, Budapesten. 8 éves korában az 
Operában kezdte a pályát, a balettben, 
ahol 18 éves koráig működött. Ezután 
az Eskütéri Szinházban játszott ;a„Férj-
hez ment a feleségem" c. darabban elért 
sikere után Bécsbe szerződött. Férjhez 
ment Korda Zoltán mozirendezőhöz, 
majd nemsokára a Fővárosi Operett 
Színház ajánlatát fogadta el. 1929 febr. 
4-én Harmath Imre színműíró neje lett. 
— Főbb szerepei: Bobette (Zenebona), 
Zsuzsi (Verebély-lány),Marguíta (Yes), 
Kitty (Aranypáva), stb. 

Szolga-szerep. Néha a színész kényte
len Sz. szerepet is játszani. Ha ezek csak 
pár szavas mondanivalót tartalmaznak 
is, mégis fontosak az.együttesre nézve. 

Szólista, a magánénekes (L. o.) neve. 
Ellentétben a kóristával, (L. o.) a ki 
többedmagával énekel egyszerre. 

Szolnoki színészet. Szolnok városa, 
bár közönsége mindig élénken pártoltíi 
a színészetet és hatóságai sem mutatkoz
tak sohase szükkeblüeknek a színészekkel 
szemben, állandóan a nyári hónapokban 
látta vendégül falai között a színtársu
latokat. Ennek oka egyrészt az volt, 
hogy téli színészetre alkalmas helyíség-
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Szolnoki színészet 

g-el nem rendelkezett, másrészt a nyári 
hónapokban, a mikor a nagyvárosok 
színtársulatai állomás nélkül voltak, 
mindig sokkal jobb társulathoz jutott, 
a mit a város kényes és mégis áldozat
kész közönsége saját előnyére mindig 
mérlegelni tudott. A közönség lelkessé-
gére jellemző feljegyzés, hogy 1819 okt. 
havában, mikor Szilágyi Páí színtársula
ta a „Tündérlak Magyarhonban" c. da
rabot játszotta, az előadás annyira tet
szett a közönségnek, hogy a belépődíjat 
újra lefizették és az eg'ész előadást azon
nal megismételtették, sőt.az eg-ész tár
sulatot ráadásul még meg is vendégel
ték. 1836 május 18-tól június 12-ig Ba
logh István társulata játszott, a közön
ség' élénk érdeklődése mellett. Utolsó 
előadását szabad ég alatt tartotta, a 
mely 80 frt-ot, akkor igen tekintélyes 
összeget jövedelmezett. Műsorán „Ro
meo és Júlia", „Lumpácius Vagabundus", 
„Ludas Matyi", „Cserny György", dal
játék stb. szerepeltek. Tagjai között az 
igazgatón és feleségén kívül Nagyné, 
Ménesi, Ménesiné, Magyar, Földi és 
Szőnyi neveivel találkozunk. 1853 június 
hóban Kétszery József társulata játszik 
Sz.-on, 1858 aug.-ban Szathmáryné 
vendégszerepel a szolnoki színtársulat
nál. 1860 augusztusában Futó János 28 
tagú társulata játszott Hegedűs János 
Magyar uccai házában levő színkörben. 
A tagok között vannak: Krasznay, Vára-
di, Demjén Mihály és Károly, Homokai, 
Ajtai, Lányi, Futóné, Balogh Róza, Mik
sai Ida, Szabó Krisztina, Polakovíesná. 
1865 aug. havában Csaby Imre, 1866 
máj. havában Lángh Boldizsár, 1870-ben, 
nyáron, a fürdőkertben levő arénában 
Balogh György társulata játszik. Utób
binál vendégszerepelt 10 estén Egressy 
Ákos. 

1871-ben a Ratics Mihály tulajdonát 
képező színkörben május havában Nó
vák Sándor, július hóban Aradi Gerö 
színtársulata működött. 1873 aug.-ban 
és 1874 jun. hóban Szathmáry Károly 
társulata játszik. 1879 október havában 
Sípos Orbán alispán megalakítja a szín-
ügyi bizottságot, illetve a szolnoki szin-
ügy-gyámolító egyletet. 1882 ápr. 29-én 
Miklóssy Gyula társulata a „Fény ár
nyai" c. darabbal kezdi meg a szinidényt. 

1883 jun. 9-én Aradi Gerő kezdi meg 
két hónapos szezonját. 1884 május 1-től 
Szegedi Mihály, aug. havában Pesti 
Ihász Lajos társulata játszik. 1886 má
jus havában az Erszényes István, Hevesi 
József és Jani János vezetése alatt álló 
konzorcium, ezután jul. 22-ig Aradi Ge
rő társulata játszik. 1894 április 25-éa 
Csóka Sándor igazgató nyitja meg a 
Sefcsík-kertben levő vigadóban az uj-
színházat. Az ünnepi megnyitó előadás 
műsora: 1. Prológ, írta és szavalta Ja-
novics Jenő, 2. „Szigetvári vértanuk", 
3. „Szerelmi varázsital". 1901-192 évek
ben Földesi Sándor erdélyi társulata 
játszik. 1909 jan. hóban Baróti Rezső, 
május hóban Szabó Ferenc, szept. havá
ban a Nemzeti szálló nagytermében dr. 
Farkas Ferenc színtársulata játszik. 
1910 ápr. hóban újból dr. Farkas Fe
renc a szolnoki igazgató. Tagjai: Aradi 
Aranka, Szalontai Ferike, Nagy Imre, 
B. Szabó József, stb. Ez év szeptemberé
ben ismét dr. Farkas Ferenc színtársulata 
játszik. Ez év október 30-án a szolnoki 
szinpártoló egylet gróf Andrássy Imre 
volt főispán elnöklete mellett elhatározta 
az uj színház felépítését. Az építést 
1911 április havában meg is kezdték. 
Ez évben Marihá^y Miklós kecskeméti 
társulata kezdi meg ápr. 15-én a „Mu
zsikus lány" c. operettel előadásait. Az 
évad vendége Ivánfi Jenő (Shylock és 
Derblay Fülöp). A 800 személy befoga
dására képes színházat 1912 ápr. 20-áa 
nyitotta meg Mariházy Miklós színigaz
gató. Az ünnepi megnyitó előadás mű
sora: 1. Ünnepi nyitány, 2. Prológ. Irta 
és előadta Szép Ernő, 3. Hymnusz, 4. 
„Bánk bán" H. felv., 5. „Bolond", II. f., 
6. „Tartuffe" III. felv., 7. Rákóczi-induló. 
A díszelőadás vendégszereplői: Ivánfi 
Jenő, Pethes Imre és Balassa Jenő. A 
társulat tagjai: Turcsányi Olga, Kerényi 
Adél, Antal Erzsi, Gulyás Menyhért, 
Justh Gyula, Szentes János, stb. Szept. 
21-én kezdte őszi évadját a társulat. 
1913 április havában a „Cigányprímás" 
előadásával nyitja meg Mariházy a ta
vaszi évadot. Szept. havában az őszi 
évad indul meg. Ez évben a szinpártí^ó 
egyesület arra az időre, mikor a színtár
sulat nem játszik, a színházat dr. Jan-
csovics Jenőnek adta ki, 10 évre mozi-
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Szomaházy István Szombathelyi Béla 

előadások céljaira, hogy az ebből nye
rendő jövedelmet a színészet támogatá
sára fordíthassa. 1914 és 1915-ben 
ugyancsak Mariházy kecskeméti társu
lata játszik a színházban, Mariházy után 
Csáki Antal társulata járt Szolnokon. 
1927-ben nagy költséggel átalakították 
a színházat, melyet átalakítása után ez 
év ápr. 28-án Sebestyén Mihály miskolci 
társulata nyitott meg a „Cigánybáró", 
c. operettel. Utána Kardoss Géza debre
ceni igazgató lett a szolnoki színház 
igazgatója, a ki ezidŐszerint is felkeresi 
debreceni társulatával a várost. 

(dr. Farkas Ferenc.) 

Szomaházy István, író, sz. 1864 febr. 
28.-án, Veszprémben, megh. 1927 nov. 
10.-én, Budapesten. Tanulmányait szülő
városában és Budapesten végezte. 1881 
óta hírlapíró volt. Színmüvei: „A leány-
néző" és „A hófúvás", vj. 1 felv. 1897 
Nemzeti Sz. —„A segédjuhász",népszin-
mű-paródia. Bem. 1902 jan. 2. Tarka 
Színpad. — „Üdvözlet a bácsitól.", vj. 
Bem. 1904 okt. Kolozsvár. „Dr. Krausz 
a vérpadon", kínema-szkeccs. Bem. 191-3 
Jan. 25. Apolló Színház. — „Három a 
tánc", operett 3 felv. Társsz,: Faragó 
Jenő, Zen. szerz. Komjáthy Károly. Bem. 
1922 máj. 20. Király Színház. (75,-öds2ö-
szept. 11.) „A kék álarc", operett 3 felv. 
Társsz.Fodor Jenő.Bem.1923 jul.lO.Bu-
dai Színkör, „Mesék az írógépről", ope
rett 3 felv. előjátékkal. Társsz. ifj. Bé-
keffy István. Zen. szerz.: Lajtai Lajos. 
Bem. 1927 okt. 8. Városi Színház. 50-ed-
szer: dec. 22. — Szinműfordításai: 
„Niobe", vj. 3 felv. Irta: Harry és E, A. 
Faulton. Bem. 1896 dec. 10. Vígszínház. 
,»A pólyásbaba", vj. 3 felv. Ir ta: Law-
rence Wemer. Ford. Marquís Gézával. 
Bem. 1900 máj. U. o. — Szakmunkája; 
„Aszínház".Budapest, 1900. (Ismerteti: 
„Pesti Napló", 1900 nov. 9.) 

Szombatfaívy (SzeŐy) Albert, (szom
batfalvi), színész, sz. 1848-ban, Szakoly-
ban, Szabolcs m., megh. 1922 jan.28-án. 
Kispesten, Előkelő családból származott. 
18 éves korában, 1866 jan. 14-én lett 
színész. 1869-ben Kőmives Imre pesti 
társulatánál működött és különösen az 
epizódszerei>ekben tűnt fel. Joviális em

ber volt, igazi bohém. 1872-ben rövid 
ideig színigazgató volt. Ezután 1882. 
államrendörségi detektív lett, később 
rendőrtanácsos. X890-ben a detektív tes
tület vezetője volt. (Arcképe: „Magyar 
Sálon", 1898. XXIV. 1144. oldal.) A Fe
renc József-rend lovagja volt. — Irt 
két színművet: „Miksa császár" és „Pá
ter Ubryk" c. alatt. — Neje: Kovács 
Róza, énekesnő, 1865 febr. 7.-én lépett 
színpadra. Férjével KŐmívésnél volt 
szerződésben. 

Szombathelyi Béla, színész (cs. n. 
Theindl), sz. 1851 aug. 18.-án, Szombat
helyen, megh. 1881 aug. 24.-én, Kolozs
várott. — Apja zeneszerző volt és egy 
bécsi tébolydában végezte életét. Ö az
tán árvaházba került és ott addig nevel
kedett, míg a gimnáziumba beíratták. 
Ennek bevégezte után, 1868-ban, a színi
pályára lépett, Kőszegen, Károlyi Lajos 
társulatánál. Ugyanez évben Vargyasi 
Dániel Idát vette feleségül, kivel boldog 
házaséletet élt. (Sz. 1853-ban, Kolozs
várott, megh. 1888 febr. 5.-én, Budapes
ten. 1868 jan. havában lépett a szinipá-
lyára, KŐmíves Imrénél.) Sz. nevét évek 
óta a legjobb hangzású művészek között 
találjuk s különösen Szeged, Nagyvárad, 
Arad közönsége nagyon szerette. Kolozs
várott 1876 okt.-ben lépett föl először a 
„Csapodái*"-ban, ahonnan a Népszínház
hoz kapott meghívást, de csakhamar is
mét visszatért kedveit közönségéhez: 
Kolozsvárra, mely rendkívüli szeretettel 
vette körül. Az ő Pusztabíró-ja a „Sárga 
csikó"-ban olyan tőről metszett alakítás 
volt, hogy annak mását hiába keressük. 
A könnyebb válfaja színművek s külö
nösen az operetteknek éltető lelke volt. 
A Nemzeti Színházban két ízben is vok 
alkalma vendégszerepelni; a sajtó ked
vezően fogadta, de a szerződtetése el
maradt, 1880-ban a Bécsben vendégsze
replő népszinműtársulatnak ő volt egyik 
erőssége. Utolsó fellépése 1881 aug. 4.-én 
Kolozsvárott a „Gavaud Minard és tár
sa" c vígjátékban egy farizeuskodó ke
reskedősegéd szerepe volt. Rendkívül jó
kedvű volt és senkisem sejtette a más
nap történendő pisztolypárbajt, melyben 
Temesváry Lajos volt színigazgató go
lyója lábát megsebesítette és vérmérge-
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Szombathelyi színészet 

zés következtében halálát okozta. Sírjá
nál Szacsvay Imre tartott gyászbeszé
det. Sírkövének, melyet 1888 nov. 1.-én 
lepleztek le, ez a felirata: 

„Hallgat a taps, virág nem hull, 
Elnémult az édes lárma, 
Áldva legyen haiatomon túl 
Hű emléktek hold sugara". 

<E. Kovács Gyula.) 
Fia: Sz. Mihály, színész, sz. 1880 ápr, 
22.-én, Kolozsvárott. 1904-ben lépett a 
szinípályára és több vidéki társulatnál 
mint epizódista is kitűnt. Később mint 
szavaló a fővárosban előnyösen mutat
kozott be. — Neje: Gáspár Sarolta, szi-
nésenö, sz. 1890 dec. 13.-án, Kolozsvá
rott. Tanítónőnek készült, majd 1907-
ben a szinípályára lépett. Leányuk: Sz. 
Ida, színésznő, sz. 1908 febr. 21-én, Ka-
puvárott. Mint kiváló táncosnő és tánc
oktató tűnt fel. (Krődl Jenő) 

Szombathelyi színészet. Szombathe
lyen 1818-ban tartottak hivatásos színé
szek magyar színielőadást, a Szarvas-
vendéglőben. (A társulat tagjai ismeret
lenek.) 1819-ben Kilényi Dávid játszott. 
Köztük volt: Lángh Ádám, Déryné, Páiy 
Elek, Szentpétery, Etsedí Jozefa stb. 
1820-ben Déryné ismét szerepel itt. 
1821 máj. 6.-án Balogh István járt Szom
bathelyen. 25 előadást tartott, (1827 IV. 
5. és 1832 nyarán újra eljött.) 1825 jul. 
havában a „Nemzeti Színjátszó Társa
ság" néven szereplő társulat vonult be 
Szombathelyre. 1828-ban Komlóssy Fe
renc székesfehérvári társulata játszott. 
ö alakította meg a „Dunántúli színtár-
sulat"-ot és a megye 1200 írttal támo
gatta. 1832-ben újra Komlóssy Ferenc 
jött ide, aki egy színházzá átalakított 
teremben tartotta előadásait. 1834 szept. 
havában újra vannak Szombathelyen 
színészek, ekkor is Komlóssy az igazgató. 
Tagjai közül a „Honművész" (1834. 78. 
sz.) felemlíti a következőket: Pergő, 
László, Szakácsy, Fekete, Király, Köny
ves, Döme, Ungi, Horváth, Nagy, Hube-
nay, Gál. Tíz év után Kétszery József az 
igazgató. (1844 aug. elején. Lásd: „Élet
képek", 1844. II. köt. 292. old. és „Hon
derű", 1844. 9. sz. 148. old.) 1845 jan. 
havában itt játszik Pázmán Mihály tár

sulata, aki 1850 jun. havában a Rumi-
utcában levő Holzheim-féle ház udyaráa 
épült színkörben tartotta előadásait. — 
1858 jan. havában SzöUősy társulata ka
pott játszási engedélyt. („Napkelet". 
1858. 7. sz.) 1864-ben Mezei Pauer Antal 
inicíativájára megindult a mozgalom 
egy állandó színház felépítése iránt. 
1864 jun. 26.-án Szigeti Imre, 1865 jan. 
havában Budai József, májusban Bényei 
István kezd játszani. Miután az állandó 
színházhoz szükséges tőke még nem volt 
együtt, a színháztelken ideiglenes szín
kört építettek, mely 1865 jun. 17.-én 
nyílt meg, Bényei István igazgatása 
alatt. („Bíbor és gyász", „Férj az ajtó 
előtt", „Villám Bandi", „Leánykérés fa-
Iun"c.darabok kivonatával.) 1867 nyarán 
a Nemzeti Színház ad hoc társulata 5 
előadást tartott. (Igazgató: Szerdahelyi 
Kálmán.) 1871 elején Balogh Alajos tár
sulata működött itt; aug. 3.-án Bokody 
Antal, 1872 nov. havában Szuper Károly, 
1875 jun. havában Nagy Lujza az igaz
gató; őket követi: Vezéry Ödön 1876, 
Míklóssy Gyula 1878, u. e. évben: Szu
per Károly és Molnár György, Gerőffy 
Andor 1879. — 1880. aug. 19.-én az új 
színházat Beődy Gábor győri társulata 
Prielle Kornélia és Márkus Emília közre
működésével és a „Proletárok" előadásá
val nyitotta meg. A prológust Márkus 
Miklós irta és Márkus Emília szavalta. 
A színház építési költsége: 62.565 frt. 
Elfért benne 500 néző. Az első előadás 
jövedelme: 565 frt. 40 kr. — A színhá
zat Hausmann Alajos építette, renais-
sance stílusban. Az ezutáni igazgatók: 
Beődy Gábor (1882), Bokor József 
(1882), Gerőffy Andor (1882), Bokodv 
Antal (1883), Mándoky Béla (1884—5), 
Jakab Lajos (1886), Szabadhegyi Ala
dár (1887), Sághy Zsigmond (1887-88.), 
Pozsony-temesvári társulat (1888), Hu-
bay Gusztáv (1888), Székesfehérvári 
társulat (1892—2), Monori Sándor 
(1893), Komjáthy János (1894—6), 
Veszprémi Jenő (1894), Dobó Sándor 
(1895), Szálkai Lajos (1897), Csóka 
Sándor (1897), Somogyi Károly (1898— 
99), Halmay Imre (1901—2), BalIa Kál
mán (1902—3), Kúnhegyi Miklós 
(1902), Micsey F. György (1903—4), 
Nádassy József (1905—6), Szálkai La-
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Szombathy László Szomory Dezső 
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jos (1907). 1908-ban a színházat tűzbiz
tonsági okokból bezárták; ezért nyári 
szinkört építettek, mely Nádassy József 
igazgatásával 1909 máj. 29.-én nyilt 
meg. Költsége: 40.000 Korona. — Elfért 
benne: 1500 néző. A megnyitón a „Ta
tárjárás" c. operett került színre. — A 
színkör azonban 1911 jul. 31.-én leégett. 
Az igazgató felszerelése, ruhatára, 
könyvtára, díszletei, sÖt az irodában el
helyezett készpénze, ami a társulatnak 
Szombathelyről Makóra való utaztatá
sára volt kikészítve, szintén bentégett. 
Odaégett az ott vendégszereplő Földes 
Dezső ruhatára, parókái, a zenekari ta
gok hangszerei és még sok minden. Aug. 
5-től a kultúrház dísztermében játszott 
Nádassy társulata. 1912 febr. havában 
Thury Elemér volt itt az igazgató, majd 
újból eljön 1912 jun. 28.-án, mikor az ui 
szinkört nyitotta meg. Épült a Hérics-
kertben. A prológust irta: Hervay Fri
gyes és Bányai Irén szavalta el. Utána 
a „Leányvásár"c. operett került szinre. 
1913 máj. 10.-én újból Thury igazgató 
játszik itt. 1914 jul. 8.-án megnyílt egy 
ujabb színkör. Építette Szenté Lajos és 
Trummer János. Első igazgató: Polgár 
Károly. Bemutató előadásul a „Cigány
prímás" c. operettet játszották. — A tár
sulat operákat is adott. A színkör férő-
képessége: 2000 nézőre szól. 1915 máj. 
30.-án ismét Polgár Károly az igazgató, 
1916 márc havában pedig Szabó Ferenc, 
majd jun. 18.-án újra visszajön Polgár 
Károly gárdája, míg a következő évben 
(1917 jun. 17.) szintén neki adták át a 
szinkört. 1919 jul. 15.-én Fodor Oszkár 
társulata vonult be Szombathelyre, 1920-
ban pedig Bodonyi Béla, majd Őt követi 
1925 Őszén Somogyi Kálmán, 1927-ben 
Faragó Sándor. (1926 ápr. havában a 
színházat lebontották.) Ujabban: Deák 
Ferenc társulata játszik Szombathelyen. 
Szombathelyen elhunyt színészek: Daró-
czy Zsigmond (lázári). Szilágyi Ge
deon, Moori Sándor, Csige Lajos, Takács 
Piroska, Sz. Németh József. 

(Polgár István.) 

Szombathy László (rimaszombati), 
író, lapszerkesztő, mezőkövesdi ref. lel
kész, sz. 1893 ápr. 7.-én, FelsŐvályon. Is
koláit Dofasinán és Sárospatakon végez-

I te. Színpadi művei: „Ha megszólal a 
trombita", szinmü 3 feív. e. e. 1928 márc. 
13-án, Mezőkövesden, „Bandi", vígj. 3 
felv. e. e. 1930 dec. 12. u. o., „Vissza
térünk", dráma 3 felv. — Munkatársa 
több fővárosi és vidéki lapnak. 

Szonurfnoki színészet. Szomolnok sze-
pesmegyei nagyközségben már 1807-ben 
volt állandó színház. (Lásd: „Pesti 
Hírlap", 1893. V. 23. 8. old. III. hasáb, IL 
hír.). 1844 aug. 10.-én itt játszik Abday 
Sándor társulata, az u. n. „nádori szin-
ház"-ban. („Honderű", 1844. 8. sz. 149. 
old.) Ezt a színházat állítólag József ná
dor is meglátogatta és az első előadás az 
ő jelenlétében folyt le. Az itteni műked
velők magyar és német előadásokat tar
tottak. A társulat könyvtára és irattára 
a Nemzeti Múzeum tulajdonába jutott. 

Szomor Máté, úttörő színész. Tagja 
volt a Kelemen László igazgatása alatti 
első magyar színtársulatnak. Eredetileg 
ügyvéd volt Kecskeméten, azután hévvel 
és lelkesedéssel csatlakozott az első ma
gyar szintársasághoz és siet többi tár
sával megteremtem a magyar színművé
szetet. Színműfordításai: „Ki-ki saját 
háza előtt seperjen", vj. 1 felv. ford. né
metből, Schneider után. Bem. 1790 szept. 
21.-én, Pesten. Még félszázad után is mű
soron volt. 

Szomorújáték. A „tragédia" magyaros 
kifejezése. A szót már használja Soós 
Márton színész, 1792-ben, a „Megszomo
rított ártatlanság, avagy az ártatlan 
Etelka méltatlan szenvedése", c. művén, 
mely 5 felvonásos „szomorújáték". 
(Irta; Dugonics András regénye után.) 
Bem. 1793 szept. 11. Pesten. A Sz.-ra 
még így is mondták: „szomorkás játék", 
„keserves játék", „szomorítvány". 

Szomory Dezső, szíimaüíró, sz. 1869 
június 2-án, Budapesten. Kora ifjúságá
ban a hírlapírói pályára lépett. Ismer
tebb színművei ezek: „Péntek este", 
dráma 1 felv. Bem. 1896 febr. 28.-án, a 
Nemzeti Színház. Feluj.: 1906 dec. 20. 
„A búcsú", színmű 3 képben. Első elő
adása ugyanott, 1897 okt. 29.-én. „A 
nagyasszony", szinmű 4 felv. Bem. 1910 
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Szomory Emil Szórád Ferenc 

febr. 4. U. o. „A rajongó Bolzay-leány", 
színmű 4 felv. Bem. 1911 jan. 20. U. o. 
„Györgyike drága gyermek", szinmü 3 
felv. Bem. 1912 febr. 3. Vígszinház. 
„Lenkica, nase drago dijete" c. a. Zág
rábban: 1914. — „Lenchen, das gute 
Kind" c. a. a bécsi Deutsches Volksthea-
ter, bem. a budapesti Fővárosi Orfeum
ban, 1918. V. 4. — A bécsi Renaissance 
Bühne szinre hozta 1923. 11. 7. Ford: 
Glücksmann Henrik. — „Bella", színmű 
3 felv. Bem. 1913 jan. 18.-án, Vígszinház. 
„Mária Antónia", történeti színmű 5 
felv. Bem. 1913. nov. 21. Nemzeti Szín
ház. „Hermelin", szinmű 3 felv. Bem. 
1916 márc. 4-én, Vígszinház. „II. József 
császár", történeti szinmű. Bem. 1918-
ban a Nemzeti Színház. 50-edszer: 1920 
jan. 25.-én. „Matuska", szinmű 3 felv. 
Bem. 1918. okt. 12.-én, a Vígszinház. „In
cidens az Ingeborg-hangversenyen", 
színjáték 1 felv. Bem. 1918. dec. 17.-én, a 
Medgyaszay Színházban. „11. Lajos ki
rály", szinmü 3 felv. Bem. 1922 jan. 
28.-án, a Magyar Színház. 50-edíizer: 
1922 jun. 14.-én. „Glória", szinmű 3 felv. 
Bem. 1923. jan. 27.-én, a Vígszinház. 
„Szabóky Zsigmond Rafael", szinmü 3 
felv. 1924. jan. 12.-én, a Vígszinház. „A 
nagyasszony", szinmű 4 felv. Uj betanu
lással: 1927. okt. 21. Nemzeti Színház. 
„Takáts Alice", szinmü 3 felv. Bem. 
1930. jan. 31. Vígszinház. Testvéröccse: 

Szomory Emil, hírlapíró, az „Újság" 
munkatársa, sz. 1872-ben, Budapesten. 
Hírlapírói munkássága mellett a színmű
írás terén is kitűnt. Színművei: „BÖs-
kém", operett 3 felv. (Zenéje Gajáry 
Istvántól.) Előadták 1914. márc 14.-én, a 
Népoperában. „Katica", 1914 dec. 25.-én. 
U. o. „A kislány" Bem. 1920. márc. 26. 
Revü Színház. 50-edszer máj. 13. — For
dításai: „Mayerék", vj. 3 felv. Irta: 
Priedman Friedrich. Bem. 1912 ápr. 6. 
Budapesti Színház. „777:10". Turf-bohó
zat. Irta: Schwarcz Ottó és Mathern 
Kari. Ford. Föld Auréllal. Bem. 1915 jul. 
17. TJ. o. — Szakmunkája: „Függöny 
előtt és függöny mögött." (Budapest, 
1914.) — Az Újság vasárnapi számaiban 
hosszú évek óta „Pletykálkodás" c. ér
dekes cikksorozatot folytat, legnagyobb

részt a színház világából vett eseteket 
ír meg. Fivére: 

Szomory Miklós, színész sz, 1879 szept. 
18.-án, Budapesten. Jogásznak készült, 
vágyai a szinészpályára sodorták. 1901-
ben Szendrey Mihály szerződtette az uj 
kassai színházhoz. 1902-ben már Kre-
csányi Ignác iskoláját járta. EIsŐ sze
repe beugrás volt, Taricsot játszotta 
„Ocskay"-ban. Innen Ballá Kálmánhoz 
Győrbe került. Azután Halasy Bélához, 
és Deák Péterhez szerződött. 1905-ben 
Zoltán Jenő a Magyar Színházhoz szer
ződtette, ahonnan Beöthy László az uj Ki
rály Színházhoz vitte át, 1907-ben, Am
bíciója visszavitte a vidékre, Krecsánjá-
hoz, Temesvár-Budám, innen Makó La
joshoz Szegedre, majd 1908-ban Kom
játhy Jánossal ismét Kassára került, 
1910-ben Polgár Károly szerződtette. 
1911-ben Sziklai Kornél Grand Guignol 
színházához került. 1912—13—14-ben 
a Fővárosi Orfeum tagja volt. 1914 
július 24-tői végig küzdötte a világhábo
rút. 1918 dec. 1-én szerelt le. 1919-ben 
a hadviselt katonaszinészek igazgatója 
lett, Újpesten. Skálája predesztinálta a 
drámai szerei)ektől a vígjátéki énekes
táncos szerepekig. 

Szoprán, annyi, mint legfelső. A leg
magasabb énekhang, gyermeké, vagy 
nőé. 

Szórád Ferenc (nemes), tenórének-
művész,sz,1896 jun. 15-én, Óteleken, To
rontál m. — Nagybecskereken tett érett
ségit, majd banktisztvisellő volt. A vi
lágháborúban bevonult. (Lásd: Világhá
ború címszót.) A szerb megszállás ide
jén a budapesti Magy. Ált. Hitelbank 
tisztviselője lett. Ezídöben Rákosi Szidi 
növendéke volt, majd fellép a Blaha 
Lujza Színházban, onnan átszerződik a 
Király Színházhoz. Miután tovább akarta 
képezni szépen csengő hangját, sikerült 
a Nemzeti Zenede III. éves tanfolyamán 
felvétetnie magát. 1926-ban vizsgázott 
az Operaházban, amikor ösztöndíjas tag
nak szerződtették az intézethez. , — 
Innen Szegedre kapott szerződést. 
Főbb szerepei: Troubadour-ban: Man-
rico, — Tosca-ban: Cavaradossi (elŐ-
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Szordinóval játszik Szőke Lajos 

szőr 1927 II. 18.) — Hunyadi László
ban: Címszerep, továbbá:, Radames 
(Aida), Don Jósé (Carmen), Herceg 
(Rigoletto), Pinkerton (PiUangó kisasz-
szony), Turiddu (Paraszbecsület) stb. 

Szordinóval játszik: mondják a színé
szek gúnyosan arra, aki nem nagyon 
tudja szerepét s ezért halkan beszél, 
hogy a súgót jól megértse. 

Szoyer Ilonka, énekesnő, magas szop
rán, sz. 1880 júl. 24-én, Debrecenben. A 
konzervatóriumot végezve, Bécsben 
Geiringemél tökéletesítette tudását; a 
lipcsei operettnél kezdte legmagasabb 
ívelésű pályáját (Clairette-től az Éj ki
rálynőjéig neki nem volt hosszú az út) . 
A Magyar Színházban lépett fel először 
mint „Angot asszony leánya", 1900 okt. 
23; innen szerződtette Mader Raoul 
igazgató a m. kir. Operaházhoz, mely
nek tíz éven át maradt dísze. Itt 1902 
jan. 14-én, mint „Mari az ezred leánya" 
debütált; további szerepei: Mátyás és 
Gara Mária (Hunyadi László), Siebel és 
Margit (Faust), Bébe (Moharózsa), 
Georg apród (Berlichingen Götz), Apród 
(Romeo és Juha, Álarcosbál), Anna 
(Bűvös vadász), Marcellina (Fidelio), 
Zerlina (Don Jüan), Cherubin (Figaro 
lakodalma). Erdei madár (Siegfried), 
Mari (Az eladott menyasszony), „Ma
nón" (Manón Lescaut), „Pillangó kis
asszony" és a „Nürnbergi baba" címsze
repei, Szaffi (Cigánybáró), Olympia 
(Hoffmann meséi), Friquet Rózsi (A re
mete csengetyüje), Adél és Rosalinda 
(Denevér), SellÖ (Rajna kincse), Nuri 
(Hegyek alján), Erős (Orpheus), Mu-
sette és Mimi (Bohémélet), Nedda 
(Bajazzók), Röschen (A szomszédasz-
szony), Mícaela (Carmen), Philine 
(Mignon), az Éj királynője (Varázsfu
vola). Közben bejárta Német- és Orosz
országot (Berlin: udv. opera, 1906 máj. 
18. és 21. „Ezred leánya" és „Manón", — 
Komische Oper, 1908 febr. 25. óta 1 hó
napig „Denevér" Adélje) s a magyar 
vidéki nagyobb városokat. — 1905 jún-
19-én nőül ment Márkus Dezső opera
házi karnagyhoz, aki mikor a Népopera 
igazgatója lett, ide szerződtette; Sz. itt 
1912 szept. 21-én mutatkozott be Jamo 

„Tengerész Kató" c. operettje címszere
pében; Kábnán Imre „Kis király"-ában 
stb. énekelt, de 1915 tavaszán a színpad
tól visszavonult. ~ Máris meg kell emlé
keznünk leányáról, Márkus-Szoyer üy-
ről, aki 1915 aug. 13-án Budapesten szü
letett, most komoly gimnazista, de szép 
szopránját és csodálatos muzikalitását 
már több hangversenyen ragyogtatta, a 
m. kir. Operaházban pedig a „Pelleas és 
Mélisande" gyermekszerepét már kez
dettől fogva (1925 nov. 26.) énekelte. 
Fejlett énektudását szüleitől nyerte. 
Első nagy szerepe volt (Szöktetés a sze-
rályból) a Városi Színházban, 1930 nov, 
6-án, atyjának, Márkus Dezsőnek a Vá
rosi Szh. főzeneigazgatójának 40 éves 
művészi jubileumán. 

Szózat. Vörösmarty eme fenséges köl
teményét először a Nemzeti Színházban 
énekelték el, 1843 május 8-án. Pályadíj
nyertes zen.szerz.Egressy Benjámin. (L.. 
o.) (Nyomtatásban megjelent az „Auro-' 
rá"-ban, 1836.) 

Szőke líáimán, színész, sz. 1890 okt. 
1-én, Sárközújlakon, Szatmár m. Színész
akadémiát végzett, majd 1924-ben lépett 
a színipályára. Egy ideig a Belvárosi 
Színház rendezője volt. 

Szőke Lajo&. színész, sz, 1869-ben, 
Pesten. Atyja Sz. Lajos, állatorvos volt 
(megh. 1897 márc. 13., 54 éves korában). 
Budapesten tett érettségit, majd 1887-
ben Molnár György színésziskolájába 
iratkozott. 1888 ápr. havában kezdte a 
pályát, Miskolcon, Hatvani Károly és 
Rakodczay Pál egyesített társulatánál. 
Elismert és elsőrangú színész volt Kas
sán, Szabadkán, Pécsett, Győrött, Eger
ben, Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, 
Székelyudvarhelyen, Székesfehérváron 
és Sopronban, sőt Budapesten is, a város
ligeti Színházban. S míg a vidéki színész 
kenyerét ette, Rómeótól Goldstein Szá
miig játszott mindent. 1899-ben a Víg
színház tagja lett, 1900 július havában 
Keglevich István gróf átvitte a Nemzeti 
Színházba. Az állami színpadon, ha nem 
is nagy feladatokban, de sok értékes 
figurával ért el szép sikereket, amelyek 
sorában a legutolsó a „Süt a nap" cigá-
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Szőke Sándor Szöktetés a szerályból 

nya volt. 1905 ápr. havában elnyerte a 
Farkas—Ratkó-díjat. 1925 nov. 28-án 
megülte Nemzeti Színházi tagsága 25 
éves jubileumát. („Süt a nap"). 

Szőke Sándor, színész, sz. 1880 márc. 
2-án, Budapesten. A középiskola elvég
zése után beiratkozott a Színiakadé
miára, amelyet 1901-ben végzett el. Elő
ször Aradra szerződött. Innen Debre
cenbe hívták meg, majd Kassán, Nagy
váradon, Temesvárott, Szabadkán ját
szott bonvivant-szerepeket (Liliomfi, 
Alfonz úr. Figaró, Igmándi kispap, Tar
ján főhadnagy stb.) 1913 aug. 1-én szer
ződtették a Nemzeti Színházhoz. Szere
pei: Leitmeritz (Fekete lovas), Sán-
dorffy (Gyurkovics leányok), Lysander 
(Bizáncz), Arragoni herceg (Velencei 
kalmár), Rakitin (Karamazov testvé
rek), Vass tanító (Annuska), Szeniczey 
(Vége a szép nyárnak) stb. Neje: Garai 
Úka, színésznő. (L. o.) 

Szőke Szakáll (Gerő Jenő), színész, író 
és rendező, sz, 1883 febr. 2-án, Budapes
ten. Érettségi után lépett a színipályára, 
a Kis Komédiánál, majd az Apolló Szín
háznál működött. Ezután Berlinbe hív
ták meg, ahol több színház kedvelt tagja 
volt. (Nelson, Metropol, Lessing, Gros-
sea Schauspielhaus, Deutsches Künstler-
theater, majd a Theater am Kurfürsten-
dammnál találjuk.) 1927 óta a Boule-
vard Theater igazgatója. — Színműve: 
„Jaj, de bevonulok", zenés boh. 3 felv. 
Zen. szerz. Reinitz Béla. Bem. 1917 dec. 
1. Budapesti Színház. „Vonósnégyes" és 
„VII. Albert" c. kabaré-tréfája nagy si
kert aratott a Teréz-körúti Színpadon. 
1927 végén „Hallo, Caesar!" címen nagy 
Ufa-filmet írt; filmeken is kedvelt 
komikus. 

„Szökött katona", Szigligeti Ede nép
színműve, 3 szakaszban. Zenéjét szerzé: 
Szerdahelyi József és Ellenbogen Adolf. 
Bem. 1843 nov. 25-én, a Nemzeti Színház
ban; nov. 26-án másodszor; nov. 28-án 
hai-madszor. A következő dec. hétszer. 
1844 jan. 6-szor, febr. 6-szor, márc. 
4-szer, ápr. 2-szer, s ezután pár évig 
minden hóban egyszer-kétszer; 1843— 
1849 jan. 8-ig 64-szer; 1850—69-ig 35-

szőr; 1869 aug. 29-én 100-adszor. Ezen 
előadások összes jövedelme: 53.230 frt 
79 kr. A legnagyobb bevétel a 25 elő
adáskor 1476 frt. 12 kr. A legkisebb, a 
leégett német színház tagjai javára: 131 
frt 40 kr. •— A bemutató előadás szerep
lői: Monti — Bartha János, Kamilla — 
Laborfalvi Róza, Korpádiné — Kovács-
né, Gergely — id, Lendvay M., Lajos 
— Szerdahelyi József, Julcsa — Éder 
Lujza, Gémesi — Szigligeti Ede, Jancsi 
— Török, Pista — Telepi, Saint-Geran 
— Udvarhelyi, Tengeri — Egressy Béni, 
Parti — ifj. Hubenai, Völgyi — Szent-
pétery; közlegények: Zsivora, Nóvák, 
Philippovics, Vadász; Miska — Füredi 
Mihály, (aki később Gergelyt játszotta), 
Roberto — László, Róza — Erkelné, ko-
morna — Szentpéteryné, inas — Szom
bathelyi, költő — Czakó Zsigmond, festő 
— Gózon Antal, vendégek: Morvái és 
Magyar Lujza, biztos — Balogh, játéko
sok: Vida és Vadász, Jean — Petrik, ci
gány-muzsikus — Réthy Mihály. 100-ik 
előadása 1867 aug. 25-én volt; Gergelyt 
Tamássy József játszotta. — Itt Össze
sen 114-szer adták. (Utoljára: 1875 okt. 
15.) A Népszínházban: 1876 okt. 1-én 
mutatták be, ezzel a szereposztással: 
Monti — Eöry Gusztáv, Kamilla — Lu-
kácsné, Korpádiné — Klárné Angyal 
Ilka, Gergely — Tamássy József, Lajos 
— Solymossy Elek, Julcsa — Horváth-
né, Gémesi — Karikás József, Pista — 
Pártényi József, Jancsi — Hatvani Ede, 
Kisbíró — V. Kovács József, Inas — 
Hatvani Károly, Völgyi ezredes — Tiha
nyi Miklós, Káplár — Kolozsvári. (1844 
okt. 12-én a Nemzeti Színházban Géme-
sit Petőfi játszotta.) — Kolozsvárott: 
1844 jan. 16-án, Marosvásárhelyen jún. 
17-én adták először. — A Nemzeti Szín
ház felújította: 1916 szept. 17-én; 1924 
szept. 16-án; 1926 máj. 27-én; 1929 
szept. 13-án. Ekkor: Monti — Gál, Ka
milla — Márkus, Gergely — Cselényi, 
Lajos — Pethes Sándor, Julcsa — Nagy 
Izabella, Gémesi — Timár. — (Szerb, 
nyelvre lefordította: Sztratimirovics Ra-
divoj, 1894.) 

„Szöktetés a szerályból", Mozart re
mek vígoperája, 1772-ből, Bretzner Chr. 
Fr. és Stephanie G. szövegére. Pesten 
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SzöUősi Piroska Szömörkényi Franciska 

I 
I 

először németül adták 1788 elején, Bu-
d&i pedig 1791 jún. 19-én. A ma is mu
lattató szövegű és hervadatlan zenéjű 
8 felvonásos „énekes játék" csupa vir
tuóz előadót igényel; talán ezért lett 
éppen százéves, mikor először hallottuk 
magyarul: a Nemzeti Színházban, 1882 
márc. 21-én. Szereposztása: Szelim — 
Tallián János; Constance •— Wilt Mária; 
Blonde — Nádajoié Widmár Katalin; 
Belmonte — Gassi Ferenc; Pedrillo — 
Pauli Richárd; Osmin •— Ney. Dirigált 
Erkel Sándor, az utolsó (4.) szín előtt 
közzenéül Mozart A-dur zongoraszonátá
jából az „Aila turca" indulót, Pascal 
Prosper hangszerelésében. — A m. kir. 
Operaház éppen három évtizedig 
várt bemutatásával: 1913 márc. 15-én 
hozta színre, Hevesi Sándor új fordítá
sában. Szereposztása volt: Szelim basa 
— Mihályi Ferenc; Constance — B. Sán
dor Erzsi, komomája Blonde — Hajdú 
Dona; Belmonte — Székelyhidy Ferenc 
dr.; szolgája Pedrillo — Gábor József; 
a basa kertjének felügyelője Osmin — 
Venczell Béla; őrvezető — Ádám Győző; 
Klaas hajós — Sas Lajos; egy néma — 
Zolnai Lóránt. Dirigált Kemer István, 
az „AUa turcá"-t Herbeck Johann zene
kari átiratában. — A Városi Színház is 
műsorára tűzte a Sz.-t: 1930 nov. 30-án 
mutatta be, Márkus Dezső fözeneigaz-
gató 40 éves művészi jubileumára. 

SzoDŐsi Piroska, színésznő, sz. 1903-
ban, Budapesten. Színpadra lépett: 1921-
ben. 

SzőUősi Rózsi, színésznő, sz. 1892-ben, 
Királyházán, k ínpad ra lépett: 1910-
ben; ápr. havától a VígszinkÖr tagja 
volt. — 1911 dec. 14-én házasságra lé
pett Szabolcs Ernő színésszel, kitől ké
sőbb elvált. 1920 szept. havától az Apolló 
Kabaré tagja volt. 1925 máj. 12-én mint 
operaénekesnö mutatkozott be a Városi 
Színházban, a „Piílangókisasszony"-ban, 
amikor ezt a kritikát kapta: „Ének és 
játék szempontjából figyelemreméltó 
alakítását a közönség melegen, sok taps
sal fogadta", — írta a „Nemzeti Újság" 
(V, 13,). 1926 jul. a comói Politeama-
színházban mutatkozott be, a „Don Pas-
quale*' c. opera Norina szerepében. A 

közönség a legnagyobb elragadtatással 
fogadta, s az olasz sajtó, mely hangjának 
és előadásának kvalitásairól a leghízel-
gŐbb jelzőkkel emlékezett meg, a bel 
cantó művészetének birodalmában nagy 
jövőt jósolt a magyar művésznőnek. 

SzcSIŐsi Z^mond, író és hírlapíró, sz. 
1872 aug. 15-én, TiszaszŐllősön, Heves m. 
— Középiskoláit Budapesten végezte. A 
Petőfi Társaság tagja. Színművei: „Bo
ris király", operett 3 felv. Zen. szerz. 
Hegyi Béla. Bem. 1904 márc. 18. Király 
Színház. — „György úr", vj, 1 felv. 
Bem. 1904 nov. 26. Nemzeti Színház. — 
Fordítása: „A tenger asszonya", színmű 
3 felv. Bem, 1901 szept. 20. — U. o. 

SzőUŐssy (Szabó) Lajos, táncművész, 
sz. 1802-ben, székely családból, — megh. 
1882 máj. 12-én, Budapesten. — Színész 
lett 1821-ben. — 1827-töl 1832-ig Kas
sán, 18S3-tól Budán és 18374Ő1 Pesten 
működött, a Nemzetinél, hol balett-táncos 
volt, de mikor a ballet-mesteri állást 
kreálták, vidékre szerződött. (V. ö. 
„Körtánc".) Két leánya: Sz. Róza (L.: 
Niczkyné), Sz. Piroska, táncosnő. Férje: 
Várhidy Sándor. (L. o.) 

Szóllőssy Nina, színésznő, sz. 1843 
május 29-én. Az 50-es évek végén mint 
népszínműénekesnő a miskolci, vesz
prémi, győri és soproni közönségnek volt 
kedvence. A költészet terén is szép ha
ladást tett. Megh. 1861 febr. 20-án, Ba
latonfüreden. Eltemették Arács község
ben. Sírkövén ez az emlékvers van meg
örökítve: 

A szív önnön tüzében hamvad el, 
Ha szenvedélye égő lángra gyult. 
így lángolál a színművészetért, 
S kiégett benned fényes csillagunk. 
Nemes tüzed a sír felé sodort, 
A por lehullt, a lélek égbe szállt, 
A színművészet tisztelői itt 
Könnyezve mondanak áldást reád. 
(Pap Gábor, a későbbi ref. püspök 

írta.) 

SzÖmÖrkényi Franciska, színésznő, sz. 
1905 okt. 20-án, Budapesten. Színipá
lyára lépett: 1925 szept. havában, Pé
csett. Onnan nemsokára meghívták Deb
recenbe és ott is hamarosan kedvelt szí-
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Szöreghy GyuU Szöveg 

néaznö volt. Következő állomása Miskolc 
volt. 1928-ban az Andrássy-úti Színház 
együttesében látjuk, majd 1929-ben el
szerződött a Fővárosi Operett Szmhaz-
hoz. 

Szöreghy Gyula, színész, sz. 1883 nov. 
30-án,Budapesten.Színész lett: 1902 ápr.-
ban. 1910 júl. havában Szabó Ferencnél, 
utána Mezei Kálmánnál működött, majd 
a filmművészetre tért át. 1913 dec. ha
vában feleségül vette Sellő René szí
nésznőt. 

Szörényi Béla, író és újságíró, sz. 
1896-ban, Déván. Első színdarabja szín-
rekertiit Szendrey Mihály színtársulatá
nál, a dévai színházban, címe: „Kerekes 
Mari története", szinj. 3 felv. Több iro
dalmi dolgozata: versek, novellák, egy-
fdvonásosok, könyvalakban is megjelen
tek. 

Szörényi Bella, operaénekesnő, alt, sz. 
1878 nov. 14-én, Lúgoson. Az Orsz. 
Zeneakadémia és az operaiskola 6 évfo
lyamát, abszolút hallása és egyáltalán 
nagy tehetsége révén, 5 év aiatt végezte; 
énektanárnője Passy-Cornet Adél volt; 
innen mindjárt 1896-ban külföldre szer
ződtették. Troppau, 3 évi Danzig, majd 
vendégszereplések (Braunschweig, Wei-
mar, berlini Morwítz-Oper stb.) után 
1903-ban hazatérve, nőül ment Faragó 
Aladárhoz (a M. Ált. Hitelbank igazg.). 
Mader, a m. kir. Operaház igazgatója 
szerződtetni akarta, de elsŐ vendégfel
léptéről (Azucena „Troubadour", márc. 
27.) egy kritikus olyan tendenciózus tu
dósítást írt, hogy a művésznő ilyesmi
nek nem akarta magát többé kitenni s 
visszavonult. Mint énektanámö műkö
dik;^ Hajós Míci, a legnépszerűbb ame
rikai operettprimadonna, szintén Sz. 
tanítványa volt. — Szerepei: Orpheus 
Ortrud (címsz.), Magdaléna (Nürnbergi 
mesterdalnokok), Adriano (Rienzi), 
Mary (Bolygó hollandi), Marzelina (Fi
garo lakodalma), 3. hölgy (Varázsfu
vola), Dehla (Sámson . . . ) , Urica (Álar
cos bál). Schwertleín Márta (Faust), 
Magdaléna (Bibliás ember), /mneris 
(Aida), Carmen (címsz.), Mignon 

(címsz.), Siebel (Faust), Reichné 
(Windsori víg nők), Nancy (Márta), 
Gretchen (A vadorzó), Irmentraut (A 
fegyverkovács), Grófnő (A sackingeni 
trombitás), Öreg halásznő (Undine), 
Lady (Fra Dlavolo) stb. Mint hangver
senyénekesnő is elsőrangú. 

(Kereszty István.) 

Szőts Andráá (incseli), színész, a 
Nemzeti Színház tagja, sz. 1881 aug. 
4-én, Kolozsvárott, A világháborút tiszt
ként harcolta végig és századosként 
végezte. Foglyul esett. Végül 1919 juI. 
26.-án reggel Budapesten az Országház 
egyik emeleti ablaka alatt holtrazúzódva 
taláíták meg. Valószínű a föltevés, hogy 
a szerencsétlen ifjút a kínvallató Lenin
fiúk halálra gyötörték s azután, hogy 
halála okát leplezzék, holttestét ledobták 
az ablakon, hogy azt a látszatot keltsék, 
mintha a fogoly félelmében, vagy 
szökni akarva, vetette volna le magát 
olyan magasból. Az sem lehetetlen, 
hogy a kegyetlen kínzásokkal belekény
szerült ebbe a kevesebb kínt nyújtó ön
gyilkosságba, vagy hogy a kínzások 
csakugyan annyira megkuszálták ideg
rendszerét, hogy elborult elmével kö
vette el végzetes tettét. A Nemzeti Szín
ház tagjainak adakozásából elkészítet
ték portréját és azt 1920 nov. 30-án, ke
gyeletes ünnepség keretében, helyezték 
el minden időkre a színház társalgójá
ban. A portrét Révfy tanár festette; az 
ünnepi beszédet Pataki József, a Nem
zeti Színház művésze mondotta. 

Szöveg. Voltakép mindaz, amit írtak, 
vagy mondanak; a színdarabnak: iro
dalmi része (tehát nem az írott rendezői 
utasítások, stb.), a dalnak, éneknek szin
tén. Az énekszöveg rendesen vers; Al
fréd Brunéau (Párizsban, 1893) volt az 
első, aki Zola egy novellájából, végig 
prózában készült operaszöveget kompo
nált meg. Az énektanulás anyagához 
tartozik a beszélőszervekkel bánás is 
(pld. más szájtartás kell az „a", mint az 
„é" magánhangzók éneklésekor); a tel
jes tanultság hiányára vall az a, sajnos, 
nagyon gyakori eset, hogy az ének szö
vegét a hallgató nem érti meg, mert az 
énekesnek rossz a szövegkiejtése. Ez el-
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Szövegkönyv Sztojanovits Jenő 

len főleg Wagner Eichard küzdött, s ez 
volt egyik oka, hogy színpadi műveiben 
kerek áriák helyett, mint 6 nevezi: 
„Sprechgesang"-ot használt, „beszélő
éneket", amelynek énekszólama lehető
leg megközelíti a szöveg elmondásának, 
illetőleg szavalásának hanglejtését. Ze
nekritikánk még ma is mint ritka erényt 
emeli ki egy-egy énekesünk szövegkiej
tését. Az énekszöveg fordítójának nem
csak poétának kell lennie, hanem jó ze
nésznek is, sőt lehetőleg tanult énekes
nek; a nyelv ellen sem szabad vétenie, 
de a zenei hangsúly és metrika törvé
nyei ellen sem. Egyik remek énekesünk, 
Takáts Mihály, a helyes szövegmondást 
annyira mindenekfelettvalónak tartotta, 
hogy érette a legszebb dallamokat is el
tördelte, ha a szöveg és a zene nem fed
ték egjonást (és természetesen nemcsak 
az idegenből fordított darabokban, ha
nem pld. Farkas Ödön „Tetemrehívás"-
ában is). Ugyanő, és példájára más éne
kesek is, gyakran változtatnak szerepeik 
szövegén, hogy ez kongruens (egyező) 
legyen az énekszólam metrikájával és 
hangsúlyával. Főleg a hangsúllyal nem 
törődtek régebbi fordítóink; Nádaskay 
Lajosnak, Ábrányi Koméinak, Váradi 
Antalnak csak szerencsés mozzanatai 
akadtak; még Rákosi Jenő is, aki elő
ször hirdette, hogy pattogó operett
szöveg kell a zenéhez, sokszor vét a ze
nei hangsúly ellen, még utolsó (Wal-
kür) fordításában is, sÖt az operaéne
kes-poéta Várady Sándor fordításai is 
sokszor bántották a jó magyar fület. 
Még az 1890~es években a poéta és ze
nész Kereszty István hirdette uj ságkri
tikáiban és zenei szaklapokba írt tanul
mányaiban a szövegfordítás törvényeit 
(igazolta is tanait mintegy 200 kisebb 
énekmíí szövegének s Wagner „Tan-
haiiser"-ének és „Parsifal"-jának for
dításában) ; de azóta is kevés igazán jó 
szövegfordítónk lett: (időrendben) Ma-
kai Emil, Hevesi Sándor, Harsán5d 
Zsolt, Lányi Viktor — mind poéták, az 
utóbbi zeneszerző is. 

Szövegkönyv. A színdarab szövegé
nek példánya, amelyből a súgó a dara
bot súgja. Mondják, még úgy is, hogy: 
„súgókönyv" (1. o.) és „súgópéldány". 

Szövetségközi Kilences Bizottság. 
Megalakult Budapesten, 1929 dec. 9-én. 
Célja megvédeni a magyar írók és szí
nészek erkölcsi és anyagi érdekeit. El
nök: Heltai Jenő. 

Szrógh Sámuel, ügyvéd, Miskolc vár 
ros színészetének egyik nobilis pártfo
gója és 12 évig színigazgatója volt. (Sz. 
1763-ban, megh. 1829 okt. 29.-én, Mis
kolcon.) („Hazai és Külföldi Tudósítá
sok", 1829. II. kötet, 42. sz. — S29. lap. 
— „Borsodmegyei Lapok", 1884. 4. sz.) 

Sztáray Mihály, ferencrendi szei-zetes. 
A 16. század legelején született, való
színűleg Sztárán, Zemplén m. A páduai 
egyetemen tanult, jelen volt a mohácsi 
ütközetben, mint Palóczi Antal zempléni 
főispán udvari papja. Ura ott veszett, ő 
hazamenekült Sárospatakra. Hosszabb 
ideig Laskón volt pap. Megh. Pápán, 80 
éves korában, 1575 körül. Munkája: „Az 
igaz papsagnac tikere" (L. o.), színmű, 
1559. AH 5 aktusból, melyeket a Proló
gus előz meg. A darabnak morális becse 
és esztétikai értéke kiváló helyet bizto
sít neki az irodalomtörténetben. Egy 
másik darabjának címe: „Papok házas
sága". (1550.) (L. o.) 

Sztojanovits Jenő, zeneszerző, sz. 
1864 ápr. 4-én, Pesten, megh. 1919 jan. 
28-án, u. 0. Atyja polgári iskolai igaz
gató volt a belvárosi Lipót uccában, (ma 
IV. ker.. Váci u.), u. i. tanított éneket 
anyjának fivére, Bellovics Imre, nagy
szerű zenész, számos operaénekes mes
tere, akitől Sz. zeneelméleti ismereteit 
szerezte. Sz. az orvosi egyetemet járta, 
de előretörő alkotótehetsége miatt ott
hagyta az orvosi pályát s egészen a zené
re adta magát;szellemes és jótoUú ember 
volt, az „Egyetértés" nagy napilap zene
kritikusa lett, majd (1893 máj.—dec.) a 
„Pesti Hirlap"-é, utóbb a „Pesti Napló"-é 
és a „Magyarország"-é; két ízben szer
kesztett szaklapot („Zenevilág", 1890— 
1891. stb.) Képzettségénél fogva a fővá
ros beválasztotta polg. iskolai énekta
nárnak, igazgatói címmel halt meg; az 
aréna uti leányiskolái tanítványai szá
mára írta („A csodaszarvas", „A Szent 
Anna-tó regéje" stb.) kisebb dal-
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Sztupa Andor Szuper Károly 

játékait, amelyeket aztán az egész 
ország megszeretett. Megszervezte az 
Országos Zenész-Szövetséget, megte
remtette a Székesfővárosi Zeneiskolá
kat Bárczy István polgármester támo
gatásával 1910-ben, igazgatta 1912-ig. 
Karnagya volt előbb 1896-ban az ös-
Budavára nevű nagyszabású városligeti 
mulató-telepnek; utóbb azonban a buda
vári Mátyás-templomnak, majd a lii>ót-
városi Szt. István-bazilikának. — Szín
padi művei: „Peking rózsája", operett 
3 felv., szöv. Rothauser Miksától, bem. 
a Népszínház 1888 nov. 7. —• „Üj Ro
meo", ballet 1 fv., dr. Steiger Lajossal, 
bem. a m. kir. Operaház, 1889 ápr. 16. — 
„Csárdás", nagy ballet (legnagyobb si
kere, 100-nál több előadást ért meg),; 
meséjét Zárai Samu írta; bem. u. o. 
1890 dec. 17. — „Tous les trois", ballet 
1 felv., u. o. 1892 okt. 29. — Sas Ede 
„Családi szentély" c. énekes bohózatát 
Sz.'zenéjével bem. a Népszínház, 1895-
ben. — „A kis molnámé", operett 3 felv. 
szöv. a „Giralda" e. régi francia operá
ból írta dr. Radó Antal, u. o. 1892 jan, 
29. •— „Ninon", opera 2 felv. Szövegét 
(Thury Zoltán „Susanne" c. dramolett-
jából) írta Ábrányi Emil, bem. a m. kir. 
Operaház, 1898 márc. 27. —„A kis kofa" 
(Phryné), operett 3 fv. szöv. Falk Ri
chárdtól, bem. Magyar Színház, 1903 
nov. 20. — „Lengyel légionárius". — „A 
portugál", operett 3 felv., u. o. 1905 jan. 
3. —.Molnár Gyula: „A papa lánya", 
énekes vígj., bem. a Népszínház, 1906 
okt. 4. — „A csókkirály", daljáték 3 fv., 
szöv. Orbán Dezsőtől, bem. Budán, a 
Fővárosi Nyári Színház, 1908 júl 16. — 
„A sziámi herceg", operett 3 fv. Szöv. 
Péter Pál, u. o. 1910 júl. 27. — „Karika
gyűrű", operett 3 fv. Szövegét írták: 
Urai Dezső és Zsoldos László, bem. a 
Király-Színház, 1915 nov. 13. — „Othello 
mesél", opera 4 szakaszban, szöv. Orbán 
Dezsőtől; bem. a m. kir. Operaház, 1917 
ínáj. 24. (Kereszty István.) 

Sztupa Andor, színigazgató, sz. 1826 
ápr. 9-én, Nagyváradon, megh. 1893 
jan. 2-án, Budapesten. Jómódú szülei 
voltak. 1847-ben lett színész, Kilényi 
Dávid és Csabay Pál egyesített társula
tánál. A szabadságharcban honvéd volt. 

1868-ban igazgató lett, majd 1873-ban 
Hubay Gusztávval társult Szatmárt, 
majd önállóan működött és különösen 
Erdély nagyobb városait látogatta.^ Ké
sőbb felhagyott a vándorélettel és a 
Várszínház pénztárosa lett. — 1890-ben 
nyugdíjba ment. — Neje: Kolonics Al-
fonza, színésznő, sz. 1825 febr. 13-án, 
Nagybányán, megh. 1884 ápr. 2-án, Sza-
mosujvárott. 1838 szept. 10-én kezdte 
a pályát, Demjén Mihálynál. Első férje: 
Várady nevű színész. — Mint hÖsnő je
lentékeny sikerrel működött. 

Szuper Károly, színigazgató, sz. 1821 
máj. 28-án, Kiskunhalason, megh. 1892 
szept. 18-án, Budapesten. — Atyja bir
tokos, városi tanácsos és pénztáros volt. 
1839-ben végezte filozófiai tanulmányait 
és ezután színész lett Fekete Gábornál. 
1840-ben itt már elsőrendű tag lett. 
1848-ban ő is honvéd volt; a szabadság
harc után színigazgatásba fogott, ahol 
számos üldözött színész-honvéd talált 
menedéket. 1856 ápr. 13-án mint vendég 
fellépett a Nemzeti Színházban, a 
„Viola" Peti szerepében. — (Lásd: 
„Hölgyfutár", 1856 — 86. sz.) 1880 
márc. havában a Várszínház ellenőre 
lett. 1881 nov. havától az Orsz. Színész
egyesület pénztárosa volt. 1888 nov. 
15-én megüli 50 éves jubileumát, Hala
son, a „Peleskei nótárius"-ban. Közben 
a Nemzeti Színház és az Operaház pénz
tárosa is volt. — Naplóját kiadta dr. 
Vali Béla (1889). „Tömeges népfölkelés" 
c. alatt írt egy alkalmi színdarabot, elő
adták 1848 dec. 17-én, Kecskeméten. — 
Ö volt az, aki Petőfit 1842 nov. 10-én a 
Szabó-féle székesfehérvári társulatnál 
felléptette és azontúl is együtt maradt 
Petőfivel, 1843 márc-ig. Számos adoma 
kering Sz.-ről színészkörökben. („Majd 
estére. Szuper úr!" c. alattit lásd a cím
sző alatt és „ön is, Szuper úr!" — szál
lóigét is.) Első neje: Mórocza Antónia, 
drámai színésznő. Egy kritika róla így 
szól: „A társaság primadonnája, meg
áldva sok előnyös tulajdonnal, melyek 
méltán a közönség kedvencévé teszik. A 
fiatalság, mely sokszor és sok helyen 
maga teremti a tapsokat, eltűnt ugyan 
arcáról, de a lélek megmaradt ott, hová 
magát felküzdötte. Szupemé, mint az 
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Szűcs Irén Szűry Dénes 

í̂  

életben^ úgy a színpadon is szerény asz-
szony; nw^ulataiban serami kirívó, még 
ha a kacérságot kell is képviselnie, hí
ven ábrázolja azt, minden túlzás nélkül. 
Az eleganciát ő képviseli e színpadon; 
Öltözéke mindig választékos és Össz-
hangzó" („Hölgyfutár", 1858. 296. sz.) 
Második neje: Lukácsi Emilia, színész
nő, kivel 1863 ápr. 29-én lépett házas
ságra, (A „Magyarság" 1926.1. 9. közöl 
egy halálozási hírt: özv. Szuper Ká-
roIyTié Mayer Leopoldina Vecsenypusz-
tán meghalt. Vájjon a színész—Szuper 
neje lehetett?) (Erődí Jenő.) 

Szűcs Irén, színésznő, sz. 1878 aug. 
9-én, Budapesten. A Vígszínházi szí-
néflziskola növendéke volt, majd 1902 
szept. havában vidéken kezdte a pályát 
és mint kómika úgy intelligenciájával, 
mint vérbeli tehetségével a sajtó teljes 
elismerését vívta ki. Több ízben kapott 
meghívást budapesti színpadokhoz is, de 
mivel közben férjhez ment Kovács Imre 
színigazgatóhoz, férje társulatának 
egyik erőssége maradt. Ez idő szerint a 
Rádió művésznője is. 

Szűcs János dr., színházi szakíró, kri
tikus, sz. 1881-ben, Pusztaúj világoson. 
Vidéki és fővárosi lapoknál a színészet 
érdekeinek élestollú védelmezője; leg
utóbb a Debreceni Hírlapnál működött, 
mint színházi kritikus. 

Szűcs (Szabó) Júlia (Kemer Jenöné), 
színésznő, sz. 1887 febr. 28-án, Szege
den. Színpadra lépett 1908-ban. Mint a 
vidéki színészet egyik kiválósága, sok 
szép sikert aratott a társalgási szerep
körben. Korán vonult vissza a pályától. 

Szűcs László, színész, sz. 1870 júl. 
18-án, Gyomán. Felváltva színházaknál 
és^ variété-színpadokon működött, de 
utóbbi helyeken is mindig magyar da
rabokban és magyar számokkal. Szá
mottevő tagja annak az úttörő gárdá
nak, mely a német nyelvet sokáig kulti
váló orfeumi színpadok megmagyarosí-
tása körül szerzett érdemeket. Jóízű, 
zamatos, népies alakításait szertevitte 
az ország kis helyeire is és azokat min
denhol siker kísérte. — Poétalelkű egyé
nisége akkor is kitartott ennél a zsáner-
nél, amikor a rohanó idő móló divatja 
újat kívánt és így szívesen látott tipikus 

képviselője maradt egy letűnt műfaj
nak. Fia: ifj. Szűcs László, sz. 1898 
okt. 24-én. Színpadra lépett 1919-ben. 
Operetténekesnek készült, de szép hang
jával utóbb az opera felé orientálódott. 
(Pozsony, Kecskemét, Arad stb.) Ko
lozsvárott énekes bonviván volt, 1927-
ben a Városi Színházhoz került, ahol je
lentős sikerrel működött. Szép ered
ménnyel énekelte a „Cárevics", „Szép 
Heléna", „Denevér", „Sybill" tenórsze-
repeit. Utóbb újra vidékre szerződött és 
1929—30-ban Kardoss Géza debreceni 
társulatánál volt szerződtetve. 

Szügyi Kálmán, operaénekes, a m. 
kir. Operaház tagja, sz. 1888-ban, Buda
pesten. Magánénekiskoia elvégzése után, 
mint rokkant főhadnagy, 1916-ban le
szerződik az Operához, magánénekesnek. 
Károly király koronázásakor már Ö éne
keli a Liszt-mise tenór-szólóját. Főbb 
szerepei: „Tenor": Krey, „Szöktetés 
a szej-ályból": Pedrilló, „Mesterdahio-
kok": Dávid, „Windsori víg nÖk": Fen-
ton, Wagner „Nibelung gyűrűjében"; 
Mimé, „Cigánybáró": Ottokár, „Dene
vér": Blind, „Figaró házassága": Bazilio 
stb. 

Szűrkén játszanL E kifejezéssel aeok-
ták jellemezni a színész munkáját, ha 
szerepét színtelenül, súlytalanul mondja 
el, hiányzik a szerepéből a megkívánt 
érzéskifejezés, ha monoton hangon 
mondja, vagy elhadarja szer-epét, szóval 
ha hiányzik előadásából éppen az, ami 
azt színészi munkává emeli. Helyénvaló 
e kifejezés azokkal szemben is, akik épp 
ezzel akarják affektálni a „modernsé
get". (V. ö. Színtelenül játszik.) 

Szűry Dénes, miniszteri tanácsos, esz
tétikus, sz. 1849 júl. 2-án, Rétalapon, 
Győr m., megh. 1909 okt. 28-án, Buda
pesten. Számos színészeti, kritikai és 
dramaturgiai cikke jelent meg a fővá
rosi lapokban. A Nemzeti Színház neve
sebb műveiről írt lélektani fejtegetése
ket a „Vasárnapi Ujság"-ba, melynek 
6 évig munkatársa volt. Kitűnő mun
kája: „Drámai impressziók". Budai>est,. 
1899. — (Ismerteti: „Pesti Napló", 
1899 febr. 4.) „Shylock és a részvét". 
(Felolvasás a Kisfaludy-Társaság 1904 
febr. 24-íki ülésén.) 

324 

á 



Tabéry Géza Tábori Emil 

Tabéry Géza, író, S2. 1890-ben. Elis
mert nevet szerzett mint regényíró. A 
,»Nagyvárad" c. napilap publicistája. 
Színdarabjai: „Mimikri". E. e. Kolozs
vár, 1920, „Álomhajó". E. e. Nagyvárad 
1922, „Kolozsvári bál". Egyfelv. tört. 
színmű. Színrekeriilt sok vidéki nag-y 
színpadon és 1929-ben a kolozsvári 
színház budapesti vendégszereplése al
kalmából, Budapesten. 

Táblás ház. A „Táblás ház" kifejezés 
azt jelenti a színházi világban, hogy az 
illető előadás összes jegyei elfogytak, 
aminek a publikálására a pénztáros egy 
nagy kartontáblát aggat ki a színház 
ajtaja elé, melynek ez a szövege: „A 
mai esti előadásra már minden jegy el
kelt". Ennek a táblának a-megjelenése 
jelzi, hogy arra az estére zsúfolt közön
ség előtt, más szóval: táblás ház előtt 
fog játszani a színész. Régebben is is
merték a „Táblás ház" fogalmát a színé
szek. Az első T. 1792 máj. 10-én volt, az 
első magyar színtársulatnál, amikor a 
„IQementina vagy a testamentom" elő
adására az összes jegyek (300 frtnyi 
értékben) elfogytak. 1794 dec. 4-én is 
hasonló hírt olvasunk, ekkor a „Magyar 
Hírmondó" a kolozsvári színészetről ek-
kép tudósít: „A Nemzeti Játszó Társa
ságnak bezzeg most jő szürettye va
gyon, mert minden Darabon tolongást 
lehet tapasztalni; bár örökké így lenne!" 
(1794. 854. old.) (Régente a T.-nak úgy 
mondták: tömött ház; vagy: „dugva 
volt." — L. 0.) (Erődi Jenő.) 

Tablean (fr. = tabló). Régi színpado
kon gyakran rendeztek élőképeket, me
lyekkel főleg a felvonásvégeket tették 
hatásossá, akkoriban görögtűz fénye mel
lett. Híi-es tabló-rendező volt Fáncsy 

Lajos, Komlóssy Ferenc, sokkal később 
Mólnál- György, majd szinte szenvedé
lyesen rendezett tablókat Krecsánjri 
Ignác. (A régi színészek a T-ra úgy 
mondták: „példázolat". Lásd: „Magyar 
Kurír", 1816. I. köt. 358. old.; mondták 
úgyis, hogy: „ábrázolat", „némakép", 
„némázat".) 

Tábori Emil, színész, színműíró, el
ismert rendező, sz. 1874 március 
5.-én, Dettán, Temes vármegye. — 
Rákosi Szidi növendéke volt, majd 
1896-ban Egri Kálmán szei-ződtette 
Selmecbányára, 1897-ben félévig a Nép
színház tagja volt, onnan Leszkay And
rás Aradra hívta meg. 3 éven át kisebb 
társulatokkal a Felvidéken járt, to
vábbá a Dunántúl és Erdélyben. Műkö
dött még Pesti Ihász Lajos, Csóka Sán
dor és Rakodczay Pál társulatainál. 
1904 húsvét vasárnapján Krecsányi Ig
nác szerződtette, akinél mint rendező és 
komikus 1914-ig működött. E társulat 
a háború idején megszűnt, mire Sopron
ban és Szombathelyen játszik stb. ^ -
1924-ben osztrák színpadokon működik. 
1929-ben a Komédia Orfeum főrende
zője. — Neje: Gyulai Juliska, színész
nő, sz, 1884 máj. 15-én, Baján. Színész
szülők gyermeke. (Atyja: Gy. Aladár, 
(1. o.), anyja: Zajos Teréz.) Iskoláit a 
gyöngyösi zárdában végezte. 16 éves ko
rától szüleivel vidéken működik. 1901 
jan. havában Nagybecskereken volt a 
házasságuk. — 15 éves működés után 
nyugalomba ment. — Leányuk: Tábori 
Terka, színésznő, sz. 1904 szept. 16-án, 
Szekszárdon. Rákosi Szidi iskolájának 
volt a növendéke, majd vidéken hősnői 
szerepeket játszott. Miután Athénben 
férjhez ment, lelépett a pályáról. T. Sári, 
színésznő, sz, 1908 ápr. 4-én, Bpesten. Vi-
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Tábori Frida Tábori Róbert 

déken naiva volt. 1926-ban férjhez 
ment. — Mindketten ügyesen forgatják 
a tollat, több fővárosi és külföldi lapok
ban jelentek meg cikkei. — T, Lili, szí
nésznő, sz. 1912 ápr. 28-án, Budapesten. 
Külföldön működött előbb, atyja oldala 
mellett, ahol igen előnyösen mutatko
zott be. 1929 nov. óta a budapesti Ko
média Orfeum szubrett-színésznÖje és 
atyja kedvenc partnere. — T. E. szín
művei: „Két szerelem", vígj. Az Ester
házy irodalmi pályázaton dicséretet 
nyert. (1895 máj.) [Ekkor színinöven
dék volt.] „Az óbudai házasságközve-
títö", boh. Bem. 1897 Kisfaludy Színház. 
„A vigadó özvegy", parodisztikus ope
rett 3 feiv. Társsz. Ujváry Károly, zen. 
Hetényi Heidelberg Albert. Bem. 1907 
júl. 25. Budai Színkör. — „Kozáklako
dalom", operett 3 felv. Társsz. Orbán 
Dezső és Turry Peregrin (zen.). Bem. 
1913 aug. 8. U. o. — „Málcsi mozgósít", 
énekes, táncos pesti tréfa 3 felv. Társsz. 
Vágó Géza. Bem. 1915 aug. 18. Buda-
ipesti Színház. — „Négy a kislány", 
operett 3 felv. Társsz. Vágó Géza. Zen. 
szerz. Barna Izsó. Bem. 1916 aug. 11. 
Budai Színkör. — „Lőcsei ítélet", tört. 
dráma 4 felv., mellyel Szeged város 1 
millió K-ás pályadíját nyerte el. (1924 
V. 23,). Társsz.: Orbán Dezső, nagyvá
radi újságíró. Bem. 1924 dec. 3. Szeged. 
„A magzat" c. egyfelvonásosával a te
mesvári Arany János társaság tüntette 
ki díjával. E darabot „Táncos Tar Vero
nika" c. alatt az Andrássy-úti Színház 
adta 10 hétig, Rákosi Szidivel a címsze
repben. Ezen kívül 50-nél több egyfelvo
násost írt még, melyek külföldön is 
szinre kerültek. Szinműfordításai: „Hol 
a cica?", operett 3 felv. Zen. szerz. 
Ziehrer Kari. Bem. 1905 aug. 1. Fővárosi 
Nyári Színház. — „Toubuisson ur há
zassága", boh. 3 felv. Bem. 1906 máj. 
10. U. o. — „A fekete tenorista", boíu 
operett 4 felv. Ir ta: Bouvier és M. Ton-
nery. Zen. szerz. A. Lévy. Bem. 1906 
máj. 24. U. 0. „Le a férfiakkal!", boh. 
3 felv. I r ta : Engel Silndor és Horst. 
Bem. 1908 máj. 15. V. o. — „A strébe
rek", boh. I r ta : Engel Sándor és Neid-
hart Ágost. Bem. 1908 máj. 9. U. o. — 
„A komédiások", operett S felv. I r t a : 
Jacobson Bruno és Wagner Ferenc. Zen. 

szerz. Millöcker Kari. Bem. 1908 jun, 
28. U. o. — „A kedélyes paraszt", ope
rett 3 felv. I r ta : León Viktor. Zen. 
szerz. Fali Leo. Ford. Révész Ferenc. 
A verseket T. E. Bem. 1909 jun. 25. U. 
o. —. „Nők kedvence", boh. 3 felv. I r ta : 
Engel és Horst. Bem. 1909 jul. 20. U. o. 
— „Az indiai nábob", operett 3 felv. 
I r ta : Albini Félix. Bem. 1910 jul. 2. U. 
o. — „A kis vulkán", boh. 3 felv. Irta: 
Engel és Horst. Bem. 1909 jul. 14.U.0.— 
,.Lord Piccolo", operett. 1911. — U. o. 
„Mintaasszonyok", operett 3 felv. Szöv. 
Mikszáth Kálmán egyik elbeszélé
séből írták: Hubl Pál és dr. Quenfeld 
G. Zen. szerz. Werher Ferenc. Bein, 
1912 máj. 17. U. o. — „Helda hercegnő", 
operett 3 felv. Ir ta: Tom de Godement 
és Michel Farlane. Zen. szerz. Fechner 
M. Ágost. Bem. 1912 jul. 19. U. o. 

Tábori Frida, színésznő, sz. 1876 jun. 
6-án, Újpesten. 1894 április havában lé
pett a szinipályára. 1902-3-ban Miskol
con, 1907-ben Nagyváradon, 1910-ben 
Pécsett volt szerződésben. — Férje; 
Palásthy Sándor, színész. 

Tábori Imre, ügyelő, sz. 1884-ben, Rév-
Komáromban. Színész lett: 1903-ban, 
Miskolcon. 1911-ben Győrött működött, 
azután a Nemzeti Színház szerződtette. 

Tábori Róbert, író és hírlapíró, sz. 
1855 nov. 10-én, Bácsalmáson, megh. 
1906 május 25-én, Budapesten. Középis
kolai tanulmányait Baján, az egyetemi
eket Budapesten és Bécsben végezte. 
Hírlapírói működését a „Fremden-
blatt"-nál kezdte, 1874-ben. A 80-as 
években a „Pesti Napló" szinireferense 
volt, azután az „Uj Idők" helyettes szer
kesztője lett. Sziimiűvei: „Ildikó", dr. 
3 felv. A kolozsvári pályázaton lOÖ ara
nyat nyert. 1890. (Megjelent német ki
adásban is). — „Éva búsúlásra adja ma
gát." Budapest. 1899. „Az első felhő", 
Budapest 1899. „Az utolsó lovag", Bu
dapest, 1899. (Monológok.) „A királsmé 
keztyüi", tört. vj. 1901. Fordításai: 
„Patyolatkisasszony", színmű 3 felv. 
Bem. 1903 szept. 25-én, Nemzeti Szín
ház. Neje: Tutsek Anna, írónő, Buda-
pesten. 
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Taglejtés Takács Klementina 

Taglejtés, magyar kifejezése a gesz-
tikulációnak; a. m. gesztussal súlyt adni 
a beszédnek. Kiegészítő része a színpadi 
járás-kelés, mozgásnak. Nagyon fontos 
íi jellemző gesztus, napjainkban a ki-
nematográfíában jut vezető szerephez. 
(V. Ö. Gesztikuláció.) 

Tagolt beszéd, a beszédnek szavan
ként, a szavaknak szótagonként külön
választott és hangsúlyozott előadási 
módja, hogy az előadó a mondanivalóit 
érthetőbbé tegye és egyes részeket az 
értelem szerint külön hangsúllyal lássa 
el, (V. ö. Artikulál). 

Tájszólás (dialektus), a nyelvnek vidé
kek, helyek, társadalmi rétegek és fajok 
szerint, értelemben, kiejtésben, kifeje
zésekben, mondatszerkezetben a rendes 
nyelvtani formától való eltérései. Egy
részt az egjTnással állandóan érintkező 
zárt vidékek lakóinak nyelv-sajátossá
gaiként jelentkeznek, másrészt idegen-
nyelvű népekkel (tÖrÖk, szláv, örmény, 
stb.) való érintkezés folytán keletkeznek 
és lépnek fel, mint a nyelvnek egymás
tól eltérő és részleges sajátosságai. A 
nyelvtudomány a magyar nyelv egész 
területét az egyes tájszólások szerint 
különböző nyelvjárási területekre oszt
ja, melyeknek tájszólása, bár erősen 
különbözik egymástól, de korántsem 
annyira, mint egyes idegen népeknél, 
a hol a különböző dialektust beszélők 
meg sem értik egymást, (pl. német, 
francia, angol, stb. dialektusok). Egyéb
ként a közlekedés és érintkezések szé-
lesbülésével és gyakoriságával, a műve 
iődés terjeszkedésével a tájszólások és 
egyéb népies tulajdonságok és szokások 
is lassan-lassan a néprajzi emlékek so
rába kezdenek eltünedezni. A tolvaj-, 
jassznyelv vagy affektált alsóbbrendü-
ség kifejezéseit: argot-nak (olv. argó), 
egyes osztályok, körök, fajok elrontott 
nyelvkeverékét jargonnak (olv. zsar
gon) nevezzük. Színpadi szempontból a 
különféle táj szólásokban való tájékozat
lanság az utóbbi időkben szinte lehetet
lenné teszi a régi jó népszínműveknek 
élvezhető előadásban való színre hozá
sát. Ismételten tanúi lehettünk annak, 
hogy a „szögediesen" beszélő Török bíró 

uramnak Kósza Gyurka „palócosan" fe
lelgetett; azért a gondos rendező népies 
darabok rendezésénél ne sajnáljon egy 
kis tanulmányozást a tájszólások körül 
és ebből a szempontból is igyekezzék az 
előadást összehangolni. 

(Dr. Farkas Ferenc) 

Takács Ádám, úttörő színész, cs. n. 
bácsai Nagy Gábor, sz. 1820-ban, Kecs
keméten, megh. 1897 febr. 10-én, 77 
éves korában, Pécelen, Egerben lépett 
a szinipályára, majd 1848-ban ő is fel
csapott közhonvédnek. A 60-as évek ele
jén igazgató volt két évig. 1862 okt, 9.-én 
mint vendég fellépett a Budai Népszín
házban, „Bánk bán"-ban. 1885-ben visz-
szavonult. — Mint jellemszinész kiváló 
volt. Játszotta a nagy shakespeare-i sze
repeket, továbbá: Könyves Kálmánt, XI. 
Lajost, Harpagont, Petur bánt. Kis Bá
lintot (Csikós), Tjálde-t (Csőd), Dózsa 
Györgyöt, Poplavec-et (A rab), stb. — 
Számos értékes cikke van a „Színészek 
Lapja" 1884. évi évfolyamában. A Szí-
néazegyesület alakulásában tevékeny 
részt vett. — Neje megh. 1859 máj. ha
vában, Pécsett. („Hölgyfutár", 1859 V. 
14.) Leánya: T. Emes, színésznő. (Lásd: 
Bercsényi Béláné.) 

Takács Ágoston, színházi kai-mester, 
zeneszerző, sz. 1875 jan. 6.-án, Nagymar-
tonban. 1900 okt. havában lett az Orsz. 
Szinészegyesület tagja. — Színpadi 
munkája: „Hercegnő, imádom magát!", 
operett 3 felv. Szöv. i r ta: Ur György. 
Bem. 1925 jan. 29. Szeged. — Neje: 
Székely Janka, színésznő, sz. 1878 dec. 
10-én, Székesfehérvárott. 1902 okt. 1-én 
lépett a szinipályára. 1926-ban nyugdí
jazták. 

Takács Anikó, úttörő színésznő, 1809-
ben tagja volt a Vida László kormány
zása alatti színtársulatnak. Pesten. 
1812-ig találunk róla adatot. 

Takács Klementina, operaénekesnő, 
sz. Jolsván. Mint Hilgermann Laura 
tanítványa 1925-ben tűnt fel a Zene
művészeti Főiskola operai vizsgáján, 
Leonóra szerepében, szép orgánumával. 
1926 ápr. 27-én fellépett az Opera-
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házban, a „Sába királynője" Szulamit 
szerepében, ahol nagy sikere volt. 1930 
jun. 23-án elnyerte a székesfőváros 
egyik színészi ösztöndíját. 

Takács Oszkái*, színházi karnagy, sz. 
1891 jul. 31-én, Budapesten. A Vígszín
ház szinésziskoláját végezte előbb, majd 
elszerződött színésznek, Sziklai Kornél
hoz, utána kis társulatokhoz, azután 
Almássy Endre és dr. Farkas Ferenc 
volt az igazgatója. A világháború alatt 
bevonult. (Lásd: ott.) Leszerelése után 
mint karnagy működött a Colosseum
ban, továbbá Pápán, Nyíregyházán, stb. 

Takács Rózsi, színésznő, sz. Í908 máj. 
21-én. Rákosi Szidi iskoláját végezte, 
majd 1925-ben vidéken kezdte a pályát. 
(Kecskemét, Pécs, Sopron, Nyíregyhá
za.) A szubrett-szerepekben szép ered
ményt ért el. 

Takaró-fal. A színpadi díszletezésnél 
igen gyakori eset, hogy péld. egy szalon 
egyik ajtaja előszobára, a másik kertre 
nyílik, vagy az ablakból erdő látható stb. 
Ilyenkor kell a takaró-fal, vagyis az a 
díszlet-darab, amely kertrészt, erdőt 
vagy azt, amire szükség van, ábrázol. 

Takáts Mihály, egyik legnagyobb éne
kes színészünk, bariton, sz. 1861 szept. 
13-án, Nagybányán, megh. 1913 aug\ 
20-án, Keszthelyen. Atyja kádármester 
volt; a fiú a gimnáziumot végezve, kis
pap lett Nagyváradon, a hol szép ének
hangja (több mint 2 oktáv, a tenoristák 
magas c-jéig) feltűnt. A kalandos életű 
Teleki Sándor gr. (Petőfi barátja) irá
nyította a 21 éves ifjúra a Nagyváradon 
vendégszereplő Újházi figyelmét, a ki 
Podmaniczky Frigyes, b. intendánsnak 
melegen ajánlotta a nagytehetségű éne
kes theologust; Bubics Zsigmond szemi
náriumi rektor (a későbbi híres kassai 
püspök) még támogatta is T.-t, a ki a 
Nemzeti Színház Ösztöndíjas operai nö
vendéke lett (tanára: Pauli Richárd és 
Passy—Cornet Adél,) és 1883 szept. 18-
án az „Afrikai nő" egy kis szerepében 
mutatkozott be. A M. Kír. Operaházban 
az 1884 szept. 27-iki megnyitó előadá
son még csak statisztáit, de mindjárt 
szerződött tag lett; két év múlva már 

„A sáckingeni trombitás" címszerepé
ben aratott diadalt,, s ezóta operánk 
dísze volt úgy lirai szerepekben (Sílvio: 
„Bajazzók"), mint drámaiakban („Rí-
goletto").„A legmagyarabb operaénekes, 
mert a magyar dalt a legszabadabban, 
tehát a legmagyarosabban énekelte. A 
szövegnek és a dallamnak gondos, mégis 
természetes összepárosításával megve
tette alapját a magyar zenei deklamáci 
ónak. Megmutatta, hogy a zárt és ré
gies áriákban is mennyi kifejezést, 
mennyi jellegzetességet lehet kiéreztet-
ní és hogy a ríthraus csak a kontárnak 
békó, ellenben a talentumnak ruganyos 
talaj." (Dr. Fabó Bertalan). Egyénisé
gének és nagy művészetének varázsát 
tanúsítja az is, hogy Mészáros Imre ope-
raigazgató e sorok írójának elmondta: 
a hány magyar zeneszerző operát nyúj
tott be hozzá előadás végett: mindegyik 
kifejezte azt az óhaját, hogy Takáts éne
kelje darabja bariton szerepét. Mintegy 
100 szerepben körülbelül 1700 esetén 
lépett fel; magyar művekben mint Ga-
ra nádor („Hunyadi László"), Tiborc 
(„Bánk bán"), Gyula vitéz („Sarolta"), 
Brankovics György (címszerep), Sala
mon király („Sába királynője"), Achil
les („A hadifogoly") Berlichíngen Götz 
(címszerep), Polixenes („Téli rege"), 
Filippo („A cremonai hegedűs"), Lavpt-
ta („L. szerelme"), Homonnai („Balas
sa Bálint"), Tar Lőrinc („Toldi"), II. 
Rákóczi Ferenc („Nemo"), Laborcz 
(„A nagyidaí cigányok"), A bolond 
(címszerep). Külföldi operákbeli szere
pei: Valentin („Faust"), Frederíck, 
utóbb Nilakanta („Lakmé"), János („A 
bibliás ember"), Escamíílo („Car
men"), Teli Vilmos (címszerep), (íérard 
(„André Chénier"), Marcel („Bohém
élet"), Lescaut („Manón Lescaut")? 
Scarpia („Tosca"), Sheriff („A Njmgat 
leánya"), Anyegin (címszerep). Főpap 
(„Sámson és Delila"), A csavargó (cím-
pzerep), Figaro („A sevillai borbély"), 
Luna gr. („A troubadour"), Georges 
Germond („Traviata",) René („Az álar
cos bál"), Amonasro („Aida"), Jago 
(„Otelló"), Almaviva GjFígaro lako
dalma"), Don Jüan (címszerep), Bite-
rolf, utóbb Wolfram („Tannháuser"), 
Telramund Fridrik („Lohengrin"), 
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Hans Sachs („A nürnbergi mesterdal
nokok", Alberich („A Nibelung gyű
rűje"), Kurwenal („Trisztán és Izolda") 
stb. — Életének álloniásai: 1888 jun. 
5-én nőül vette Kégl Cecil zeneakad. nö
vendéket, a ki azonban nem lépett szm-
padra; 1908 szept. 17-én „Brankovics"-
ban megülte 25 éves jubileumát, s okt. 
7-én a király, érdemeinek elismerése je
léül, a Ferenc József-rend lovagkereszt
jét adományozta; T. utóbb a bolgár pol
gári érdemkeresztet is elnyerte. 1913 
febr. 3. századszor énekelte Wolframot. 
1894 nyarán a világ mintaszinüázában: 
Bayreuthban énekelte Biterolfot, olyan 
sikerrel, hogy a „Parsifal" Amfortasát 
maga Wagner Cosima tanította be neki; 
de sem erre, sem a küszöbön álló Wolf
ram-szerepre nem kerülhetett sor: T. 
egy próbán nem jelent meg, s ezért, 
azonnal el kellett hagynia a művészetnek 
ezt a fenséges templomát. De az egyet
len énekelt szerep hírére szerződési 
ajánlatot kapott a berlini udv. operától, 
s a karlsruhe-itól is; ő azonban magyar 
akart maradni. — A sz.-főváros díszsír
helyet adott neki, az u. n. kerepesi te
metőben ; a M. Kir. Operaház előcsarno
kából temették, dr. Hevesi Sándor és 
Mihályi Ferenc főrendező búcsúztatták 
a felejthetetlen nagy művészt és drága 
jó barátot. (Kereszty István) 

Takátsy Kató, színésznő. Pályáját a 
régi Népszínháznál kezdte. Az 1896. 
millenáris évben Porzsolt Kálmán nép-
pzinházi igazgató Verő GyÖrgjmek „Ezer 
év" c. nagysikerű látványos színművé
hez a népszínházi ének- és balettkart ki
bővítette, ekkor őt is ide szerződtették 
és csakhamar az első helyet vívta ki a 
balett szépségei között és mint magán-
táncosnőnek osztatlan sikerei voltak. 
Később férjhez ment Pázmándy Dénes 
v. orsz. képviselő és íróhoz, kivel együtt 
;na is lelkes barátja és támogatója a 
színészet ügyének. 

Talált gyermek, vj. 5 felv. Ford. Bá
rány Péter. Bem. 1792 máj. 5-én. Ezzel 
a darabbal nyitották meg a budai 
Reischl-féle nyári színkört, a Kelemen 
László alatti színtársulat tagjai. 1842-
ben, a magyar színészet Ötvenéves jubi

leumán, ismét azinre került. Szereplők; 
1792-ben: Zöldy ur, atya, egy öreg óbes
ter — Varsányi Ferenc, Ennek fia — 
Lángh Ádám, Tisztesi, az úrfinak volt 
nevelője — Papp Gábor, Gondosi udvar
bíró — Rózsa Márton, Tiszondi, iskola
mester — Sehy Ferenc, Ferkó, az úrfi
nak inasa — Bagolyi Antal, Zsoldos, fa
lusi bíró — Pesthy László, Zsófi, Zsol
dos felesége — Termetzky Franciska; 
Mariska, az ő vélt leánya — Moór Anna, 
János, egy szegény paraszt — Pataki 
Benedek. 1842-ben a darabot a követke
ző szereplők játszották a fenti sorrend
ben : Szentpétery Zsigmond, Egressy 
Gábor, Lángh Ádám, Bartha János, 
Megyeri Károly, Telepy György, Udvar • 
helyi Miklós, Kovácsné, Lendvayné Hi
vatal Anikó, Zsívora József. 

Talentum, görög-latin eredetű kifeje
zése a „Tehetség" szónak. Talen-
tumos színész — tehetséges, hiva
tással bíró színész, 

Talkie. Kabaré, Budapesten, megnyílt 
1929 jun. 11-én, az Omnía mozi helyisé
gében. Tagok: Szentiványi Kálmán, Fe
kete Pál, Dalmady Erzsi, Peti Sándor, 
Haraszti Mici stb. 

Tallián Anna, színésznő, 1907-ben a 
Népszínház tagja. 191S okt. havában 
Szegedre szerződött. 1916 aug. havában 
letette az államszámviteli vizsgát és 
számtiszti állásban véglegesítették. 

Tallián János, operaénekes, sz. 1841 
jun. 19-én, Szegeden, hol iskoláit is vé
gezte. Eleinte orvos akart lenni, míg 
1870-ben elvégezve a sziniképezdét, el
szerződött a Nemzeti Színházhoz bass-
bariix)nistának; férfias, szép megjelené
se és erős, bár kissé érdes hangja mel
lett elsőrangú muzikalitása a M. Kir. 
Operaház leghasznosabb s leggyakrab
ban szereplő tagjává avatták. Több 
mint két évtizedig működött az Operá
nál: másodrangú szerepekben, de első
rangú ambícióval s lelkiismeretesség-
í^el. 1894-ben szembaja miatt nyugdíj
ba ment. Egy ideig Besnyőn lakott a 
Kapucinusoknál, de később súlyos ideg
baja miatt gyógyintézetbe került; itt 
halt meg, 1902 máj. 19-én. — Főbb sze-
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repei: Oroveso — Norma, Ottokár — 
Bűvös vadász, Maurevert — Hugenot
ták, Saint-Bris — Hugenották, Biberach 
— Bánk bán, stb. 

Tallián László, színész, sz. 1875-ben, 
Pécsett. Színész lett: 1894-ben. Éveken 
át mint elsőrendű szerelmes színész mű
ködött Szabadkán és más nagyobb tár
sulatnál. 

Tamás Benő, színész, sz. 1888 márc. 
26-án, Budapesten. Színész lett 1905-
ben. Pályáját Sziklai Kornél Kis Szín
házában kezdte. Onnan Steínhardthoz, 
majd a Royal Orfeumba szerződik. A 
háború kitörésével levonul, harctéren 
teljesít szolgálatot, azután a Budai Szín
körben látjuk, majd a Király Színház 
tagja lett. Jeles buffó-komikus. Kiválóbb 
szerepei: TuI a nagy Krivánon: Baratye 
Janó, Szép Heléna: Menelaus, Orfeusz: 
Jupiter, Csárdáskirálynő: Boni, stb. 

Tamás Ernő, író és hírlapíró, sz. 1892 
máj. 1-én, Bortfán. Tanulmányai elvé
gezte után, 1912-ben hírlapíró lett és a 
„Magyarország"-nál kezdte működését. 
Í924-óta a „Pesti Hírlap" belső munka
társa, a hol színházi kritikákat ir. Szi-
nésztörténeti cikkei alapos hozzáértésről 
tanúskodnak. 

Tamássy József, színész, kiváló nép-
szinműénekes, előbb a Nemzeti Szín
ház-, majd a Népszínház tagja, sz. 
1837 márc. 13-án, Veszprémben, megh. 
1892 szept. 8-án, Újpesten. Iskoláit szü
lővárosában járta, de miután semmiféle 
tudományos pályához kedve nem volt, 
nemesi származású atyja iparost akart 
belőle nevelni. Próbálkozott is a kis Ta
mássy többféle iparágban, volt pék, 
molnár, lakatos és szűrszabó, de — mint
ha csak megérezte volna magasabb ren
dű hivatottságát — egyik műhelyben 
sem tudott megragadni. Végre is meg
szökött a szülői háztól s Í856-ban Mar-
czalí-ba ment, ahol az éppen ott műkö
dő Szöllőssy Mihály és Szuper Károly 
társulatánál beállott a színezek közé. 

Tamássyt elsősorban szép énekhang
jáért szerződtették, de csakhamar ki
tűnt, hogy színészi tehetsége is rendkí
vüli. Első nagyobb szerepe Kinizsi volt 

a „Mátyás fia" c. színdarabban; a nép
színmű-énekesi szerepkörben pedig a 
„Cigány" Gyuri-jában próbálkozott 
meg. Mindakét szerepe jól sikerült, de 
amikor Tatán a „Vén bakancsos"-ban 
Laczit játszotta, bizony belezavarodott a 
szerepébe. Ezen való elkeseredésében 
szereplése közben otthagyta a színházat, 
társai rábeszélésére azonban mégis visz-
szatért és folytatta szerepét. 

Kezdő évei általában igen küzdelme
sek voltak, mit részben a nehéz politikai 
és gazdasági viszonyok idéztek elő, rész
ben pedig saját szilaj természete. A ke
mény nyakú magyar gyereknek sok ba
ja volt a Each-korszakbeli idegen hiva
talnokokkal, de Tamássy amúgy ma
gyar-huszárosán mindig kivágta magát 
a bajból. Egyszer valaki feljelentette, 
hogy a katonáskodás elől bujkál, de mi
után a sorozó bizottság néhány tagja 
már előzetesen hallotta öt énekelni, egy 
befolyásos uri ember ajánlatára felmen
tették a katonáskodás alól, 

Tamássy 12 évig volt vidéki színész, 
mialatt az országnak majdnem minden 
nagyobb városában működött, de már 
1861 október 6-án a „Csíkós"-ban, 
majd 1863 augusztus 16-án a „Szökött 
katoná"-ban nagy sikerrel vendégszere
pelt a Nemzeti Színház színpadán. 1869-
ben Kömives Imre társulatával Pestre 
jött s a városligetben játszott. Ekkor 
újra fellépett a Nemzeti Színháznál 
(aug. 22-én a „Csikós"-ban, aug. 29-én 
pedig a „Szökött katoná"-ban) s a rend
kívüli nagy sikerű vendégjátékok után 
végre le is szerződtették. 

A magyar népszínmű történetében 
nagyjelentőségű esemény volt Tamássy 
szerződtetése, mert ebben az időben ö 
volt az egyetlen férfi-színész, aki va-
i'ázserejŰ magyarságával és zamatos nó
táival újra fellendítette e már-már le
hanyatló műfajt. Tamássy be is töltötte 
hivatását, különösen amikor az 1871-
ben leszerződtetett Blaha Lujzában min
den tekintetben kiváló s magához méltó 
játszótársra talált. Ez a teljesen ösz^ 
szeillő művészpár — csodálatos ráter
mettségük révén — uj korszakot terem
tett a népszínmű történetében s újra 
magyarrá tette a Bach-korszakban erő
szakkal elnémetesített Budapestet. Töb-
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bek voltak ők, mint művészek! Típusok 
voltak, a tősgyökeres magyarság va-
rázserejü típusai, akik játékukkal, nó
táikkal magyarra és nem magyarra el
lenállhatatlanul hatottak. Külön-külön 
iü nagyszerű volt mindegyik, de együtt 
tökéletes művészi egységet alkottak. 
„Egymásra féltékenyek nem lehetnek — 
írja róluk a Fővárosi Lapok bírálója — 
mert a tapsok, melyeket az egyik kap, a 
másikat épp úgy megilletik." 

A népsziimiü szerepek mellett Tamás
sy örömmel vett részt a klasszikus mű
sorban is. „Coriolanus"-ban például az 
egyik polgárt játszotta s ebben a kis 
szerepben ezzel az egy mondatával: 
„hadd legyen hát konzul!", tapsra ra
gadta a közönséget. Amikor a Népszín
ház — 1875 okt. IB-én — megnyílt, Ta-
mássyt is oda akarták szerződtetni, de 
Tamássy szerződése végéig megmaradt 
a Nemzeti Színháznál s csak azután 
ment át kénytelen-kelletlen a Népszín
házhoz, ahol 1876 április 21-én lépett 
fel először. ElsÖ felléptéül a „Tündér-
íak Magyarhonban" volt kitűzve, de 
Blaháné közbejött betegsége miatt a 
„Csikós"-t rántották elŐ. Tamássy Bls. 
liánéval együtt természetesen itt is ked
vence volt a közönségnek, a Népszínház 
műsora azonban csak részben volt ínyé
re való, mert ez az ízig-vérig magyar 
művész az operettet semmire sem becsül
te, úgy, hogy azokban soha nem is ját
szott. 1881 októberében meg is vált a 
Népszínháztól s vidéki vendégkörútra 
indult. Azonban 1883-ban mégis csak 
visszatért s azután mindvégig a Nép
színház tagja maradt. 1887 június 16-án 
a „Betyár kendője" előadása előtt öltö
zőjében szélhűdés érte s a leggondosabb 
gyógykezelés ellenére jobb oldala telje
sen megbénult. Az egykor daliás nép-
szinraűénekes mint élőhalott tengette 
életét csekély nyugdíjából s abból a 300 
frtnyi évi segélyből, amit a kormány 
1891-ben szavazott meg neki. Közben 
egyre várta a javulást, hogy újra szín
padra léphessen, de a javulás sehogy 
sem akart bekövetkezni. A halál megvál
tás volt számára. Koporsójánál Szirmai 
Imre búcsúztatta. Egyszerű márvány 
síremlékét a kerepeai temetőben 1893 
nov. 1-én leplezték !e. 

Tamássy a magyar színpadnak egyik 
legsajátosabb, eredeti jelensége volt. 
Tagbaszakadt, daliás alakja, dacos szép 
magyar feje, tüzes szemének szilaj te
kintete már külsőleg is a magyar puszta 
fiaínak ábrázolására predesztinálta. De 
nemcsak testben, hanem lélekben is tü
zes magyar volt ő. S ha elődjét — Füre
di Mihályt — megillette „a népdalok 
hőse" elnevezés, Tamássyt is méltán 
nevezték a „puszták fiá"-nak. („Éne
kel, dalol úgy, mintha az igazi alföldi 
csikóst hallanók" irja első felléptekor 
Vadnay.) Szilaj lényében sok drámai 
erő volt, de épp annjd daliás humor is. 
Tudott meghatni, félelmetes lenni, de 
tudott kacagást és büszke örömet is kel
teni. Mert büszke volt magára a magyar, 
ha Tamássyt látta. 

Minden szerepe élt s eredeti zamat
tal előadott nótáit a lehetőség szerint 
mindig beleillesztette a cselekvénybe. 
Főbb szerepei voltak: Gergely (Szökött 
katona), Andris bojtár (Csikós), Sobri 
(Két pisztoly), Baczúr (^azsi (Peleskeí 
nótárius), Sugár Laci (Vén bakancsos), 
Gyuri Bandi (Betyár kendője) Göndör 
Sándor (Falu rossza), Miklós (Tolonc), 
Gyuri (Tündérlak Magyarhonban), Vi
rág Marci (Huszárcsíny), Jenő (Stríke), 
Csillag őrmester (Píros bugyelláris), 
Sajgó András (Vereshaju), Aba And
rás (Felhő Klári), Reno János (Egy ka
tona története) stb. stb. Ösi tehetség 
volt. Nem tanította senki. És mégis tu
dott mindent. Mert a lelkében isteni 
szikra égett. (Pataki József.) 

Tamássy Miklós, az állami színházak 
szcenikai felügyelője, sz. 1881-ben, 
Üebrecenben. A festőmüvészetí Akadé
mia elvégzfee után, 1906-ban tartja elsŐ 
kiállítását a Nemzeti Szalonban. Kitün
tetéseket kap többek között a sanfran-
ciskói nemzetközi kiállításon, (ezüst 
érem), és 1908-ban, a londoni nemzetkö
zi kiállításon (arany érem). A M. Kir. 
Operához 1904-ben szerződik, mint 
szcenikai felügyelő. Közben a Phönix 
filmgyárnál működik, mint díszletterve
ző és szcenikai vezető, ahol az akkori 
Összes filmek díszleteit tervezi. (99-es, 
Az ördög, Árendás zsidó, Júdás, Skor
pió, stb.) 1907-1920-ig, több évi munka 
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után, Kéméndy Jenövei megkonstruálja 
többek között a rajnai sellők egyik tech
nikai megoldását, élő emberek helyett 
bábukkal, — továbbá a villamos-szerke
zetű walkür-lovakat és a Tannháuser-
beli „Európa elrablásának" mozgó bi
káját. Több darab díszletét és jelmezét 
is tervezi az állami színházaknál, úgy 
mint: Cigánybáró, Hadifogoly, Kőmű
ves Kelemen, Sába királynője stb. Je
lenleg az állami színházak szinpad-szce-
nikai főfelügyelője. 

Tamássy Pál, zeneszerző, sz. 1892-beii, 
megh. 1929 okt. 17-én, Budapesten. - -
Kacsoh Pongrác tanítványa volt. A há
ború előtti években tűnt fel. Ilosvay Ró
zsi énekelte néhány sanzonját rendkívül 
nagy sikerrel. A két fiatal lélek felol
vadt a művészetben s az alkotóból és 
előadóból hamarosan e^ pár lett. A fi
atal zeneszerző ambícióját és tehetségét 
erősen sarkalta a már ismert művész
nővé fejlődött feleség. Megírta elsŐ ope
rettjét, a „Csókszanatórium"-ot, amely 
több, mint százötvenszer került színre. 
(Bem. 1912 V. 24. Király Színház. Szöv. 
ii'ta: Liptai Imre.) Utána egy ideig 
hallgatott, majd uj néven tűnt fel ismét. 
Leitner Pálból Tamássy Pál lett, ugyan
azzal a tehetséggel, ugyanazzal a ked
vességgel, törhetetlen munkakedvvel és 
minden szépért, jóért való rajongással. 
Második operettje: „Tommy és társa". 
Szöv. irta: Andai ErnŐ, verseit: Szi
lágyi László. Bem. 1929 okt. 11. Király 
Színház. 

Tanay Frigyes, színész, sz. 1875 aug. 
18-án, Budapesten, megh. 1925. ápr. 14-
én, u. 0. 1897 május havában lépett a 
szinipályára, Debrecenben. Öt évi vidé
ki szinészkedés után szerződtette a Víg
színház, ahol első fellépte 1902 IL 12-én 
volt, a „Gyurkovics lányok" c. vj. Gida 
szerepében. Eleinte fiatal szerelmes-sze
repeket játszott és csak később tért át 
a jellemkomikumu karakterszerepekre. 
Különösen félszeg alakokat, együgyű 
bohózatl^Ii figui'ákat játszott meglepő 
közvetlenséggel. Természetes, egyszerű 
eszközökkel felépített alakításai, vígjá
téki figuráinak nevetséges beállítása 
mellett is megkapóan vonzó egyéni bája 

a legkedveltebb ezinéazeink sorába emel
te. E mellett drámai alakításaiban is 
nagystílű tudott lenni. Az a színész volt 
T., aki a szivével játszott. Minden ala
kítása a közvetlen érzések spontán meg
nyilatkozása és a lelki átélések harmoni
kus zenéje volt. A „Heidelbergi diákélet" 
Károly Henrik hercegére mindenki, aki 
látta, csak könnyes szemmel gondolhat 
vissza. A „Románc" papja maga volt a 
legszentebb tisztaság és áhítat. Pár sza
vas szerepeiben is bele tudta magát 
vésni az emlékezetbe. „Tájfun" esküdtje 
az életből ellesett figura csak két szót 
szól, de ez a két szó T. alakításában olyan 
nagyszerű produkciója volt a szín
játszásnak, az intenzív színészi megfi
gyelésnek, hogy az egész felvonásban 
csak ő volt a játék középpontja.A„Haty-
tyu" főhercege Q^ szemrebbenéssel meg
nevetteti a közönséget. A „Lakájok" Já
nosa, a „Takarodó" Laufen hadnagya, 
mind nagy értéket jelent úg}^ a Vígszín
ház, mint a magyar színjátszás történe
tében. A háborúban önként jelentkezett 
katonának és mint főhadnagy tért vi^t-
sza a hivatásához. Gégebaja miatt a 
háború utáni években többször beteges
kedett. Utoljára Vajda Ernő „Délíbáb"-
jában lépett fel (1924.). Halálával a ma
gyar színművészet egjik legeredetibb 
tehetségét veszítette el. Mint dalköltő 
is nagy népszerűségre tett szert dalai
val ; mestere volt a hegedűnek és sok nó
tája került a nép szájára. A temetésén 
Jób Dániel, Hegedűs Gyula, Géczy Ist
ván és (íellért Lajos búcsúztatták. 1927 
X. 1-én Incze Sándor szerkesztő az em
lékére sírkövet állított. Szerepei a fenti
eken kívül: A lovag ú r : „György", 
Szentbemátí barátok: „Pál", A tündér
laki lányok: „Petrencei", Tímár Liza: 
„Kuns", A kis grizette: „Bunkó Gyuri", 
Mértföldkövek: „Pyne Med", Farsang: 
„Miklós", Kék róka: „Trill báró", A há-
rom nővér: „Kuligin", Hamlet: „Laer-
tes", Délibáb: „A férj", stb. 

(Zólyomi Jenő.) 

Tánc. Visszanyúlik az emberiség ős
történetébe. T. első alakjában a primi
tív népek örömének mozdulatokban való 
megnyilvánulása volt. Az ember fejlő
désének későbbi idejében ezek az Öröm-
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nyilvánulások rendesebb ée határozot
tabb formát kaptak és így nemzeteiücmt, 
fajonkint elkülönültek. A T. fejlődése 
szorosan összefügg a zene keletkezésé
vel Tulajdonképeni T. akkor alakult ki, 
amikor az első hangszer megszületett. A 
nóta vagy dal ütemeihez igazodott a 
mozdulat is és a további fejlődése azu
tán egyenes arányban állt a zenének tö
kéletesedésével. Fejlődése második fo
kán a T. vallási szertartások tényezője 
v d t és mint vallási aktus nagy népsze
rűségnek örvendett az ókori népeknél, 
különösen az egyptomiak, khaldeusok és, 
görögöknél; ott, ahol a T. a vallás szol
gálatába lépett, már bizonyos kulturált
ság jellemezte a népet. A harci, katona-
és halotti táncokat a pelasgok, trákok és 
ősgermán népfajok járták. A vallásos
ság, a hit érzése belülről formálta, töké
letesítette az alakját. . . a mozdulato
kat fenköltség és nyugodtság jellemez-
ki. Későbbi időkben a primitív népeknél 
a vallási táncot a nők, a fegyvertánco
kat a férfiak kultiválták; a kulturált 
népeknél pedig bevonult a színpadra is. 
(Görögök, rómaiak, stb.) A középkorban 
a T. mint vallási tényező elvesztette 
a jelentőségét, bár egy ideig a miszté
rium-játékokban megtűrték (ördögök
tánca, interlude, vagy farce-ban a bo
hóc jelenete stb.) A kereszténység elter
jedésével a világi élet terére lépett át 
és így fejlődött ki színpadi, társaságbeli 
(szalon) s népies tánccá. A 3zini>adí T. 
a hallétben csúcsosodott ki és 1600 kö
rül már külön, önálló színpadi produk
ciót képezett. A társaságbeli T, mulat-
ságrok és ünnepségek alkalmával fejlő
dött, főként fejedeimi udvaroknál 
(Franciaország, Burgundia). Az elsŐ 
ilyen társaságbeli táncvigalmat Amiens-
ben rendezték, 1835-ben. Társaságbeli, 
még élő szalontáncok közül a legrégibb a 
menüett és a mazurka (Előbbi francia, 
utóbbi lengyel eredetű). Ezt követték 
a különféle német, francia és angol ere
detű _ szalontáncok. A nemzeti táncok 
(népies táncok) egy-egy nemzetség 
vagy faj érzéseinek, sajátosságának 
mozdulatokban való zenei megnyilvánu
lása. Hazánkban a palotás, ugrós-tánc, 
körmagyar, kállai kettős és a verbunkos 
a legrégibb. Az ugrós-táncokat báró 

Wenckheim Béla hozta „csárdás"-név-
vel divatba. Székely népies táncok: csür-
düngölő, borua stb. Színészetünkben 
a színpadon eleinte az u. n. „katona
táncok" fordultak elő; ballet csak 1840 
körül került a színpadra. Első ballet-
mester Campilli Frigyes (Nemzeti 
Színház, 1847). Ismertebb táncosnők és 
táncosok a Nemzeti Színház színpadá
ról: Perrey János, Dorer Mimi 1851 ápr. 
10.; a Kilányi-pár, Kurez Antónia, Cam
pilli Frigyes, Amon Róza, Tóth Soma» 
Lakatos Sándor, Grahn Lucílle, Saáry 
Fanny, Veszter Sándor, Túri János, 
Róka János, stb. (V. ö. Balett.) • 

(Zólyomi Jenő.) 

Tánc •— irodalom magyar nyelven. 
BáHnt Lajos: Táncosok és artisták. 
Budapest, 1921. Gerö János dr.: Az an
tik tánc. Besztercebánya, 1906. Káldy 
Gyula: A régibb és ujabb magyar tán
cokról, 1567-1848-íg. Budapest, 1896. 
Lavotta Rudolf: A tánc pszichológiája. 
Budapest, 1912. Molnár Géza dr.: Ma
gyar táncok a XVI. századból. Budapest, 
1907. Nirschy Emilia: A művészi tánc. 
Budapest, 1918. Pékár Gyula: A tánc. 
Budapest. 1901. (Uránia.) Réthey Prik-
kel Marian: A magyarság táncai. Buda
pest, 1924. Szentpái Olga és Rabinovsz-
ky Márius dr.; Tánc, a mozgásművészet 
köns^e. Budapest, 1928. Tomcsányi I . : 
A tánc. Budapest, 1914. 

Tanner István, operaénekes, színigaz
gató, sz. 1828-ban, megh. 1878 jan. 30-
án, Budapesten. A Horváth Edmund-
féle iskola növendéke volt, majd Genti-
luomonál tanult. Szép baritonját a Nem
zeti Színházban 1855 dec. 17-én mutatta 
be, mint Antonio („Linda" operában). 
De nem mindjárt maradt itt. Prágai és-
hamburgi vendégszereplése után, 1861 
okt. 22.-én, a Nemzeti Színházban vendé
gül lépett fel (Luna gróf,„Troubadour"), 
1862-3-4-ben Szabó és Philippovics aradi 
társulatánál működött, 1863: Kassán, 
1871: Debrecenben; mint igazgató. Ara
di Gerővel társult (Arad, 1875), de még" 
u. a. évben Temesváryhoz szerződött, 
Debrecenbe. Közben Kolozsvárott is éne
kelt. 1866-ban nőül vette Szabó Róza 
énekesnőt. 1877-ben búskomorság lepte 
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meg; a hires Schwarzer Ferenc-féle el
mebeteg-intézetben halt meg. Szerepei 
még: Uzád (A kunok), Camoens (Dom 
Sebastian), Alfonso (Borgia Lucrezia), 
Don Carlos (Emani), René (Álarcos 
bál) stb. — Neje: Tannemé Szabó Ró
za, énekesnő, sz. 1850-ben, Békéscsabán, 
megh. 1922 dec. 12-én, u. o. A Sz. nevet 
nagyatyja: a francia hazájából a nagy 
forradalom idej én menekült Chabaud 
de Frouard gróf, vette fel, a ki a kígyó-
si (Békés m,) Wenckheim grófok szol
gálatába állott, fia grófi fökertész volt. 
Róza StoU Péternél tanult (W. Kriszti
na grófnő tai.áttatta); ritka nagy ter
jedelmű hangját igen fiatalon, 1866 
márc. 15-én szopránszerepben mutatta 
be, mint Mátyás („Hunyadi László" ope
rában), kritikája íme: „Ez első kisérlet 
tökéletesen sikerült s a szép hang mel
lett szép külsővel is megáldott k. a. jö
vője iránt a legszebb reményekre keltet. 
Hangja: mezzosoprán, tiszta és szaba
tos intonatioval s e mellett játéka is, te
kintve az első kísérletet, kielégítő". („A 
Hon"), De mint alt-énekesnö szerződött 
1866 augusztusban Debrecenbe, a hol 
(mint Tanner István neje is) maradt 6 
évig, 1872 febr. 10-én, mint drámai 
szoprán vendégszerepelt a Nemzeti Szín
házban (Recha: „Zsidónő"), máj. 18-án 
pedig már mint szerződött tag lépett fel 
„Faust" Margitjaként, mely (az ékszer
áriában) egyszersmind koloratura-sze-
rep is. Mikor 1882 jul. 2-án Erkel Sán
dor (1, ezt) nejévé lett, dicsősége tető
pontján lemondott a színpadról. — Sze
repei még: Sába királynője (a címsze
repet kreálta 1876 márc. 18.) Agatha 
(„Bűvös vadász"), Adalgisa („Norma"), 
Eleonóra („Troubadour"), Selica („Af
rikai nő"), Precioscilla („A végzet ha-
hatalma"), Araneris („Aida")» Senta 
(„A bolygó hollandi"), Elsa („Loheng-
rin") stb. 

„Tannháuser". Regényes opera 3 f elv. 
Szövegét irta Wagner Richárd. Magyar
ra fordította: id. Ábrányi Kornél. — 
Hőse egy ó-német monda szerinti, a 
thtiringiai Hörselberg barlangjában el
átkozva élő lovag, a kinek alakja később 
egy hasonló nevű szerelmi ének-költőével 
egybeolvadt. — Az opera szövegét W. R. 

1842-ben Teplicen kezdte imi, befejez
te SO. születése napján (1843. V. 22.); 
partitúráján lázasan, szinte önkívület
ben dolgozott 1845 áprilisáig. A követ
kező évad elején, okt. 19-én, a drezdai 
udv. operaház, amelynek akkori karna
gya volt W., mutatta be, távolról sem 
akkora sikerrel, hogy meg lehetett volna 
jósolni, hogy az ihletett alkotó erőt su
gárzó mű még száz év múlva is a nép
szerű remekek közt foglal helyet. Tud
juk, hogy W. az 1848-adiki, Németor
szágra is átterjedt, foradalomban né
mi szerepet játszott, ezért őt túlszigoru-
an sújtották: egész Németország terüle
téről száműzték, művei hosszú időre le
szorultak a színpadról, a „T." is későn 
terjedt el. Nemzeti Színházunk 1871 
márc. 11-én mutatta be. Személyek: 
Hermann Őrgróf: Kőszegi Károly, Er
zsébet: Pauli Richárdné Markovits Il
ka, Tannháuser; Ellinger József, Wolf
ram: Láng Fülöp, Walther von der Vo-
gelweide: Hajós Zsigmond, Biterolf: 
Bodorfi Henrik, Henrik: Korbai Ferenc, 
Reinmar: Tallián János, Venus: Kocsis 
Irma, Pásztorfiu: Humán Alexa. (Kar
nagy Erkel Ferenc.) Az akkori pesti kö
zönség becsületére legyen mondva, hogy 
szép siker volt: az első 3 előadásának jö
vedelme 5.600 forint volt (akkor nagy 
összeg.). 13 év alatt 49 előadást ért, H 
mi nem kevés, tekintve, hogy a Nemzeti 
Színház hetenként csak 3 opera előadást 
tarthatott. — Az 1884 szept. 27-én meg
nyílt M. Kir. Operaházban is, mint a ré
gi hajlékban, „Lohengrin", megelőzte: 
a „T" csak 1885 febr. 1-én jelent meg 
itt először. Személyei voltak: Hermann 
őrgróf: Ney Dávid, Erzsébet: TuroUa 
Emma, Tannháuser: Gassi Ferenc, 
Wolfram: Bignio Lajos, Walther: Dal
noki Béni, Biterolf: Tallián János, Hen
rik : Kiss Dezső, Reinmar: Szendröí La
jos, Venus: Rotter Gizella, Pásztorfiu: 
Kordin Mariska. (Karnagy: Erkel Sán
dor.) — 20 év alatt 100-szor ment; jubi
láris előadása 1905 ápr. 30-án folyt; le. 
200. előadása 1921 noy. 13-án, 250. pe
dig 1924 nov. l-jén. — Nevezetes az 
í 907 okt. 24-én bemutatott előadás: ek
kor láttuk először 'az u. n. párizsi átdol
gozást : Metternich hg. párizsi osztrák 
nagykövet neje (szül. Sándor Paulina 
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grófnő) kieszközölte III. Napóleon csá
szár parancsát, hogy ott a Nagy Opera 
adja elő T,-t; az operaigazgató, ismer
vén a főúri közönségének igényeit, nagy 
balletet kért Wagnertől, a ki az I. felvo
nás elejét drámaiabbá és látványosabbá 
tette, de a többiben is tett némi változta
tást. Az uj szövegrészeket Várady Sán
dor fordította le; azóta felváltva adja 
operaházunk a mü kétféle alakját. — 
(A rég elavult, félszázados magyar szö
veg helyett e sorok írója 1916-baa 
új fordítást készített, de amely csak kéz
iratban maradt.) ~ Operaházunk dicsÖ 
estéinek emlékét idézzük fel, ha a lefolyt, 
majdnem félszázad alatt fellépett első
rangú művészek névsorát adjuk, akik a 
„Tannháuser"-ban felléptek; címszerep
lök : De Grach Gyula, Perotti Gyula, Rit-
terhaus Alfréd, Emst Henrik, (ennek 
a nagy művésznek azonban már leha
nyatlott a csillaga, mikor hazaj ött 
1895 elején), Broulik Ferenc, Larizza 
Vincenzo, Burián Károly, Anthes 
György (63-szor), Slezák Leó, Van Dyck 
Ernő, Székelyhidy Ferenc; legújabb sze
replő Závodszky Zoltán. — Erzsébet 
alakítói többek közt: Schroeder Hanf-
stangel Mária, Vasquez grófné, Diósjnié 
Handel Berta, Rossini Paolina, Kram-
mer Teréz, Sedlmayr Zsófia, Szamosi 
Elza, Medek Anna, Bihói Zóra, Bodó 
Erzsi. — Venus: Maleczkyné, Dévai 
Janka, Kaczér Margit, Vasquezné, 
Krammer Teréz, Ney Hermin, Medek 
Anna, Sebeők Sári, Záborszky Ilona, 
Dömötör Ilona: legújabban Walter Ró
zsi, — Wolfram szerepében: Takáts Mi
hály remekelt 114-szer. Utóda Palló Im
re lett. — Őrgróf: Venczell Béla. — 
Pásztorfiu: Goda Gizella. — Budapes
ten még a Népopera is előadta T.-t; be
mutatta 1913 dec. 4-én. Személyei: Her
mán őrgróf: Bihar Sándor, Erzsébet: 
Murányi Erzsébet, Tannháuser: Jadlow-
ker Hermann, Wolfram: Gábor Arnold, 
Waither: Arányi Dezső, Biterolf: Pajor 
Ödön, Heinrich: Huszár—. Reinmar: 
Mátrai Ernő, Venus: Ábrányi Emiiné 
Várnay Rózsi, Pásztorfiu: Sebők Ilona, 
4 apród: Sándor Mariska, Legard Adél, 
Ney M., Sebők Ilona; Karnagy: Reiner 
Frigyes; rendező: Mérei Adolf. — Vidé
ken a halhatatlan emlékű Krecsányi Ig

nác érdeme az első T, előadás: Temesvá-
rott mutatta be, 1904 márc. 5-én. Sze
mélyei voltak: őrgróf: Vajda Alfréd, 
Erzsébet: Andai Blanka, Tannháuser; 
Mihályi Ernő, Wolfram: Kömyei Béla 
(a későbbi hőstenor), Waither: Temyei 
Lajos, Venus: Perényi Margit, Pásztor
fiu: Kállay Lujza. — Érdekesnek tart
juk a T. néhány külföldi bemutató elő
adásának napját közölni: Bécs, Tha-
lia-Theater 1858 szept. 2, —.. Berlin, 
1856 jan. 7., 50. előad. 1907 aug. 26. 
600. pedig 1916 aug. 24. ~ Párizs, 
1861 márc. 13. Hires est: megrendelt 
fütyülök és zajongók tették lehetetlenné, 
hogy a Nagy Opera műsorán fennma
radjon. Az idő mégis megérlelte a gyü
mölcsöt: u. 0. 1895 május 13-án a mű 
akkora sikert aratott, hogy 1909 aug. 
közepén már 200. előadásával jubilálták. 
— Róma valószínűleg már régen ismer
te, mikor az Apollo-sziuház itt 1886 áp
rilisban színrehozta. — Prága is Neu
mann Angelo híres német operájából, ha 
nem élőbbről, ismerte már a T.-t, mikor 
a cseh nemzeti Divadlo 1889 elején be
mutatta. — Madrid, Moszkva 1890 
márciusában adta először. 

(Kereszty István.) 
Tanoda. A szinészakadémia egykori el

nevezésének: a Szinitanodának, még 
1885 táján szokásos rövidítése. (Lásd: 
Magy. Kir. Színművészeti Akadémia.) 

Tantiéme (fr. — tantjém) a. m. —• 
írói tiszteletdíj, a szerző perceníes ré
szesedése a teljes bevételből. Az irói-díj 
Magyarországon eredeti dai'aboknál az 
előadás bruttó bevételének a tíz száza
léka. Kivétel a Nemzeti Színház, amely 
arra való tekintettel, hogy siker esetén 
sem játszhatja a darabot annyiszor, 
mint a többi színház, az első három elő
adás után harminchárom százalékot fi
zet, vagyis három előadás után egy 
előadás egész bruttóbevételét, a negye
diktől kezdve a szokásos tíz percentet. 
A fordításért vagy fix összeget kap a 
fordító, vagy operettfordításoknál a 
bruttó bevétel 1 százalékát esténként. — 
Vidéki színpadoknak pedig fix összeg
ért adják el az ügynökségek a pesti szín
házak műsordarabjait. (A T. eszméje 
Holbein Franz (L, o.) bécsi burgszinházi 

— 335 — 



t 
Tapolcsai Dezső 

I 

igazgató érdeme. Az elsÖ író, aki T-et ka
pott; Halm Friedrich (L. o.) volt, aki a 
„Sampiero" c. darabjáért vette fel. Ezt 
bemutatták 1844 jan. havában. (5-ször 
került színre.) Lásd: „Fővárosi Lapok", 
1894 febr. 21. — A „Pesti Hirlap" 1886 
okt. 1. azt írja, hogy a T.-rendszert von 
Hülsen Botho báró berUni színházi in
tendáns honosította meg. (Szül. 1815 
XII. 10. Berlin, — megh. 1886 IX. 30. 
u. 0.) A T. szóra Döbrentei Gábor a 
„Tiszteletdíj "-at faragta, 1833-ban. 
Előbb „tisztelő jutalom"-nak nevezte. 
(Lásd: „Magyar Nyelv", 1905. 279. old.) 

Tapolczai Dezső, színész, majd szín
igazgató, sz. 1866 nov, 1-ón, Tapolcaion. 
Gimnáziumi és kereskedelmi iskolai ta
nulmányai után hivatalnok lett, majd 
1884-ben a szinipáíyára lépett, mint kar-
dalos. Első igazgatója Csóka Sándor, 
aki tehetségét felismerve, kivette a kó
rusból. 1886-88-ig Kövessy Albert mis
kolci társulatánál volt, 1891-ben Aradi 
(5erŐ, 1894-ben Tiszay Dezső az igazga
tója. Többek között Aradon, Temesvá-
rott, Debrecenben is működött. Ez 
utóbbi helyről szerződtette a Vígszínház, 
a melynek 1896-tól, megnyitásától kezd
ve 21 esztendeig vezető tagja volt. A 
színház megnyitó előadásán Jókai Mór 
„Barangók" c. darabjában ö kapta az 
első nyíltszíni tapsot. Neve egybeforrt 
a Vígszínház diadalmas fénykorával, 
úgyszólván minden darabban szerepet 
játszott, szerepeinek sora oly hosszú, 
hogy még a nagy sikereket sem -sorol
hatjuk fel s csak pái* szerepet emelhe
tünk ki.Ilyenek: Ocskay Sándor (Ocskay 
brigadéros), Durand Albert (Durand és 
Durand), Armand (Baccarat), Cardil-
lac (Államtitkár), Richter (Szentbemá-
ti barátok), MüUer Ottó (Aranykakas), 
Gerő (Tatárjárás), Bruck Bernát (Táj
fun), Szolgabíró (Tanítónő), Moulard 
(Ömagy úr), Valentin (Kis mama), 
Vendel (Heidelbergi diákélet), Barát 
Ödön (Napóleon öcsém), Brúnó (Far
kas), Kapor Kálmán (Mozgó fényké
pek), Róbert (Nincs elvámolni valója). 
Klasszikusokban: Traniő (Makrancíw 
hölgy), Arragóniai herceg (Velencei 
kalmár) stb. 1898 május 26-án feleségül 
vette Vizváry Mariskát, kitől azonban 

utóbb elvált, 1917-töl 1921-ig a Városi 
Színház helyettes igazgatója volt, ahol 
különösen az operai előadások népszerű
sítésével szerzett jelentős érdemeket. 
1915 nov. 18-án a leégett szabadkai 
színház pótlására készült uj színházte
rem megnyitására mondott az Országos 
Színészegyesület megbízásából emlékeze
tes felavató beszédet. 1921 nov. 20-án 
a Fővárosi Operett Színház helyettes 
igazgatója, 1922 dec. 23-án pedig igaz
gatója. Ebben a pozíciójában érte a Bu
dapesten 1925 április 26-án hirtelen be
következett halála. Temetésén Roboz Im
re, Halmay Tibor, Gróth Sándor, Beöthy 
László, Harsányi Zsolt, Magyar Károly, 
Géczy István és Nagy Jenő búcsúztatták. 
Sírja felett Incze Sándor emelt díszes 
síremléket, melynek 1928 nov, 1-én tör
tént felavatásánál (jóth Sándor, Stella 
Gyula, Herczeg Jenő és GyözŐ Lajos 
mondtak emlékbeszédet. 1921-ben egy 
ideig Almássy Endrével együtt jelmez
kölcsönző intézete is volt. 20 évig tagja 
volt az Országos Szinészegyesület taná
csának éa főleg a njoigdíj intézet kiépí
tése körül szerzett hervadhatatlan ér
demeket, melyeket az Országos Szinész
egyesület tanácsa azzal is elismert, hogy 
arcképét a tanácsterem részére megfes
tette. Gyermekei: Tapolczai Gyula, szí
nész, sz, 1903. jun. 7-én, Budapesten. 
Gimnáziumi tanulmányaínak elvégezté-
vel, 1919-ben, bevonult a nemzeti had
seregbe, 1920 szept. 3-án mint huszár
hadapród leszerelt és Nádassy József 
pécsi színigazgató tagja lett. Itt műkö
dött 1923. szept. l-ig, a mikor Beöthy 
László az Unióhoz szerződtette, a mikor 
a Magyar Színházban szerepelt síkere
sen. 1925-ben Bárdos Artúr a Belvá
rosi Színházhoz szerződtette. Szerepei: 
Hubert (Kék szakáll nyolcadik felesége), 
Imre (Égi és földi szerelem), Guido del-
la Róbia (Válópörös hölgy), Róbert 
(Navarrai Margit) stb. 1926 április 
14-én Lanceiot Gobbo (Velencei kalmár) 
szerepében sikerrel vendégszerepelt a 
Nemzeti Színházban, amely szerződést 
eredményezett és T. Gy. ettől kezdve az 
intézet tagja. — Tapolczai JcAán, 
színésznő, sz. 1899. június 17.-én^ 
Budapesten. A Színművészeti Aka
démiát végezte; már növendék korá-
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Taps Tarantella 

ban, 1917 okt. 5-én, szerepelt a Nem
zeti Színházban, a „Dada" c darab be
mutatóján. 1918-ban elvégezte a Szmi-
akadémiát és ez év március 2q-án a 
„Figaro házasságáéiban es maj. 8-an 
az „Egér" Márta szerepében keltett fel
tűnést tehetségével. 1918 jul. havá
ban Faragó Ödön kassai színigazgató tár
sulatával a „Nagymama" Márta szere
pében mutatkozott be, nagy sikerrel, 
mint a kassai Nemzeti Színház szerződ
tetett tagja. 1920 márc. 20-án Ruth sze
repében (a „Szerelem vá8árá"-ban) mu
tatkozott be, mint a Vígszínház szerződ
tetett tagja. 1920 jun. 26-án férjhez 
ment Kerpely Jenő gordonka-művész
hez és ezután visszavonult a színészet
től, (dr, F. F.) 

Taps. A tetszésnek hangos kifejezési 
módja. A T.-ot már ősidőktől fogva is
merték. „A régi rómaiak a közép ujjat 
a hüvelykre csattintották, ez a tetszés
nek legcsekélyebb s legkevésbbé hízel
kedő jele volt. Ha a jobb kéz minden uj
jával a bal tenyér lapjába csapkodtak, 
már nagyobb kijelelés volt. Ez mintegy 
oly forma hangot adott, mint midőn az 
ember valamely cserépedénjd. csap ösz-
sze s innét származott ezen tapsolási 
módnak mellékneve: „testas". Ha mind 
a két kezet Összecsapták, az kétfélekép 
esett meg: vagy t. i. csak a lapos tenye
reket, vagy a befelé homorított markot 
csapták Össze. Amaz „imbrices'' nevet 
kapott s olyforma hangot ada, mint a 
zúzmara cserépfedeleken, emezt „bom-
bus"-nak nevezték s a dongó bugásához 
hasonlított. E mellett a rómaiak még 
tógájukat is használták a tetszés kijelen
tésére, melyeknek alsó végével mint va
lamely kendővei lobogtatták a tetszés 
jelét a színjátszó felé. Aurelián császár a 
nép között vászondarabokat osztatott 
ki, melyet — minthogy ezek tógát nem 
viseltek — lobogtatniok kellett." („Hon
művész", 1835. 38. szám, Garay János 
cikke.) 1833 jul. 20-án Megyeri Károlyt 
Budán a„ Rieti vár" c , „romános vité
zi játék" jutalomestéjén kitapsolták a 
játék végén, mire Ö — akkori szokáshoz 
híven — néhány köszönő szót intézett a 
közönséghez. Kantomé a T-ra nem jött 
ki soha. 1877 febr. 8-án a Nemzeti Szín

ház igazgatósága körrendeletben meg
tiltotta, hogy a tagok egymásnak tap
soljanak. (V. ö. Claaue. — Fóra! — Ki
hívás. — Vastaps.) 

Tar Csatár. (Zsadányi Alajos), szí
nész, sz. 1836-ban, megh. 1883 március 
15^én, Kaposvárott. A 60-as években 
mint népszinmüénekes működött a vi
déken s több évet töltött Debrecenben. 
Később több színdarabot írt és fordított, 
melyeket vidéken elŐ is adtak. Majd le
mondott a színészetről, Kaposvárott te
lepedett le, ahol szintén kedvelték. 
Óvodája is volt itt. Ugyanott a mű
kedvelői társaság igazgatójává nevezték 
ki. „Egy nő vétke" c. Dumas-féle szín
müvet Marczeil Gézával fordította. Bem. 
1866 jan. 8. Kassán. 

Tárai Ferenc, színész, sz. 1884 dec. 
24-én, Tápiószelén, Pest m. Spanyol 
származású, atyja neve: Bun-Díalek, va
súti felügyelő volt. Érettségi után szi-
nészakadémíát látogatott, majd 1909-
ben elszerződött Győrbe, hol két évig 
működött. Itt Mezei Béla volt az igaz
gatója. 1911-ben Kolozsvárra hívták 
meg, Janovics Jenőhöz, 1912-1913-ban 
a Magyar Színház kötelékében volt. 1914-
ben kiment Berlinbe, a hol mint film
színész keresett érvényesülési lehetősé
get. Közben, kitört a háború, mire neki 
is be kellett vonulnia és az egész háború 
alatt szolgálta hazáját. 1919-ben újra 
Kolozsvárra ment, — 1924 január l-tŐl 
a Renaissance Színház tagja volt, ahol 
január 20-án mutatkozott be a „Buza-
kalász"-ban. Ugyanakkor a Belvárosi 
Színházhoz is szólott a szerződése. — 
1928 szeptember 8-án újra fellépett a 
Magyar Színházban, Egyed Zoltán „Az 
égő szoknya" e. színmű dr. Wellenburg 
orvostanár szerepében. 1931-ben a sze
gedi színház tagja. Főbb szerepei: 
Hamlet, Othello, Petruccio, (Makrancos 
hölgy), Bánk bán, Ádám, Konstantin 
(Bizánc), A katona (Az ismeretlen ka
tona), Claud Vallée (A Szerelem és Ha
lál játéka), Sámson Béla (Terike), La-
valette (Asszonyáldozat), Almássy (Ho
tel Imperial) stb. 

Tarantella: szédítő gyors 3-|-3 : 8 
ütemű olasz tánc. Nevét vagy tarentumi 
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Tárgyilagos színész Tarján Vilmos 

eredetétől, vagy a Nápoly körül élő ta
rantula póktól kapta; ennek állítólag 
mérges csípése görcsös vonaglásokra 
kényszerít, s ezeknek idealizálása a T.-
tánc, mások szerint a csipés mérgét ha
tástalanná teszi a vér heves keringése, 
a mit az extatikus, szédületes tánc for
gásai idéznek elő. Természetes, hogy a 
táncnak, a gesztusnak szépnek kell len
nie. — A pesti Vigadó nagy termében a 
szimbolikus szobor-alakok közt ott van 
a tarantelláé is. 

Tárgyilagos színész. A tái'gyilagosság 
azon színészi készség, mely alatt a mű
vésznek eszményéhez, azaz műtárgyához 
való szoros alkalmazkodását értjük. A 
tárgyilagosság bizonyos önkényt előre
törő és ismétlődő hajlamok megtagadá
sában, a kínálkozó ötletek megfontolásá
ban, szóval a csapongó, pillanatnyi kép
zelem kritikájában érhető el. Tárgyila
gos színészeink a múltban: Megyeri, 
Szentpétery, Egressy, Lendvay, Fáncsy, 
Tóth József, Komáromi Samu, Kántor-
né, stb. (V. ö. Alanyias színész.). 

Tarisznyások — így hívta Szigeti Jó
zsef az első éves szinészakadémiai nö
vendékeket, vonatkozással arra, hogy az 
illetők mit hoztak magákkal tarisznyá
jukban, erre a pályára. 

Tarján (Starek) Aladár, színész és 
színigazgató, sz. 1878 márc. 10-én, Bu
dapesten. A Rákosi-iskolát 1898-ban vé
gezte és 1905-ben á Thália társaság tag
ja volt. 1910-ben a Szinészegyesület a 
rendezői ösztöndíjra terjesztette fel a 
kultuszminisztériumhoz. 1919-ben a 
Várszínházban játszott. 1920-27-ig 
színigazgató volt. Főbb alakításai: Test
őr, ördög. Bíboros címszerepei, Baracs 
Imre, stb. 1930-ban „Esti szürkületben" 
címen megírta visszaemlékezéseit. Neje: 
Szigethy Ibolya (I. o.) — Leánya: Tar
ján Elza, színésznő, sz. 1906 szept. 22. 
Körmöcbányán. Színpadra lépett 1921-
ben, atyja társulatánál, mint énekes 
naiva. Főbb szerepei: Királykisasszony 
(Mézeskalács). Káthe (Királyné rózsá
ja) , Marika (címszerep), Dr. Szabó Juci 
3tb. 

Tarján Irma, színésznő, 19Ö0-ban vé
gezte a Vígszínház színésziskoláját; első 
szerződése Pesti Ihász Lajos szabadkai 
színházához kötötte, ahol 3 évig mint 
drámai hősnő működött. Később Ballá 
Kálmán miskolci társulatánál és Heves 
Béla erdéljri színházainál szerepeit. Főbb 
szerepei: Vasgyáros (Claire), Otthon 
(Magda), Cigány (Rózsi), Bánk bán 
(Melinda), Folt amely tisztít (Matildé), 
1906-ban visszavonult a színpadtól, férj
hez ment Déván dr. Mótz Miklós kói--
házigazgató főorvoshoz. 

Tarján Vilmos, ma a budapesti fényes 
New-York művészkávéháznak s itt ren
dezett humoros előadásoknak („Tsuda-
bár" stb.) igazgatója, sz. 1881 márc. 21-
én, Budapesten. Kereskedelmi iskolai 
érettségi után gyakornok, majd hirlap-
jró lett. 1907-ben az akkor divatba jött 
kabarészínpadokon kezdte színpadi mű
ködését mint conférencier és színész. 
Hogy az új műfajt a vidéken is megis
mertesse, egy kis kabaré társulatot szer
vezett, a mellyel bejárta a délvidék na
gyobb városait (Szabadka, Baja, óbe-
cse, Zenta, stb.). A kis társulat tagjai 
között voltak: Kökény Ilona, Vörös Ily, 
Virág Jenő és Somogyi Nusi, a ki itt 
kezdte színpadi működését. 1908-ban a 
Bálint Dezső igazgatása alatt álló Bon-
bonniére Cabaret tagja volt. Ezután Az 
Est-lapok munkatársa lett. Itten írt 
szenzációs riportjai iskolát csináltak. A 
háború előtt a serajevói gyilkosságról írt 
tudósításai a világsajtónak szolgáltak 
hírforrásul. A háború után a New-York 
kávéház társtulajdonosa lett. A kávé
ház azóta is jellegzetes színész-otthon 
lett, mely úgy a beérkezettek iránti ál
landó figyelmesség, mint a kisemberek
kel szemben tanúsított méltányosság 
által kedveltette meg magát. A színészet
tel való vonatkozásait állandóan fenn
tartotta, így tagja maradt a Budapesti 
Színészek Szövetségének. 1923-ban a 
Gellért szállóban Ő rendezte az eiső nagy
szabású szinészbált. 1924-ben a Royal 
Orfeum igazgatója, volt, amikor vissza
állította annak régi, világvárosi nívóját. 
Rövid ideig a Fővárosi Operet Színházat 
is igazgatta. Nála talált otthont a nyug
díjasok érdekében működő KÖvessy-vár, 
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Tarka színpad Tamay Ivor 

a melynek T. V. nemcsak buzgó és áldo
zatkész mecénása, de mindig alkalmat ta
lált, hogy a szinészjótékonyság érdeké
ben szélesebb társadalmi rétegeit is meg
mozgassa. 1929 márc. 27-én az Orszá
gos Szinészegyesület, érdemeinek elis
meréséül, tiszteletbeli tagnak választot
ta ; Ő volt az elnöke az egyesület 1930, évi 
közgyűlésének is, a mi azért nevezetes, 
mert évtizedek óta ez volt az első eset, 
hogy a színészek a közgyűlés elnökét 
nem az aktív színészek sorából válasz
tották. 

Tarka Színpad, megnyílt Budapesten, 
a Fővárosi Orfeumban, 1901 nov. 16-án, 
Zoltán Jenő hírlapíró, később a Magyar 
Színház igazgatója, vezetése alatt. Tag
jai voltak: Szentmikíóssy Béla, Gyárfás 
Dezső, Baumann Károly, Iványi Antal, 
Faragó Ödön, Domokos Róbert, Kornai 
Berta, Csatái Janka, Véghelyi Angéla, 
Vásárhelyi Vilma. Az akkor divatba jött 
külföldi kabarék mintájára (br. Wol-
zogen) függönyök között, zongora kísé
rettel intim hatású és művészi értékű, 
hol romantikus, hol groteszk, parodísz-
tikus számok és apró tréfák előadására 
szánt színpad, mely az Orfeum varieté
előadásába beleékelve uj stílusával elő
futárja lett az egy időben divatos és 
nagyon is elburjánzott kabaréknak. 
Mindenesetre egy magyar színfolt volt 
az akkor még erősen külföldi orfeumi 
műsorban. Az első műsor híressé vált 
számai voltak Szomaházy „Segédju
hász" c. kis parodisztikus tréfája és Tar-
nay Alajos „Vén kocsis" dala. A T. sz. 
pár hónapos működés után megszűnt. 

Tarnai EmŐ, rendező, született 1886 
dec. 3-án, Budapesten Rákosi Szidi szí-
nésziskoláját látogatta, melynek végez 
tével a Magyar Színházhoz szerződtet
ték. Itt Vajda László távoztával ő vette 
át a rendezést. 1927 április 12-én kíne-
A'ezték a szegedi színház igazgatójává. 
Az ö rezsimje alatt a szegedi színészet 
aj vérkeringéshez jutott, így többek kö 
zött megszaporította az operai előadások 
sorozatát, nívós előadásokat rendezeti 
és legfőbb érdeme, hogy a színház veze
tését városi házi kezelésbe tudta bevon
ni, miáltal az igazgatás ideáÜsabb és 

egyben céltudatosabb keretek közé ju
tott és helyes irányt tudott szabni a 
modem törekvéseknek. Főbb szerepei: 
Marquis (Forradalmi nász), Metter
nich és Prokesch (Sasfiók), Garam
völgyi Aladár (Uj földesúr), Armand 
(Kaméliás hölgy), Dehory (Hotel Im-
perial), Clown (A cirkusz), Aljocska 
(Éjjeli szállás), Eaymond (A névtelen 
asszony), stb. — 1931 szept. a Belvárosi 
Színház főrendezője, — Neje: Oláh 
Böske, színésznő. 

Tarnai Leóna, színésznő, sz. 1873 febr. 
22-én, Budapesten. Szinipályára lépett 
1894-ben. Vidéken elismert primadonna 
volt. (Debrecen, Nyitra, Kispest stb.> 
A fővárosban is gyakran vendégszere
pelt, 1914 óta a Városi Színház elismert 
ragja volt. Gyermekei- Tamay Géza, a 
Városi Színház jeles táncos színésze és 
Tamay Luci (Ilnícky László zeneszerző 
és szövegíró felesége), a tehet&éges ka
baré énekesnő. 

Tarnai Sarolta, énekesnő, az Orsz. Szí-
nészakadémiát még Tronner Sári néven 
végezte. Német színpadon próbálgatta 
szárnyait, a Budai Színkörtől szeizöd-
tette a Népszínház, itt első szerepe Pulci-
nella volt („Methuzalem herceg") 1884 
szept. havában. Szép sikerei csak elő
játékul szolgáltak fényesebb pályájához. 
1886 febr. havában a berlini kir. opera 
"agja lett. 

Tarnay Ivor (komjáthi), Csanád-
Arad-Torontál vármegye alispánja, 
1874-ben Makón született. Jogi tanul
mányainak befejezése után, 1895-ben,. 
}nínt közigazgatási gyakornok Csanád 
vármegye szolgálatába lépett. 1908-ban 
vármegyei főjegyzőnek, 1922-ben pedig 
alispánnak választották meg. A Csanád 
vármegyei szinpártoló egyesületnek ala
pításától tagja. Évek hosszú során az 
egyesületnek titkára, 1925-től kezdve 
pedig alelnöke. A színészetnek igaz ba
rátja, aki a makói színházban rendezte 
Jókai Mór és HoUósy Kornélia centenná-
j'iuma alkalmával megtartott emlékün
nepségeket. Kezdeményezésére adta ki 
a vármegye a HoUósy Koraéiia-emlék-
albumot, szintén az Ő odaadó buzgólko-
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Tarnóczy Malvina Társulat 

dása tette lehetővé, hogy a Kelemen 
Lászlóról és a makói Hollósy Kornélia 
színház történetéről írott monográfiák 
napvilágot láthattak. 1929-ben a makói 
Hollósy Kornélia-színház negyedazázsa-
dos fennállására rendezett ünnepséget, 
amelyen az ünnepi beszédet Ő mondotta. 
Kelemen László elhanyagolt sírját rend
behozatta és kötelezte Ceanádpalota köz
ség elöljáróságát, hogy az ottani római 
katolikus temetőben lévő sír állandó gon
dozását vállalja s erre a célra a község 
alapot volt köteles létesíteni. Ujabban 
alapot teremtett arra célra, hogy Kele
men Lászlónak Csanádvármegye szob
rot állítson. Dramaturgiai dolgozatai a 
makói újságok hasábjain jelentek meg. 
E lexikonnak munkatársa. Dr. B. J. 

Tarnóczy Malvina (O^DoneU grófné), 
írónő, alsó-lelóczi és jezemiczei T. Káz
mér bácsmegyei főispán leánya, sz. 
1883-ban. 1870 febr. havában férjhez 
ment O'Donnel Henrik főhadnagy, ka
marás és orsz. képviselőhöz. Színmü
vei: „A párizsi soubrette", — operett 
3 felv. — „Egy éj a cár palotájában", 
operett 3 felv. — „Férjgyülölök", oi>e-
rett 3 feiv. Bem. 1886 ápr. 7. Székesfe
hérvárott, Jakab Lajos színtársulatá
nál. — „Falu csodája", — népsz. 3 felv. 
Bem. 1900 szept. 8. FŐv. Nyári Színház. 

Tarr Béla, színigazgató, sz, 1883 máj. 
1-én, NJagyváradbn. Színész lett: 1911. 
Június havában. 

Társadalmi színmű, az a darab, mely 
témáját a társadalom kérdéseiből, prob
lémáiból meríti. Legtöbbször nem is a 
cselekvése, mint inkább az elvek összeüt
közései a bonyodalom előrevivői. Miliő
jét a mai társadalmi berendezkedések 
között keresi és pedig leginkább a pol
gári osztály köréből. 

Társalgási darab, azon színpadi mő, 
melynél a fösúly a dialógusokon van. A 
eselekvényt a szellemes, fordulatos pár 
beszédek mozgatják; ezeken az ötletes, 
majd ravaszkodó, meggyőzni akaró, de 
mindig könnyed társalgásokban bonyo
lódik le a drámai mag. Megjátszása kü
lön stílust igényel. Mesterei a franciák. 

kiktől a többi nemzet irodalmába is át-
plántálódott. 

Társalgási szeles, ez volt a neve az 
50-es évetoben a bonvivant-«zinésznek. 
(Lásd: Bonvivant.) 

Társalgási színész, kellemes megjeJe-
lenésü, könnyed mozgású, nagy beszéd* 
készséggel rendelkező színész. (V. ö. 
Társalgási szeles.) 

Társalgási színésznő, egy szerepkör 
megjelölése, melynek kelléke a színes, 
eleven, könnyed beszédmodor. Nem kí
ván a szereplőtől nagy -drámai accentu-
sokat, nagy indulatok, érzések kifejezé
sére alkalmas orgánumot, csak a külső
ségben alkalmasságot a kellemes társa
ságbeli megjelenésre, könnyű mozgást 
és kellemes, folyékony beszédkészséget. 

Társigazgató. Ha a szinigazgatást ket
ten vagy többen vezetik: az illetők mint 
társak szerepelnek. (V. ö. Színigazgató.) 
1931-ben a vidéken nem működött T. 

Társszerző, aki valamely színdarabot 
másod, vagy többedmagával ír. E társ
szerzők a színlapon is együtt szerepel
nek. Énekes daraboknál a prózai részek 
és zenei szövegek írói szerepelnek mint 
társszerzők. A külföldi szinmüírodalom-
ban ily állandó társszerzők voltak: Meíl-
hac és Halévy. Nálunk régebben ritkán 
szerepelt, az ujabban ezek az ismertebb 
társszerzők: Guthi-Rákosi, Malonyai-
Rákosi, Beöthy-Rákosi, Békeffy István-
Vadnai László stb. Harraath Imre mint 
az énekszövegek verselője szerepel sűrűn 
e minőségben. Olykor a divatos szí
nésznők, kik a darabot vagy szerepüket 
saját egyéniségükhöz formálják át, szin
tén mint társszerzők kívánnak szere
pelni és igényt tartaaiak az ily társszer
zőségből keletkező anyagi és erkölcsi elő
nyökre is. Sok esetben mint társszerző 
szerepelt, ujabban ezek az ismertebb 
színdarabot a jelenetek átcsoportosításá
val, hatásosabbá tételével és más segít
ségével a színpadi előadásra alkalmassá 
teszi. 

Tí:-sulat. A szintái-sulat (L. o.) rövi
dített elnevezése. 
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Társulati gyűlés Tassy Mária 

Társulati gyíílés, a színtársulat tagjai
nak gyűlése, a társulat egy erre meg
választott tagjának elnöklete alatt, me
lyen alkalom nyílik a tagoknak, hogy 
testületileg megnyilatkozva véleményt 
mondjanak vagy határozatot hozzanak 
az őket érdeklő ügyekben. E ^ülésezési 
joguk a színészi szervezetek által meg
állapított szabályokon alapul. A gyűlés
ről mindenkor jeg5^Őkönyv vezetendő. 
Ily társulati gyűléseken választják a 
színházi törvényszékek bíráit, a közgyű
lési képviselőket, a fővárosban a szövet
ségi kiküldötteket stb. 

Tartxiffe (tartüf). Moliére egyik re
mekművének címe, a mely utóbb az ál
szent prototípusának jelölésére közke
letűvé vált. „A képmutató" címmel Fe
kete Soma fordításában a Nemzeti Szín 
házban bem. 1847 szept. 13-án, Lend-
vayné jutalom játékára, ezzel a szerep
osztással : Pemellené - Miskolczi Júlia, 
Elmira — Komlóssy Ida, Orgon — 
Szentpétery Zsigmond, Damis — László 
József, Mariana — Fejér L., Cléant — 
Barfcha János, Valéré — Szigeti József, 
Tartuffe — Fáncsy Lajos, Dorina — 
Lendvayné Hivatal Anikó, Loyal — Szi
lágyi, Rendőrtiszt — Szákfi József. Újra 
műsorra illesztették: 1857 jul. 4-én, Ka-
ainczy Gábor fordítása szerint. Címsze-
.replő: Tóth József, második felújítása: 
1886 nov. 28-án volt. (Elmira — Prielle 
Comélia, Tartuffe — Benedek József.) 
1904. dec. 10-én Ivánfi Jenő fordításá
ban adták. T, — Ivánfi, Elmira — Cs. 
Alszeghy Irma. A következő felújítás 
Moliére születése 300 éves fordulója al
kalmából, 1922 jan. 15-én volt, majd 
1925 ápr. 14-én újra műsorra illesztet 
ték. — Mikor Moliére e színmüvén dol
gozott, valamely ügyben a pápai nun-
ciushoz ment s ennek szobájában két 
gzenteskedŐ ábrázatú papot talált, akik 
valami folyamodással jöttek s akiknek 
külseje tökéletesen megfelelt annak a 
típusnak, amelyet a nagy iró megörökí
teni kívánt. Ugyanakkor egy szolga azt 
jelentette, hogy odakünt szarvasgom
bát kínálnak megvételre s a nuiicíus, aki 
nagy gourmend lehetett, behozatta az 
ürút, az aromás gomba láttára az egyik 
papnak felragyogott az arca s az aláza

tos kérvényező nem állhatta meg, hogy 
fel ne kiáltson: „Tartufoli, signor nun-
cío, tartufoli!" Ábrázatának hii*telen el
változása, a sóvár vágy kifejezése, mely 
arcán megjelent, s az ínyencség ez Ön
kéntelen kifakadása nagyon megtetszet
tek Moliérenek, s a pap szavai megadták 
vígjátékának címét. („Pesti Hirlap", 
3901 aug. 29. IV. old. III. hasáb.) 

Tary Gizella, színésznő, írónő, sz. Szol
nokon. Rákosi Szidi sziniiskoláját vé
gezte és Micsey F. Györgynél kezdte a 
pályát. „Mátkaság" c. népszínművét 
sok sikerrel játszották Pécsett, 1924 jan. 
havában. Ezenkívül még 11 egyfelvoná
sosát játszották a fővárosi kabarékban. 
1909-ben Pozsonyban elnyerte az első íz
ben kiírt nemzetközi női törversenyt. 
Ugyancsak dicsőséget ért el 1924-ben 
Párizsban az olympiai versenyeken. 
1925—26—29-ben a siovenskői tőrvívás 
bajnoka, 1930-ban pedig a tátrai bajnok
ság nyertese lett. Több díszoklevél, jel
vény, szalag dicsőséges sport-szereplését 
hirdeti. 

Tary Mihály, színész, sz. 1891 aug. 
29-én, Tápén (Csongrád m.). Színész 
lett 1909-ben. 1930-ban a Magyar Szín
ház tagja. 

Tasnády Hona, (tasnádi Nagy Ilona), 
színésznő, sz. 1894 szept. 26-án, Buda
pesten. A Színművészeti Akadémia el
végzése után, 1914-ben, szerződött a 
Nemzeti Színházhoz, amelynek azóta 
megszakítás nélkül elsőrendű, jeles 
tagja. Sikerrel játszott szerepei: Katalin 
(Makrancos hölgy), Beatrice (Sok hűhó 
semmiért), Desdemona (Othello), Éva 
(Ember tragédiája), Mehnda (Bánk 
bán), Candída, Hildegund (Ellák), stb. 
A Nemzeti Színház műsorának kiváló 
repertoár-színésznője, akit a közönség 
meleg szeretetébe fogadott és akitől 
még sok kitűnő alakítást remél. Fele
sége újhelyi Náday Bélának, a Nemzeti 
Színház örökös tagjának. 

Tassy Mária, színésznő, sz. 1899-ben, 
Budapesten. A Színészakadémián Csil
lag Teréz legjobb növendéke volt, on
nan a Reiiaissance Színház szerződtette, 
ahol 1922 dec. 7-én mutatkozott be „Aki 
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Tatai színészet ^Tatárjárás* 

a pofonokat kapja" c. darabban. ,1924-
ben a M a ^ a r Színház kötelékébe lépett, 
ahol igen sok sikert aratott, így mint 
Eissler Fanny a „Sasfiók"-ban, — Fa
zekas Imre „Altona" c. drámájában stb. 
1925-ben Faludi Jenő újra leszerződ
tette a Magyar Színházhoz. 1928-ban az 
Űj Színház vendége volt, 1931-ben a 
Belvárosi Színházban. 

Tatai színészet. Az Esterházy grófok 
rezidenciájával kapcsolatos Tata és Tó-
város ép a grófi család művészi hajian-
dóságainál fogva értékes színházi tradí
ciókkal rendelkezik. Nagy színházi élet 
folyt itt régebbe?!. A budapesti és bécsi 
művészek és zenei kiválóságok nagy szá
mát, egész művészi együtteseket látott 
vendégül egy időben a grófi család ne
mes áldozatkészsége, nem egy országos 
nagyság karrierjének bölcsőjét ringat
ták az itteni művészi események és ese
ménydús zenei és színházi kultúra. 1766-
ból van adatunk a piaristák által rende
zett latin nyelvű ifjúsági előadásokról. 
A legrégibb nyomok szerint 1817-ben 
Balogh István kis társulata szerepeit itt 
sikerrel. 1833 okt. 1-én Hetényi József 
kolozsvári társulata játszik. 1840-ben 
Déryné is fellép Tatán, 1841-2-3-ban 
Fekete Gábor társulata szerepel, 1845-
ben újból Hetényi József az igazgató, 
1855-56-ban Lángh Boldizsár játszik, 
majd ugyanez évben megint visszatér 
Hetényi József társulata. 1859 tavaszán 
Kőszeghy Endre az igazgató, 1862. Drá-
guss Károly, 1870 januárban Keleti 
(Erdélyi) László, 1877 júliusban Polgár 
színigazgató, 1882 augusztusban Tóth 
Béla, 1884 augusztusban és 1885 július
ban Jakab Lajos, 1886 augusztusban 
Somogyi Károly társulata játszik Ta
tán. 1886-tól 1889-ig egy gabonaraktár
ból átalakított grófi színházban játszot
tak német színészek 1 felvonásos operá
kat, operetteket és színmüveket. Ez idő
ben működött itt Balta Szírovatka Ká
roly opera-énekes és Csendes Emília. 
Ez idő tájt Esterházy Miklós gróf Fell-
ner és Hellmer építőművészekkel díszes 
színházat építtetett a tatai kastélyban. 
A színház hazai festő és szobrász-művé
szek alkotásaival volt ékesítve, a dísz
leteket híres külföldi színházi festők ké

szítették. A színház épületében nagy 
hangversenyterem is volt. Ez idŐtŐl 
kezdve élénk színházi és zenei élet fej
lődött Tatán. A művészeti ügyeket egy 
intendáns intézte. A bÖkezü és művészet
kedvelő gróf állandó zenekart is tartott 
fenn. Kiváló magyar és német művé
szek és társulatok vendégszerepeltek 
ekkor Tatán. A színházban már 1888 
máj. 7-én játszottak, a mikor Seress 
Imre prológja, majd főúri műked\elők 
előadásában a „Rablógyilkos" c vj került 
színre. Schiff Etelka énekművésznő a 
„Troubadour"-ból adott elÖ egy jelenetet 
és áriát. Hivatalos megnyitó előadása 
3889 március 16-án volt, a mikor Sop
ronja Éder Pálnak „Jegyes 1 órára" c. 
1 felv. vj.-t adták elő. Ez év október 
havában német színészek is tartottak itt 
előadást. A gróf bőkezűségéből magyar 
bemutatók is voltak: „Szinán basa", 
Raimann Rezső 1 felvonásos operája, 
„A falu csúfja", operett szöv. Lenkei 
Henrik, zenéje Hegyi Bélától sat. 
A magyar színigazgatók közül ezidŐ-
ben a következők játszottak Tatán: 
1890-ben Dobó Sándor és Pesti Ihász La
jos, 1899-ben Deák Péter, 1901-1902-ben 
Báródy Károly és Szabadhegyi Aladár, 
1910-ben Kiss Árpád. 1913-ban Hid-
véghy Ernő staggíoneja volt itt. Ez év 
végén csákány alá került a hajdan fény-
íizéssel épült, messzeföldön híres tatai 
várszínház. A berendezést a gróf Özve
gye szétosztotta az iskolák és muzeumok 
között. A magyar színészet egy díszes, 
nagy múlttal bíró hajlékkal lett szegé
nyebb. Esterházy Miklós gróf egyéb
ként azzal is emlékezetessé tette nevét 
a magyar színészetnek, hogy megfestet
te Zichy Mihály tervei szerint az „Ember 
tragédiája" díszleteit. A nagyobb vidéki 
városok igazgatói, akik ily nagy berak-
tározást nem bírtak volna el, sokáig 
e kölcsönbe adott díszletekkel Ját
szották hazai szinműirodalmunk e re
mek művét. Az utóbbi években Radó Bé
la, Hahni Jenő és Szabó Ferenc igaz
gatók keresték fel társulataikicai Tata-
tóvárost. (Dr. Farkas Ferenc.) 

„Tatárjárás". Csak operett, de a ma
gyar zseni világsikere. A negyedszázad 
óta ki nem fogyott szellemi forrás neve: 
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Tatay (Buvex) Eugénia Tekintélyes szerep 

Kálmán Imre. 25 éves fiatalember volt, 
mikor ezt a tűzről pattant művét írta; a 
Herczeg Ferenc és Pékár Gyula elbeszé
léseiben annyira gyönyörködtető ma
gyar huszártiszti és nemesi kúriai lég
körben játszó szöveg nem is találhatott 
méltóbb zeneköltőre. Az eleven, kedves 
szövegnek akár magyaros zeneszámait, 
akár híres keringőjét halljuk: hangula
tuk megkap, úrrá lesz rajtunk — „ez 
szívünk szerint való zene!" S ezt aláírta 
eg-ész Európa, aláírta Amerika is. — A 
T.-t a Vígszínház mutatta be, 1908 febr. 
22-én; főszereplők: Lohonyay, aitábor-
iiagy — Vendrey Ferenc; Treszka, a 
leánya — Komlóssy Ilonka; Riza báróné 
— Keleti Juliska; Imrédy, huszárkapi
tány — Fenyvesi Emil; LŐrentey, főhad
nagy - Hegedűs Gyula; Wallenstein, tart. 
bakáhadnagy — Sarkadi Aladár; Mo-
gyoróssy, huszárönkéntes — Kornai 
Berta; Virág, strázsamester — Balassa 
Jenő; Túri, szakaszvezető — Tihanjri 
Miklós; Suták, közhuszár — Nagy; 
Kempeíen, baka — Győző Lajos; Gerő, 
intéző — Tapolczai Dezső; Idike — Dal-
los I.; Bence, béresgazda — Szerémy 
Zoltán; Szegfű Bandi ~ Bárdi Ödön. — 
100. előadását a Vígszínházban 1909 okt. 
1-én érte meg. —• Ujabban a Fővárosi 
Operett Színház juttatta ismét diadalra 
a T.-t, fölelevenítette 1923 febr. 3-án, 
A nagy sikert Karczag Vilmos, a Thea-
ter an der Wien igazgatója, sietett át
plántálni Bécsbe, Itt 300-adszor ment a 
T. 1910 nov. 8-án; de tudjuk, hogy az
óta is több mint 200 előadást ért meg, 
„Ein Herbstmanöver" c. a. — 1909-ben 
bemutatta: ápr. 30-án Moszkva, júl. 20. 
Génua és 29. Newyork, ahonnan egész 
Amerikában elterjedt, szept, 6. Stock
holm; 1910-ben: febr. 17. Kopenlíága, 
márc 1. Triest, máj. 8. Chicago, szept.. 
25. Róma, Apolló-színháza; 1912 máj. 25. 
London, Adelphi-színháza, 1914-ben: 
márc. 24. Lyon (így volt a T. az első 
magyar operett, mely Franciaországban 
színre került) ; innen átvitték Párizsba 
és Brüsszelbe. 

Tatay (Buver) Eugénia, énekesnő, sz. 
1860-ban, Tatán, megh. 1925 ápr. 18-án, 
Szegeden. Budán nevelkedett, ahol zene
débe iratkozott, széles skálájú mezzo-

szopránját itt szorgalmasan képeztette. 
Beődy Gábornál kezdte a pályát és mint 
operett-, népszínmű- és operaénekesnö 
diadalt aratott Pápán, Pécsett, Győrben, 
Kassán, Nagyvái'adon, Aradon, Temes-
várott, Szabadkán stb. és mindenütt 
nagyrabecs ülték gyönyörű hangjáért, 
művészi játékáért. Híre eljutott Bécsbe 
is, a Carltheater fényes szerződéssel kí
nálta meg. De az ajánlatot nem fogadta 
el: a magyar múzsát kívánta továbbra 
is szolgálni és pedig vidéken, azért a 
Népszínház szerződését sem fogadta el. 
Aradon Vásárhelyi Reginald megyei 
főtisztviselő menyasszonya lett és hogy 
a vőlegénye kedvében járjon menyasszo
nyának. Kezdi Rezső néven (1. o.) szín
padra lép. Zoraborban Tatay arcát hű-
dés éri, ezért visszavonult a pályától és 
férjhez ment. — Főbb szerepei voltak: 
Fiammetta és Boccaccio (Boccaccio), 
Vladimír hadnagy (Fatinitza), Ger-
maine (Comevillei harangok). Marié 
(Tiszturak a zárdában), Bronislava 
(Koldusdiák), Adalgisa (Norma), Azu-
cena (Troubadour) stb. 

Tatay Zoltán dr. (kölesei) zeneszerző, 
sz. 1887 július 15-én, Debrecenben. 
Debrecen városi árvaszéki ülnöke és tb. 
tanácsnoka, számos zenemüvet írt zon
gorára, karra. Műdalai és magyar nótái 
közül több megjelent és népszerű lett. 
Színpadi munkái: „Fekete pillangó", ope
rett 3 felv., „A tűzimádó", opera 1 felv., 
mindkettőnek szövegkönyvét Oláh Gá
bor írta és a debreceni Csokonai Szín
házban kerültek bemutatóra. 

Taussig Károly lovag, 1911 febr. ha
vában az Orsz. Színészegyesület nyug
díjalapjára 300 K-t adományozott. 

TáviKit kézbesítését a színészek ré
szére előadás folyamán (régi úzus alap
ján) mindaddig mellőzik, amíg nincs 
vége a felvonásnak, nehogy annak tar
talma kihatással legyen az illetőre. 

Tekintélyes szerep az olyan, melynek 
előadója már megjelenésével kell, hogy 
hasson, Byenek: király, püspök, minisz
ter, attasé-szerepek, stb. 
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Tekintetes úr Teleky Sándomé 

Tekintetes úr. Gidófalvi Jancső Pál 
megtisztelő címe. „Az Öreg, ámbár nagy 
demokrata volt, még sem feledte soha, 
hogy ő gidófalvi Jancsó Pál, s harmad
rangú színésztársaitól a „tekintetes" cí
met megvárta." (Tóth Béla: „Magyar 
Anekdotakincs." Budapest. 1899. II. köt. 
191. old.) 

Telekes Béla, költő, színmüfordító, sz. 
1873-ban, Felsőtelekesen, Borsod m. — 
Irt egy operettet „Cserkészlány" c. a., 
Jókai „Domokosok" c. regénye után. 
Zen. szerz. Metz Albert. Bem. 1907 
márc. 7. Népszínház. — „Szerelemből" 
c. verses tréfát 1902-ben írta. — Szín
műfordításai: „Hannele", álomkép két 
részben, írta: Hauptmann Gerhard. 
Bem. 1897 nov. 13. Magyar Színház. — 
„Romeo és Júlia" (Shakespeare) 1902. 
„A regényesek", vj. 3 felv. Bem. 1903 
ápr. 3. (Irta: Rostand) Nemzeti Szín
ház. — „A samarlai asszony", evangé
liumi játék 3 képben. Irta: Rostand Ed
mond. Zen. összeállította: Szántó Mi
hály. Bem. 1921 jan. 21. Várszínház. — 
„Narcisse", dr. 5 felv. Irta: Brachvogel 
Emil. Bem. 1929 ápr. 26. Nemzeti 
Színház. 

Teleki József gr. főrend, történettu
dós, sz. 1790 okt. 24-én, Pesten, megh. 
1855 febr. 15-én u. o. —Tőle származik 
az a száz aranyas drámai jutalom, ame
lyet minden esztendőben kiad az Akadé
mia az alapítvány szabályai értelmében 
a beérkező relatív legjobb munkára. 

Teleki Sándor, színész, sz. 1891 aug. 
2-án, Szegeden. Színész lett 1915 aug. 
havában. 

Teleky Kmma, hímeves koloratúr-
énekesnŐ, sz. 1864 dec. 20-án, Atyja Bi-
leczky, katonatiszt volt. Színpadra Erdé
lyi Emma néven 1881 okt. havában lé
pett, Károlyi Lajos társulatánál, 1883— 
1884-ben Nagy Vincénél működött. Szép 
hangjának teljes kiképezése végett 
Bérabe ment és Rokitanskynál az udv. 
opera híres basszistájánál olyan fényes 
előmenetelt tett, hogy az első oi>erahÁz-
nak primadonnája lett. ~ 1887-ben Ham
burgban volt, itt a szász-kóburg-gothai 
herceg érdemkereszttel tüntette kí ; 

1891—2: a londoni Covent-Gardenben, 
1894: Drezdában, 1896: Bécsben; 1897-
ben Neumann Angelo primadonnája 
Prágában, 1898-ban a stuttgarti udv. 
operában ragyog. — 1900-ban lelép a 
színpadról: nőül veszi SchÖnburg-Wai-
denburg Ottó Zsigmond dr. herceg. — 
Szerepei: Valois Margit (Hugenották), 
Éj királynője (Varázsfuvola), Suzanne 
(Figaro lakodalma), Violetta (Tra-
viata), Ophelia (Hamlet), Romeo Jú
liája, Manón (címszerepek) stb. 

Teleky Ilona, énekesnő, sz. 1895-ben, 
Székesfehérvárott. Már gyermek korá
ban megnyilatkozott benne a művészet 
iránti hajlam. A Vígszínház színészisko
lájának növendéke volt, de egyidejűleg 
Manheit Jakab és Anthes György ope
raénekeseknél tanul énekelni. 1913-ban 
Füredi Béla pécsi színtársulatánál kezdi 
meg sokat igérő pályáját, onnan Debre
cenbe kerül, ahol már nemcsak operette
ket énekel, hanem operákban is magá
val ragadja a közönséget. Művészetének 
zenitjét Miskolcon éri el, ahol a „Leány
vásár" Lucy-jében, a „Csárdáskirálynő" 
és „Stambul rózsája" címszerepeiben ra
gyogtatja nagyszerű énekmüvészetét, 
amelyet csak növel „Carmen", „Rigo-
letto", „Parasztbecsület", „Hoffmann 
meséi" operák fŐnőiszerepeinek művé
szies eléneklésével. Az egyre maga
sabbra ívelő pálya azonban hirtelen 
megtörik s Thália felkent papnője a 
színpadot felcseréli a boldog családi ott
honnal s a szilaj Carmenból példás anya 
lesz. — De férjes asszony létére sem 
fordít teljesen hátat az énekművészet
nek, mert, mint hangversenyénekesnő 
is, nagyszerű sikei-ekre tekinthet vissza. 

•—n —ó. 

Teleky Lá^ló (széki) gr., a Magy. 
Tud. Akadémia tagja, sz. 1811 febr. 
11-én, Pesten, megh. 1861 máj. 8-án, u. o. 
(öngyilkosság folytán). Kiváló színda
rabja a „Kegyenc". (L. o.) 

Teleky Sándorné grófné (Szikra), 
írónő, a Petőfi Táraaság tagja, (leány
néven: kölesei Kende Juliska), sz. 1864 
márc. 7-én, Pesten. — Színművei: „Té
pett láncok", szímnű 1 felv. és „Káprá-
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Uzonyi Barna dr. 

Vadnai Andor 

Vágó Béla Vaály Ilona 
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Váradi Antal dr. 



\ 
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Váradi Aranka 

Vajda Ernő Várady Ferenc 



Valentin Lajos Váradi Lajos 

Várkonyi Mihály 

Sz. Váradi Margit Várnai Jenő 



Telepi György Téli rege 

zat", játék 2 felv. Mindkettőt bem. 1903 
dec. 11.-én, a Nemzeti Színházban. 

Telepi György, úttörő színész, a pesti 
Nemzeti Színház tagja, sz. 1797-ben, a 
szabolcsmegyei Kislétán, hol atyja ref. 
lelkész volt, megh. 1885 aug. 12-én, a 
borsodmegyei Tard-on. Nagykárolyban 
és Szatmárt tanult a gimnáziumban. 
1818-tól Szatmármegye főjegyzője mel
lett imokoskodott. Később az ott műkö
dő Megyeri társulatához szegődött. 
Betegeskedése miatt nemsokára meg 
kellett válni a társulattól, melyhez 1820-
ban, mint festő került vissza. 1821-tŐl a 
székesfehérvári, nagyváradi, debreceni, 
kolozsvári, majd a miskolci társulatok
nál működött. Az 1825-iki országgyűlés
kor Pozsonyban is föllépett és Ballá Ká
rollyal Debrecenben, s Nagyváradon 
színigazgató is volt. 1826-tól a kassai 
társulatnál volt, melynek állandó tagja 
maradt 1838-ig. Innét, mint egyike a 
négy vezértagnak, Budára került és 
1857-ig ott Játszott. A Nemzeti Színház 
megnyiltával, 1837 aug. 22-én, annak 
szerződött tagja lett és maradt, 1855-
ben történt nyugdíjaztatásáig. Valósá
gos gyöngye volt a vándortársulatoknak, 
mint festő, díszítő, gépész, építész, kel
lékes, tűz-, fény- és árnyjátékos. A bu
dai korszakban ő csinálta azokat a pom
pás látványosságokat, úgyszólván sem
miből, melyekhez tódult a közönség. Az 
ő agyából került ki az ideiglenes pesti 
színház első és második terve, melyek 
közül az utóbbi szolgált a Nemzeti 
Színház tervének alapjául. Mint színész 
az alsóbbrendű komikus szerepekben je
leskedett. Hátrányára volt, hogy idővel 
elhízott. Sokoldalú használhatóságát 
nagyban emelte, hogy mint egyike a 
jobb fordítóknak és színműíróknak, a 
műsort is gazdagította. Rekedt hangja 
miatt nyugdíjaztatván, vidékre vonult s 
Diósgyőrön, majd Tibolddarócon köz
ségi bíró lett. 1874 márc. 26-án 50 éves 
színész jubileumára mégegyszer fellépett 
a Nemzeti Színházban, mint Hugli (Két 
pisztoly), mely alkalommal Szigligeti 
beszédben üdvözölte és Felekyné a sze
mélyzet nevében ezüst serleget, s babér
koszorút nyújtott neki át. Fia: Telepi 
Károly, a jeles tájképfestő. — Színmü

vei, egynek kivételével, kéziratban ma
radtak. Az eredetiek a követk^ök: „A 
tankóci pusztavár, vagy a földalatti kí
sértetek", vígj. 3 felv. (Először Budán, 
1833 aug. 23); „Hívatlan képíró", vígj. 
5 felv. (Először Budán, 1833 nov. 17.); 
„Borsszem Jankó", tüneményes rege 2 
felv. énekkel és tánccal, zenéje Pály 
Elektől. Színre alkalmazott gyermek
mese, úgylátszik: németből átmagya
rítva (Budán, 1835 febr. 6.); „A vadon 
titka", színj. 3 felv. (Budán, 1835 máj, 
30.) — Fordításainak száma: 21. — 
Első neje: Bohus Jozefa, színésznő; má
sodik neje: Vermes Eszter, színésznő, 
ki 1828-ban tagja volt az Erdélyi Dal- és 
Színjátszó Társaságnak. (ErŐdi Jenő.) 

Téli állomás. A kisebb színtársulatok
nak is van a téli idényben olyan váro
suk, ahol hosszabb ideig ( 2 ^ hónap) 
tudnak tartózkodni. Ez az ú. n. téli állo
más, melyre nagy felkészültséggel, még 
több reménységgel szokott bevonulni a 
színtársulat. 

„TéU rege". Színjáték 5 felv. Irta: 
Shakespeare, ford. Szász Károly. Zen. 
szerz. Erkel Gyula. Bem. 1865 jan. 1. 
Nemzeti Színházban. Személyek: Leon-
tes — Tóth József; Camillo — Komá-
romy Alajos; Antigonus — Szilágyi 
Pál; Cleomenes — Udvariielja Miklós; 
Dión — Náday Ferenc; Roger — E. Ko
vács Gyula; Polixenes — Feleky Miklós; 
Horízel — Paulay Ede; öreg juhász — 
Sántha Antal; Hermione — Jókaíné; 
Perdita — Lendvayné; Paulina — Pau-
layné; Emilia — Szigligeti Anna. — 
1874 ápr. 17-én új betanulással és Mol
nár György rendezésében adták. 1903 
febr. 14-én és 1907, valamint 1911 dec. 
20-án újra elővették. (Ebben követte el 
Shakespeare azt a földrajzi hibát, hogy 
Csehországot a tengerpartra helyezte. 
A színházak szükségesnek vették úgy 
korrigálni, hogy Bohemiá-ból Bithyniát 
csináltak.) — Nagy hazánkfiát: Gold-
mark Károlyt a gyönyörű shakespearei 
mű operára ihlette. Ezt is, mint („Ber-
lichingen GÖtz" kivételével) G. minden 
színpadi művét, a bécsi udv. opera mu
tatta be (1908 jan. 2-án); néhány hónap 
múlva már a m. kir. Opera is előadta, 
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1 
Teli Vilmos Tély Róza 

ápr. 30-án. Shakespeare szövegét Will-
ner A. M. összevonta 3 felvonásba, az 
eredetinek első három felvonását egy 
felvonássá és az elsÖ felvonás mintegy 
előjátéka csupán a második felvonásnak, 
amely vígopera gyanánt jelentkezik, — 
Leontes (Slezák), Hermione (Milden-
burg Anna), Politenes (Demuth), Per
dita (KurzZeima), Florizel (Schrödter), 
Valentin, pásztor (Mayr) stb. Karnagy 
Walter Bruno volt. —- Magyarra Dóczy 
Lajos fordította a szöveget; énekelték: 
Leontes — Anthes György; Hermione 
— Vasquezné Itália; Mamilius — Pa
lásti I.; Perdita — Sándor Erzsi; Po-
lixenes — Takáts Mihály; Florizel — 
Arányi Dezső; Camillo — Szemere Ár
pád ; Antigonus — Erdős Richárd; Pau-
line — Berts Mimi; Cleomenes •— Mi
hályi Ferenc; Dión — Pichler Elemér; 
Valentin — Hegedűs Ferenc; Házaló — 
Ney Bernát; Leontes — Válent Vihna; 
Öreg pásztor — Venczell Béla; Egy 
nemes — Kertész Ödön; Egy nemes — 
Várady Sándor; Egy férfi — Kárpát 
Rezső; Egy ifjú — Déri Jenő; Az idŐ — 
Payer Margit. (A nagyszabású darabról 
értékes tanulmányt írt; Rakodczay Pál, 
a „Színészek Lapja" 1898 máj. 31. (15.) 
számába.) 

„Teli Vilmos", Schiller remek drá
mája, a Nemzeti Színházban 1848 nov. 
25-én került bemutatásra. — A nagyha
tású, minden ízében szép mű operára 
ihlette a száz évvel ezelőtt leghíresebb 
zeneszerzőt és legkedveltebb operakom
ponistát, Rossini Joachimot; szakított 
addigi irányával: zenéje sokkal drá
maibb, mint előbbi nagyszámú műveié; 
érezte is, hogy különben már nem írhat, 
s többé nem akart alkotni az operaszín
pad számára. Műve a legnagyobb diadalt 
aratta minden nagy színpadon s gyorsan 
elterjedt: Jouy és Bis francia szövegére 
komponálta; a párizsi nagy opera (ak
kor Academie royale de musique volt a 
neve) 1829 aug. 3-án mutatta be; a bé
csi opera már 1830 aug. 2-án színre 
hozta. A párizsi nagy opera 1884 okt. 
11-én 7(K)-adszor adta elÖ. — 1929-ben 
nagy fénnyel ülte meg a bemutató cen-
tennáriumát. Hozzánk elég későn ke
rült: a Nemzeti Színház Nádaskay La

jos szövegfordításában, 1856 máj. 9-én 
adta először; szereposztása ez volt: 
Gessler — Vangel; Mathild — Kaiser 
Ernstné; Teli V. — Füredi Mihály; 
Hedvig — EUingemé; Gemmy — Tá-
borszky Gabriella; Valter — Benza Ká
roly ; Melchthal — Udvarhelyi Miklós; 
Arnold — Ellinger József; Rudolf — 
Bratka József; Leuthold — StoU Péter; 
halász — Bognár Ignác. — A m. kir. 
Operaház már alig két héttel a megnyi
tása után iktatta műsorába T.-t: 1884 
okt. 2-án. Szereposztása ez volt: Geszler 
— Tallián János; húga Mathild — Ma-
leczkyné Ellinger Jozefa; Teli — Bignio 
Lajos; neje Hedvig •— Saxlehner Em
ma; fiúk Gemmy — Kordin Mariska; 
Walter — Köszeghy Károly; Melchthal 
— Maleczky Vilmos; fia Arnold — Ha
jós Zsigmond; Rudolf, zsoldos — Dal
noki Béni; Leuthold, őr — Fektér Fe
renc; halász — Pauli Richárd. — Utol
jára 1907 ápr. 22-én adták. 

Tellerné Ludvig Borbála, német szí
nésznő volt, Szentpétery hódította Őt a 
magyarokhoz. 1812-ben már tagja volt 
a pesti magyar színésztársaságnak. Leg
inkább idős szerepeket játszott. Kevés 
feljegyezni valót hagyott ránk ő róla az 
egykori referáda. 1819-ben Komárom
ban szerepelt, majd 1822-ben Pesten 
Kilényinél működik, Dell-né név alatt. 
1830-ban Miskolcon találjuk. Utolsó föl
lépése ugyanez év aug. 5-én volt, Sá
toraljaújhelyen. 

Telmányi Emil, világhírű hegedűmű
vészünk karnaggyá is kiképezte magát. 
1927-ben a m. kir. Operaházban betaní
totta a rég pihentetett „Don Juan"t, de 
ennek előadása a címszerepre kijelölt 
Szemere Árpád megbetegedése miatt el
maradt, helyette T. „Troubadour"-t di
rigálta, márc. 31-én. 

Tély Róza, operaénekesnő, szoprán, a 
pesti énekiskola növendéke volt; 1846 
nyarán a budai Horváth-színkörben mű
ködött. A Nemzeti Színházban 1847 
márc. 1-én mint Adina (Bájital) kísér
letezett; a „Honderű" kritikája: (1847. 
202. old.) „Igen kedves színpadi alak; 
hangja a középfokon különös kedves-
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Temesvári színészet 

ségű, az alsóhangokat majd színpad és 
gyakorlat erÖsbítendik. Játéka már az 
első felléptekor igen fesztelen volt, fino
mabb kerekdedségre ezt is majd gya
korlás fejtendi ki, mert kezdőtől nem 
kívánhatjuk, hogy egyszerre mint mes-
temö lépjen föl művészetében." 1848— 
1849-ben Kassán működött, de már febr. 
22-én a Nemzeti Színházban mint „Az 
ezred leánya" aratott nagy tetszést. 
1851-ben Temesvárról jött aug. 2-ára 
vendégül a Nemzeti Színházhoz, de té
lire Aradra szerződött. 1853 jan. 20-án 
ismét a Nemzeti Színházban lépett fel, 
mint Harriet (Mártha); 1854 márc. 
havában a bécsi operaházhoz szerződ
tették. Még csak egy adatunk van róla: 
1860 januárjában Prágába hívták ven
dégszerepelni, de ott a hatóság megtil
totta a fellépését. 

Temesvári színészet. Temesvárott 
1757-ben foglakozik a városi tanács ál
landó színház kérdésével, majd tíz év 
után újból. 1761-ben a mostani főreál
iskola helyén a „szerb városházán" volt 
a színház, ahol németül játszottak. 1795-
ben ezen épületet teljesen átalakították 
színházzá. 1784-ben Schmaiögger József 
az igazgató, utódai; Kunz Kristóf nagy
szombati, Rünner Xavér (tl802. Te
mesvár) és Czibulka Alajos igazgató. 
1812 jan. havában a „Magyar Kurir" 
(8. szám, 115 old.) arról értesül, hogy 
„egy válogatott személlyekből álló ne
mes Társaság a* házi szegényeknek szá
mokra az odavaló teátrumon olly sze-
rentsével jádzotta a' „Hamis szemérem" 
név alatt esméretes teátromi darabot, 
hogy a' bevett jövedelem 3000 forintnál 
többre ment." 1814-ben megalakult az 
első szinibizottság. Ezután újra itt jár 
Kunz igazgató és Herzog Ferenc temes
vári polgár, aki 10 évig működött mint 
ezinigazgató. 1828 nevezetes dátum a 
magyarság részéről: ekkor vonul be a 
nemzeti nyelv a temesvári színházba. Az 
erdélyi színészeké az elsőség dicsősége. 
Énekes darabokat és operákat adtak, 
hogy a németek is eljárjanak. 1828 
szept, IS-ikén hangzott él első ízben a 
magyar szó a temesvári színpadról! A 
„Béla futása*' G. első magyar operával 
kezdték az úttörő színészek a sziniévadot 

és különösen Bartha János aratott élénk 
tetszést antinousi megjelenésével és fér
fias, érces hangjával, 1831-ben Mülier Ti
vadar német truppja jár t itt, majd 
magyarok kapnak engedélyt; ezúttal is 
az erdélyiek voltak itt, akik Kassáról 
érkeztek. Tagok voltak: Kántorné, Bé-
ryné, Kovácsné, Pályné, Szentpéteryné, 
Telepyné, Egressy, Szentpétery, Szer-
daheljá. Megyeri, Pály, Szilágyi Pál, 
Udvarheljn Miklós, Bartha és neje stb., 
a legnagyobb művészek nevei azon idő
ben! 1835 aug. 23-án jönnek csak újra 
magyar színészek. Ekkor Pály Elek az 
igazgató, itt voltak szept. 3-ig. Jelesebb 
tagok: Pályné, Déryné, Szaplonczay, 
^íagy, FÖldváry, Szerdahelyi, Szilágyi 
Pál, Döme. („Honművész", 1835, 77. sz.) 
A legközelebbi magyar társulat a 
liilényi Dávidé, aki 1845-ben vonult be. 
1848 márc. havában Feleky Miklós bont 
iiászlót, majd öt felváltja 1852-ben Sza
bó József kitűnően szervezett társasága. 
Ővele találkozunk 1858-ban is. Ez után 
ismét németek vetélkednek a magyarok
kal, majd 1867 máj. 1-én Follinusz Já
nos társulata kezdte meg előadásait, 
1869 húsvét után pedig Aradi GerÖ. 
1871 okt. 31-én volt az állandó színház 
alapkőletételi ünnepe. (Lásd: „Reform", 
1871. XI. 3.) Ferenc József király 1872 
máj. 7-én magyarországi körútján Te-
roesvárott a színház diszelöadáaán meg
jelent („Rózsakirálynő", „Csikós", 
„Matrózok a fedélzeten", l- l felv.) és 
megengedte, hogy az épülő temesvári uj 
színház az ő nevéről neveztessék el. 

1872-74 húsvétján Aradi GerÖ kapott 
játszási engedélyt, közben 1873 telén 
Stelzer német társulata, majd 1875 hús
vét után Sztupa Andor játszott itt (a 
régi színházban.). 1875 szept. 22-én nyílt 
meg az új „Ferenc József-színház'', -
a Nemzeti Színház tagjainak közremű
ködésével, Szigligeti Ede „Nőuralom" c. 
vígjátékával. Feleky Miklós szavalta el 
Csiky Gergely prológusát (Csiky akkor 
temesvári pap-tanár volt). A prológus 
végső strófája ez: 

Elnémulok . . . De elhangzott-e 
hangom? 

Elvész a légben, mint üres beszéd? 
Oh, nem! A visszhang ott van szem

ben, ajkon, 
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S a választ lelkesülten hordja szét: 
Magyar szó hangzott első e helyen, 
A végső is magyar lesz. Ugy legyen! 

E színházban azonban sokáig játszottak 
még a németek, a magyar szó csak las
san tudott gyökeret verni. A színház 
olasz renaissance-stilben épült, Hellmer 
és Fellner bécsi építészek tervei szerint. 
Költsége a hozzáépített Koronaherceg
szállóval és vigadóval együtt 900.000 
K. volt. Elfért benne 1200 néző. — Az 
előfüggöny felirata: „Nyelvében él a 
nemzet!" — A díszleteket Lehonann 
Mór (L. 0.) festette. — Szept. 25-én 
Lőcs Gusztáv kezdte a szezont, németek
kei. 1876 ápr. havában újra magyarok 
jönnek Temesvárra: Sztupa Andorék; 
jul. havában a bécsi Földhitel-intézet 
megvette a színházat, 350.000 frtért, 
1877 ápr. végén Aradi Gerő társulata 
fejezte be előadásait. 1880 máj. 1-én a 
színház leégett! A „Nőuralom" volt mű
soron, (Aradi igazgató alatt) miként a 
megnyitáskor és ugyancsak Felekynével. 
A színház 250.000 frt erejéig biztosítva 
volt. 1881 nov. 19-én megalakult a szin-
ügygyámolító egylet. 1882 dec. 10-én 
megnyílt az uj színház. A színházat ismét 
a Hellmer és Fellner bécsi építész cég 
építette. A főidényben még a német tár
sulat játszott. A megnyitás estéjén a 
katonai zenekar nyitánya után Hunyady 
Margit elszavalta Kiss József prológját, 
melynek ez volt a bevezetője: 

Légy üdvöz szirt, liget és ej-dő. 
Csalékony távol, közel messzeség, 
Ál-nap — és holdfény, mely kékellő 
Festett egek felhőit bontja szét. 
Légy üdvöz színfalak világa, 
Vászonra festett bűbájos világ, 
A melynek édes hazugsága 
Örök igazság! 

A prológust ünnepi allegória követte, 
utána „A király házasodik" c. vj. követ
kezett, művészi nívón. Kiemelendök: Sz. 
Németh József, Kissné, Bács, Somogyi, 
Lénárdné, Kükemezey Vilma, Balázsi, 
Szathmáry, Mezey. A darab után Róna-
székyné magyar népdalokat énekelt. 

1883 husvétnapján az aradi társulat 
kezdte meg előadásait a „VÖrÖs sapká"-
val, befejezték: máj. 8-án. Ez évben 
újra megalakult a szinügyi egylet. — 

1884-ben a szinügyi egylet vezetője Or
mós Zsigmond, TÖrÖk János, Molnár 
Viktor, Telbisz Károly. (1892-ben az 
egyletnek 110 tagja volt.) Ez év ápr. 
13-án Mannsberger társulata volt itt. 
Dec. 18.-án a városi bizottság elhatá
rozta a magyar színészet állandósítását. 
1885 okt. S-án volt az első magyar téli 
szezon, Gerőífy Andor kitűnő gárdájá
val. A következő év igazgatója újra 
Mannsberger, 1888-ban pedig a nagy
hírű Krecsányi Ignác, kinek hervadha
tatlan érdemeit e lexikon III. kötetében 
méltatjuk. 1899 okt. 6.-án megnyílt a 
temesvári első teljes magyar szinidény, 
Makó Lajos vezetése alatt. („Szombato
sok".) Ekkor kiszorították a magyar 
színészek a németeket és ettől kezdve a 
színpadon kizárólag a hazai nyelv dia
dalmaskodott. 1902 ápr. 27.-én a temes
vári magyar szinügylet feloszlott és 40 
ezer K vagyonát színházi célokra a vá
rosnak ajándékozza. 1914 aug. havában 
Krecsányi Ignác nyugalomba vonulásá
val Sebestyén Géza, lett a temesvári szín
ház igazgatója. 1920 nov. havában a 
színház leégett. Az impérium-változás 
alatt igazgatók voltak: Fekete Mihály, 
Franyó Zoltán, Szendrey Mihály stb. 

(Erődi Jenő.) 
Temesváry Lajos, színigazgató, sz. 

1841-ben, Érpelén, Szilágy m., megh. 
1909 jun. 9-én, Debrecenben, mint Máv. 
tisztviselő. Színész lett 1860-ban, Molnár 
Györ-gynél. 1882 nov. a Szombathelyi 
Bélával vívott párbajból (1881 aug. 5.) 
kifolyólag a kolozsvári törvényszék más
félévi államfogházra ítélte. Neje: Far
kas Ii-ma, színésznő, sz. 1850-ben, Deb
recenben. 1877-ben lépett a pályára, 
férjénél. — 

„Temetni jöttem Caesart, nem di
csérni ! . . , " Szállóige Shakespeare „Jú
lius Caesar" c. tragédiájából. 

Tempó, olasz szó, az időt jelenti s 
átvitt értelemben az ídömértéket, bizo
nyos gyorsaságot; az előadás menetére 
vonatkozik. Vígjátékoknak rendszerint 
gyors tempójú az előadása. Szédületesen 
gyors tempót diktál az előadásnak Mol
nár Ferenc „Egy-kettő-három" című 
műve. 
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Tengerhullámzás-t úgy imitáiiaak a 
színpadon, hogy egy világoskéki-e fes
tett széles és megfelelő hosszúságú vász
nat a szín hátterében két oldalt kifeszí
tenek, azt két diszítÖ-munkás lassú tem
póban mozgatja, hullámzásszerűen, víz
csobogás kíséretében. Ha ezüstezálakat 
is applikálnak a vászonra, akkor az tá
volról nézve a napfény tükrözésének fe
lel meg. 

Tenor, magas fekvésű férfihang. 
Két faja van: a lágyabbhangú (lírai) és 
a hatalmas, erőteljes höstenór. — Teno
rista — a tenórhangú énekes. Valami
lyen tenorban beszélni: átvitt értelem
ben a. m. enyhébb érzéssel, jóindulatúan, 
v&gy pedig a harag színezetével beszélni. 

„Téns úr". így címezték Pergő Ce-
lesztint az ifjabb színészek. („Színházi 
Látcső", 1863. 132. sz., IIL hasáb.) 

Terényi István (cs. n. Tyrnauer), író, 
sz. 1899-ben, Kassán. Érettségi után új
ságíró lett. „Piros rózsa" és „Farkaaki-
rály" c. darabjaival nagy sikert ért el. 
Egyéb színműve még: „A rejtélyes tán
cosnő", operett 8 felv. Társsz.: Z. Kún 
Andor. Bem. 1922 dec, 29. Várszínház. 
— „Az idegen úr", színmű, bem. 1928 
szept. 17. Győr. 

Térey Antónia, koloratúr-énekesnő, 
sz. 1844 jún. 13-án, Pesten, megh. 1921 
május 10-én, Újpesten. Atyja T. (előbb 
Knapp) János 48-ban tiszt, anyja Csep-
reghy Borbála. A pesti konzervatóriu
mot végezve, már 1861-ben Reszler Ist
ván társulatához Pécsre szerződött. 
1863-ban Aradon Szabó és Philippovics-
nál működik, de csakhamar Bécsbe 
megy, Dessoff udv. karnagynál teljesen 
kiműveli szép szopránját és Berlin udv. 
operájának tagja lesz. 1865 júl. havá
ban Bécsben vendégszerepel. 1866 szept. 
havában Hamburgból jön Pestre, 27-én 
a Nemzeti Színházban Leonórát énekli 
(Troubadour). Októberben már a debre
ceni színház —, de 1867 szept. óta több 
éven át a pesti újtéri (azóta Erzsébet 
tér lett) német színház primadonnája. 
1868 júl. havában nŐül ment Tóvölgyi 
Titusz ismert íróhoz; elválva, zebegnyöi 
Dienes József országgy. képviselő és 

földbirtokos neje lett; ismét elvált s 
Bécsben b. Schirdinger Frígyesné lett. 
3 év múlva özvegyen'visszavonult a szín
padtól, éneket tanított Újpesten. Szere
pei: Ilka (címszerep), Matild (Teli Vil
mos), Rosina (Sevillai borbély), Linda 
(címsz.), Lucia (cimsz.), Elvira (Er-
nani), Gilda (Rigoletto), lady Harryet 
és a címszerep (Mártha), Izabella (Ör
dög Róbert), Dinorah (címsz.) stb. 
Leánya: T. Ilona, színésznő, sz. 1885 
ápr. 12-én, Miskolcon. 1901-ben kezdte 
a pályát. 1928-ban nyugdíjba ment. 

Teréz-körúti Színpad. A fővárosban 
az Intim Kabaré (1. o.) helyiségében 
Salamon Béla igazgatása alatt megnyílt 
1923 dec. 1-én, Teréz-körút 46. sz. a. 

Termetzky Franciska, úttörő színész
nő, az első magyar színtársulat tagja 
volt, 1790-ben. Az énekes-játékokban is 
kellően megállotta helyét és azon korbeli 
tudósítások szerint, ha énekhangját mű
veli, valóságos „virtuóza" lehetett volna. 
A komikai szerepkörben kitűnő volt. 
(V. ö. „Magyar Hírmondó" kritikájával, 
1793 máj. 24. 739. old.) 1793-ban Emyi 
Mihály (1. 0.) neje lett. Megh. 1840 júl. 
26-án, Debrecenben. — (Nekrológját 
lásd: „Hazai és Külföldi Tudósítások", 
1810. Szentmihályhava 22. száma, 170. 
oldalán.) Színműfordítása: „Uj emberi 
nem", színmű. Irta: SchrÖder Fr. L. 
Bem. 1795 szept. 16. Pesten. 

(Eró'di Jenő.) 

Természetesség: a minden modoros
ságtól, csináltságtól ment színpadi elő
adási mód (beszéd és taglejtés). Ha ez 
mesterkéletlenségével az egész előadás 
minden részére (játék, díszletezés, ren
dezés, stb.) rányomja bélyegét, akkor 
mint színpadi stílus jelentkezik. 

Ternyei Lajos, színész, sz. 1875 okt. 
6-án, Kisterenne nógrádmegyei község
ben, megh. 1918 febr. 11-én, Budapes
ten. — Solymossy Elek iskoláját vé
gezte és 1899 szept. havában lépett a 
színipályára, a Népszínházban, ahol &% 
évig működött; innen vidékre ment. 
Krecsányi Ignácnál, Szendrey Mihály
nál, ZílaJiy Gyulánál kiváló művészi tel
jesítményeivel tette nevét emlékeze-
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tessé. — A Színészegyesület érdemes 
tanácsosa volt. 

Tersánszky J. Jenő, író, sz. 1888 szept. 
13-án, Nagybányán (Szatmár megye), 
ahol atyja, Tersánszky Jakab, magán
bányaigazgató. Érettségit Nagybányán 
tett, 1906-ban. 1910-ben jelent meg elsŐ 
novellája a „Nyugat"-ban. 1923 ápr. 
28-án adták a „Szidiké"-t, Beöthy László 
alatt, a Magyar Színházban. Egyéb szín
műve még: „Kakuk Marci", vj. 3 felv. 
Bem. 1926 aug. 24.. Kispest, — „Ásít az 
igazság", tudákos — kísértet játék. Bem. 
1928 febr. 16. Paulini Béla Játékszínén. 
— .„Cigányok", vj. 3 felv. Bem. 1930 
febr. 26. Kamara Színház. 

Területi rendszer. Azon beosztás, 
mely szerint a vidéki színigazgatók bi
zonyos megyékben voltak kötelezve ját
szani. E rendszer újabban megszűnt. 
(V. Ö. SzínikeriUeti rendszer.) 

Tessely Károly, író, pénzügyminisz
teri tisztviselő, sz. 1898 nov. 25-én, Bu
dapesten. — Színművei: „A fejdísz", 
vj. 3 felv. Bem. Kisfaludy Színház, 1927. 
„Daloshuszár", vj. 1 felv. U. o. 

Testszín. A maszkírozásnál használt 
világos és sötétszínű festék neve. 

Tetszésnjrilvánítás, a közönségnek a 
színpadi játékra reagáló azon megnyilr 
vánulása, amelyben örömét, lelkesedé
sét, a színdarabbal vagy a szereplök sze
mélyével és játékával szemben érzett 
szimpátiáját tapsban, „ujrázás"-ban, 
vagy egyéb módon fejezi ki. A tetszés
nyilvánítás rendszerint a siker jele. (V, 
ö. Taps.) 

„A tett halála az okoskodási" Luci
fer mondja az „Ember tragédiája" II. 
színében, Évához. 

„Tévedt nő'*, opera. (Lásd „Tra-
viata".) A hibás és érthetetlen magyar 
címet utóbb fölcserélték az olasz erede
tivel, amely „az (igaz, jó) útról letért, 
letévedt" nőt jelenti. Egyetlen szóban a 
német „Entgleiste" felel meg, magyarra 
két szóban „sülyedt —" vagy „bukott 
nő"-nek volna fordítható. A német szín

padok azonban a falragaszokon rikító, si
kamlós címet jónak látták mellőzni: az 
operát hősnőjéről nevezték el: „Vio
letta" c. a. adják-

Thalia (ez a latin név az ó-római iro
dalomból van véve; a görög eredetiben: 
Thaleia), egyike a 9 múzsának. Midőn a 
mitosz-tudomány minden egyes múzsá
nak határozott szerepkört jelölt ki, Tha-
liának a komédia jutott. Modem érte
lemben Th. az egész színművészet védő
asszonya és ilyen értelemben „Th. pap
jai" annyi, mint, a színészek. Jelvényei: 
a komikus álarc, a pásztorbot és a rep-
kénykoszorú. — „Th, Theater" néven 
1860 augusztus hó 6-án nyílt meg 
Qgy pesti német színház, a város
ligeti fasorbán. Lebontották 1864 á^ 
rilis havában. — „Th. Szövetke
zet" megalakult Breznay Géza, Ditrói 
Mór és Sztupa Andor konzorcionális 
igazgatással, mely Veszprémben kezdte 
meg működését. — Egy „Th. Színház" 
nevű vállalkozás vidéki vendégszereplés
sel kezdte meg működését, 1925 okt, ha
vában, azonban nemsokára megszűnt. 
Tagok: Fodor Oszkár, Torday Ottó, D'ar-
rigó Kornél, Czakó Pál, Fülöp Sándor, 
stb. 

Thaüa társaság. Elmúlt századunk 
vége felé a művészet fejlődésében bizo
nyos megállás volt észlelhető. Dráma
irodalmunk berkeit régi, bevált irányok 
zárták körül s a tikkadt légben új szel
lőre áhítozott az ifjú nemzedék. Szín
művészetünk ugyanígy beérte hagyomá
nyos, kipróbált hatásokkal — talán a 
festészet ébredt leghamarabb a nyugati 
impresszionisták hangjára. Bánóczi 
László, Benedek Marcell és Lukács 
György egyesületet alapítottak, mely
nek címe „Thalia társaság" volt. Bánó
czi László éleslátással kiváló tehetségű 
fiatal írókat s az Országos Színművé
szeti Akadémia néhány végzett növen
dékét az egyesület zászlaja alá gyűjtött. 
Céljuk az volt, hogy klasszikus és mo
dem színműirodalmat mutassanak be, 
mindent a maga művészi igazságában, 
stílusában. Olyan írókat hirdettek szín
padjukról, akik megújhodást hoztak, — 
előadásukon ott uralkodott a való átélés, 
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Thalia társaság 

közvetlen, természetes, művészi színre 
egyszerűsített játék. Harcot hirdettek 
minden elavult, lemaradt, kényelmessé
gében megfeneklett irodalomnak, színé
szetnek. Benedek Marcell „Vulkán" c. 
Örökbecsű regényében szerepelteti a 
Thalia társaságot s el is nevezte ott 
„Harcos színpad"~nak. Az egyesület 
Í904-ben alakult és ez év november 
25-én tartotta első előadását a „Lö
völde" dísztermében. Színre került: 
Goethe „A testvérek" című egyfelvoná
sos színműve, Courteline „A rendőrfő
nök jó fiú" című bohózata, Brandes E. 
drámája, a „Látogatás" és Mongré Paul 
szatírája: „Becsületének orvosa". Sok, 
szinte legyőzhetetlen akadállyal kellett 
megküzdenie a lelkes, hivatása tudatá
ban dolgozó gárdának. A helyiség kér
dése mindig bizonytalan volt, de ember
fölötti harcot vívtak irányuk győzel
meért is. Bizalmatlanságot, hozzá nem 
értést kellett legyürniök azoknál, akik 
idegenkedve, sokszor gúnyos mosollyal 
nézték az egyre jobban előretörő mü-
vészcsapatot. Következő előadásukat a 
Várszínházban tartották; színrekerült 
Strindberg „Az apa" című drámája. 
Moly Tomás közvetlen fordításában. Ez 
volt az első Strindberg-bemutató az or
szágban. Ezen előadás után már pár
tokra oszlott sajtó és közönség. Márkus 
László az „Alkotmány" és „A Hét" ha
sábjain bátor, nagy tudással megírt kri
tikáiban hatalmas segítséget nyújtott 
Bánóczi Lászlóéknak. De másrészről tá
madások is érték a Thaliát. Gáncsot 
nem tekintettek, egyre jobban megerő
södtek s elkészültek harmadik bemuta
tójukkal: Hebbel Frigyes polgári drá
májával : „Mária Magdolná"-val. A 
klasszikus irodalom ezen remekét olyan 
újszerű, félreismerhetetlen igazsággal, 
bensőséggel interpretálták, hogy most 
már egész Budapest, sőt az ország is 
felfigyelt. A következő esztendő Sze
mere György eredeti, ősmagyar tehet
ségtől duzzadó jelenetét hozta, az azóta 
Í3 irodaimi kincsnek értékolt „Siralom-
ház"-at. Ezzel egy estén Wedekind (első 
bemutatója Magyarországon) „Höste-
nor" című három jelenetnek titulált ko
médiáját mutatta be, mellyel egy csa
pásra meghódították a közönséget és 

kritikát egyaránt. A két darab osztatlan 
nagy sikerével elérte a Thalia társaság, 
hogy a következő esztendőben már csak 
műsort kellett összeállítani, a publikum 
hitt a gárda erejében és zsúfolásig töl
tötte meg a színházat.- A „Thalia" elő
adásain a szellemi és pénzarisztokrácia 
legelőkelőbb reprezentánsai j elentek 
meg; főpróbáit minden színház tagja 
nagy előszeretettel látogatta. A harma
dik esztendő már könnyen pergett. Igaz 
ugyan, hogy a színészek egy része kény
telen volt megélhetésük érdekében ál
landó színházhoz szerződni, de jöttek új 
tehetségek, akik elődeik által kiharcolt 
s győzedelmesen inaugurált stílusban, 
immár j árt utakon haladhattak. — 
Schnitzier, Ibsen, Giacosa, D'Annunzio, 
Gorkij eleddig ismeretlen művei vonzot
ták a Thalia publikumát. Bánóczi nagy
szerű szeme felfedezte Lengyel Meny
hértet, kinek „A nagy fejedelem" című 
darabjával egyengették útját későbbi 
hírneve eléréséhez. A kis társaság mun
kája nagyhorderejű volt. Üj levegőt, új 
irányt hoztak, örök érdemük van az or
szág irodalmának és színészetének fej
lődésében. Bánóczi László a Nemzeti 
Színházban addig tétlenségi'e kárliozta-
tett Hevesi Sándor dr.-t nyerte meg ren
dezőnek. Az ő munkája hozta a megúj
hodást. Moly Tamás is invencióval ren
dezett; Bánóczi László pedig maga is 
hivatott, nagyszerű rendezőnek bizo
nyult. A művészgárda élén Forgács Ró
zsi állott. Ez a speciáUs egyéniségű, 
nagy talentum minden fellépésével meg
lepetést hozott. A férfiak közül Kürti 
József őstehetsége emelte a Thalia ní
vóját, A „Siralomház"-ban döntő sikert 
aratott, s egyszei-re m.egalapozta híme
vét. A „Mária Magdolná"-ban Doby Fe
renc, ez a korán, hadifogságban elhunyt 
színészzseni emelkedett ki az ism.eret-
lenségből, míg Wedekind „Hőstenor"-
jában Doktor János egy Öreg zenetanárt 
alakított és mélyen járó tehetségét, 
nagy karakterizáló erejét a közönség 
hatalmas tapssal ismerte el. A „Hőste-
nor"-ban mutatkozott be Kürthy 
György is, röviddel ezután a Nemzeti 
Színházhoz került. A többi tag is dí
szére vált az együttesnek: Judik Etel, 
Báthory Gizella, VerŐ Margit, Moly 
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Than Gyula Them Károly 

to. 

Margit, Batizfalvy Elza, Kürthi Sári, 
Kelemen Mária s a szerepkörén szinte 
revelációs újszerűséggel előretörő For-
rai Róza, — míg a férfiak közül erede
tiségével, ragyogó humorával Sándor 
Józaef tűnt fel, de Bálint Lajos, Forró 
Pál, Vámos Hugó, Kiss Jenő mind hiva
tott apostolai voltak a Thalia eszméinek. 
A harmadik évben Törzs Jenő és Gellért 
Lajos neve tündökölt; hozzájuk csatla
koztak Bánóczi Dezső, Garas Márton, 
Kárpáti Jenő, a kiváló Somlay Artúr és 
SomJár Zsigmond, kik a bevált stílust 
jóllehet, még nagyobb diadalra vitték. A 
helyiség kérdése azonban végzetessé 
vált. A társaság vezetői tisztán művészi 
eszmékért szálltak síkra; élelmesebb üz
letemberek kihúzták alóluk a gyékényt 
s egyszerre csak színpad, otthon nélkül 
maradt a Thalia kiváló gárdája. 1908-
ban megszűnt. A színészeik nagyobbrészt 
más színháznál helyezkedtek el s a ma
gyar művészet büszkeségei lettek. 

Than Gyula, író, sz. 1867-ben, Debre
cenben. Iskolái elvégeztévél mint hírlap
író működött és több jelentős debre
ceni lapnak volt szerkesztője és a mo
dem újságírás képviselője. Debrecen 
társadalmi életében állandóan vezetösze-
repe volt és az általa rendezett vidám 
estélyek jövedelmét állandóan szegé
nyeknek juttatta. Több kitűnő regényen 
és számos novellán kívül színdarabokat 
is írt. Darabjai: „Debrecen a holdban", 
(1897) revü, mely 40-néI több előadást 
ért meg. „A mi felünk", „Bogáti arany
asszony", „Katica királynő lett", „Pa-
raszthüség", népszínművek, melyek sok
szor kerültek színre. „Verpeléti kisasz-
szony", vj. „Csak azért is", vj. „SzÖfce 
ördög" színmű. „Zászlónk", színmű, stb. 
Meghalt 1930 szept. 6-án. A debreceni 
Csokonai Színház előcsarnokából temet
ték el, Hajdú vármegye közönségének 
nagy részvéte mellett. 

Than (Győrfi) Mariska, színésznő, sz. 
1876 jan. 16-án, Debrecenben. Temesvá-
rott végezte a színiiskolát. Első szerző
dése Makó Lajos igazgatóhoz kötötte, 
ahol 3 évig működött, majd Zilahy 
Gyula, Palágyi I^ajos s Szabados László 
igazgatók társulatának jeles tagja. Vi

déken jóhírű komika volt. Szerepei: 
Csibrákné (Kis gróf), Harrysonné 
(Leányvásár), „Nagymama", a „Három 
testőr"' és „Testőr" anyaszerepei, Go-
noszné (Falu rossza), stb. Húga volt 
Than Gyula írónak. 

Tharasszovits Margit, énekes színész
nő, sz. 1852-ben, Pesten, megh. 1926. 
szept. 21-én, u. o. Színpadra lépett 1869-
ben; Szathmáry-Laczkóczyné tanítvá
nya volt. 1870 nyarán Máramarosszige-
ten játszott. 1873 őszén egy magyar dal
társulattal Oroszországba ment. Volt a 
Nemzeti és a Népszínház tagja; 1877— 
1878 telén Győrött volt primadonna, 
Mannsberger társulatánál, ezután több
nyire Miskolcon játszott, de 1880-ban 
Aradon, majd felváltva Temesvárott, 
Nagyváradon, Szegeden, Szombathe
lyen; utóbb kómika volt. 1906 újévkor 
lett nyugdíjas. Igazgatói: 1880-ban 
Csóka Sándor, 1883—1884-ben Nagy 
Vince, 1886-ban Polgár Gyula, 1887-ben 
Krecsányi Ignác, 1889-ben Aradi Gerö, 
1890-ben Féld Zsigmond, stb. 

Tharasszovits Matild, színésznő, sz, 
1857 szept. havában. Szinipályára lé
pett 1872 márc. 30-án, Bokody Antalnál. 
1894-ben nyugdíjas lett. Mint Vihary 
Elemér (1. ezt) neje halt meg, 1915-ben, 
Cinkotán. 

Théátre páré, franciául „díszített szín
ház". A fényes kivilágítást értik alatta. 
(Díszelőadás.) 

Theatron - görög szó, a m. = lát
vány. Ebből készült a theatrum - szín
ház. Theatrista = a színész neve; néha 
úgy mondták: deátrísta. Theatrumi da
rab = színdarab. („Magyar Kurír", 
1818.1. köt. 59. old.) Theátromi játszó 
= a színész neve a „Magyar Hírmondó" 
1800 jún. 3-iki száma szerint. 

Thern Károly, zeneszerző, sz. 1817 
aug. 13-án, Iglón, megh. 1886 ápr. 13-án, 
Bécsben. Nagyatyja Salzburgban or
gonaépítő volt, de a protestánsüldözés 
miatt Magyarországba menekült; Th. K. 
atyja városi hivatalnok volt Iglón; a fiú 
13 éves korában Miskolcon tanult meg 
magyarul; a bölcsészetet Eperjesen hall-
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Thespis kordéja Thurzó Gerő 

gatta. 20 éves korában Balassagyarma
ton leánynevelöintézeti zong-oramester 
volt. Pestre jőve, 1838-ban megírta Gaal 
József „Peleskei nótárius"-ának, majd 
1842 okt. 14-én Vörösmarty „Fóthi dalá"-
nak híressé vált zenéjét. 1841 január 
24-én már mint a Nemzeti Színház má
sodkarmestere dirigálta a „Peleskei nó-
tárius"-t. Egy év múlva azonban Német
országba ment, tanulmányait, tapaszta
latait gyarapítani. Visszatérve, 1853— 
1864-ben a Nemzeti Zenede tanára volt, 
a Budapesti Zenekedvelők Egyesületé
nek igazgatója is lett. Zongoradarabo
kon és férfikarokon kívül operákat írt: 
„Gizul" (Lengyel Dániel szöv.), bem. a 
Nemzeti Színház, 1841 dec. „Tihany os
troma", komoly lantos opera 3 szakasz
ban (Császár Ferenc szöv.), u. o. 1845 
ápr. 12; „A képzelt beteg" (Moliére 
után), u. 0. 1855 okt, 11. —Fiai Bécsbe 
származott zongoraművészek, Budán 
születtek: Willy, 1847 máj. 22., Louis, 
1848 dec. 18. 

Thespis kordéja. Thespis görög tra
gédiaíró és színész volt, sz. 610 körül, 
Kr. e., Ikariá-ban. Horatius szerint ko
csin szállítható színpadon adta volna elő 
müveit, innen „T. k." a m, = vándor
színészet. („T. k." címen [„Földön járó 
csillagok" alcímmel] írt Jókai egy pro
lógust a magyar színészet 100 éves ju
bileumára. Bem. 1890 okt. 24. Nemzeti 
Színház.) 

Thurner Mihály dr„ Sopron szab. kir. 
thjf. város polgármestere, sz. a sopron
megyei Márcfalva községben, 1878 dec. 
12-én. 1918-ban egyhangú választással 
a soproni polgármesteri székbe emelték. 

Tevékeny működést fejt ki min
denkor a legjelentősebb soproni iéx-
sadalmi egyesületek irányítása körül. 10 
esztendeje áll élén a Dunántúl egyik leg
tekintélyesebb és levirágzóbb irodalmi 
és művészeti egyesületének, a Soproni 
Frankenburg Irodalmi Körnek. A nehéz 
háborús viszonyok között kifejtett mű
ködésének elismeréséül még 1918-ban 
megkapta a Il-od osztályú polgári hadi 
érdemkeresztet, 1928 december 14-én 
pedig Bethlen István gróf miniszterel
nök személyesen hozta el Sopronba 

Thurner polgármesternek a 11. osztályú 
magyar érdemkeresztet. Lelkes híve a 
színészetnek, Sopron város magyar szí
nészetének megmentője, aki tűzzel-vas-
sal is — ha kellett — kiverekedte a ma
gyar színészet számára a létalapot. 

Thury Elemér, színész. (Lásd: Túri.) 

Thury Mária, színésznő, sz. 1899 márc. 
3-án, Aradon. Császár Imre és T. Halmy 
Margit növendéke volt. Sbmiay Arthur 
társulatával lépett fel először Bécsben 
(1925 júl. hó), majd a Renaissance Szín
ház és 1926-ban a Magyar Színház tagja 
lett. Pályanyertes propaganda-filmjeit 
ő maga rendezte és azok főszerepeit is 
meglepő színészi kvalitásokkal játszotta. 
Irodalmi téren főleg a gyermekmeséi
vel arat őszinte sikert. Ujabban a rádió
ban és alkalmilag rendezett irodalmi es
téken szerepel (szavalás, felolvasás). A 
„Színészújság"-ba ír kulturális és szo
ciális cikkeket. Tehetséges Ady-inter-
pretátor. 

Thury Zoltán (újfalusi Köpe) író, hír
lapíró, sz. 1870 márc. 7-én, Kolozsvárott, 
megh. 1906 aug. 27-én, Budapesten. 
Gimnaziális tanulmányai után rövid 
ideig vidéki színész volt, majd uságírói 
pályán működött. (Szeged, Pécs.) Szín
művei: „Suzanne", verses dramolett 1 
felv. Sztojanovics Jenő megzenésítette 
és „Ninon" cím alatt bem. a m. kir. 
Operaházban. Bem. 1892 jan. 14. Szeged. 
— „Katinka", népies zenedr. Zen. szer, 
Orbán Árpád. Bem. 1898 aug. 12. Fővá
rosi Nyári Szfnház. — „Katonák", 
színmű 3 felv. Bem. 1898 nov. 19. Víg
színház. — „A tengerszem tündére", 
tündéries színjáték 3 felvonásban. Bem. 
1906 november 7-én, Magyar Színház. 
Társsz.: Heltai Jenő. Zen. szerz. Jakóbi 
Viktor. •— „Asszonyok", színmű 3 felv, 
Bem. 1900 márc. 23. Nemzeti Színház. 
— „Ilona", társad, szmű. Bem. 1909 ápr. 
28. Kolozsvár. — Szinmüfordítása: „A 
szentbemáti barátok", szmű 5 f, I r ta : 
Ohorn Antal. Bem. 1905 márc. 16. Víg
színház. 

Thurzó Gerő, balett-táncos, tánctanár, 
sz. 1888-ban, Mágocson (Baranya m.). 
Középiskolái elvégzése után a Dalcroze-
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Tiborc Tihanyi Miklós 

I 

tanfolyamot végezte. Szt. GalIen, Zürich 
városi szinházaknál működött, mint 
tánctanár és táncművész. 1911 óta városi 
tisztviselő. 

Tiborc, a legszebb magyar szomorú
játéknak — annál is több — nemzeti 
költeményünknek, Bánk bánnak, csodála
tos megérzéssel rajzolt, zseniálisan ere
deti alakja. Ha Katona József örökéletű 
művét világirodalmi mértékkel bíráljuk, 
úgy elsősorban Tiborc alakja szerzi meg 
írójának a pálmát. Túl minden nemzeti 
szent eszmén, bármely ország fia felis
merheti benne a nép jajkiáltásának 
megtestesítését. Elkeseredett, mégsem 
lázadó jobbágy: 

„Ö cifra és márványos házakat 
Építtet; és mi csaknem megfagyunk 
Kunyhónk sövényfaiai közt —. 
Ki Írja fel keserves könnyeinket, 
Hogy jó királyunk megláthassa azt!" 

Jóikor Bánk bán erszényt nyom a sze
gény Tiboi-c kezébe, a költő jövőbe látó 
lángesze ezeket a szavakat adja Tiborc 
ajkaira: 

„Szép pénz; de adhatsz-é hát mindenik 
Szűkölködőnek?..." 

Katona József itt váteszi nagysággal 
érkezik későbbi korok s főleg a mai idők 
problémáihoz, ösztönösen megérzi, hogy 
az egyforma boldogulás elve utópia. Tel
jes erejével törekedett minden jellem
alakító színész arra, hogy Tiborc szere
pét műsorába illessze.Kiváló Tiborc volt: 
Szilágyi Pál, Bartha János, Újházi Ede, 
Hegedűs Gyula, Pethes Imre stb, — az 
operában Ódry, Takáts. (D. I.) 

Tigris és hiéna, Petőfi Sándor 4 felv. 
történeti drámája, a játékszini választ
mány 1846 jan. elfogadta előadásra. A 
dráma Predzlava és Borics-ról szól, vak 
Béla idejében játszik. 1883 nov. 3-án 
előadták Kolozsvárott. 

Tihanyi apátság. 1831-ben az épülő 
balatonfüredi színház céljaira 20.000 
téglát adományozott. (V. ö. Balatonfü-
ludí színészet.) 

Tihanyi Béla, színész, sz. 1883-ban, Mi-
háldon. (Somogy m.) Szinipályára lé
pett 1902-ben, Nádassy igazgatónál. A 
vidék nagy társulatainál működött, vé

gül Pestre szerződtették, a Blaha Lujza 
Színházhoz. Érces bassbaritonja énekes 
szerepkört nyitott meg számára s csak
hamar a klasszikus operettek nélkülöz
hetetlen oszlopa lett. Átgondolt játéka, 
férfias egyénisége nemes veretet adott 
alakításaínak. Azok közé a tömörhangú 
énekesek közé tartozott, akik igen jó 
színészek. Tudott könnyed is lenni s 
egyidőben keresett énekes bonvivant volt. 
„A víg özvegy" Danilójától „Carmen" 
ÉscamíUójáig győzte tehetséggel, erővel; 
Rip van Wínkléje kifogástalan, emlé
kezetes teljesítmény úgy szívhez szóló, 
mint átérzett, átgondolt játék tekinteté
ben. Nagyvonású alakításai közül a „Gó
lem" áll első helyen. Tiszta magyar be
széde prózai darabokban kitűnően érvé
nyesült. „Hotel Imperíál"-beli Tábornok 
alakítása kiegyensúlyozott művészi pro
dukció. — Ma „Ocskay brigadéros" mar
káns Szörényije volt, holnap a „Leány
vásár" Tomja. Hoffmann csodadoktora 
nem maradt el Arcübasev „Féltékeny-
ség"-beli vad, kaukázusi hercege mögött. 
Úgynevezett „ütilité" volt és mégis min
den hangja, lépése messze esett a sab
lonos, átlag színészettől . 

E lexikon színészettörténeti hiányt pó
tol. Lehetetlen itt elhallgatnom: szomo
rú viszonyaink okozzák az 1931 eszten
dőben, hogy ilyen erők, mint Tihanyi 
Béla, ma tétlenségre vannak kárhoztat
va. (D. J.) 

Tihanyi Miklós id., színész, sz. 185<P 
okt. 2-án, Nagybajomban, Bihar m., 
megh. 1885 márc. 31-én, Budapesten. 
Atyja kiskereskedő volt és fiát is keres
kedőnek szánta, de T. nagj'-obb hajlan
dóságot érzett a színipályára s 1865-ben 
felcsapott színésznek, Kocsisovszky 
színtársulatánál, Debrecenben, utána 
Kassán és Győrött működik, aztán La-
tabár Endréhez a Dunántúlra szerző
dik, hol híre nőttön-nőtt, úgyannyira, 
hogy az 1875. évben megnyíló Népszín
házhoz Rákosi Jenő T.-t is sietett le
szerződtetni. A jeles művész már a meg
nyitó előadáson megnyerte a fővárosi 
közönség általános tetszését, mely azóta 
egyre fokozódott. 1879 jun. IB-án a 
Nemzeti Színházban vendégszerepelt 
(Tündérlak — gróf Vámházy), a mikor 
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a „Fővái'osí Lapok" így írt róla: „Gróf 
Vámházy tábornok szerepét játszotta 
természetes egyszerűséggel, jóizü ke
déllyel, s nagy tetszés mellett. Mint hall
juk, ö már pályája kezdetétől fogva ki
zárólagosan az apai szerepkörre képezte 
magát, melyre határozottan tehetsége 
s hivatása van. Alakja magas, szép 
színpadi alak, hangja rokonszenves s kü
lönösen alkalmas az Öreg urak bonhomi-
ájának színezésére; modora mesterké
letlen, természetes, s játékában semmi 
olyan nincs, a mire rá lehetne fogni, 
hogy a provinciáról hozta magával", 
1879 febr. 24-én feleségül vette a görög 
egyesült egyház szertartása szerint 
Pecze Terézt, a Nemzeti Színház tán
cosnőjét. Gyermekei: T. Miklós és Ma
riska. — Temetése a Kerepesi út 50. sz. 
házból volt. A Népszínház előtt Lukácsy 
Sándor búcsúztatta, a simái yedig Vi
dor Pál. Sirköleleplezése 1888 jun. 1-én 
volt. Főbb szerepei: Plinchard (Lili), 
Pusztabiró (Sárga csikó). Keszeg Mi
hály (Vereshaju), Peták káplár (Piros 
bugyelláris), Peterschop (Kisasszony 
feleségem), Bíró (Corneviliéi). Pék mes
ter (Müimári), Atya (Igmándi kispap), 
Gonosz Pista (Falu rossza), Zajthay 
(Peleskei nótárius) stb. 

Tihanyi Miklós ifj., színész, sz. 1880 
jan. 10-én, megh. Budapesten, 1913 
május 11-én. Vidéki szinészkedés után 
felkerült a Vígszínház gárdájához, 
ahova Nagyváradról 1906 május 
havában szerződött. Első nagy, döntő 
sikerét Bródy Sándor „TanítónÖ"-
j ében aratta, a tanító szerepében. 
Humora száraz, mindig Ízléses, mű
vészi, — orgánuma, beszédtechnikája 
egyformán pompás volt. Faludi Gábor 
búcsúztatta. A kerepesi-temetőbe temet
ték, díszsírhelyre. 1915 máj. 9-én volt 
a sírkő-leleplezése; sírkövén Kiss József
nek a következő négysoros verse van 
bevésve: 

Fakasztál mosolyt, könnyeket, 
Művész, ahogy tetszett neked, 
A játéknak im végeszakadt, 
A taps elfogyott, a könny maradt. 

Tihanjá Vilma, operaénekesnő, drá
mai szoprán, sz. 1900 szept. 20 án. 

Gyöngyösön. A Zeneművészeti Főiskola 
operai osztályának végeztével, 1921-ben 
a M. Kir. Operaház szerződtette. Első
rangú szerepei: („Carmen") Micaela, 
(„Holt szemek") Arzinoe, („Bohém
élet") Mimi, („Pillangó kisasszony") 
Csocsoszán, („Turandot"),„Gioconda" és 
„Aida" címszerepei, („Othello") Desde-
mona, („Álarcosbál") Amália, („Végzet 
hatalma") Leonóra, („Sába királynője") 
Sulamit, („Faust") Margit, („Farsangi 
lakodalom") Zsuzsika, („Cigánybáró") 
Saffi, („Parasztbecsület") Santuzza, 
(„Tannháuser") Erzsébet, („Bolygó 
hollandi") Senta, („Mesterdalnokok") 
Éva, („Lohengrin") Elza, („Don Jüan") 
Donna Anna. — 1923 óta Záborszky 
Endre dr. min. titkár neje. 

Tihanyi Vilmos, rendező, sz. 1882 ápr. 
26-án, Budapesten. Színpadra lépett 
1901-ben, Ballá Kálmán színigazgató 
társulatánál, innen Krecsányi Ignác, 
majd Krémer Sándor igazgatóhoz szer
ződött, a hol már mint elsőrendű szí
nész működött. 1908-ban Mezei Béla 
győri társulatához került, a hol az igaz
gató megbízta egy darab (Elvált asz-
szony) rendezésével. Innen számítható 
rendezői tevékenysége. 1909-bon Kom
játhy János kassai társulatához szerző
dött. Itt már egymásután bízták rá az 
operettek rendezését, úgy hogy rövide
sen Ö lett a kassai színház főrendezője. 
Komjáthy társulatától Sebestyén Gézá
hoz került és az ő társtilatánál volt első 
pesti rendezése a „Túl a nagy Krívánon" 
(Budán). Mint színész kedvenc szerepei 
voltak a : „Bolond", „Cigányprímás" és 
„Danilo". A temesvári társulattal 1920-
ban a Budai Színkörben az „Orfeusz az 
alvilágban" c. darab rendezésével oly 
átütő sikere volt, hogy Wertheimer 
Elemér a budapesti Revue Színházhoz 
szerződtette főrendezőnek, melyből rö
videsen Blaha Lujza Színház lett. 1922-
ben átment az Unióhoz és azóta a mai 
napig a Király Színház főrendezője. 
Újszerű, merész elgondolású rendezései
vel úgyszólván iskolát teremtett Pesten, 
a tömegek mozgatásával, a színpadi Öt
letek újszerűségével biztosította az álta
la rendezett darabok sikerét. Nevezete
sebb rendezései a felújítások közül a 
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„Sulamit", „Orfeusz", „Rip van Wink-
le", az ujdonságfok kÖzüI pedig: „Fifí", 
„Régi jó Budapest", Mersz-e Máry", 
„Diákszerelem", „Királynő rózsája", va
lamint a Király Színház utóbbi éveinek 
úgyszólván valamennjd darab beállítása. 

Ti ittátok be lelkem lájtigját 
Régi szinliázunk kedves kövei: 
Ti fogadjátok már ismerős öletekbe 
Kilobbant poromat. 

(Jászai JMari sírfelirata. A kerepesi te
metőből.) 

Tímár Ha, énekesnő és színésznő, sz, 
1902 szeptember 25-én, Debrecenben. 
Kereskedelmi érettségit tett és az Orsz. 
Színészegyesület iskoláját abszolválta 
(1922). Mint diáklány nagy sikerrel lé
pett fel Mariházy társulatánál, a „Csár-
dáskiráljnö" „Stázi" szerepében. Már 
mint növendék tagja volt a Városi Szín
háznak és itt a „Bucsakeringö" egyik 
előadásán tűnt fel ;kellemes, lágyan csen
gő hangja, megjelenése, az ismert príma
donnák közé emelte. Többször volt Se
bestyén Gézánál (Miskolc), Palágyi La
josnál (Szeged), de a leghuzamosabb 
időt Kardoss Géza társulatánál töltötte, 
Debrecenben. 1929 szeptemberben a Bel
városi Színházban hosszabb ideig ven
dégszerepelt a „Nászéjszaka" c, operett
ben, sikerrel. Szerepei: „Lili", „Bob her
ceg", „Hollandi menyecske", „Marica 
grófnő", „Utolsó Verebély-lány", „Csi-
kágói hercegnő", Leonóra (Troubadour), 
„Travíata", „Pillangókisasszony", Gara 
Mária (Hunyadi László), Gilda (Eigo-
lettó), „Tosca", Olympia és Antónia 
(Hoffmann meséi) stb. 

Timár János, színész, sz. 1836-ban, 
Várpalotán, Veszprém xn., megh. 1876 
jun. 4-én, Nyíregyházán. 1851 dec. 1-én 
lépett a szinipályára, minden készültség 
nélkül, de vasszorgalma és fáradhatat
lan igyekezete által csakhamar felküz
dötte magát azon jelesek sorába, kik
nek neve a magyar színművészet törté
netében sokáig élni fog. Előbb szabóle
gény volt Pesten és kellemes népdalai
val, elmés ötleteivel mulattatta társait. 
Szerette a színházat és gyakran ellátoga
tott a karzatra és a látott dolgokat örö

mest utánozta a műhelyben. Egy ízben 
azt mondták a társai: „Jancsi, belőled 
még valaha komédiás lesz!" Mire T, 
nem is nyugodott mindaddig, amíg szí
nésszé nem lett. A Nemzeti Színházban 
Fodrák Miska („Csizmadia mint kísér
tet") szerepében mutatkozott be, később 
szerződtette az intézet. Visszatérve a 
vidékre: operett-buffókat játszik leg
inkább, sőt jellemszerepeket is. Volt egy 
időben rendező és igazgató is és példás 
buzgalmat fejtett ki a nemzeti színészet 
felvirágoztatása érdekében. Siremlékle-
leplezése 1883 aug, havában volt. — 
Első neje: Nagy Róza, énekesnő, — ki
től elvált, majd Rótt Erzsi táncosnőt vet
te feleségül, megh. 1917 febr. 4-én, Eá-
kosszentmihályon. 

Timbre, francia szó, (ejtsd: tembr; a 
m. érchang, bélyeg) színészi értelemben 
a hang színét, csengését jelenti. Főleg 
magasabb énekművészet terén (opera) 
használt kifejezés. Pl. „Telramund 
(Lohengrin) hangban sötétebb tímbret 
követel, Wolfram (Tannhauser) lágyabb
csengést". 

Tingl-tangI (daloskávézó). Tangl ber
lini népénekesről van elnevezve, ki né
hány évtizede legnagyobb síkerét „Zum 
Tíngelingeling" e. zengő (triangulum) 
— kisérettel énekelt — dalával aratta. 
(Toldy Géza: Varázsrontó. Budapest^ 
1909. — 270. old.) 

Tipka Lujza, magyar operaénekegno,. 
sz. Kőszegen. Itt Szlávik János volt 
énekmestere; majd bécsi konzervatóri
umon tanult; 1851-ben Sopronban éne
kelt, 1852-3-ban Kőnigsbergben; május 
9-én a pesti Nemzeti Színházban („Már-
tha") lépett fel s 10 hónapra szerződ
tették. „Hangja eléggé erős és terjedel
mes,, de magasb művelete még hiányozni 
látszik", írta róla a „Budapesti Hirlap".. 
1855-ben Grác, 1857 május óta Prága,. 
1862 passaui udv. színház, majd Stutt
gart és Berlin az állomásai. Férje: 
Weinlich Ferenc karnagy lett, a kivel: 
együtt Grácban énekískolát nyitott. 

Típus. Valamely faj, valamilyen nem
zeti sajátosság jelentkezése a színész áb
rázolásában. T. kiterjed magára a szín-
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játszásra is, igy beszélhetünk tipikus 
olasz, tipikns angol, tipikus zsidó stb. 
színjátszóról. Hazánkban különféle kül
földi vendégszereplések alkalmával talál
kozhattunk szinjátszási T.-kal. (Salvini, 
üossi, Novelli, Zacconi, stb. tipikus szín
játszása, Sada Yakko japán társulata, 
Stanislavskyék bemutatkozása, stb.) T. 
-alatt magyar vonatkozásban azt a szín
játszói alakítóképességet értjük, amely 
magyar, vagy történeti daraboknál a 
magyar fajt, a magyar testi és lelki tu
lajdonságait a legharmonikusabban tük
rözteti vissza. (Zólyomi Jenő.) 

Tiráda (tirade, francia szó) a. m. szó
áradat, gondolatelnyujtás. Egyes jelene
tek felépítésénél nagy súlyt helyezett az 
iró a frázisokra, szóhalmazra, ez ma 
már túlhaladott, elavult forma; a mo
dern drámairodalom művészi igazságo
kat kei-es, emberibb embereket formál. 
Schiller Frigyes ifjúkori romantikus 
műve: „A haramiák" számos tirádából 
áll ; a nagy költő későbbi műveiben ta
lán artisztikusabb megírásban kultiválta 
a tirádát, de végleg sohasem mondott le 
róla. 

Tisza László, mecénás, 1794 jul. ha
vában „a magyar Jádzó Színnek meg
örökítésére szolgáló tőkepénzek kipóto
lására" 1000 Rhfrtot adományozott. — 

Tisza Karola, táncosnőből lett énekes
nő, sz. 1888 máj. S-án, Pécsett, a hol 
atyja karnagy volt. A M. Kir. Operaház
ba még gyermekkorában került a ballet-
iskolába; felserdülve, Lindh Marceilá-
nál tanult énekelni s Mader igazgató a 
Népszínház-Vígoperához szerződtette 
énekesnőül. Csakhamar vidéki prima
donna lett; majd más nagyobb városok 
ünneplik: 1911-ben Pozsony, 1913-ban 
Miskolc; 1914 nov. 13. a Király Színház
ban a „Vilmos huszárok" operett női 
főszerepében látjuk. 1920 szept. 18. 
a Városi Színház „Hermelines nő" c. 
operettjében Sophie Lavale-t kreálja, 

Tiszay Andor, színész, rendező és író, 
sz. 1900 jul. 5-én, Győrben. Egyetemi 
tanulmányai, után^ 1921-ben lép a színi-
pályára. Eleinte külvárosi színházakban 

titkárkodik (Kisfaludy Színház, Buda
pesti Színház, Tarka Színpad, stb.), 
majd 1923-ban megszervezi Forgács Ró
zsi Kamaraszínházát és annak ügyveze
tő titkára lesz. Közben átveszi egy időre 
a főváros által szubvencionált Népszín
házát is. 1924-25-ben a Magyar Szín
házban játszik, azután külföldre utazik 
filmezni. Í926-ban. különböző kísérleti 
előadások rendezését vállalja. Közben 
előadja a Rádió egyik darabját, amit 
1929 és 1930 tavaszán, ődry Árpád ren
dezésében, a Nemzeti Színház együtte
sével újból előadat. 1926-27-ben vissza
szerződik Forgács Rózsi Kamaraszín
házához titkárnak. 1928 tavaszán meg
szervezi Rékai Andrással együtt az ál
lami Szinpadmüvészetí Stúdiót. 1928 
őszén megindítja a Rendkívüli Színpa
dot, amit három bemutató előadás után 
beszüntet, mivel közben szerződteti a 
M. Kir. Operaház s. rendezőnek. Sziné-
szettudománnyal foglakozó cikkei és 
fordításai a különböző magyar és külföl
di heti, napilapok és tudományos folyó
iratok hasábjain jelennek meg. E lexi
konnak munkatársa, 

Tiszay Dezső, színigazgató, sz. 1854 
ápr. 28-án, Szegeden, megh. 1900 jul. 
3-án, Luzernben. 1875-ben lett sziné3Z» 
a Népszínháznál s mint operettbuffó és 
szalonkomíkus a vidéki színészet egyik 
legkedveltebb és legrokonszenvesebb 
tagja lett. 1887-ben igazgatáshoz fogott, 
előbb Kassán, majd Debrecenben, ké
sőbb Miskolcon és Pécsett működött. 
Agilis, áldozatkész igazgató volt, előadá
sai mindenkor művészi színvonalon ál
lottak. — Alelnöke volt az Orsz. Színész
egyesületnek és tevékeny részt vett a vi
déki színészet mozgalmaiban.— EIsŐ ne
j e : Turner Ilka, (Matisevics Izabella), 
színésznő, sz. 1857-ben, Eperjesen; szín
padra lépett: 1876-ban, megh. 1903 febr. 
20-án, Ungvárt. Második neje: Ellínger 
Ilona, énekesnő, sz. 1862-ben, Tatán; 
szinipályára lépett: 1877-ben, a. Nép
színházban. 1906 jan. havában nyuga
lomba ment. Megh. 1920-ban, 

Titkos Ilona, (ördögkútí), színésznő, 
sz. 1903 máj. 21-én, Kolozsvárott. El
szegényedett gentry-familia gyermeke. 
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Szülővárosában kereskedelmi iskolát vé
gez, hogy az élettel való küzdelemre fel
készüljön. Édesatyja a kolozsvári Karo
lina-kórház f ögépésze, — Bródy Sándor-i 
figura, mulatós, tradícióból könnyelmű, 
a régi uriasságot felejteni s abbahagyni 
nem tudó magyar úr, — a háború is el
mélyíti a kis család válságát, amelynek 
sorsát egy kritikus pillanatban az egyet
len gyermek dönti el: Kolozsváron min
dent likvidáltat s anyjával feljön Buda
pestre, ahol beiratkozik a Szinészegyesü-
let iskolájába. Óriási nélkülözések között 
végzi tanulmányait; hogy édes anyját 
eltarthassa: a Weiss Manfréd-féle hadi-
keztyű-gyárban vállal akkordmunkát. 
Auguszta főhercegnő egy ízben a gyárat 
inspiciálja s 200 munkáslány között rá
mutat Titkos Ilonára s az őt kalauzoló 
főmérnöktől megkérdezi: 

— Ki az a lány? 
— Ez, kérem, egy hivatalnoklány, — 

felelte a főmérnök, — aki nem kap ál
lást . . . — Érdekes, — jegyezte meg 
a főhercegnő, — hogy kiválik a töb
bi közül . . . 

. . . Aminthogy különvált azóta pályá
ján is a többi közül. A Vígszínház szín
padán vizsgázik, Sudermann „Otthon"-
ában. ElsÖ szerződése Bárdos Artúr Bel
városi Színházához köti, amelynek szín
padán Szép Ernő: „Patika" c. vj.-ában 
a „Tündérkirálynő" — néhány szavas 
szerepében látják őt először komoly esti 
színpadon, de a karrierje Egyed Zoltán: 
„Rouge et NoÍr"-jában indul el: a fiatal 
színésznő hatalmas feltűnést kelt s Beö
thy László felsiet a színpadra s így 
mutatkozik be az akkor még névtelen 
Titkos Ilonának: „Beöthy László va
gyok, engedje meg, hogy kezet csókoljak 
magának, mert maga a magyar színpad 
egyik legcsillogóbb ígérete. Nagyon, na
gyon tehetséges!". . . Másnap este Ha
jó Sándor s az akkor induló Szenes Bé
la már ott ülnek a színház nézőterén s 
figyelik az uj színésznőt. Még előadás 
után megkapja „A buta ember" női fő
szerepét, amelynek premierjén már lel
kesen ünneplik. 150-szer játssza ezt a 
ezerepet. Ezután Strindberg: „Mámor" 
c. színmüve következik, majd felejt
hetetlen alakítása a „Kékszakáll 

nyolcadik feleségé"-ben, a melyről 
egy szinte önfeledten áradozó saj
tóvélemény hirdeti, hogy a magyar 
színpadnak új csillaga született. 1925 
szeptember 25-én színpadot változtat: 
a Magyar Színházban eljátssza a „Má
sa pénzt keres" főszerepét s a robusztus 
drámai tehetségről kiderül, hogy köny-
nyedébb s graciózusabb, mint a legpári-
zsibb francia színésznő. A direktorok 
vérszemet kapnak, még néhány francia 
darab s egy kritikus elnevezi magyar 
Spinelly-nek. Jön Maugham „Eső"-je. 
Az ausztráliai part whyski-szóda-gözű 
letargiájában úgy visít fel a hangja, 
mint a vércséé, a „Periphene"-ben s a 
„Két lány az uccán"-ban egy, az élet 
mélységeit ismerő nŐ szólaltatja meg a 
szív felcsukló hangjain a gázlámpás é j 
szaka bánatát. Közben a „Dr. Szabó Ju
ci" százas szériája színesíti az érdekes 
repertoárt. Főbb szerepei még: „Játék a 
kastélyban", „Volga-bár", „Árnyhalász'% 
„Névtelenek", „Mihályiné két lánya", 
„Yes", „Pas sur la bouche". Az elmúlt 
szezon végén újból fellángoló sikert arat, 
a kánikula kellős közepén bezárt színhá
zak némaságában, estéről-estére táblás 
ház előtt egy fiatal író első darabjában, 
a „Meddig fogsz szeretni ?"-ben. Művé
szete: a primitívségig való leegyszerű
sítése a színpadi dialektikának, körülbe
lül a Moíssi-módján és eszközeivel. Si
kere : az a szonórus, érzékien forró, bár
sonyos hang, amely az ékkövek annyi 
színeiben csillog s az a bizonyos Ellinor 
Glyn-i varázs, amelyet egy új terminus 
technikussal sex appeal-nek neveznek. 
Holott minden csak elnevezés. Igazi tit
ka a sikereinek az az ősi egészség, egy
szerűség és őszinteség, amely szivéből, 
lelkéből s testéből úgy árad, mint a nap
fény. 

Titoknok. A színházi titkár hivatalos 
neve a legrégibb időkben. Szigligeti Ede 
is „titoknok"-! minőségben szerei>elt a 
hivatalos íratok aláírásánál, a színlapok 
szerkesztésénél, azonban az 1846 aug.. 
22-én kelt hivatalos hirdetményen már 
mint „titkár" szerepel és ezt a szót hasz
nálták már azontúl a magyar színházi 
titkárok. (V. ö. „Életképek", 1-846. IL 
köt. 154 old.) 
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Titta Ruffo Toldi 

Titta Ruffo, világhírű olasz operaéne
kes, bariton, sz. 1877 jul. 9-én, Pisában. 
Rézműves atyja mellett dolgozott 20 
éves koráig; mindössze 6 hónapig tanult 
énekelni Milanóban, Cecíliánál, aztán a 
római Costanzi-szinház „Lohengrin"-
jében mint hirnök debütált. Első igazi 
nagy sikerét Lissabonban, a San Carlo 
színházban aratta; azóta Párizson át Sz. 
Péterváiig minden nagy operaházban 
ünnepelték. Észak és Középamerikában 
9, Délamerikában 10 évad hőse volt. 
Budapesten vendégszerepelt: a M. Kir. 
Operaházban, 1912 márc. 26-án, mint Se
villai borbély, 28-án mint Rigoletto, 
ápr, 1-én mint Hamlet; majd a Népope
rában 1913 ápr. 11. mint Luna <„Trou-
badour") és 15-én mint Hamlet. Ezután 
12 évig Európában nem énekelt (3 és fél 
évig a világháborúban harcolt) s ezután 
első útja hozzánk vezetett: a M. Kir. 
Operaházban 1925 ápr. 4-én ismét Fi
garót énekelte, 8-án p«dig Hamletet. 
Utoljára a Népoperából lett Városi 
Színházba . i'ött. 1928 ápr. 27-én mint 
Scarpiát („Tosca") és 30-án mint „Fi-
g'aró"-t ünnepelhettük. Egyébiránt 67 
szerepe van, különösen szereti Rubin-
stein Antal „Démon"-át és Leoncavallo 
„Oedipus"-át, melyeket azonban — ép 
úgy, mint testvérbátyjának, Titta Etto-
rénak magyar tárgyú operáját, nálunk 
nem adnak. 

Titte! Bernát, karnagy, zeneszerző, 
sz. 1873 jan. 6-án, Bécsben. Az idősb 
Hellmesberger hegedütanítványa volt, 
a bécsi udv. opera és a Hofkapelle (udv. 
templom) zenekarának tagja: még fia
talon Karlsruhéba MottI Félix mellé ke
rült másodkamagynak; Halle, majd a 
bécsi Volksoper karmestere lett és zene
kari hangversenyeket rendezett. 1915-
ben az udv. opera dirigense lett, innen 
szerződtette a M. Kir. Operaház 1923 
májusban karnagynak, s adta 1925 jún. 
a főigazgatói címet. „Aida" és a Nibe-
lung-triologia dirigálása voltak elsŐ tet
tei. Emlékezetes az 1925 dec. 19-iki es
téje: ekkor századszor dirigálta „A 
nürnbergi mesterdalnokok"-at. — Még 
szerződtetése előtt több ízben állt fil
harmonikusaink élén, olyan nagyszabású 
feladatokkal, minő Berlioz „Faust el-

kárhozásá"-nak vezénylése. A M. Kir.. 
Operaházat 1926-ban hagyta el. Hogjr 
jelentékeny karnagy: az is bizonyítja, 
hogy 1927-ben Párizsban Ö mutatta be 
Strauss Richárd nagy „Alpensympho-
nie"-ját. „Borgia Cézár vége" c. operája, 
több német színpadon sikert aratott ^ 
nálunk nem adták. 

Tóga, a rómaiak föruházata a tunica-
felett. A T. egyik felső végét a bal váll-
nál előre vetették s úgy vették fel a. 
hátra; a másik felsÖ végét a jobb kar 
alá húzták s azután a bal vállra vetették 
vissza. A mellen így keletkezett nagy re-
döt zseb gyanánt használták. A T. dí
szesebb kiállítású is volt, ezt ünnepélyes-
alkalmakkor vették fel. (A T. használa
tának ismerete a magyar színészek ér
dekkörébe is vág.) 

Tokody János (szentandrási) sz. 1776-
ban, tartományi biztos, ifjú korában 
zászlós, később Bihar vm. szolgabírája, 
megh. 1839 aug. 13. Debrecen. Szín
müve: „A pártosság tüze", színmű Zieg-
ler után; a kolozsvári színház 1815-ben 
történt megnyitására 18 szinmü-pályázó 
közül ö nyerte el a babért. Ekkor Katona. 
József „Bánk-bán"-ja későn jött, vagy 
elveszett, (V. ö. Bánk bán.) 

Toksvai színészet. A zemplénmegyei 
Tolcsván az első színielőadás (műkedve
lőkkel) 1815 márc. 9.-én volt „Ember
szerető társaság" elnevezés alatti nemes 
ifjakitól alakult társaság kezdeménye
zésére. („Magyar Kurír", 1815, 29, sz.) 
1868 okt. havában Nyiry Kerék György, 
majd 1871 jun. havában Sebők Lajos, 
volt itt a színigazgató. 

„Toldi", utóbb „Toldi szerelme", maf 
napig leghatalmasabb magyar zenei al
kotás. Zenés 4i*áma: a szöveg eredetileg 
Csiky Gergely alkotása; a zene Mihalo-
vich Ödöné, az Orsz. M. Kír. Zeneaka
démia igazgatójáé, aki Wagner Richárd
nak egyetlen tanítványa volt s mind a 
három nagy művet (Hagbarth és Signe; 
Toldi; Eliana) „A Nibelung gyűrűje" 
stílusában írta, persze az Arany János 
Toldi-trilogiájából vett művet magyaros 
zenei motívumokból építve. „Toldit" a 
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Toldy Ferenc Toldy (Nándori) Ferenc 

M. Kir. Operaházban először 1893 márc. 
18.-án adták, a következő szereposztás
sal: Lajos király — Ney Dávid; Toldi 
— Perotti Gyula; Rozgonyi — Szendröi 
Lajos; Piroska — Szilágyi Bella m. v.; 
Erzse — Szilágyiné-Bárdossy Ilona; Tar 
Lőrinc — Takáts Mihály; Bence — Tal-
lián János; Bajmester :— Veres Sándor. 
Ekkor még Toldi volt a mű címe és 
1893 április 3.-áig 7-szer adták; azután 
a szerző átdolgozta müvének harmadik 
felvonását s ennek új szövegét Ábrányi 
Emil írta; ő keresztelte a dalmű címét 
"T. szerelmének"; ez új alakjában 
1895 febr. 28.-án adták először; a királyt 
ekkor már Várady énekelte, Erzsét Ka-
czér Margit és Tar Lőrincet Beck Vil
mos, ezzel az új szereposztással 1895. 
április 5-éig ismét hái'omszor adták. Vé
gül ismét uj betanulással és Márkus 
Dezső dirigálásával 1904. április 12.-én 
elevenítették fel. Toldit Bohnicsek Gyula 
énekelte, Piroskát Vasquez Itália gr., 
Erzsét Berts Mimi, Bencét Szemere Ár
pád, Tart ismét Beck. — Fényes szerep
osztása volt a műnek 1909 nov. 14.-én; 
színlapja íme: Lajos király — Sze
mere Árpád; Toldi Miklós — Kör-
nyei Béla; Roigonyi Pál — Venczell 
Béla; Piroska — Vasquezné Itália gr.; 
Erzse — Sándor Erzsi és utóbb felváltva 
Ambrus Zoltánná; Tar Lőrinc •— Ta
káts Mihály; Lorántfi — Pichler Ele
mér; Baj mester — Ney Bernát. Vezényli 
Kemer István karnagy, rendezi Al»-
szeghy Kálmán főrendező. 

(Kereszty István.) 

Toldy Ferenc, egyetemi tanár, a ma
gyar irodalomtörténet megalapítója, sz. 
1805 aug, 10.-én, Budán, megh. 1875 
dec. 10-én, Pesten. Iskoláit Pesten és 
Kassán járta. Irodalmi működését 1818-
tól kezdte. Színművei: „A haramják". 
(L. o.) dr. 5 felv. Irta: Friedrich Schil
ler. Ford. 1823. Pest. Előadták 1839 jun. 
16.-án. „Február hatodika". Előjáték. 
Előadták :a budai Népszínház Kisfaludy-
ünnepén, 1862 febr. 4.-én. Fia: 

Toldy István, író sz. 1844 jun. 4.-én, 
Pesten, megh. 1879 dec. 6.-án, u. o. Isko
láit Pesten és Pozsonyban járta, a jogot 
a pesti egyetemen hallgatta. 1867-ben 

fogalmazó lett a belügyminisztériumban. 
1875-től minden erejét az irodalomnak 
szentelte. Ismertebb színmüvei ezek :-
„Universal-genie, vagy a 27 női szép
ség", életkép 1 felv. Budai Népszínház
ban, 1861 márc 12-én került színre. „Há
zasság láttatlanban", vj. 1 felv. 1861 
máj. 1.-én. U. o. „Jól megnézd, kit sze
retsz", vj. 1 felv. 1861 dec. 21. Győr. — 
„Jő a francia", népsz. Társsz. Bérezik 
Árpád. Bem. 1863 márc, 16. Budai Nép
színház. „A jó hazafiak", vj. 4 felv. 1872 
márc. 25. Nemzeti Színház. „Az uj em
berek", vj. 1 felv. 1872 okt. 18. u. o. ad
ták elő. „Az apostol", népsz. 3 felv. Zen. 
szerz. Káldy Gyula. Bem. 1874 máj. 27. 
Budai Színkör. „Lívia" színmű (1874), 
„Kornélia", színmű 3 felv. 1874 dec. 4. 
Nemzeti Színház. Szinmüfordítása: „Két 
testvér", dráma. Ir ta: D'Ennery és Cor-
mon. Bem. 1877 szept. 23. 

Toldy László dr. (ifj.), zeneszerző, sz. 
1882 márc. 7-én, Budapesten, megh. 1929 
márc. 20-án, u. o. A nagy Toldy Ferenc
nek egyetlen unokája. Fiatalon végezte 
el zenei tanulmányait az Orsz. Zeneaka
démián (Koessler tanítványa), s jogtu
dor lett. A Nemzeti Zenedében, majd 
1920-ban Újpest városi zeneiskolájában 
zeneelméletet tanított; még nem volt 32 
éves, mikor 1914 elején a zene összes 
ágainak egyetemá magántanára lett; 
utóbb rendkívüli tanár is. Az Erzsébet-
Népakadémián több éven át tartott zene
történeti előadásokat. Zenekari müveit a 
Bp. Filharmóniai Társaság adta elő; ope
rái közül csak a 20 éves korában írt 
„Sigrid" (1 felv. szövegét is maga írta) 
került a M. Kir. Operaház színpadára, 
1905 márc. 19.-én. Többi operái: „Az 
élet álma" (szöv. maga írta), „Cesarini", 
3 felv. (Lux Lajos szövegére), „A zöld 
kakadu" (szövegét Schnítzler Artúr 
német drámájából maga írta) kézirat
ban maradtak. — A nagytehetségű, ko
moly zenész egyszer operettre is rá
szánta magát („A betyárkírálynő"), s a 
Vígszínház egy gyermekdarabjához is 
sikerült, művészi zenét írt. 

Toldy (Nándori) Ferenc, színész, sz. 
1845-ben, a nógrádmegyei Nándor köz
ségben, megh. 1886 szept. 5-én, Buda-
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Tollagi Adolf Tolnay Pál 

pesten. — 1864 szept. 18-án lett színész. 
1871-ben Balogh György, 1875 jul. ha
vában Krecsányi Ignác tagja volt. 1876-
77-ben Mannsberghez szerződött, Győr
ibe ; volt még Miklóssy Gyula és KÖmives 
Imre tagja is. 1881 okt. havában a Nép
színház szerződtette. 1883-ban Farkas 
Gusztáv, 1884-ben Gaál Sándor, 1885-
Taen Mészáros Kálmán, majd végül 1886-
ban Krecsányi Katalin tagja volt. Ez év 
jun. havában elméje elborult. Szép alak-
Tcal és tehetséggel volt megáldva, de a 
helyett, hogy az utóbbit fejlesztette s 
igazi művészi színvonalra emelte volna, 
könnyedén vette pályáját s oly életmód
nak adta magát, mely már annyi jele
sünket tönkre tett. Ö is az italnak lett 
az áldozata. Több színművet fordított: 
„Három pár cipő", „A lengyel zsidó", 
„Százszorszép", „Adél vagy színpad a 
•színpadon", „Varázstündérfátyol", „A 
aaint-fleuri rózsa", „Február 6-ika", 
„Rablók" stb. Neje: Bujka Janka, szí
nésznő, színpadra lépett 1859 jul. 10-én, 
megh. 1874 szept. 18-án, Hódmezővá
sárhelyen. 

Tollagi Adolf, színész, sz. 1862 ápr. 
'27.-én, Debrecenben, megh. 1925 szept. 
22.-én, Budapesten. Szülővárosában járt 
iskolába, majd 1880-ban színésszé lett a 
debreceni színháznál, Mándoky Bélánál. 
1885-ben Aradi Gerő, 1887-ben Csóka 
'Sándor 1889—90-ben Krecsányi Ignác 
társulatának egyik előkelő nevű mű
vésze. 1887-ben meghívták a Népszín
házhoz vendégszereplésre. Jun. 2.-án fel
lépett legkedvesebb szerepében, a „Ve
res hajú" Veréb Jankó-jában, de csak 3 
év után (1890) szerződtettek az intézet
hez, ízig-vérig komikus volt, abból a 
zsánerbÖI, akik színt, derűt és jókedvet 
vittek az operettnek abba a' műfajába, 
amelyet legázolt és a muIt ereklyéi közé 
dobott a ma divatossá lett angol tánc-
'operett. A régi Népszínház közönségé
nek egyik kedvence volt Tollagi Adolf, 
aki a színháznak csaknem núnden darab
jában játszott. 1902 okt. 15.-én innen 
megvált, elment Kolozsvára, ahol szintén 
kedvelték. 1903 jan. közepén a Magyar 
Színház szerződtette. Mint új tag febr. 
6.-án mutatkozott be, Verő György „A 
l>aj.usz" c. operettjében, mint János. Itt 

1904 okt. 1.-én megülte 25 éves jubileu
mát, a „Hajdúk hadnagya" strázsames
ter szerepében. 1905 okt. 1.-én ismét 
meghívták a Népszínház kötelékébe. 
1910 máj. 1.-én nyugalomba vonult. — 
Sírjánál búcsúztatót mondott Szirmai 
Imre, Géczy István, dr. Nóvák Ernő az 
állami felügyeleti hatóságok nevében és 
Fáy Szeréna. 

Tolnai Andor, színész, színigazgató. 
(L.: Festetics Andor gr.) 

Tolnay Andor, színész, sz. 1895 dec. 
29.-én, Torontálszécsányban. Édesatyja 
vidéki színigazgató volt. Középiskolai 
érettségi után szinésziskolát végzett s 
utána színpadra lépett Radó Bélánál, 
Karcagon. FŐbb állomásai: Andor Zsig
mondnál Székesfehérvárt, Parlagi La
josnál Nagyváradon, Janovics Jenőnél 
Kolozsvárott, 1924-25-ig a Fővárosi Ope
rett Színháznál. 1927-től a Szegedi Vá
rosi Színház tagja. 1928-ban a Király 
Színház állandó vendégszereplésre szer
ződtette. Főbb szerepei: Nótáskapitány, 
Teresina, Miami, Királynő rózsája, El
törött a hegedűm, Csikágói hercegnő, 
stb. operettek bonvivant szerepei. 

Tolnay Pál, az állami színházak mű
szaki főfelügyelője, oki. gépészmérnök 
és közgazdasági mérnök, sz. 1891-ben, 
Gyulafehérváron. 1913-ban már tanár
segéd a budapesti Műegyetemen. Innen 
a világháború szólítja el, amit mint tü-
zérföhadnagy küzd végig. 1926 tavaszán 
veszi át az állami színházak műszaki 
ügyeinek vezetését, ahol 1927-ben neve
zik ki műszaki-főfelügyelőnek. A három 
állami színházban nemcsak műszaki 
ügyekkel, hanem díszlettechnikai és vi
lágítási hatások megoldásával is foglal
kozik. A „Háry János" óraszerkezéte, az 
„Ember tragédiájá"-nak vashídja, a 
„Petruska" óriás-kereke, a „Francesca 
da Rimini" csatajelenetének pirotechni
kai hatása és még számes egyéb szín
padtechnikai megoldás fűződik nevéhez. 
Ö alkalmazott először magyar színpadon 
vasszerkezeteket a díszleteknél, ezáltal 
nagyban növelve a színpadi-díszlet biz
tonságát. 1928-ban megtervezi a Rádió 
Stúdiójának akusztikai hatásait, majd 
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Tolófal Tompa Kálmán 

1929-ben a Nemzeti Színház új forgó 
színpadát. (Bővebbet erről lásd „Forgó
színpad" alatt.) A „Magyar Színművé
szeti Lexikon" munkatársa. 

Tolófal. Régente a. m. — dekoráció, 
díszlet, színfal. 

Tolstoj Leó gr., híres orosz író,sz. 1828 
aug. 28.-án, Jaszna-Poljaná-n, megh. 
1910 nov. 20.-án, Astapovo vasúti állo
másán. 1851-ben írta meg első müvét. 
1859-ben írta meg „Háború és béke" c. 
nagy regényét, mely a napóleoni hábo
rúval foglalkozik. Azután sok regénye 
jelenik meg. Az igények egyszerűségére 
építi világfelfogását. Magyarul is nagyon 
sok munkája jelent meg. Nálunk ís be
mutatott drámái: „A sötétség 'hatalma", 
dr. 5 felv. Ford. Szabó Endre. Bem, 1901 
Ezept. 7. Fővárosi Nyári Színház. — „Az 
élő halott", színmű 4 felv. Bem. 1911 
nov. 4. Magyar Színház. Vajda László 
ford. 1924. febr. 29-én a Nemzeti Színház 
is bemutatta. XJjra: 1929 jan. 11. 

Tombor Aladár, színházi karnagy,-sz. 
1864 okt. Debrecenben; ugyanitt végezte 
a ref. kollégiumot és itt kezdte színházi 
működését. Innen Pozsonyba szerződött 
Relle Ivánhoz és a magyar-német társu
latnak volt 3 éven át a karnagya. To
vábbi szerződései: 2 évig Miskolc (Szál
kai Lajos) Székesfehérvár 14 évig 
(Kunhegyi, Micsey, Szálkai, majd Kö-
vessy), Igló-löcsei kerület (dr. Márffy); 
délmagyarországí kerület (Ballá), Er
délyi kerület (Mezei Kálmán). Meghalt 
1916-ban, Kolozsvárott. Zeneszerzéssel ís 
foglalkozott és egy koncertszáma „Zrí
nyi" címmel különös nagy sikerrel került 
előadásra, Berlinben. — Felesége: sz. 
Koríkoly Thege Emília,sz.l865 jan. Szén-
cen. Végezte a Színművészeti Akadé
miát. Mint drámai hősnÖ működött elő
ször Debrecenben, majd Pozsonyban, 
Miskolcon, Székesfehérvárott. Különö
sen kiemelendő alakításai: Gertrudis 
(Bánk bán), Magdolna címszerepe, Ma
tildé (Folt, amely tisztít), stb. Leánya: 

Tombor Olga, operett prímadonna, 
sz. 1894 jun. Nagykárolyban. Felsőbb 
iskoláit Székesfehérvárott végezte, 

Ugyanitt lépett a szinipályára, Szálkai 
Lajosnál. Igazgatói: dr. Márffy Károly 
(Északmagyarorsz. színíkerület), Kisa 
Árpád (Szatmár), BalIa Kálmán (Sop
ron). 3 évig tagja volt az újpesti Blaha 
Lujza Színháznak, 5 évig a budapesti 
Jókai Színkörnek, 2 évig a Műszinkör-
nek, ahol mint . primadonna és drámai 
hősnő aratta sorozatos sikereit. Kedvenc 
szerepei: János vitéz, Antónia, Névtelen 
asszony, stb. 1918-ban férjhez ment dr. 
Bertalan István ügyvédhez, de továbbra 
ís működött a színpadon, 

Tomcsányi Rusi, színésznő, sz. ISTD' 
okt. 15.-én, Budapesten, megh. 1904 ápr. 
27.-én, u. o. — 1896 aug, 31.-én kezdte: 
a pályát Kunhegyi Miklósnál, Szolnokon. 
Működött még a Városligeti Színkörben^ 
majd Aradra kapott szerződést, onnan a 
Magyar Szinh^ kötelékébe lépett, ahol 
különösen a „Bajusz" c. operettben tette* 
nevét ismertté. Vigyázatlanságból eredő-
égés halálát okozta. Sírjánál búcsúbe-
szedet tartott: Zoltán Jenő igazgató^ 
Ráthonyi Ákos és dr. Fodor Oszkár. 

Tomory Anasztáz, okleveles mérnök^ 
tanár, sz. 1824 máj. 1.-én, Dunaföldvá-
rott, ahol atyja kereskedő volt, megh. 
1894 okt. 8.-án, Budapesten. Az iroda
lomnak és művészeteknek bőkezű párt*-
fogója volt. Jutalmakat tűzött ki tör
ténelmi drámákra, támogatott irodaimi 
vállalatokat. Bőkezűségének köszönhető,, 
hogy a Kisfaludy Társaság kiadhatta. 
Shakespeare összes műveit magyarul. 

Tompa B ^ színész, sz. 1887 aug. 
30-án, Budapesten, 1910 okt. havában lé
pett a szinipályára. 1918 aug. 21.-én be
mutatkozott a Belvárosi Színházban, 
Harsányi Zsolt: „Ugyanaz balra" c. szín
művében. Itt igen kedvelt színész volt. 
Ezután megvált a színháztól és vidékre 
szerződött. (Atyja T. Kálmán, színész.) 

Tompa Kálmán, színész, sz. 1861 máj. 
1-én, Sajókövecsesen (GÍÖmörm.) Csalá
di neve eredetileg Droppa volt. Színi
akadémiát végzett és itt 1889 febr. ha
vában 100 frt. ösztöndíjat nyert a val
lás- és közoktatásügyi minisztériumtól; 
majd 1889 okt. havában lépett a sziní-
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Tompos Ella Tordai színészet 

pályára, Székesfehérvárott. A vidéken 
sok elismeréssel működött és egyben 
mint kitűnő poéta is ismertté tette ne
vét. 1906 nyarán a Városligeti Szinkör 
tagja. 1911 szept. 2.-án mint szinigaz-
gató Nagyenyeden kezdte meg a műkö
dését. Később lemondott a szinigazga-
tásról. 1915 jul. havában kinevezték a 
III. számú kórház-vonat parancsnokává. 
1920 jan. 1.-én nyugalomba ment. Irt 
több színmüvet. Ezek: „A másik", dra-
molett 1 felv. Bem. 1904 okt. Kolozsvá
rott. — „A boldogságért", színmű 3 felv. 
Bem. 1909 márc. 1. Sopron. — „A tar
kányi legények", népsz. 3 felv. Zen. 
szerz. Garay Károly. Bem. 1914 nov. 
Nagyvárad. — „Az oroszok Máramaros-
szigeten." Alkalmi játék 5 felv. Bem. 
1914 nov. 4. Nagyváradon. — Fia: T. 
Béla, színész (L. o.). Leánya: T. Irma, 
színésznő, sz. 1889 febr. 16-án. 1910 
okt. havában kezdte a pályát és mint 
drámai szende kiváló nevet vívott ki a 
vidéken. 

Tompos Ella, színésznő, sz. 1898 szept. 
19.-én, Kolozsvárott. 1922-ben lépett fel 
Aradon a „Trilby"-ben. Mint drámai 
hősnő működött Aradon, Nagyváradon, 
Marosvásárhelyen, Nagyszebenben, Szat-
márott, Temesvárott és 1929-ben az uj 
pesti Blaha Lujza Színházban. Kiemelke
dőbb síkerei voltak a Boszorkány, Becs
telenek, Szerelem vására. Hattyú, stb. 
drámák főszerepeiben. 

Tompos Péter, (csikszentgyörgjá),szí
nész, sz. 1885 jan. 18.-án, Csikménasá-
gon (Csík m.). Atyja ugyanott ígiazgató-
tanító volt. Középiskoláit a csiksomlyói 
rom. kath. főgimnáziumban végrate. 
Jegyzői gyakornok volt Csik-Karcfalván. 
1906-ban lépett a szinipályára, Mezei 
Kálmán színtársulatánál kezdette. A vi
lágháborúban a 82-ik gyalogezred Önkén
tes tizedese volt. Jellemszinész. 1920 óta 
színigazgató volt, 1928-ig. ~ Neje: De-
mény Jolán, színésznő, sz. 1885 dec. 17-
én, Fogarason. Színipályára lépett 1920 
ápr. 10.-én. 

Toperczer Hka, operai énekesnő, sz, 
1847-ben, megh. 1876 szept. 24,-én, Pes
ten. Atyja Toperczer János fővárosi 

ügyvéd, anyja PawIowsky Emília éne
kesnő. 1867 szept. 7. debütált a Nemzeti 
Színházban, mint „Faust" Margitja. 
1868—70-ben a lipcsei színháznál műkö
dött, 1869 nov. 11.-én ismét „Faust"-
ban és 1870 május 5.-én fellépett a Nem
zeti Színházban a „Lohengrin"-ben mint 
Elsa és ekkor leszerződött az intézethez. 
1873 elején megvált a színháztól és ez-
ídötől fogva leginkább hangversenyeken 
lépett fel; pár hónapig Debrecenben mű
ködött, Temesváry Lajos társulatánál, 
majd később visszavonult. Erős hangját, 
képzettségét, zeneértését az egykorú 
lapok mindig dicsérték. Szerepei: Va
lentiné (Hugenották), Fídelió, Afrikai 
nő (címszerep: Selica), Erzsébet (Hu
nyadi László), Donna Anna (Don Juan)> 
Zsidónő (címszerep: Recha), stb. — 
1871 októberben Kühnel Gyula fővár, 
tanácsjegyző neje lett. 

Tordai színészet. Tordán (Torda-Ara-
nyos m.) az első magyar színielőadást 
valószínűleg az itt született Felvinczy 
György (L. o.) tartotta, 1696-ban. Az 
első megbízható hírt, jóval később kap
juk : eszerint a „Hazai és Külföldi Tudó
sítások" értesítése alapján megtudjuk, 
hogy 1829 okt. havában itt működött 
egy társulat, melynek tagjai közt volt 
a híres Pergő Celesztin is. 1838 máj. ha
vában Fejér Károly társulata kapott 
meghívást Tordára. E hó 25.-én az „Ör
dög Róbert" c. operát adták a pesti ár
vízkárosultak javára, 70 forint jövede
lemmel. (Lásd: „Erdélyi Híradó", 1838 
máj. 29.) 1842 máj. havában GÖde Ist
ván az igazgató. Jelesebb tagja: Pozso
nyi Alajosné. 1861 jan. havában Nagy 
Mihály társulata játszik itt, majd 1865 
szept. havában Hubay Gusztáv. A társu
latok a régi kaszinóban állították fel a 
színpadot. 1866 szept. havában Albísi 
László kapott játszási engedélyt. 1871-
ben pedig a kolozsváriak vendégszere
peltek itt. 1876-ban Nyéki János, 1877 
ápr. havában Csóka Sándor, 1882 hús
véthétfőn Sztupa Andor stb. az igazgató. 
Az uj színház 1905 márc. 16.-án nyílt 
meg, 150.000 K. költséggel. Igazgató: 
Földessi Sándor. A prológust Lovassy 
Andor irta és Níczkyné szavalta. Utána 
a „Bánk bán" következett. A színházban 
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Torday Ottó dr. Toronyi (Laky) Imre 

van 19 páholy, 200 ülő és 100 állóhely. 
1911 okt. havában Tompa Kálmán, 1914-
ben Krasznai Ernő, Neményi László, 
majd Mezei Kálmán volt az igfazgató. — 

Torday Ottó dr., szinig^azgató, sz. 189S 
jan. 15-én, Budapesten; iskoláit az evan
gélikus gimnáziumban végezte; az érett
ségit az egyetemen tette le. Szerémy 
Zoltánnál tanult, mint magánnövendék. 
Első szerződését Komjáthy János kassai 
színigazgatóval kötötte, akinél első fel
lépte 1914 február 20.-án volt Herczeg 
Ferenc „Dolovaí nábob leánya" című víg
játékában, Tarján Gida szerepében, má
sodszor pedig Biró Lajos „Rablólovag"-
jában, a címszerepben mutatkozott be. A 
mozgósításkor mint önkéntes vonult be, 
harcolt az orosz és francia fronton. 1920-
ban a Belvárosi, 1921 óta a Rennaissance 
Színház tagja. 1926-ban igazgató volt a 
vidéken, 1928 okt. havában az Uj Szín
ház, majd 1929-ben a Magyar Színház 
igazgatója volt. 1931-től újra az Uj 
Színház igazgatója. 

Torkos László, leányiskolái igazgató, 
író, sz. 1839 okt. 2-án, Kőszegen. Tanult 
Kőszegen, Sopronban, Szombathelyen. 
1875-ben a Kisfaludy Társaságnak, 1876-
ban a Petőfi Társaságnak tagja lett. 
Színművei: „Az ifjú küzdelmei", drama
tizált allegória 6 képben. 1863. — „Ki-
gyóbőr", regényes színmű, 1884. — 
„Hármasszövetség", vj. 1 felv. Bem. 
1884 ápr. 24. Nemzeti Színház. „A lej
tön", színmű 4 felv. 1884 jun. 20. U. o, 
„Akit a nők pártfogolnak", vj. 3 felv. 
1887. Kolozsvár. Szakmunkája: „Csongor 
és Tünde". Színjáték 5 f. I r ta : Vörös
marty Mihály. Magyarázta T. L. 1904 
Bpest. Fia: T, Árpád, színész, sz. 1880 
aug. 17.-én, Rákospalotán. 1899 tava
szán lett színésszé. 1927-ben nyugdíjaz
ták. 

Torma Zsigmond, színész, sz. 1873 
ápr. 19-én, a zalamegyei Tűrje község
ben, megh. 1923 jun. 25.-én, Debrecen
ben. Mint jónevű tenorista 1917 febr. 
havában kezdte a pályát. 

Torontálmegye 1837-ben a megnyíló 
Nemzeti Színház részére 2237 frt, 41 krt 

ajánlott föl. („Honművész".) 1903 IX. 
4,-én a magyar színészet segítésére a 
következő 3 évre 3000 K-t szavazott meg. 

Toronyi Gyula: apa és fiu neve. 1. Az 
apa: gazdatiszt-fia, sz. 1872 szept. ha
vában, Budapesten; az Orsz. Szinészaka-
démíát végezte, szép tenorhangját Pauli 
Richárd nevelte. Első fellépte Óbudán 
Kövessy Albertnél 1896-ban Champlat-
reux (Nebántsvirág); majd Kecskemét, 
Pécs, Szatmár, a Népszínház (1906), 
Nagyvárad (Nádassy, Erdélyi Miklós, 
Somogyi Károly, Polgár Károly igazga
tók) után 1910-ben Beöthy László a Ki-
ráy Színházihoz szerződtette; 1912 szept. 
óta a M. Kir. Operaház tagja, már elsÖ 
szerepével (Buttykay „HamupipŐké"-jé-
ben) feltűnést keltett. Szerepei voltak: 
Barinkay (Cigánybáró címszerepe), 
Hoffmann (címsz.), ujabban a Fíliszteu-
sok hírnöke (Sámson és Delila), Mimé 
(Rajna kincse), Yamadori hg. (Pillangó 
kisasszony), Altoum császár (Turan-
dot), Ebelasztíng (Háry János), Moser 
(Nürnbergi mesterdalnokok), Kilián 
(Bűvös vadász). Benőit (Bohémélet), 
Spallanzani (Hoffmann meséi), Hadzsi 
(Lakmé), Frídrik (Mignon), Frosch 
(Denevér), Don Curzío (Figaro lako
dalma), „Az eladott menyasszony" Venr 
célét ennek hazájában is énekelte: mikor 
Faragó Ödön pozsonyi társulatával 
(1925 jul.) Prágában vendégszerepelt. 
Színpadi műve: „Karnevál", zenés 
grand-guignol 1 felv. Zen. szerz. Lavotta 
Rezső, bem. a Városi Színház 1927 febr. 
23. — Neje: Lánjí Edith (1. ezt.) Fiuk 
1927-ben az Uj Színház tagja, 1928 
szept. óta Prágában a német színház 
tenoristája. 

Toronyi (Laky) Imre, színész, Szek
szárdon született, 1888 okt. 17-én. Atyja 
Toronyi Laky Sándor, nyűg. m. kir. leg
főbb számszéki tanácsos, az Első magyar 
általános tisztviselőbank igazgatója. Is
koláit a fővárosban járta, ugyanitt tett 
érettségit, majd 1907-ben a szinészaka-
démia növendéke lett. Közben mint ön
kéntes a hadsereg kötelékébe lépett, 
ahonnan 1918-ban főhadnagyi ranggal 
távozott. Ugyanakkor dr. Bárdos Artúr 
a Belvárosi Színházhoz szerződtette; itt 
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Toronyóra ütés Tóth Antal 

1918 május havában volt az első fel
lépte, báró Hatvány Lili „Nóé bárkája" 
című vígjátékában. Itt két évig műkö
dött, míg rövid ideig a Városligeti Szín
házban működő Uj Színház társulatá
nak tagja, 1921 január havában Sebes
tyén Gézánál játszik, onnan Beöthy 
László a Magyar Színházhoz szerződ
tette. 1928 szeptember óta ismét a Bei-
városi Színháznál működött. 

Toronyóra ütés-t a színpad világában 
lelógó acélrúdon érzékeltetnek, melyet va
lami alkalmas tárgygyal, pl. fakalapács
csal ütöget az ügyelő a hangulatnak 
megfelelően, aszerint, amint hajnali 
harangszót, vagy temetési, esti, stb. ha
rangszót kell reprodukálnia. Néha nem 
acélrudat, hanem üvegbúrát használnak, 
melyhez posztósvégü fadarabot ütöget
nek. 

„Tosca". Történeti dráma 5 felv. Irta: 
Sardou Victorien; ford. Makó Lajos, 
akinek igazgatása alatt a temesvári szín
társulat a „Fővárosi nyári színház" ne
vet viselt Budai Színkörben bemutatta 
1900 szept. 7.-én. (Vidéken bizonyára 
már előbb. A Nemzeti Színház azonban 
máig sem adta.) Főbb szereplők: Scar-
pia báró, rendönniníszter: Klenovics 
György; Mario Cavaradossi, festő: Pet-
hes Imre, Cesare Angelotti: Szabó; Flo-
ria Tosca: T. Hadrik Anna. — Op. fel
dolgozásban Puccini zenéjével az egész 
világot meghódította, de sehol sem olyan 
népszerű, mint nálunk. (Szövegét 3 felv. 
irta Luigi Illica és Giuseppe Giacosa, 
ford. Várady Sándor.) A M. Kir. Opera
ház bemutatta 1903 dec. 1. A címszere
pet, Tosca Floriát kreálta W. Kramraer 
Teréz, Cavaradossi Mario: Anthes Gy. 
báró Scarpia: Takáts Mihály, Angelotti 
Cesare: Komái Richárd, Sekrestyés: 
Hegedűs Ferenc, Spoletta: Gábor József, 
Sciarrone rendőr: Kárpát RezsŐ, börtön
őr: Szemere Árpád, pásztorfiú: Váradi 
Margit volt. Rendezte Alszeghy Kálmán, 
karnagy volt Mader Rezső. Azóta mind 
a három főszerepben a külföld nagy mű* 
vészei számtalanszor vendégszerepeltek, 
"ágy itt, mint a Városi Színház színpadán. 

r^Toscanini Arturo, a ma élő karnagyok 
legnagyobbja, sz. 1867-ben, Parmában. 

Mint zenekari hegedűs Rio de Janeiró-
ban „beugrott" Aidát vezényelni, döntÖ 
sikerrel. Milanóban városi zenekart szer
vezett s megteremtette a szimfonikus 
hangversenyeket; majd meghívták a vi
lághírű Scala operaház fő-zeneigazgató
jául, 1898—1907 és 1921—1929. itt mű
ködött, a közbeeső években pedig a new-
yorki Metropolitan Opera olasz előadá
sait vezette. Mint a new-yorki filharmó
nia igazgató karnagya, világhírű zene
karával 1930-ban európai hangverseny-
kőrútra indult; Budapesten máj. 25-étt 
és 26-án játszottak, (Egy év múlva mél
tatlanul belekeverték politikai botrány
ba). 1930 és 31. nyarán Bayreuthban a 
,.Parsifal"-t és a „Tannhauser"-t diri
gálta. A vi^ashingtoni Georgetoron-egye-
tém tiszteletbeli doktorrá avatta. 

Tóth Antal, jeles apaszinész, sz. 1838-
ban, Pesten. Fiatalkorában mint pékser 
géd dolgozott, de a hivatásérzete a szin-
padra szólította és színpadi működését 
1858 máj. 6.-án kezdte meg Pázmán Mi
hály színtársulatánál. Mint igazi őste
hetség hamarosan az elsők sorába ju
tott és a drámai jellem és apaszerepek
ben. Kiváló alakításokat nyújtott. Meg
fordult a vidék nagyobb színpadjain, 
1862-ben Aradon, 1868-ban Miskolcon 
működött, 1869 május 17.-én a Nemzeti 
Színházban vendégszerepelt, nagy siker
rel, a „Brankovics György" címszerepé
ben, de kóborló természete jobb szerette 
a vidéki színészet változatosságát és 
ugyanez évben megint Miskolcon szez'e-
pel. 1871-ben Kassán van, Latabár End
rénél, 1873—74-ben megint Miskolcon 
játszik. 1876-ban Sztupánál működik, 
Aradon. 1884 máj. 27-én mint vendég a 
Népszínházban lépett fel, Feledi Gáspár 
szerepében és ugyanez év szept. 10.-én 
már mint szerződött tag lép fel itt a 
„Huszárcsíny" Mogor szerepében. Most 
pár esztendőt tölt a Népszínháznál, de 
újra vidékre vágyik és a 1889—90-es 
esztendőket már a miskolci társulatnál 
tölti. 1895 okt. 10.-én ünnepelte a Város
ligeti színkörben 40 éves színészi jubi
leumát a „Cigány" címszerepében. Ek
kor Szabadkára szerződött és itt is ma
radt előbb Pesti Ihász Lajos, majd dr. 
Farkas Ferenc társulatánál, 1907 jan. 

— 365 — 



Tóth Aranka Tóth Ede 

^ 

13.-án bekövetkezett haláláig. A szabad-
Icai szinház előcsarnokából temették és 
dr. Farkas Ferenc mondott felette bú
csúztatót. Rajongásig szerette a színpa
dot, melytől nem tudott megválni, bár 
már évtizedekkel halála előtt nyugdíj-
képes lett volna. A szó legteljesebb ér
telmében a szinpad hivatásos papja volt 
utolsó leheletéig. Mindig mosolygó, csu
paszív, alacsony, zömök, karikalábú egyé
nisége a színpadon pillanatok alatt 
óriássá nőtt. Csodás orgánuma a ha
rang, orgona és menydörgés minden ská
láját befutotta, majd megríkatott, meg
remegtette, majd pedig homéri kacajra 
fakasztotta a nézőt. Kiválóbb alakításai: 
Brankovics György (címszerep), Quasi-
modo (címszerep). Aranykakas. (Daxl-
mayer), Egy görbe nap (Kraxel-
huber), Aranyparaszt (címszerep), Ci
gány (címszerep), Lear (címszerep), 
Coriolan (címszerep), Bánk bán (Petur 
és Tiborc), stb. A szabadkai, u. n. bajai 
temetőben dr. Farkas Ferenc színigaz
gató és társulatának kegyeletes áldozat
készsége emelt sírja fölé díszes emléket, 
1909 április havában. 

Tóth Aranka (aszódi),balett-táncosnő, 
sz. 1882 ápr. 8.-án, Budapesten. 9 éves 
kora óta az Operában tanult és 15 éves 
korában már szerződött tagja volt. Sze
repelt a legtöbb műsoron levő balettben. 
1925-ben nyugdíjba ment. 1922 óta Gle-
viczky Aurél felesége. 

Tóth Árpád, költÖ, sz. 1886-ban, Ara
don, megh. 1928 nov. 7.-én, Budapesten. 
Ifjúságát Debrecenben töltötte,édesapja, 
a hányatott életű, eredeti tehetségű ma
gyar szobrászművész mellett. Tanárnak 
készült, majd Debrecenben, később Bu
dapesten mint újságíró kereste kenye
rét. De szíve utolsó dobbanásáig költő 
volt. Végtelen műgonddal készült versei
ben egyszerűség és élet volt. Újszerű, 
egészen különös rávilágításokat adó ké
peket tudott találni. Uj frisseséget, új 
életerőt adott a magyar rímnek. Versei
ben egy finoman kultivált és nemes ma
gyar lélek nyilatkozott meg. Szinmű-
fordításai: „Az utahi lány", operett 3 
f. I r ta: Sidney Jones és Rubens Paul. 
Ford. Karinthy Frigyessel. Bem. 1920 

szept. 18. Király Szinház. — „Ivanov", 
színmű 3 felv. Irta: Csehov. Bem. 1923 
szept. 29. Vígszínház. —• „Cseresznyés
kert", színmű 4 felv. Irta: Csehov. Bem. 
1924 szept. 13. U. o, — „Nyu", dr. 3 felv. 
10 szakaszban. Ir ta: Dymov Oszip, Bem. 
1925 febr. 14. U. o. 

Tóth Béla, színész, sz. 1855 dec. 6-án, 
Abaujszántón, megh, 1895 jul. 23.-án, 
Miskolcon. Szinipályára lépett 1871 ápr. 
6.-án, Kétszery Józsefnél. Pályáján sok 
nélkülözés és munka árán igazgatósági-a 
küzdötte föl magát s mint ilyen, évekig 
működött változó szerencsével. Nagyobb 
téli állomásai: Székesfehérvár és Mis
kolc voltak. Az igazgatásról lemondva, 
az Orsz. Szinészegyesületnél ellenőri mi
nőségben nyert alkalmazást. 

Tóth Boriska, énekesnő, sz. 1899 jan. 
11-én, Budapesten. 1923 május havában 
lett színésznő, miután kitűnő eredmény
nyel fejezte be tanulmányait Rákosi 
Szidi szinészískolájában. 

Tóth Böske, színésznő, született 1900 
november 23.-án, Szolnokon, Rákosi 
Szidi sziniiskoiáját végezte, majd 
1918-ban Bródy Istvánnál (a Margit
szigeti Színházban) kezdte a pályát. 
1919-ben Beöthy László szerződtette a 
Király Színházhoz, itt a „János vítéz"-
ben és az „Utahi Iány"-ban volt szép 
sikere. Játszott a Magyar Színházban, 
majd a Renaissance Színházban is. De 
a kabarékban is szívesen látott vendég 
volt. Egy ideig a Belvárosi Színházban 
működött; itt is feltűnt előnyös megje
lenésével, decens játékával. 

Tóth Ede, színész, színműíró, sz. 1844 
okt. 14.-én, Putnokon, Gömör m., megh. 
1876 febr. 26.-án, Budapesten. Elemi is
koláit szülővárosában járta, a gimnáziu
mot Iglón végezte; itt gyenge bizonyít
ványt kapott, erre atyja Posner Károly 
pesti papírűzletébe adta. Két év múlva 
Sárospatakon tovább tanult. 1864 febr. 
8-án színész lett „Lantos" név alatt, Kis
várdán, Fehér Károlynál. Itt szinlap-
osztó is volt, játszott kisebb szerepeket. 
Tüi'te az éhséget, melyet hamar meg
szokott; dec. havában eljutott Rozs-
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hyóra, Kétszery Józsefhez. Ekkor atyja, 
ínint országos csavargót be akarta soroz-
tatni katonának, de nem vált be. Ezután 
Jár Putnokon, Kápolnán, Egerben, Jász-
kiséren. 1867-ben Nógrádban működött, 
mint vándorszínész, 1871-ben mint apa-
szinész Nóvák Györgynél és Aradi Gerő-
tiél (jun.) működött, de már aug. havá
ban Klein Sámuel szatmári társulatának 
tagja. Ez évben egybekelt Benedek Ve
ron színésznővel, (megh. 1893 okt. 23-án, 
Budapesten, 46 éves korában.) 1872—3-
ban Győrött volt, Lászy Vilmosnál. 1873-
ban Putnokon megkezdte irodalmi mű
ködését. Itt irta meg a „Falu rosszá"-t. 
(L. o.) Ennek a sikere eldöntötte to
vábbi sorsát. Feljött Pestre, itt a Nem
zeti Színház jelmeztári felügyelője lett. 
A Kisfaludy Társaság tagul választotta. 
ÍCitünő népszínmüve még a „Tolonc", 
(1876 jun. 26. Népszínház) „Kintornás 
család" (L. o.). Egyéb színműve:„Oltár 
előtt", 1879 febr, Debrecen. (Budai Szín
körben: 1881 szept. 15.) Putnoki szülő
házát 1880 jul. 11.-én emléktáblával je
lölték meg. 

Tóth Elek, színész, sz. 1873 szept. 27-
én, Cegléden. Középiskoláit a kecske
méti református kollégiumban vé
gezte, 1892-ben egyetemi hallgató 
és a színiakadémia növendéke, 1895-
ben a színiakadémia elvégzése után, 
Leszkay András aradi társulatánál kezdi 
pályáját. 96—7-ben a szabadkai, 97—^9-
ben a kecskeméti, 99—900-ban a debre
ceni, 901—2-ben a kecskémét—erdélyi 
társulatnál játszik, 902-től a nagyváradi 
színház drámai színésze és rendezője; 
1927-ben a kolozsvári, majd kolozsvár
nagyváradi, jelenleg a kolozsvári szín
ház színésze és rendezője. 

Tóth Elekné, színésznő, (Pokomy Po
gány Janka,) sz. 1873 március 20-án, 
Budapesten. Tízenötéves korában már 
a Népszínház növendéke. Az igaz
gatóság felismerve szép hangját, 
Erkel Elek által képezteti; 1891-ben 
Makó Lajos társulatához szerző
dik Szegedre, 94-ben Miskolcon, 96-
ban Szabadkán játszik, 97-től pedig a 
kecskeméti színház tagja; itt megy férj
hez Tóth Eekhez. 99—902-ig a kecske

méti, illetve erdélyi színházaknál műkö
dik, 902-ben Nagyváradra szerződik s 
azóta állandóan a nagyváradi színház 
tagja. 1922-ben Nagyvárad közönsége 
férjével, Tóth Elekkel 20 éves nagyvá
radi működésükért páratlan ünneplés
ben részesítik. 

Tóth Endre dr. ifj. színikritikus és 
ügyvéd, sz. 1902 aug. 10-én, Tekén. 1924 
óta foglalkozik irodalommal, 1929 óta 
pedig színibírálattal. „A magyar kultúra 
válsága" című és más irodalmi munkáit 
elismeréssel fogadta a sajtó és közön
ség. 

Tóth Ilonka, drámai színésznő, sz. 
1878 jun. 12.-én, Budapesten. Elvégezte 
a Színművészeti Akadémiát 1896-ban és 
Kassára szerződött. Mint ünnepelt drá
mai hősnő az ország legnagyobb színhá
zaiban játszott (Miskolc, Győr, Te
mesvár, Szabadka, Pécs, Debrecen, Po
zsony), legnagyobb síkerét elérte, mikor 
1900-ban Makó Lajos buda-temesvári 
társulatánál eljátszotta Eoxane-t a „Cy-
rano" első magyar előadásán, Budán. Ké
sőbb állandó vendége lett a budapesti 
Városligeti Színkörnek. Főbb szerepei: 
Júlia (Romeo), Claíre (Vasgyáros), 
Rózsi (Cigány), Desdemona (Othello), 
stfa. Klenovics György (L. o.) felesége 
volt, akitől utóbb elvált. 1921-ben nyug
díjaztatott. 

Tóth Imre, a Nemzeti Színház és a 
Színművészeti Akadémia igazgatója, sz. 
1857 november 29.-én, meghalt, 1928-
ban, Budapesten. Fia volt Tóth Jó
zsefnek, a nagynevű magyar szí
nésznek. Maga is a színészi pályára 
indult s 1873-ban a Színművésze
ti Akadémia növendéke lett. Tanuló évei
nek végeztével, 1876-ban a Nemzeti Szín
házhoz szerződtették. ElÖbb mint 
ügyelő dolgozott 1884-íg, ekkor alren-
dező, 1893 rendező, majd két évvel ké
sőbb főrendező lett. Ebben a minőségé
ben főszerepe volt a Nemzeti Színház 
klasszikus és modem műsorának szín
padra hozásában. Somló Sándor lemon
dása után, 1908-ban a Nemzeti Színház 
igazgatója lett. Az Ő igazgatása nagy 
jelentőségre jutott a színház történeté-
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ben. Paulay Ede halála óta a szhiház 
hanyatlásba jutott, jóakaratú, de gyen-
gekezü igazgatók alatt, meglazult a fe
gyelem, a műsor is alászállott színvona
lában, az előadások egyre vesztettek mű
vészi érték dolgában. Tóth Imre min
denekelőtt rendet csinált, fegyelmet te
remtett, felfrissítette a társulatot és a 
műsort s a színház alaposan kezdte visz-
szanyerni régi népszerűségét. Nagy gon
dot fordított a klasszikus műsorra, 
Shakespeare darabjait sorra felújította 
s az első Shakespeare-ciklust is ö ren
dezte. Emellett értékes modem műsort 
is teremtett. A könnyű fajsűlyú külföldi 
darabokat átengedte a nagy fejlődésre 
jutott és egyre szaporodó magánszínhá
zaknak s a modem drámairodalom mag
vasabb termékeit adatta elő. A magyar 
drámaírók legjavát is odavonzotta a 
Nemzeti Színházhoz, Móricz Zsigmond, 
Molnár Ferenc, Szomory Dezső, Lengyel 
Menyhért s más kiváló magyar írók da
rabjai szerepeltek a klasszikusok mel
lett legtöbbet a műsoron. Nyolc évi igaz
gatása alatt összesen 1226 estén adatott 
elő magyar darabokat s 645 estén kül
földi klasszikusokat. A közönség is 
visszaédesedett ezalatt a színház
hoz, minden szezonban akadt leg
alább egy-két nagy siker. Az 
előadások színvonala is emelkedett, 
a rendezés gondosabbá és művészi
ebbé vált. Az ő igazgatása alatt vált 
csak valóvá a színészi előadás modem, 
realisztikus módja: a páthoszos szava
lás helyett a természetes, közvetlen be
széd s a színészi eszközök egyszerűsö
dése. Ezt az előadásmódot, mely ma már 
mindenütt visszaszorította a régi sza
való modort, Tóth Imre segítette kifej
lődésében. A legújabb kor legkiválóbb 
színészeinek egész sora jutott alatta 
vezető szerephez: Gál Gyula, Pethes 
Imre, ódry Árpád, Rózsahegyi Kálmán, 
Horváth Jenő, a nők közül Ligeti Ju
liska, Váradi Aranka, Aczél Ilona, Kiss 
Irén s mások az ö támogatásával fejlesz
tették ki tehetségük teljességét. Bajor 
Gizit is ő szerződtette egyenesen a szini-
ákadémiáról, Hevesi Sándornak pedig 
először adott alkalmat rendezői hivatott-
ságának bizonyítására. 1916-ban lemon
dott igazgatói állásáról és a Színművé

szeti Akadémia igazgatója lett. Ugyan
abban az évben ünnepelték meg nagy 
dísszel színművészeti pályájának 40 éves 
jubileumát, 1917-ben pedig udvari taná
csossá nevezte ki a király. A szinészok-
tatás terén is nagy érdemeket szerzett. 
Pályája a modem magyar színművészet 
egyik legjelentősebb fejezete. 

(Schöpfün Aladár.) 
Tóth István, úttörő színész, sz. 1792-

ben, megh. 1867 máj. 2.-án, Pesten. 
1833-ban a budai színház tagja. Szigli
geti írja róla, hogy csinos, gavallér em
ber volt, de öregségére elnyomorodott, 
a Nemzeti Színház tagjai tartották. A 
szegények házában halt meg. Jámbor, 
szelíd ember volt, kit késő vénségében is 
Pistá-nak szólítottak. Amellett jó szí
nész, — a budaiak Egressyje — benső
séggel játszott, csak az volt a hibája, 
hogy mindig többet beszélt, mint sze
repe szerint kellett volna, különösen mi
kor ki kellett mennie a színpadról. Neje: 
Gabrielí Borbála. 

Tóth Jenő, szinész (cs. n. Szabados), 
sz. 1835-ben, Nagybányán, megh. 1900 
máj. 21.-én, Marosvásárhelyen. Színésszé 
lett Latabár Endrénél, 1853 máj. 1.-én. 
Működött Molnár Györgynél, Budán, 
Szabadkán. Mint korának egyik kiváló 
jellemszinésze, különösen hősi szerepek
ben vívott ki elismerést. 1880-ban Kő-
szeghy Endre, 1881-ben Gáspár Jenő és 
Bánfalvy Béla tagja, 1884-ben Szilágyi 
Bélánál, 1887-ben Pesti Ihász Lajosnál 
találjuk, akivel társigazgató volt. A nép
színművekben is jeleskedett. E nemben 
főbb szerepei voltak: Göndör Sándor, 
Csikós, Parlagi Jancsi, Csillag őrmester, 
stb. — Nővére: T. Gizella, színésznő. 
(Lásd: Eőry P. Gusztávné.) Neje: Kur
dilla Berta, színésznő, sz. 1857-ben, Ma
rosvásárhelyen, megh. 1899 nyarán, u. 
o. Szinipályára lépett: 1882 jan. 1.-én. 
(Első neje: Ámon Irén, nem volt szí
nésznő.) 

Tóth József, szinész, a Nemzeti Szín
ház művésze, sz. Szenteáfen, 1823 július 
5-én, megh. Pesten, 1870 márc. 1-én. Is
koláit szülővárosában, majd Hódmező
vásárhelyen, Kecskeméten és Pesten vé
gezte, A szinipálya iránti vágyat egy 
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Tóth József 

iskolai jutalmul kapott könyv — Vol
taire „Tancréd"-je — ébresztette fel 
benne. Ettől kezdve lelkes látogatója lett 
a színháznak s iskolái végeztével •— 
1841-ben szinész lett. A szinipályán né
hány év alatt olyan előhaladást tanúsí
tott, hogy már 1847 július 11—15 és 
26.-án vendégszerepelt a Nemzeti Szín
házban, még pedig Don Jose, Moór Fe
renc és Shylock szerepében s e nehéz 
feladatokat — szép sikerrel oldotta meg. 
E sikeres vendégjátékok eredményeké
pen 1851-ben a Nemzeti Színházhoz szer
ződtették, ahol mint szerződött tag 1851 
április 6.-án lépett fel először a „Rab" 
című népszínmű Poplavetz szerepében. 
Eleinte kisebb szerepekben játszatták s 
már vekben is megmutatta rendkívüli 
tehetségét. Fáncsy halála után azonban 
— 1854-ben, Ő vette át annak szerepeit. 
Szerepkörét illetőleg felölelte az intri-
kum, a pedáns komikum egész területét 
s feljutott a tragikus jellemszerepek 
csúcspontjára. Az intrikumban azonban 
egyéniségénél fogva nem a Fáncsy-féle 
sima és finom iskolához tartozott. 
Fáncsy Lajos — a „született diplomata" 
— maga volt a megtestesült finomság és 
elegancia, ami Tóth József kemény és 
szikár egyéniségéből teljesen hiányzott. 
Benne inkább erő volt, mint finomság. 
Ö a durva, nyers intrikumra termett, 
amit előtte Fánesyval szemben a nagy 
Megyeri képviselt. Különböző egyénisé
geiknél fogva — bár egyazon szerepkör
ben működtek — játék-stilusuk is me
rőben különbözött egymástól. Fáncsy, 
ha intrikust játszott, maszkban és já
tékban inkább rejtegetni igyekezett az 
alak gazemberes vonásait s inkább csak 
sejdíteni engedte azokat; ezzel szemben 
Tóth József gazemberei külső és belső 
megnyilvánulásban nyíltan magukon vi
selték a lelki bélyeget, A finom és elő
kelő Fáncsy ezért ragyogtatta leginkább 
rendkívüli tehetségét a sima Biberach-
ban s a képmutató Tartuffe-ban, míg a 
darabos Tóth, bár az említett két szere
pet is játszotta, a Jágo-féle intrikus sze
repekben tűnt ki leginkább. Humora és 
jellemző ereje révén sok genre-alakot is 
játszott s ezekben még általánosabb tet
szést aratott. Egyik-másik intrikus sze
repében találtak néha kifogásolni valót 

(különösen némi vontatottságot beszé
dében), de mint genre-szinész, szorosab
ban: mint pedáns komikus ellenállhatat
lan hatású volt. Ilyenfajta szerepeiben 
kritikusai sem találtak kivetni valót. 
Ami Szigeti József volt a joviális humor 
terén, ugyanazt a szinvonalat jelentette 
Tóth József a pedáns komikumban. 
Szegfű Tivadar (a „Mama")» Kardos 
(Régi pénzek), John inas (Angolosan), 
a versfaragó (Aesopus) stb. stb. voltak 
e téren kiváló szerepei. Tóth József volt 
az első magyar szinész, aki Angliába 
ment tanulmányútra, hogy Shakes
peare-t eredetiben láthassa. E tanul
mányútról, mely az 1856-ik esztendő 
végére s a következő év elejére esett, a 
„Magyar Sajtó" c. lap hasábjain számolt 
be hosszú cikksorozatban. Valószínűleg 
e tanulmányúton kapott kedvet a ma
gyar színpadon akkor gazdátlanul álló 
„Ill-ik Rikhárd" címszerepéhez, melyet 
1859 okt. 24.-én játszott először a Nem
zeti Színházban. Ez a szerep jelentette 
magasra ívelő pályáján a zenithet. Ez és 
a többi nagy klasszikus szerep, Macbeth, 
XlV-ik Lajos, Wolsey bíboros, Cassius, 
Harpagon stb. stb., melyeket szintén ki
váló ábrázoló erővel és rendkívüli hatás
sal játszott. E nagyszabású jellem-ala
kok ábrázolásához minden művészi esz
köze megvolt. Mestere volt a színpadi 
beszédnek s a mimikának egyaránt. Arc
játékával némán is ki tudta fejezni 
mindazt, amit szerepe szerint szóval is 
el kellett mondania. Bírta a gúny, a pát-
hosz s a humor hangjait; tudott félel
met, borzadályt kelteni, de tudott nevet
tetni is. Egy szóval nagy skálájú szinész 
volt és nevét méltán emlegetik legna-
gyobbjaink között. Csak művészetének 
és családjának élt. 1846-ban nőül vette 
Kovácsy Máriát, akitől három fia s egy 
leánya született. Fiai közül az egyik köz
ségi jegyző, a másik református lelkész, 
a harmadik (Tóth Imre) szinész, majd 
rendező s végül a Nemzeti Színház igaz
gatója lett. De nemcsak a családi élet
ben, hanem a szini-iskolában is igyeke
zett, mint drámai tanár utódokat ne
velni. Megpróbálkozott továbbá a dráma
írással is, de nem sok szerencsével. Ere
deti művei: „Az orgazda", népszínmű, 
(Első előadása: 1852 aug. 14. Nemzeti 
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Színház) „A jámbor vincellér", népszín
mű. (Előad. 1856 szept. 18. Nemzeti 
Színház.) Azonkívül nagy szorgalommal 
tanulta az idegen nyelveket, különösen 
az angolt s ebbeli tudását mint fordító 
érvényesítette. Fordításai: „A veronai 
két nemes" Shakespeare-től (1855 aug. 
31. Nemzeti Színház); „A velenczei kal
már" (1855); „Fehér és piros rózsa" 
Shakespeare VI. Henrik-jéböl (1855 dec. 
1. Nemzeti Színház); „Judíth és Holo-
femes",Hebbel-től (1856 szept. 15. Nem
zeti Színház); „Pénzkírály", szinmíí 
Taylor Tom, (1860 szept. 6. Nemzeti 
Színház); „Ha te úgy, én is úgy", vígj. 
Barrier-töl; „KöszÖrületlen gyémánt" 
John I. Bukston-tól (1861 aug. 23); „Ri-
chelieu", Bulwer-töl (1863 május 20.). 
A 60-as évtized vége felé gégesorva
dásba esett, de ameddig csak tudott, be
tegen is játszott és tanított. Az utcán 
szitaszerű szájkosarat hordott, hogy a 
portól megóvja beteg légzőszervét. De 
hiábavaló volt az. Nem segített rajta az 
olaszországi levegÖ-kúra sem. Állapota 
egyre aggasztóbb lett s a különben ma
gabíró ember 47 éves korában meghalt. 
Nem a szív, nem az érzelem művésze 
volt, hanem a magasrendű értelemé. A 
magyar színpadon Egressy Gábor után 
ő volt a legnagyobb gondolkozó s bár 
írói készsége nem volt oly gazdag, mint 
amazé, színészi gondolatait, Ötleteit gon
dosan félj egy ezgette. Jegyzetei között 
megtalálták sírfeliratát is, amit beteg
sége alatt előre elkészített magának. 
„Nézzétek! Az álmot játszom" — mond 
a felirat, amiből mindenki kiolvashatja 
e nagy színész hitvallását az Örökéletröl 
s a lélek halhatatlanságáról. Szülőházát 
Szentes városa 1885-ben emléktáblával 
jelölte meg s 1909 április 12.-én a „Pe
tőfi szállodá"-ba épített szentesi szín
házat Tóth József-színháznak nevezték 
el. (Pataki József.) 

Tóth József dr, polgármester, a kis
kunfélegyházai szinpártoló egyesület el
nöke (alakult 1931-ben). A magyar szí
nészet lelkes híve és az ő nemes munkál
kodásának köszönhető, hogy a színészet 
Kiskunfélegyházán a közeljövőben új, 
modem, állandó jellegű szính^helyisé-
get kap. 

Tóth Kálmán, kÖltŐ, szerkesztő, sz. 
1831 márc. 30.-án, Baján, megh. 1881 
febr. 3-án, Budapesten. Baján jár t gim
náziumba, a bölcseletet Pécsett hall
gatta. 1851-ben Pesten telepedett le és 
itt kizárólag az irodalomnak élt. Szín
müvei: „Puszták rózsája", színmű 3 sza
kaszban. 1850. „Az utolsó Zách", dr. 4. 
felv. 1858 márc. 27. Nemzeti Színház. 
„A harmadik magyar király", dr. 5 felv. 
Bem. 1860 jun. 18. U. o. „Egy királyné", 
dr. 4 felv. A M. Tud. Akadémia által 100 
arannyal jutalmazott pályamű. Bem. 
1860 dec. 17. U. o. „Dobó Katica", tört. 
népsz. 3 felv. 1862. U. o. „A király háza
sodik", vj. 3 felv. (L. 0.) „Nők az alkot
mányban", vj. 3 felv. 1871 febr. 24. U. 
o. „Az Ördög párnája", népsz. 3 felv. 
Zen. AUaga Gézától. Bem. 1875 okt. 22. 
Népszínház. Neje: Majthényí Flóra, 
írónő (L. o.). Fia: T. Béla, híres író. 

Tóth László, író és hírlapíró, sz. 1889 
dec. 22.-én, Budapesten. Egyetemi tanul
mányait Budapesten, Jénában és Párizs
ban végezte. A budapesti Pázmány Tu
domány Egyetemen 1922-ben jogi dok
torrá avatták. Az ifjúsági közéletben te
vékeny részt vett, elnöke volt az Egye
temi Körnek, a pécsi diákkongresszus
nak, vezető tagja a Joghallgatók Tudo
mányos Egyesületének és a Szent Imre-
Körnek. Előbb ügyvédjelölti gyakorlatot 
folytatott, majd teljesen az újságírói pá
lyára lépett. Az újságírást mint a Buda
pesti Hírlap párizsi levelezője kezdte 
meg, 1913-ban, később az Esti Újságnál, 
a 8 Órai Újságnál és a Pesti Hírlapnál 
dolgozott, majd a Budapesti Hirlap poli
tikai rovatvezetője lett. Változatos poli
tikai szereplés után a „8 órai Újság** 
felelős szerkesztője lett. Az új
ságírói társadalmi életben tevékeny 
részt vett, a Magyar Újságírók Egyesü
letének főtitkára volt, majd a Fegyelmi 
Tanács elnöke lett; alelnöke az Újság
írók Kórház és Szanatórium Egyesüle
tének, 1929-tÖl pedig az Országos Páz
mány Egyesület főtitkára. Szépirodalmi 
dolgozatai 1907 óta jelentek meg külön
böző lapokban, önállóan megjelent köny
vei: „Versek", (1922. Pallas-kiadás), 
„Májusfa", verses színjáték (1922. Pal
las-kiadás), amelyet a Nemzeti 
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Tóth Lőrinc Tóváry Antal 

Színház mutatott be, 1923 marc. 9-en. 
Publicisztikai irásai ezidöazennt a Nem
zeti Újságban jelennek meg. Szignuma: 
— thl —. 

Tóth Lőrinc, kúriai tanácsehiök, a Fő
rendiház tagja, költő, sz. 1814 dec. 17.-
én, Komáromban, megh. 1903 márc. 
17,-én, Budapesten. Komáromban jár t 
gimnáziumba, majd Pozsonyban és Pes
ten jogot hallgatott. Már 18 éves korá
ban jelentékeny szerepet játszott az iro
dalmi életben. Színmüvei: „Átok", drá
mai költemény előjátékkal 3 szakaszban. 
Az Akadémia által kitüntetve. Előadták 
Budán, 1835-ben. „Vatha", tört. dr. 4 
felv. 1836. Pest. „Ekebontó Borbála", 
szomj. 4 f. Budán, 1836 márc. 19-én, 
adták elő. (Akadémia által kitüntetve.) 
„Az atyátlan", szomj. 5 felv. 1839. (Ki
tüntetve.) „Eonow Ágnes", tört. dr. 3 
szakaszban. „Alkonyatkor", boh. 3 felv. 
,.Hunyadi László", tört. szomj. 5 felv. 
Buda, 1839. Az Akadémia által 100 
arany jutalmat nyert. A Nemzeti Szín
házban többször játszották. Ebből ké
szítette később Egressy Béni Erkel Fe
renccel hasonló című operáját. „A kény
telen király", vj. 2 felv. 1839 nov. 1. 
Pesten. „A méreg", vj. 2 felv. versekben 
(1886).— Szinműfordításai: „Rágalom 
iskolája", vj. 5 f. I r ta : Seridan-Brins-
ley Richárd. Bem. 1839 márc. 1. Pesten. 

Tóth Sári, (csáfordi), a kolozsvári 
Nemzeti Színház primadonnája, 1913-tól 
1918-ig,) sz. Budapesten, hol atyja Ár
pád, a M. Nemzeti Múzeum titkára volt. 
Faragó Aladámé és Thomán Istvánnc, 
utóbb dr. Lajtha László tanítványa. Első 
szii^)adi kísérletére (Parasztbecsület: 
Santuzza) már szerződést kapott; operai 
szerepei: Gertrudis királyné (Bánk 
bán), Carmen, Mignon, Senta (Bolygó 
hollandi), Azucena (Troubadour), Urica 
(Álarcos bál). Suzuki (Pillangó kisasz-

. szony), Marinka (Eladott menyasz-
szony), Mallika (Lakmé), Cipra (Ci
gánybáró) és számos operett-főszerep 
kreálója volt, míg mint pókakeresztúri 
dr. Székely Gábomé budapesti fogorvos 
neje le nem lépett a színpadról. Azóta 
egy-egy hangversenyen s a rádióba éne
kel. 

Tóth Soma, komikus, később táncmű
vész, sz. 1830-ban, Megyaszón, Zemplén 
m., megh. 1886 máj. 27.-én, Szilágysom
lyón. 1846-ban Aradon működött. 1862 
ápr. havában mint a Nemzeti Színház 
tagja a Pesti Himök-re mondott rögtön
zéseért 48 órai fogságra ítélték. 1863 
máj. 4.-én fellépett a Budai Színkörben, 
a „Legjobb az egyenes út" c. vj-ban. 
1866—1870-ben Miskolcon, 1871-ben 
Kassán játszott. 1872 márc. 24.-én a 
Nemzeti Színházban vendégszerepelt, a 
„Violá"-ban, mint Peti cigány. 1873-ban 
daltársulatot vezetett, majd újra vidéki 
szerződést vállalt. Molnár György így 
jellemezte: „Szép ember volt, kicsiny, 
olyan magyar bors, kedves fűszer a szín
padon; jó komikus volt és kitűnő táncos, 
híres magyar lejtő. Valóságos művészet
tel tudott fütyülni." — Első neje; So
mogyi Hermín, színésznő, színpadra lé
pett; 1862 nov. 10.-én. Második neje: 
Szentpétery Zsigmond Özvegye, kivel 
1860 j ul. végén léi)ett házasságra. 
(Lásd: „Napkelet", 1860. 509. old.) 

Tóthfalussy (Mácsik) Gusztáv, szí
nész, sz. 1838-ban, Tótfalun, Szabolcs m. 
1858-ban lépett a szinipályára, Havi 
Mihály és Hegedűs Lajos egyesített tár
sulatánál. Megfordul Kolozsvárott, Ara
don, Győrött, stb. 1883 okt. 10-től a M. 
Kir. Operaház karénekese. 1910 dec. vé
gén visszavonult. Operai működése alatt 
soha egyetlen előadást nem mulasztott 
el. 

Tóthi Dorka, igazabban: Borka, (Bor
bála) a „Peleskei nótárius"-ban előfor
duló boszorkány voltaképen élő személy 
volt: férjezett Sárosi Jánosné. 1730 
febr. 16.-án bűnvádi eljárást indítottak 
ellene boszorkánysággal vádolva, ezért 
1730 máj. 5.-én hajnalban máglyatűzi-e 
ítélték. (Lásd: „Pesti Napló", 1903 febr. 
25. — 1 7 . old.) 

Továbbfutó szerződés. így hívják szi-
nésznyelven azon szerződéseket, amelye
ket egy évnél hosszabb lejárattal kötnek 
meg. (V. ö. Szerződés.) 

Tóváry Antal, színigazgató, sz. 1870 
május 13.-án, Jánoshalmán, megh. 1924 
június 24.-én, Nagytétényben. Szinipá-
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Tóvölgyi Vitályos Béla Tőkés Emília 

lyára lepett 1892-lben. Mint jóhangú ba
ritonista kezdte a pályát, több kisebb-
nagyobb társulatnál működött, majd 
színigazgató lett és éveken át az egész 
országot bejárta. Neje: Földvári Mária, 
színésznő, sz. 1865 jan. 23.-án, Lajosko
máromban. Színipályára lépett 1878-ban, 
mint 13 éves kislány, Keresztély 
János gyermektársulatánál, később mint 
a vidék egyik legjobb komikája, 
sikerrel működött. Gyermekei: Mar
git és Béla (ikrek), születtek 1892 nov. 
18-án, Mezőkövesden. Harmadik: Pál, sz. 
1899 jan. 25-én, Jászkiséren. 1923 máj. 
havában lépett a pályára. 

Tóvölgyi (Vitályos) Béla, színész, sz. 
1850 dec. 24.-én, Felsöcsemáton, Erdély
ben, megh. 1923 máj. 29.-én, Szegeden. 
Pár évig színigazgató is volt. Kolozsvá
rott élt, mint nyugdíjas <1908 jan. 1.). 
Kiváló epizódísta volt. Krecsányí Ignác-
nál sokáig működött. Neje: Dobay Erzsi, 
színésznő, megh. 1905 szept. 2.-án, Ko
lozsvárott. 

Tóvölgyi (Mészáros) Margit, színész
nő, sz. 1875 jun. 2.-án, Liptószentmikló-
son. Mint szinészgyermek korán kezdett 
játszani, nevelőapja: Tóvári Béla társu
latánál. 15 éves korában felkerül az 
Orsz. Színművészeti Akadémiára. Innen 
viszi el Krecsányí Ignác mielőtt végzett 
volna, az alig 18 éves lányt, a buda-te-
mesvári-pozsonyi színházakhoz, hősnő
nek. Budán legnagyob sikere az „Orle-
ans-i szűz"-ben volt, melyet Krecsányí 
Komor Gyulával egyenesen az Ő szá
mára fordíttatott le. Kiválóbb szerepei 
Shakespeare női alakjain kívül: Elektra, 
Éva, Tosca, Fedora, Magdolna, Szécsi 
Mária, stb. Nálunk ő volt az első, női 
Sasfiók és az első női színházi bíró. Í904-
ben nagy sikerrel vendégszerepelt a 
Nemzeti Színházban, a „Stuart Máriá"-
ban és a „Vörös talár"-ban, — pár évvel 
később pedig Évát játszotta az „Ember 
tragédiaja"-ban. tfátszott még Áradon, 
Kolozsvárott, végre Szegeden, ahol férj
hez ment a háború alatt. Vitéz Szom
bathelyi Béla alezredes Özvegye. 

Tőkés Anna, színésznő, sz. 1904-ben, 
Marosvásárhelyen, hol atyja gazdag bú
torkereskedő volt. Előbb szülővárosába?! 

játszik, innen Temesvárra, azután pedig 
Aradra szerződik. 1924-ben a fővárosban 
a „Csodaszarvas" Stella szerepében mu
tatkozik be és fellépése olyan sikerrel 
járt, hogy a Nemzeti Színház tagjául 
szerződtette (1925. VIII. 25.). Első fel
lépése a „Solness építőmester"-ben volt. 
Wangel Hildát, Ibsen darabjának ezt a 
szimbolisztikus figuráját ösztönös tehet
ségének minden megnyilvánulásával je
lenítette meg, grandiózusán. Bemutatko
zása után hat hónapig Beregi Oszkárral 
turnézott Amerikában és visszatérve, a 
Nemzeti Színház elsőrendű tagjai közé 
került értékes és tehetséges alakításai
val. Egy évig a Magyar Színház tagja 
volt; 1929-ben újra visszaszerződött a 
Nemzeti Színházhoz. Szerepei: Éva 
(Ember tragédiája), Viola (Fehér 
szarvas), Ophélia (Hamlet), Dili (Ocs-
kay brig.), Rózsi (A cigány), Regina 
(Kisértetek), Izméne (Antigoné), Anna 
(Hotel Imperíal), Germain (Vetélytár
sak), stb. Fellépett még a Vígszínház
ban is, Csehov „Cseresznyéskert"-jében 
és a Fővárosi Operett Színház az „Utolsó 
Verebély-lány" című operett prima
donna-szerepében. — 1931. jan. 22-én 
férjhez ment dr. Temesváry Ernőhöz. 

Tőkés Kmilia, színésznő, sz. 1835 márc, 
2.-án, Debrecenben, előícelő családból, 
megh. 1911 máj. elején, u. o. Az ötvenes 
évek elején, 16 éves korában, lépett a 
színpadra, Csabay Pálnál, egy év múlva, 
1854 okt. 15.-én a Nemzeti Színház ven
dége volt a „Zsidó" c. népszínműben. 
Mesés szépségének s ezüst csengésű 
hangjának köszönhette nagy népszerű
ségét. Néhány évig a debreceni közönség 
becézett kedvence volt, később Kolozs
várott, Aradon, Kassán és Pesten ünne
pelték. Legutoljára éveken át Csóka 
Sándor színigazgatónál működött és az 
1884-ik év nyarán a budai közönség is 
nagy szeretetével tüntette ki. Pályafutá
sát mint naiva kezdte, később néhány 
évig, mikor a régi népszínmű fénykorát 
élte, népszínműénekesnő lett és mint 
ilyen 1854-ben Bécsben is vendégszere
pelt egy magyar színtársulatnál, ahol 
szépségével és dalaival a bécsi közönsé
get is meghódította. Később társalgási 
színésznővé lett és Prielle Coraélia mel-
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Tömegjelenet Török Ii-ma 

lett őt ismerték el, mint legjobb „Kamé-
liás hölgy"-et, aminthogy Sardoués ifj. 
Dumas nőalakjainak ő volt vidéken leg
hivatottabb megszólaltatója. 1890 márc. 
havában a „Napamasszony"-ban volt 
utolsó fellépte, utána Debrecenben tele
pedett ie. Mándoky Béla búcsúztatta. 

(Erődi Jenő.) 
Tömegjelenet. A színpadon lévő sta

tiszták együttes játéka oly esetekben, 
amikor a dráma cselekménye a tömegek 
szerepeltetését kivan ja. Ez az együttes 
játék a „tömeg", vagyis a statiszták 
színészi akciója. . . A tömegjelenetnek 
nagy fontossága van különösen a tragé
diákban, nagy személyzetű történelmi 
darabokban. A T. inszcenálója a rendező, 
aki ezzel legtöbbször bizonyos drámai 
helyzetek vagy feszültségek megoldá
sát és kiépítését festi alá. Reinhardt a 
tökéletességig fokozta a tömegjelenetek 
színészi értékét; Stanislavszki harmoni
kusan beolvasztotta az együttesbe, úgy
hogy a statiszták itt szerep nélküli szí
nészek, akiknek produktivitásáról ép úgy 
meg vagyunk győződve, mint az aktorolc 
művészi játékáról. A meiningeni szín
társulat tömegjelenetei, tömeghatásai 
még napjainkban is számottevő sikere
ket könyveltek el. Goethe „Fausf'-jában, 
Schiller „Haramiák", „Don Carlos", 
„Wallenstein"-jében, „Az ember tragé-
diájá"-ban vannak fontos tömegjelene
tek, amelyek úgy egybevetve, mint Qgyé-
nenkint a természetesség és képszerü-
ség látszatával hatnak. Shakespeare-
darabok rendezésének sarkalatos fel
adata a T. kifogástalan megoldása. 
„Bánk-bán" II. és V. felvonása, Madách 
remekmüvének athéni, párizsi, londoni 
képei a szereplők játékával egybehangzó 
és azt kiegészítő T. nélkül el sem képzel
hető. (V. ö.: Jelenet, Vakjelenet, Vég
jelenet, Zárójelenet.) (Zólyomi Jenő.) 

„Tömni a házat". Tipikus színházi ki
fejezés, amelyet akkor használnak, ha a 
színház üres nézőterét az igazgatóság 
kénytelen szabadj egyesekkel (potyaje
gyesekkel) benépesíteni. (V. ö. „Vatta 
zott ház".) 

Tömörkény István, író, sz. 1866 dec, 
23.-án, Cegléden, megh. 1917 ápr. 24.-én, 

Szegeden. (Eredeti családneveSteingass-
ner volt.) Szegeden és Makón végezte is
koláit, azután gyógyszerész volt, majd 
később szegedi újságok belső munka
társa. Budapesti napilapok is állandóan 
közölték tárcanovelláit. Tömörkény, aki 
régebben könyvtárosa, legutóbb igazga
tója volt a szegedi Somogyi-könyvtárnak 
és a városi múzeumnak, magyar nyelvé
szettel, néprajzzal és régészettel is fog
lalkozott. Költő volt, vérbeli költő és mű
vész, aki érezte az Alföld népének szív
dobbanását, a barna magyar rög illatát, 
íi magyar szó tiszta, nemes csengését. 
Meleg és mély humor lakozott benne, 
becsületes, jó magyar humor, amely 
nem vet lángot, csak parázsosan izzik. 
Gárdonyi Géza mellett megérdemelt nép
szerűséget szerzett a magyar nép valódi 
lelkét tükröző írásaival. Színműve: 
„Barlanglakók", életkép 1 felv. Bem. 
1913 jan. 22. Nemzeti Színház. 

Török Gábor, Az aradi színészet lelkes 
pártfogója volt, 1849.-ben nagy áldoza
tot hozott a helyi magyar színészet meg
teremtéséért. 

Török Irma, színésznő, sz. 1875 márc. 
13.-án, Temesvárott. A Színiakadémia el
végzése után, 1893-ban Paulay Ede a 
Nemzeti Színházhoz szerződtette. Már 
első fellépése a „Proletárok"-ban, oly 
sikerrel járt, hogy nevét csakhamar az 
elsők sorában emlegették. Meleg érzés, 
természetes beszéd, minden érzelem ki
fejezésére alkalmas játék jellem.zi szín
padi szereplését, melynek legjellegzete
sebb vonása, hogy szerepeit lelkileg át
élte. Az igazi élet művészetét állította 
a közönség elé és az új iskola híveként 
a deklamáció segítőeszközeitől ment já
tékával ösztönös, igaz bensőséggel szólal
tatta meg alakjait az Egértől az Elekt
ráig (Hofmansthal), a klasszikus 
Shakespeare darabokban épúgy, mint a 
francia társadalmi színmüvekben vagy 
akár Herczeg Ferenc „Dolovai nábobjá"-
ban. Keglevích gróf, a Nemzeti Színház 
intendánsa, a párizsi világkiállítás alkal
mával színházi tanulmányútra küldte; 
1900-ban Londonban ő képviselte a ma
gyar drámai szinművészetet, amikoris 
egy fényes hangverseny keretében ci-
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Török István Török Zsigmond 

» 

gányzene kísérettel szavalt magyar köl
teményeket és nagy sikert aratott a leg
előkelőbb angol közönség elÖtt. A világ
háború kitörésekor nyugalomba vonult 
és rövidesen rá kinevezték a Nranzeti 
Szinház örökös tagjává. 1910 óta neje 
karancsberényi Berényi János grófnak, 

Török István, komikus szinész, utolsó 
életidejében Latabár Endre szinigazgatő 
titkára, meghalt 1865 máj. havában. 
Szegeden. Ama szerencsétlen Török-csa-
lád&l származott, melynek majd mind
egyik férfitagja Öngyilkossággal vetett 
véget életének. Szűk körülmények kö
zött, betegsége alatt jólelkű emberek se
gélyezték és tisztességes temetéséről is 
gondoskodtak. („Fővárosi Lapok", 1865 
máj. 18. A „Szegedi Híradó" nyomán.) 

Török Károly, szinész, sz. 1843-ban, 
Kolozsvárott. 1860 ápr. havában FoUi-
nusz Jánosnál lépett a szinipályára, szü
lővárosában, ahol 1888 febr. 17.-én ju-
büált, a „Griseldis" öreg szénégető sze
repében. 1909 ápr. 13.-án ismét jubilált, 
a „Csikós"-ban. Neje: Trojanovits Amá
lia, színésznő. (Győrffy Antal színigaz
gató nevelt leánya.) 

Török Magdolna, úttörő színésznő. Ke
lemen László első magyar színigazgató 
társulatánál. (Az igazgató édesanyjá
nak nővére volt.) 1792 május 5.-én ját
szott először a „Talált gyermek" c. 5 fel
vonásos vígjátékban. Havi fizetése 20 
frt. volt. Később Várady Mihály (L. o.) 
színész felesége lett. 

Török Miklós, szinész, sz. 1848-ban, 
Nagyenyeden, •— megh. 1887 aug. 30.-
án, u. o. Szinipályára lépett 1864-ben. 
1880-ban Mándoky Bélánál (3 évig), 
1885-ben Jakab Lajosnál, 1886-ban Dít-
rói Mórnál működött. — Neje: Szakáll 
Róza, kiváló színésznő, sz. 1849-ben, 
Debrecenben. — 1861 nov. 20.-án. Resz-
ler Istvánnál lépett a szinipályára. 1866-
ban Aradon, 1867 nyarán Nagyváradon 
játszott. Ez időben már elismert vidéki 
színésznő volt, űgy^ hogy a Nemzeti 
Színház is meghívta vendégszereplésre 
(1870 dec. 21. „Az elkényeztetett férj" 
és „Tűz a zárdában" c. 1 felvonásosok-

ban.) 1871-ben Debrecenbe hívták. Ez 
év jun. 10.-én a Budai Színkör vendége 
(Frou-frou). 1872 nov. 5.-én férjhez 
ment T. M.-hoz, Debrecenben. 1875 
szept. 24.-én bemutatkozott a kolozsvári 
színpadon, a „Delilá"-ban. 1900 ápr. 
9.-én Szegeden a „Rang és mód"-ban 
mint Erzsébet elbúcsúzott a szinipályá-
tól. 

Török Rezső, színműíró, sz. 1895-ben, 
Budapesten. Előbb hivatalnok volt, majd 
vidéken színészkedett, rövid ideig. 1915-
ben bevonult katonának, azután kabarék 
részére kezdett írni. Egész estét betöltő 
színdarabjai: „Juhászlegény, szegény 
juhászlegény", énekes játék 3 felv. 
Társsz.: Magyar László. Bem. 1925 febr. 
6. Városi Szinház. „Borcsa Ameriká
ban", zenés játék 3 felv. 6 képben. Társ
szerző: Emőd Tamás. Bem. 1927 jun. 10. 
Budai Színkör. 100-adszor: 1927 szept. 
16. „A meztelen ember", színmű 3 felv. 
Bem. 1928 ápr. 13. Belvárosi Szinház. — 
„Ida regénye", vj. 3 felv. Irta: Gárdonyi 
Géza. Társsz.: Emőd Tamás. Bem. 1928 
dec. 29. Magyar Szinház. 50-edszer: 1929 
márc 8. — „Két lány az uccán", vj. 3 
felv. 5 képben. Társsz.: Emőd Tamás. 
Bem. 1929 szept. 7. Vígszínház. „Hu
szárfogás", operett 3 felv. Társsz.: Har-
math Imre. Zen szerz. Vincze Zsigmond. 
Bem. 1930 ápr. 4. Fővárosi Operett Szín
ház. „A harapós férj", zenés vj. 3 felv. 
Társz.: Emőd Tamás. Bem. 1931IV. 20. 
U. ott. 

Török Zsigmond, szinész, mint mű
kedvelő 1848 febr. havában fellépett a 
Nemzeti Színházban, a „Farsangi isko-
lá"-ban. (Lásd: „Életképek", 1848. 6. 
szám.) 1853 jul. 8-án újra vendégszere
pelt itt, ekkor „Az élet színfalai" c. vj. 
Bois-joli szerepében mutatkozott be. — 
A „Hölgyfutár" 1859 jul. 30-íkí száma 
arról értesül (744. old.), hogy Kassán 
szinigazgatásba fogott. Később hites 
ügyvéd volt, végül törvényszéki bíró lett. 
(„Az Újság", 1906 ápr. 15. — Váradi 
Antal: „Vándorévek", c. tárcája.) A d 
„Napkelet" 1859.47. számában „Néhány | 
szó vidéki színészetünk ügyében" c. a. 
érdekes vezércikke jelent meg. — Neje: 
Hetényi József színigazgató leánya: 
Amália. (L. o.) 
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Töröné Korpássy Mária Törzs Jenő 

TórŐné Korpássy Mária, írónő, sz. 
1879 jan. 15-«n, Debrecenben. Állandóan 
irodalommal foglalkozva munkatársa lett 
több napilapnak és folyóiratnak. 1912-
ben megjelent verseskötete nagy sikert 
aratott. Ugyancsak szép sikert ért el 
gyermekdarabjaival és a Vöröskereszt 
egylet javára rendezett gyermekelőadá
saival. Ezen darabjait az Országos Gár
donyi Társaság adta ki, amely tagjai 
közé is beválasztotta. Színdarabjai: 
„Mxilt, Jelen, Jövő" (10 kép), „Szeretet 
hatalma" (6 kép), „Fehér mezőben" (2 
felv.), „Költő áhna" (3 felv), „Poros 
álláson", életkép (3 felv.). Darafajait 
ifjúsági előadásokon és iskolákban játsz-
szák országszerte. Megjelent versesköte
tei: „Futó percek", „Tört accordok", 
„őszi verőfényben", „Élet útjain". 

Törpe színészek. A variété színpadok 
legkedveltebb számaihoz tartoznak a 
törpe művészek mutatványai és számos 
ily töi'pe társulat járja a külföldi nagy 
városok színpadait. E társulatokat ter
mészetesen különböző országok törpéi
ből állítják össze és köztudomású, hogy 
erre alkalmas kis növésű, de arányos 
testalkatú embereket a legnagyobb 
számmal Magyarországon lehet találni. 
Ép ezért az ilyen törpe társulatoknál 
mindig nagy számmal találhatók ma
gyar származású törpetagok, akik leg
többször színpadi képességeikkel és szí
nészi kvalitásokkal tűnnek ki. Ezen 
tényen felbuzdulva Gerencsér Ferenc 
igazgató már 1925-ben egy teljes ma
gyar liliputi színtársulatot szervezett, 
amely azóta állandóan tart szinielőadá-
sokat, a nyári hónapokban a budapesti 
városligetben, a mutatványos téren levő 
saját színházukban. A jeles társulat 
1930 telén hosszabb külföldi körútra ís 
ment és Hannoverben, majd Londonban 
(Olympia, a világ egyik legnagyobb cir
kuszában) nagy sikerrel szerepeltek. A 
társulat jelesebb tagjai: Gáspár Juliska 
(férfiszerepeket játszik: bonviván), 
Gáspár Jucika (primadonna), Tolnay 
Magduska (énekesnő), Burián Ferike 
(táncosnő), stb. 

Tors Kálmán, író, hírlapíró, orsz. 
képv., sz, 1843-ban, Rimabrézón, Gömör 

megye, megh. 1892 aug. 31.-én, Buda
pesten. Középiskoláit ugyanott és Kés
márkon végezte. A jogot a budapesti 
egyetemen hallgatta. 1853-tól foglalko
zott az irodalommal. (A Vasárnapi Új
ságba kritikákat írt.) A Petőfi társaság 
egyik alapító tagja volt. Szinműfordítá-
sai: „Vidor úr", vj. 4 felv. gr. Fredro 
után. Bem. 1875 jan. 27.-én, a Nemzeti 
Színházban. „Házasság hajdan", vj. 2 
felv. D'Ennery után ford. Bem. 1878 
márc. 9.-én, u. o. Nevét szinészettörtá-
nelmí szempontból azzal örökítette meg, 
hogy Déryné Naplójá-t sajtó alá ren
dezte és jegyzetekkel ellátta. (Megjelent 
Budapesten- 1879—1880-ban, 2 kötet
ben. Ez a kiadás azonban nem teljes.) 
Neje: Szigligeti Aranka, Szigligeti 
Ede leánya, (L. o.), kivel 1872 máj. 8.-án 
lépett házasságra. Megh. 1927 nov. 21-én, 
Budapesten, 60 éves korában. (Kerepesi
temetőben nyugszik.) 

Törzs Jenő, színész, sz, 1887 április 
23.-án, Budapesten. Középiskolái végez
tével, 1905-ben, a szinészakadémia növen
déke lett. Midőn 1906 március 10-én 
„A 47-ík cikk"-ben vizsgázott, az „Az 
Újság" dicsérő kritikát írt róla, megje
gyezvén, hogy „figyelmet keltett s na
gyon értelmes színésznek ígérkezik." 
Egy évig a Thálía tagja, 1907 október 
1.-én innen Beöthy László a Magyar 
Színházhoz szerződtette és már október 
11.-én be ís mutatkozott a „Szent Péter 
esernyője" Bélyí János tisztelendő sze
repében, rá nemsokára a „Sasfiók"-ban 
a reichstadti herceg szerepével megala
pozza hímevét. Ekkor Beöthy igazgató 
80 forintos szerződését 200 forintra 
emelte fel. Ezután szédületes karriert 
fut meg. Játssza „Hamlet"-et, „Peer 
Gynt"-öt. „Faust"-ot stb. 1910 június 
29-én házasságra lép Forrai Eózsival. 
(L. o.) 1921 április 1.-én kibérelte a 
városUgeti Colosseumot. 1923 március 
közepén a Eenaissance Színházhoz szer
ződött. 1924 január 24.-én kinevezték a 
Belvárosi Színház igazgatójává, e tiszt
ségben azonban csak egy hónapig műkö
dött. 1925 augusztus 21.-én meghívta a 
Vígszínház igazgatósága. Itt szeptem
ber 25-én mutatkozott be az „Úriembe
rek" c. színmű Levis szerepében. Ezután 
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Tragédia Tragikus szinész 

visszatért a Magyar Színházhoz, azonban 
1928-tóI ismét a Vígszinháznál mű
ködik. Itt szepteauber 29-én a „Far
kas" című Molnár-vígjáték dr. Kele-
men-jében lépett fel először. Főbb szere
pei a fentieken kívül: Kárpáthy Zoltán 
(címszerep), Feleky (Hivatalnok urak), 
Szilassy Ernő (Császár katonái), Topáz, 
Kuthy Bálint (Dr. Szabó Juci), Kár
páthy János (Egy magyar nábob), An-
kerschmidt (Új földesúr). Nagyherceg 
(Lyon Lea és Sárga liliom-ban is), Dr. 
Kelemen (A farkas), Kenderessy (Csákó 
és kalap), stb. Eredeti színműve: „A 
vademberek", bem. a Magyar Színház, 
1922 márc, 31. — Fordítása: „Főpróba", 
vj. 3 felv. Irta: Vossberg Harry. Bem. 
u. 0. 1916 máj. 13. U. o. „Fekete futár" 
c. regénye megjelent 1920-ban. 

Tragédia, szomorújáték, melynek hőse 
fenséges küzdelem után elbukik. A küz
delem és bukás csirája a tragédia hősé
nek egyéniségében, jellemében van, aki 
nagy céljaiért szenvedélyességgel száll 
síkra és az isteni, erkölcsi, társadalmi, 
vagy egyetemes világrenddel összeütkö
zésbe kerülvén, el kell buknia. A küzde
lem a nézőben félelmet, részvétet, szá
nalmat kelt, de végeredményében az esz
mének, a jónak és igaznak a hős felett 
való diadalmaskodásával a megzavart 
rend kiegyenlítéséhez, erkölcsi tisztulás
hoz (katarzis) vezet. Az Összeütközés 
lehet külső, mikor a külső renddel törté
nik (conflictus) vagy belső, mikor a küz
delem a hős belső, lelki világában pld. 
két egyenlő, de ellentétes kötelesség kö
zött folyik le (coUisio). A tragédia hő
seit rendesen a kor előkelő és kiváló rep
rezentánsaiból választja, de a világtör
ténelem eszményein túl a társadalom 
mélységei is szolgálhatnak tragikus 
problémákkal. Régibb magyar tragé
diáink: Iréné (Kisfaludy Károly), Bánk 
bán (Katona József), Kincskeresők, Vér
nász, Marót bán, Áldozat (Vörösmarty 
Mihály), Kegyenc (gróf Teleki László), 
A trónkövetelő, Béldi Pál (Szigligeti 
Ede), stb. „A tragédia" elnevezést szok
ták általánosságban színházi körökben 
használni az „Ember tragédiája" rövi
dített megjelölésére is. (V. ö. Tragi
kum.) (Dr. Farkas Ferenc.) 

Tragikomédia, oly színmű, melynél a 
tragikus elem vegyül a komikus elem
mel. A komoly és vidám elem ellentétei, 
a hős nehéz erőlködése, felsülése adják a 
T. sajátosságát. 

Tragikum, a drámai műben a hősnek 
valamely tiszteletreméltó és magyaráz
ható indok által vezérelt hatalmas küz
delme és a dolog természetében rejlő 
gyarlóság miatt a meggyőződéséért 
küzdő hősnek igazságos bűnhődése és 
bukása. A hőssel együtt bukik az általa 
képviselt magasabb eszme is, mert jelen
téktelen célokért a tragikus hős soha
sem küzd. Célkitűzése és megalkuvást 
nem ismerő küzdelme jelleméből folyik. 
A már-már elkerülhetőnek látszó és mé
gis elkerülhetetlen bukást sohasem a 
véletlen (deus ex machina, 1. o.), hanem 
mindig az erkölcsi igazságból folyó szük
ségszerűség viszi előbbre. A tragikus 
hősnek buknia kell, összeütközését maga 
idézi elő, bukását maga okozza, annak 
csíráját saját jellemében hordja. És míg 
a küzdelem fenségességével és félelme-
tességével nyomasztólag hat, addig a 
bukás a hős jóhiszeműségét vagy jellem-
erősségét megillető szánakozás mellett 
is megszabadító kiengesztelődést jelent 
és megnyugvást vált ki a közönség ér
zésvilágából. E kérdést kimerítően tár
gyalja Beöthy Zsolt és Rákosi Jenő „A 
tragikumról" szóló kitűnő munkája. (V. 
Ö. Tragédia.) (Dr. Farkas Ferenc.) 

Tragikus, görögül azt teszi, hogy 
„kecskeszerü"; a tragédia szó betű sze
rinti görög jelentése pedig „kecskedal". 
Ennek magyarázata az, hogy a tragédia 
ősi alakja a legrégibb korú görög vallási 
szertartások alkalmával bemutatott já
tékokból ered, amelyeknél kecskebakot 
áldoztak a pogány isteneknek. 

Tragikus színész: a tragédiák hősét 
alakító szereplő, melynél lényegesek a 
külső kellékek: impozáns megjelenés, 
erős, kifejező orgánum vagy oly egyéni
ség,̂  mely ezeket a kellékeket pótolni 
tudja; de nem kevésbé fontos kelléke a 
szerep problémáiba való elmélyülni tu
dás, mert ép ezek a szerepek azok, me
lyeket egyszerű elmondással megoldani 
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Vidor Ferike 

Vidor Pál 

Vigh Endre 
Vig Miklós 

Vincze Emma Vincze Zsigmond 



Viola Margit Vírásh Ferenc 

Vizváry Gyiiláné Szigeti Jolán 
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Vitéz Miklós 
Virányi (Kocsis) Sándor 

Vizváry Gyula 



Traversz István Trieszti magyar szinészet 

nem lehet és amelyek gondos előtanul
mányokat, kidolgozást és a külső kellé
kekkel való ökonomikus gazdálkodást 
igényelnek. Ha a tragédiának nő a hőse, 
úgy az ezt alakító színésznő a: „tragika". 

Traversz István, énekes, bariton, sz. 
1855 újév napján, Budapesten, megh, 
1917 ápr. 3-án, u. o. Kellemes hangjáért 
már a kegyesrendiek gimnáziumában 
ünnepeitek; 1874 febr. 13.-án a Nemzeti 
Szinház kötelékébe lépett. De már 1875 
őszén Kolozsvárott van, utóbb Debre
cen kedvence, 1880-ban Erdélyi Marietta 
szabadkai társulatának tagja; onnan 
ment Nagyváradra, hogy dec. 14.-én 
nőül wegye Hollósy Klotildot. Itt posta
tisztviselő lett, majd Békéscsabán át 
Budapestre került, ahol a Keleti pálya
udvar mozgóposta-főnöke lett. Elnyerte 
a Ferenc József lovagrendet. 

Traviata. Egyik legszebb és legkedvel
tebb régi olasz opera: Verdi Giuseppének 
a „Troubadour", „Rigoletto", „Álarcos 
bál" korszakából való mestermüve. Leg
első előadásán (a velencei Fenice-szin-
házban) a primadonna hibájából meg
bukott, de a közeljövő igazolta a már 
akkor hírneves zeneköltőt, aki e művé
ben if3. Dumas Sándor „Kaméliás 
hÖlgy"-ét Öltöztette zenébe. Nem csoda, 
hogy Patti Adelina és a vele vetekedő 
primadonnák minden nagy színpadon 
ebben a műben akarnak ragyogni. — 
Piave szövegét (3 felv.) Pataki fordítá
sában a Nemzeti Szinház már 1857 nov. 
10.-én mutatta be; szereposztása volt: 
Valéry Violetta — Lonovicsné Hollósy 
Kornélia; Bervoix Flóra — Tély Emilia; 
Annina — Hubenayné Gabríeli Borbála; 
Germond Alfréd — Jekelfalussy Albert; 
atyja György — Füredi Mihály; Gaston 
— Bratka; Douphol báró — Virág; 
d'Obigny — Kaczvinszky János; Grenvil 
—Vangel. A M. Kir. Operaház megnyílta 
•után egy hónapig sem várt, hogy a T.-t 
színre hozza: 1884 okt. 18.-án mutatta 
be; személyei: címszerep — Reich Irma; 
Bervoix Flóra — Ábrányiné Wein Mar
git; Annina — Doppler Ilka; Germond 
Alfréd — Gassi Ferenc; atyja György — 
Bignio Lajos. — A már bátran halhatat
lannak nevezhető operában utóbb szá

mos nagy vendégművész lépett fel; a leg
nevezetesebbek : Violetta szopránszere-
pétaen: Sembrich Marcella, Bellincioni 
Gemma, Arnoldson Sigrid, Bianchi 
Bianca, Prevosti Franceschina, Boeder 
Carola, Tetrazzini Luigia, Kurz Selma, 
Hempel Frida, Ader Rosa; a tenor Alfréd 
szerepében: Kalisch Pál, Stagno Roberto 
(1892 Őszén nejével, Bellincioni (íemmá-
val); az öreg Germond bariton szerepé
ben: Stracciari Riccardo és 1925 nov. 
21. az Örökifjú Battistini Mattia. ^ - Az 
elavult nyelvezetű magyar szöveg he
lyett 1913 okt. óta Lányi Viktor új for
dítását éneklik. A Népopera természete
sen már első évadában tűzte a T.-t mű
sorára, 1912 jun. 13-án, Reiner Frigyes 
karnagy alatt énekelték: Violetta Valéry 
— Adler Adelina; Flóra Bervoix — Le-
gard Adél; Annina — Gleviczky Irén; 
Alfréd Germont — Pogány György; 
Georges Germont, atyja — Gábor Ar
nold; Gaston — Hajagos Károly; 
Douphol báró — Róna Dezső; D'Obigny 
márki — Bihar Sándor; Grenvil orvos 
— Mátrai Ernő. — Utóbb a főszerepek
ben számos nagy vendéget látott, ola
szokat. 

Tréma „reszketés"-t „remegés"-t je
lent. (A humoros színészek a német 
„zittem"-böl átformálva úgy mondják: 
„citerázni".) (V. ö. Lámpaláz.) 

Tremolálás. Az éneklésnél fordul elő. 
Az olasz „Tremoló" (rezgető) az eredeti 
kifejezése, mely a hangszereknél rendes 
és sokszor használt előírás, az éneklés
ben azonban a hangszálak gyengeségé
nek jele. 

Tríalog (görög) a. m. — oly jelenet, 
vagy darab, ahol hárman beszélnek. 

Triebler Paulina, pesti születésű szop
rán énekesnő, 1861 elején lépett szín
padra, „Az alvajáró nő" címszerepében, 
a pesti német színházban. 

Trieszti magyar szinészet. Triesztben 
1846-ban Havi Mihály és Szabó József 
egyesített társulata tartott magyar szí
nielőadást. Ujabban itt já r t : 1901 jun. 
1.-én Krecsányi Ignác, aki a városi szín
házban a „Cigánybáró" előadásával hó
dította meg az olaszokat, majd 1909 jul. 
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Trikós szerep Troubadour 

15.-én Ballá Kálmán hirdette itt a ma
gyar kultúrát. Előadásait a Politeama 
Rosetti-ben a „János vitéz;"-zel kezdte és 
ő is dicsőséget szerzett a magyarságnak. 

(ErŐdi Jenő.) 
Trikós-szerep, amelyben a színész sze

repét trikóban felöltözve játssza. (Több
nyire középkori angol, spanyol, francia, 
olasz, stbi lovagi és hasonló darabban.) 
Hasonló kifejezés a harisnyás-szerep, 
amikor a szinész térdnadrágot húz fel és 
szines harisnyát, ehhez pedig félcipőt. 
A humoros szinésznyelv a harisnyás-
szerepet úgy is mondja, hogy: „strimpf-
lis"-szerep, a német Strumpf-ból. 

Trilla: zenei kifejezés, melyben az 
alaphang a mellette levŐ magasabb 
hanggal csaknem összeolvadó gyorsa
ságban váltakozik. 

Trió, (olasz) a hármas ének neve. A 
három hangszeren játszott mű is trió; 
egy 3 tételű zeneműnek harmadik részét 
is triónak nevezik. 

Tristan és Izolda, egy kelta monda 
hősei. Marké comwalli király megbízá
sából a hős Tristan megkéri s elhozza 
Izolda izlandi királylányt, de a hajóuton 
varázsitaltól olthatatlan szerelemre gyul
ladnak egymás iránt; megcsalják a ki
rályt, végül tragikus halált halnak. A 
középkor francia és német költői eposz 
alakjában dolgozták fel a történetet, 
színpadra először Wagner Richárd vitte. 
A M. Kir. Operaházban első előadása 
1901 nov. 28.-án volt; szereposztása: 
Tristan — Burian Károly; Izolda -— 
Vasquez Molina Itália grófnő, Marké 
király — Ney Dávid; Kurwenal — Ta-
káts Mihály; Melót — Kiss DezsŐ; 
Brangaene — Berts Mimi; Pásztor — 
Gábor József; Kormányos —• Ney Ber~ 
nát; ifjú hajós — Déri JenŐ; karnagy 
volt Kerner István. — Utóbb állandó sze
replök voltak: mint Izolda: 1912 óta 
Sebeök Sári, majd Haselbeck Olga; 
Brangaene: Bársony Dóra ;nagy vendég
művésznők a címszerepben 1928 óta: 
Larsén-Todsen Nanny, Wiidbrunn . Ke
lén: állandó Tristan: 1911 óta Anthes 
György, 1921 óta Leuer Hubert; nagy 
vendégek: Brozel Philipp, Van Dyck 

Ernő, Graarud Gunnar; mint Marké: 
Manowarda József. — Wagnernek ez az 
új úton Járó zenei remeke 1930 szept. 
haváig 80 előadást ért meg. Két ízben 
teljes külföldi együttes játszotta Buda
pesten Wagner zenedi'ámáját: a bécsi 
állami operaház együttese 1921-ben, 
majd újra 1925-ben. 1930 szept. 28-án 
volt e mű első teljesen magyarnyelvű 
előadása, amikor ezzel a szereposztással 
adták: Tristan — Závodszky Zoltán; 
Marké király — Székely Mihály; Izolda 
— Némethy Ella; Brangaene — Budano-
vits Mária; Kurwenal •— Palló Imre; 
Melót — Ney Dávid; Pásztor — Szügyi 
Kálmán; Kormányos — Komáromy Pál; 
Ifjú hajós — Somló József; karnagy volt 
Failoni Sergio. 

Troubadour, a provencei irodalomban 
az olyan költő, aki ellentétben a fizeté
sért éneklő dalosokkal, a jongleurökkel, 
a költészetet csupán kedvtelésből mű
velte. „A troubadour", Verdi Giuseppe 
remeke, az olasz opera fogalmának egyik 
legszebb megtestesítője. Édes dallamai, 
tüzes ritmusai nyolcvan év alatt semmit 
sem veszítettek varázsukból. A spanyol 
(rém-) drámákból írt szövegre az olasz 
zeneköltő négy pompás szerepet írt, 
amelyekben a leghíresebb férfi és nő 
énekművészek ma is szívesen ragyogtat
ják hangjukat és tudásukat. — Camma-
rano Salvatore 4 felv. szövegét Nádas-
kay Lajos fordításában a Nemzeti Szín
házban először 1854 okt. 31,-én énekel
ték: Luna gr. — Fm-edi Mihály; Leo
nóra — Lesniewska Lujza; Azucena — 
Bogya Róza; Maniico — Mazzi József; 
Fernando — Kőszeghy Károly; Inez — 
Hubenajmé; Ruiz — Bratka; Egy ci
gány — Virág; Hírnök — Udvarhelyi 
Sándor, A M. Kir. Operaház már meg
nyitása után hannadfél hónappal ik
tatta műsorába: 1884 dec. 7.-én; szerep
lői: Luna gr. — Bignio Lajos; Leonóra 
•— Turolla Emma; Azucena — Barto-
lucci Vittorina; Manrico — Perotti 
Gyula; Fei-nando — Tallián János; Inez 
— Doppler Ilka; himök: Stoll Károly. 
100. előadása 1907 okt. 20. volt, a 150: 
1918 nov. 13. Legelső előadása: Róma, 
Apolló-szinházában, 1853 jan. 13. Párizs 
előbb az olasz operaházban ismerte meg. 
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Trozonyi Kató Turay AntaJ 

1854-beii; franciául a Nagy Opera már 
1857 jan. 12.-éii mutatta be. London és 
Pétervár színpadán 1855-ben jelent meg 
a T; hamar meghódította a világot. 

Trozonyi Kató, elöadóénekesnő, mezzo-
szoprán; budapesti születésű, mint ok
leveles tanítónő lépett a szinipályára, 
1917-ben. 1923-ban nőül ment dr. Dobák 
Ferenc fővárosi orvoshoz, de a hangver
seny-dobogón azóta is ünneplik: speciali 
tása, hogy szövegeit nemcsak énekH, 
hanem a színpadról ismert temperamen
tumával meg is játssza, jelmezben. 

Tuboly Kiementin, színésznő, sz. 1876 
szept, 8.-án, Balatonfüreden. 1894 nov. 
4.-én lépett színpadra, miután sikerrel 
fejezte be tanulmányait a Színművészeti 
Akadémián. Tagja volt a Nemzeti Szin-r 
háznak is, ahol 1902 ápr. 6,-án el
nyerte a Farkas-Ratkó-díjat. 

Tukorai Lóránt, epizódkomikus-szi-
nész, sz. 1852-ben, Jászberényben, megh 
1915 nov. 10.-én, Abonyban. Előbb a 
papi pályára készült, amikor megtanult 
latinul és görögül. 1873-ban elvégezte a 
sziniakadémiát, megtanult németül,fran-
cíául és angolul és értett a fuvolázás-
hoz. Mint pompás epizódista megfordult 
az összes nagyobb vidéki színpadokon. 
Rettegi Fridolinja, Gonosz Pistája, Har-
pagonja klasszikus alakítások voltak. 
Takarékosságáról, gázsibeosztásáról, 
anyagi dolgaiban való pedantériájáról, 
valamint egyéb különködéseiről számos 
jóízű történet szól. 1896-ban volt 25 éves 
jubileuma, Óbudán, a „Tolonc" Mravcsák 
szerepében. Utolsó éveit dr Farkas Fe
renc színtársulatánál töltötte. Itt volt 
Abonyban 1909 jul. 15.-én 35 éves jubi
leuma (Rettegi — „Szabin nŐk elrab
lása"). 1911 okt. 1.-én nyugdíjba ment. 

Tulfellépés-nek azt az esetet hívják, 
ha a színész a szerződés szerinti kiköté
sen felül játszik, vagyis többször lép fel, 
mint amennyire kötelezte magát. Min
den ilyen esetben a színész a napi gázsit 
kapja. 

Túlozni. Ismei-t színházi kifejezés arra 
a színészre, aki a szerepét kirívó szín
ben fogja fel, nem elégszik meg annak 

rendes méretével, úgy ahogy azt a szerző 
megírta, hanem aláhuzottan, markán
sabb vonalban juttatja kifejezésre. A 
vidéki komikusok szokása ez. (V. Ö. 
Karzat-szinész,) Ismert „tulzó"-szinész 
volt Nagy Pista, a híres vidéki komi
kus, akiről ezt a megjegyzést olvassuk: 
„Nagy Pista, hírneves kalandor és víg 
színész a túlságos jelzés hibájában szen
ved, mindent elkövet, csakhogy nevet
tessen, nála a természetesség odáig 
megy, hol a művészet végződik, mi nagy 
kár, mert különben sok komikai tehet
séggel bír." („Hölgyfutár", 1862 aug. 
16. Deési tudósításból.) (V. ö. III. köt. 
319. old.) 

Turányi Alajos, színész, sz. 1889 szept. 
31.-én, Budapesten. Papnak készült. Vé
gezte a Rákosi-iskolát és 1908-ban lépett 
először színpadra. 1910-ben Szabadkán 
dr. Farkas Ferencnél működött, hol a 
„Sasfíók"-ban volt nagy sikere, innen 
Nagyváradra, 1913-ban Szegedre ment. 
Játszott még: Miskolc, Kapuvár, Fiume, 
Szolnok, Munkács színpadjain. A háború 
alatt filmfelvételeken vett részt (Kart
hauzi— címszerep). 1918 szeptember 
havában a Nemzeti Színházhoz szerző
dött, ahol azóta a fiatal társalgási és 
amorózó szerepkörben működik, szép si
kerrel. Szerepei közül felemlítendők: 
Laertes (Hamlet), Herceg (Sancho 
Pansa), Rátky (Három testőr), Le Eret 
(Gyrano), forgalmista (Süt a nap) stb. 
1926-ban a Farkae-Raíkó-díjat nyerte 
és ezzel járó ezüst gyűrűvel tüntették ki 
sikeres szerepléséért. 

Turay Antal, színész, sz. 1879-ben, 
Budapesten. Rákosi Szídi iskoláját 1901-
ben végezte, majd Féld Zsigmondnál, 
Galló és Szalkaynál, dr. Farkas Ferenc
nél, Polgár Bélánál, dr. Patek Bélánál, 
a háborús években Debrecenben mű
ködött, Mezei Bélánál. Háborús 
felmentése után mint főrendező és hős 
működött Mariházy Miklósnál, Heltai 
Hugónál és Bárdosi Pálnál. Jelentősebb 
szerepei: Petur bán, Rákóczi Ferenc, 
Ocskay, Ádám, Lucifer, Othello, Romeo. 
Később elhagyta a színpadot és 1922-
ben mint hívatásos tűzoltótiszt Körmen
den telepedett le és ott működik mint 
tűzoltó kiképzo-tiszt. 

— 379 — 

á 



Ttiray Ida Túri Elemér 

Turay Ida, színésznő, sz. 1907 dec. 24-
én, Rákospalotán, Atyja Turmayer Sán
dor, nyűg-, gimnáziumi tanár. Isko-
láti (4 polgári) Budán, az irgalmas nő
véreknél végezte. 1924 tavaszán dr. Bár
dos Artúr a Renaissance Színházhoz 
szerződtette, miután igen jó eredmény
nyel fejezte be szinészakadémiai tanul
mányait. I t t ez év május 28.-án volt az 
első fellépte a „Baj van Zsófival" c. víg
játékban. Ezután (1925-ben) a Belvárosi 
Színház tagja lett, ahol a „Darázsfészek" 
c. vígjátékban megérdemelt sikert ért 
el. Játszott még a Magyar Színházban 
és az Andrássy-úti Színházban is. — 
Férje ifj. Békeffy István író, kivel 1926 
október 11.-én lépett házassági-a. 

Turay Mihály, a budapesti Nemzeti 
Színház karnagya, szül. 1884-ben, a tol
namegyei Szakoson. 1908-ban került 
színházhoz; kisebb vidéki városokban 
szerzett gyakorlat után a pécsi Nemzeti 
Színháznak öt évig volt karnagya. Majd 
Székesfehérvár, Nyíregyháza, Győr, a 
budai Várszínház, Újpest volt működési 
tere, míg végre 1926 szept. l.-től a buda
pesti Nemzeti Színház szerződtette. 

Turcsányi Olga (Turcsánszkai), szí
nésznő, sz. 1878 szept. 9.-én, Budapesten. 
Már mint gyermekszereplő az akkor di
vatos gyermekdarabok prímadonnája 
volt. 1895 szept. 14.-én Krecsányi Ignác-
nál Budán a „Kis herceg" c. darabban 
kezdte színpadi mííködését. Ezután Ko
lozsvárott, majd Aí-adon működik, mint 
kitűnő operettszubrett. 1902-ben a Ma
gyar Színház tagja lett és az ő nevéhez 
fűződik a „Víg özvegy" c. operett buda
pesti nagy sikere, melyben ő játszotta 
először Glavari Hanna szerepét, mint 
Ráthonyí Ákos partnere. Innen kül
földre : Franciaországba, majd Orosz
országba ment. 1907 novemberében a 
Népszínház—Vígopera tagja lett, ahol 
állandóan nagy sikerrel szerepelt. 1909 
márc 2.-án házasságra lépett Mariházy 
Miklós színigazgatóval (L. o.). Ettől 
kezdve állandóan a férje színtársulatá
nál működött, mint énekesnő s művésze
tével ő volt annak egyik föerőssége. Ma
riházy visszalépésével ő is visszavonult 
a színészettől. Leánya: Baby, szintén a 

színpadra készült, de hamarosan férj
hez ment és visszavonult a családi életbe. 

Turcsy Jolán, színésznő, sz. 1901 dec. 
28.-án, Csongrádon. 1923 május havá
ban kezdte a pályát, Debrecenben, majd 
a vidék jobb társulatainál találjuk. 1927 
óta Gulyás Menyhértnél prímadonna. 
Főbb szerepei: Adél és Eosalinda (De
nevér) , Fejedelemasszony (Madarász), 
Bímbiiía (Bolond), továbbá: Csókos 
asszony és Alexandra címszerepe, stb. 

Túri Elemér, színész, (családi nevén 
Turgonyi,) sz. 1874 ápr. 3.-án, Mezőtú
ron. Édesatyja ottani ref. lelkész, hires 
szónok, több cikluson országgyűlési kép
viselő. Érettségi után Budapesten orvos
tanhallgató volt, majd jogász lett, de ti
tokban beiratkozott a színíískolába, me
lyet kitüntetései végzett el és 1893-ban 
Krecsányi Ignác buda-temesvár-pozsonyi 
társulatához szerződött, hol kilenc évet 
töltött, mint hősszinész. Egyéb állomás
helyei Pécs, (özv, Tiszayné, majd később 
Kövessy Albert) Kolozsvár, (Megyeri 
Dezső) Pozsony, (Relle Iván) Debrecen, 
(Zilahy Gyula) és főként Budapest vol
tak. (Kortársai a „legszebb magyar szi-
nész"-nek nevezték.) Tagja volt a Ma
gyar- és a Király Színháznak. 1907-ben 
részt vett a Budapesti Színház megnyitó 
előadásán. 1911-1913-ig szíiiigazagtó 
volt a sopron-szombathely-makó-uj vi
déki szinikerületben, de nemsokára 
tönkrement, mire filmszínész lett. A há
borúban bevonult katonának, az 1. hon
védhuszár ezredhez. Tiszti rangjáról 
még a híres Véderö-vita alatt mondott 
le és mint őrmester vonult hadba. Meg
szerzi az ezüst vitézségi érmet és vissza
kapja a hadnagyi rangját. Háromszor 
megsebesül; két signum laudist kap a 
kardokkal, mint 75%-os rokkant száza
dos szerel le, 1918 december 10-én. A 
sebesülési érem. Károly csapatkereszt 
tulajdonosa. Háború után a katonaszi-
nészek szövetsége elnökké Túrit választ
ja. Megszerzi az Újpesti Színházat és 
megalakítja a Madách Színházat és 
pénzsegélyt jár ki minden leszerelt szí
nész részére. 1924 szept. havában dr. 
Faludi Jenő az Unióhoz szerződtette, 
nemsokára azután (1925 okt. 15) nyug-
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Túróczi József Turolla Emma 

díjba megy. Tizenkét éven át volt az 
Orsz. szinészegyesület igazgató taná
csosa, egy ízben alelnöke. Főbb szerepei: 
Bánk bán, Romeo, Ádám (Ember tragé
diája), Essex gróf, Hamlet, Ocskay bri
gadéros, Vasgyáros, Aranyember voltak. 
Mint rendező is működött. 21 éves ko
rában a Nemzeti Színházban vendégsze
repelt a Himfy, Essex gróf és Marianna 
főszerepében. Pozsonyban 1901 márc-
ban az Ocskay brigadéros premierje után 
a Burg színház kínálta meg szerződés
sel, azonban az ajánlatot nem fogadta el. 
Mint nyugdíjas, néhányadmagával 1928-
ban megalakította a Magyar nyugdíjas 
színészek egyesületét, melynek alelnö
kévé választották meg. Színmüve: „Asz-
szonyok", színmű 3 felv. Bem. 1911 máj. 
havában, Debrecenben. Első neje: Csíge 
Böi^e, színésznő, sz. 1880 okt. 10-én, 
Aradon. Szinészgyermek; atyja Csíge 
Lajos baritonista, anyja Szabó Ilka drá
mai hősnő. Szabadkán a zárda növen
déke, ahonnan kilépve, 14 éves korában 
színésznő lett. Első fellépte Halmay 
Imre szabadkai társulatánál a „Kis lord" 
címszerepe volt. Attól kezdve éveken át 
a magyar színészet kimondottan legjobb 
naívája. 17 éves korában mint Krecsányi 
Ignác társulatának tagja ment férjhez 
Túri Elemérhez. — Pozsony—Temesvár-
Buda •— Sopron — Szombathely.— Arad 
színpadjain sok őszinte sikert ért el. 
1914-ben elvált férjétől. Jelenleg nyug
díjas, újból férjhez ment és Aradon él. 
(V. ö. I. köt. 294. old. II. hasáb. ~ ) 
Második neje: Károlyi Sári, színésznő, 
(es. n. nemes kanizsai Kumberger Sa
rolta), sz. 1892 nov. 30.-án, Kisbecske-
reken, Temes m. Szinészakadémiát vég
zett és 1911-ben Hidvéghy Ernőnél 
kezdte a pályát, drámai hősnői szerep
körben. Szatmár, Kecskemét és Debre
cen színpadjain aratja nemsokára ujabb 
sikereit. Ezután filmszinésznő lesz. 1917-
ben férjhez ment. A háború után a Vár
színház kiváló együttesének egyik dísze. 
Mint szavalóművésznő is sikert aratott 
úgy a fővárosban, mint az ország na
gyobb városaiban. Fiatalon vonult vissza 
a művészpályától. 

Túróczi József pesti munkásemberrÖl 
az 1835-ben épülő Nemzeti Színházzal 

kapcsolatban, a következő érdekes fel
jegyzést találtuk: „Mindjárt eleinte, 
midőn az alapot ásni kezdek, jő egy em
ber, feleségestől, talyígával és ásóval; 
semmit sem szóll; hanem munkáhí^ fog 
és dolgozik erősen a többi munkássaU 
Másod, harmad és negyednap folyvást 
megjelen *s a* legbuzgóbb munkás; 6 
első, ki ásóhoz nyúl 's utolsó, ki azt le
teszi; felesége szorgalmasan földet ta-
lyígáz." („Erdélyi Híradó", 1835. nov. 
17. és „Jelenkor", 1835. 89. sz. 1. old.) 

Túrócszentmártoni színészet. A felvi
déken játszó társulatok állomáshelye. 
Egy magyar műkedvelő egylet is mű
ködött itt, mely 1880 dec. 26.-án tartotta 
első előadását. Ez avatta fel 1888 febr. 
19.-én a megyeház dísztermében létesí
tett színháztermet is, mely alkalommal 
Rákosi Jenő prológusa: „A honi múzsa 
szózata", „A miniszter előszobájában" 
és a „Közügyek" kerültek előadásra. 
Utóbb a város az északmagyarországi 
szinikerülethez csatlakozott. 1901—02-
ben Fehér Károly, 1903-ban Halmay 
Imre, 1905-ben dr. Farkas Ferenc, az
után Szabados László, 1916-ban Krasz-
nai Ernő színigazgató társulata játszott 
a városban. (A tót kulturhelyiséget 
(DOM), ahol szépen felszerelt színház 
volt, magyar előadások részére nem en
gedték át.) 

TuroUa Emma, világhírű olasz énekes
nő, sz. 1859-ben, Turinban. 1883 máj. 
5.~én lépett fel először a Nemzeti Szín
házban, a „Troubadour" Leonórájában. 
1883 nov. 5.-én hosszabb pesti vendég
szereplése közben — aláírta azt a szer
ződést, melynek értelmében a következő . 
évtől kezdve 3 éven át „mint vendég"" 
— kilenc hónapig — énekelne, az épülő 
uj M. Kir, Operaházban, havi 4000 frt. 
fellépti díjért. E fellépti díjak fellépé
senként voltak beosztva, s amely esté
ken nem énekelt, levonhatták, összes fel
lépti díjai egy évre 3600 frtot tettek ki, 
Budapesttől, 400 est után, állandó dia
dalainak színhelyétől, 1887 jan. 20.-án 
búcsúzott el a „Sába királynője" cím-
szer pében. Az 1913—14.-i évadban is
mét itt működött, de mint énektanárnő.. 
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Tuschl Sebestyén Tűzropogás 

Közben Buenoa AyrestŐl kezdve ismét a 
világ nagy színpadain szerepelt, Szent-
pétervárott férjhez ment s azóta csak 
hangversenyeken énekelt. Főbb szerepei 
még: Zorima (Sárosi Ferenc „Abence-
ráge"-jában kreálta), Aida, Norma, Se-
lica (Afrikai nő), Margit (Faust és 
Mefistopheles), Erzsébet (Tannhauser), 
Elsa (Lohengrin), stb. 

Tuschl Sebestyén, a pesti Kemnitzer-
kávéház bérlője volt. — 1785 szeptem
ber 3.-án tíz évre kábérli a pesti Ron
dellát és Reischl ácsmester fabódé szín
házát évi 800 frt-ért. Saját költségén 
amphiteatrumot is építtetett. Ez volt a 
Hetz-Theater, ahol vadállatokkal produ
kálta magát. A Váci-kapu előtt, „bei 
dem sogenannten Plaskoischen Kreutz 
auf der Sandgestatte", körülbelül a mai 
Gizella-tér helyén volt. 1804-ben a Hetz-
Theater megszűnt. Társulatának tulaj-
donképeni igazgatója Bulla Henrik és 
ifj. Schmallögger. 

Tűzrendőri eljárás. A tűzrendöri vizs
gálatot a színházaknál az új szezon kez
dete előtt rendesen 8—10 nappal tart
ják, amelyen megjelenik a kerületi elöl
járóság kiküldöttje, a tűzoltóparancsnok 
egyik képviselője, a rendőrség részéről 
is megjelenik egy-két közeg, továbbá a 
mérnöki hivatal egyik megbízottja, akik 
átvizsgálják a nézőteret, színpadot, az 
Összes öltözőket és a kijáratokat is. Ki
próbálják a vasfüggöny működését, a 
vészlámpák kapcsolását, a víztartályok 
működését, a tűzjelzőket szintén és meg
nézik, vájjon rendben van-e, szabály-
szerüek-e azok. Kifogás esetén a hívata^ 
los közegeknek jogukban áll a színház 
megnyitási engedélyét megvonni. Ez 
esetben a színház igazgatósága sürgcte 
jogorvoslással él. 

Tűzropogás-t úgy imitálnak á színpa
don, hogy a kulisszák mögött vékony 
deszkalapot (furnért) felapróznak, mely
nek hangja tökéletesen megfelel a tűz-
ropogásnak. 

I 
L ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
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tJcca Udvarhelyi Miklós 

u 
Ucca. Rendezői-nyelven ez az elneve

zése a színpad Jobb és baloldali elosztá
sának. 

Udvardy Antal, operaénekes, tenor, sz. 
1838-ban. A Nemzeti Színházban 1874 
febr. 13.-án mint vendég, ápr. 18.-án, 
mint szerződött tag énekelte Lohen-
grint; ezt Faust, Romeo stb. követték; 
mint Tamino (Varázsfuvola) búcsúzott 
1877 márc. 24.-én. 

Udvarhelyi Miklós, színész, a heves
megyei Tisza-Abádon sz., 1790-ben, ahol 
apja tanító és segédlelkész volt. Ö is 
papnak készült, aki midőn prédikál, a 
nagy közönség szivéhez szólhat. Ezért 
Debrecenbe ment, hogy ott tanuljon. Itt 
egyszer színielőadást látott s ez annyira 
elbűvölte, hogy aztán minden szabad 
idejét a színház körül töltötte, sőt a 
súgólyukba is bekéredzett, hogy onnan 
láthassa az előadást. S addig nézte-nézte 
az előadásokat, hogy egy szép napon, 
1808-ban maga is beállott a debreceni 
társulathoz s így lett belőle az egyház 
papja helyett Thália papja, szülei nagy 
szomorúságára. 1810-ben lépett föl elő
ször, Gulácsy Antal szabolcsi földbirto
kos biztatására, az „Eső után napfény 
süt" c. németből fordított darabban. Pá
lyája kezdetén sok nehézséggel kellett 
megküzdenie. Ö azonban fáradhatatla
nul tanult, sőt még arra is szakított időt, 
hogy másokat tanítson. Ö tanította 
Kantomét, majd Szentpéteryt, Juhász 
Júliát, akit 1812-ben feleségül is vett. 
1815-ben már társigazgató Lánggal, s 
elég bátor ahhoz, hogy a vidéki társula
tot Pestre vigye fel, a hol a Rondellában 
játszottak, gróf Ráday városi színházi 

igazgató (a későbbi intendáns apja) segé
lyezése mellett. Majd ismét vidékre ment 
s vidéki vándorlásai alatt nemesszívű 
maecenások: dr. Sándorffy (Nagyvá
rad) és Kállay Miklós (Kalló) voltak 
hathatós támogatói. 1827-ben három év
re a kolozsvári színház országos,igazga
tója lett, s mint ilyen megszervezte az 
első magyar operatársulatot, s Rnzsitska 
József katonakarmesterrel megíratta az 
első magyar operát,a a „Béla futásá"-t. 
Társulatával bejárta Magyarország déli 
részét, s 1827-ben Pestet is meglátogat
ta, ahol a nagy városi színház nyitotta 
meg előtte kapuit. Később ismét vidéki 
társulatok tagja lett, majd 1835-ben a 
budai játékszínben működött, 1838-ban 
pedig a Nemzeti Színház tagja lett, ahol 
aztán hosszú éveken át a színház egyik 
legtevékenyebb tagja volt. Pályatársai 
úgy tekintettek rá, mint a magyar szí
nészet élő krónikájára, aki látta a ma
gyar színészetet csemetekorában, aki 
látta annak lassú növését, lombosodását, 
virágait és gyümölcseit, s aki a lombossá 
fejlődött fa árnyékában meg is pihent. 
Csengő hangja, erőteljes, festői alakja, 
melyre a lovagkori jelmezek oly jól illet
tek, sok szerepben meleg sikert hoztak 
neki. A színház legtiszteltebb tagjai kö
zé tartozott. Nem volt lángelme, de ta
nulással, szorgalommal, becsülettel ál
lotta meg mindig a helyét. Páratlan be
csületessége valamennyi pályatársa sze
retetét és becsülését szerezte meg szá
mára. 50 éves színészi működését, a 
,_,szinhází arany vőlegénység"-et 1858 
június 14-én ünnepelték meg a Nemzeti 
Színházban. Mint nyugdíjas tag hosszas 
betegség után, 1864 január 14-én halt 
meg. Pesten. (Diősszilágyi Sámuel d .̂̂  
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Udvarhelyi Sándor Ujfalussy Sándor 

Udvarhelyi Sándor, (agyagfalvi) szí
nész. A Nemzeti Színháznak 36 éven ke
resztül mint kardalnok és segédszinésze, 
általánosan szeretett tagja volt. Pályá
ját csak a szabadságharc idejében sza
kította félbe, amikor 18 ütközetben vett 
részt és Budavár bevételekor szintén 
jelen volt a bástyafalakon. Ritka szívós 
természetének és rendes életmódjának 
tudható be, hogy életében csak egyszer 
feküdt betegen: a mikor a Nemzeti Szín
ház közelében tűz ütött ki, s ö a színhá
zat védve, az oltásnál segédkezett, egy 
leomló ház rászakadt, s megsebesítette. 
Nyugdíjba vonulván, eleinte Leányfalun, 
majd a fővárosban élt, ahol irodalmi 
munkásságot is kifejtett. Megh. 1885 
november 14-én, Budapesten. — Neje: 
Nóvák Teréz, színésznő, a Nemzeti Szín
ház tagja, az. 1825-ben, megh. 1908-ban. 

Ugrás. Ha előadás közben a színészek 
akár tudatosan, akár a nélkül a szöveg 
egy részét elhagyják, vagy rövidítik, 
ezt „ugrásnak" hívják. Akkor is előfor
dul, ha hirtelen merül fel szükségessége, 
pld. rosszullét, vagy egyéb baj esetén, 
vagy ha technikai okokból kell az elő
adást rövidíteni, pld. hosszúra elnyúló 
délutáni előadásoknál. Az ilyen ugrások
hoz, miután próbák nélkül történnek, 
ügyes rögtönzések kellenek, nehogy a 
közönség az ugrást észrevegye, akár a 
szöveg értelmetlensége, akár az előadás 
bizonytalansága miatt. 

Ujfalussy Sándor, íd. úttörő színész, 
A kassai színésztársaság tagja, aki mint 
vándorszínész bejárta az egész országot, 
télen rendesen Miskolcon tartózkodott, 
innét átment Sátoraljaújhelyre, vagy 
Nagykálióba, a megyei gyűlések alkal
mával. 1813-ban már feltűnt. 1815 év 
Őszén a Pesten működő magyar színész
társaságának tagja volt. Ez év végén 
pártolás hiánya miatt a társulat meg
bukott, mire az ügyet Udvarhelyi és 
Lángh veszi á t ; övelök U. is lemegy 
Kecskemétre. 1820 év elején Kilényi 
Dávidnál működik, nemsokára megválik 
tőle és maga szervez társulatot, mellyel 
Zalaegerszegen kezdi meg működését; 
innen Komáromba megy 12 tagú társu
latával, 1821 után. — 1828-ban felhagy 

a vándorló szinigazgatási élettel és Bu
dán a helytartótanácsnál imokoskodott; 
de csekély iskolai képzettsége miatt nem 
igen haladhatott följebb. Nemsokára is
mét színész lett, elment Kolozsvárra, 
ahol Székely József pártfogásába vette. 
1823-ban Komáromban igazgató volt> 
onnan Balassagyarmatra megy, ahol a 
lí^egyegyűlés alkalmával játszott. 1825-
ben Pozsonyban volt. 1826 őszén az 
Éder-féle társulattal Debrecenben mű
ködött. További működése szintén a vi
dékre terjedt. (Kassa, Eger, Rimaszom
bat, Rozsnyó, Sárospatak stb.) 1843-
ban visszavonult a színészettől és nejé
vel (Sáska Borbálával, lásd róla alább) 
Debrecenbe ment és ott Ballá Károly-
lyal szerkesztője lett a „Nagyvárad-
Debreceni Értesitő"-nek. Később Nagy
váradra tette át lakását, hol egy rosszul 
orvosolt lábseb következtében legszebb 
férfíkorában elhunyt. Szinmüfordításai: 
„Izidor és Olga vagy a rabszolgák", szo
morú rajzolat 5 szak. Emest Raupach 
után, 1831 máj. 7. Debrecen, „Menyasz-
szony és vőlegény egy személyben", tré
fás játék 1 f. Kotzebue után, Miskolc, 
1831 szept. 24. „ A két özvegy", vj JL 
f. Holbein után, 1831 jun. 19. — Neje: 
Sáska Borbála, úttörő színésznő, sz. 
1800-ban, megh. 1884 ápr. 12-én, Bu
dapesten. Szülei színészek voltak: Sás
ka János és Koronkaí Borbála, (L. o.) 
Már gyermekkorában kapott szerepeket 
és mire felserdült, naivakat játszott. 
Atyja korán ráfogta a francia és német 
nyelv elsajátítására és e nyelveken is 
alkalma volt játszani; úgyszintén alapos 
oktatást nyert az énekmüvészetböl is. A 
„Sevillai borbély" Rozinája fényes si
kert hozott neki. Első férje Erdélyi ne
vű színész, azután U. hoz ment nőül, 
végül Fodor Károlyné néven vonult vísz-
sza a színpadtól. A kerepesi-temetőben 
nyugosznak hamvai. — Gyermekeik: 
üjfalusi Sándor ifj,, népszerű vidéki szí
nész, 1848-49-íki honvédkapítány, 1871 
jul. 28~án Kisvárdán meghalt. A budai 
Népszínháznak egykori rendezője, egy 
ideig a kolozsvári közönség kedvence, 
legutóbb Váraay Fábián társulatának 
színész és rendező-tagja. 1871 januárban 
visszavonult a színészettől és a „Pátria" 
bécsi biztosító intézet ügynöke lett. 
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Újházi Ede 

(Lásd: „Szarvasi Lapok", 1888 szept. 
16. Tárca.) (Erődi Jenő) 

Újházi Ede. A magyar színpadi-mű
vészet egyik legkiválóbb jellemábrázo
lója, a XIX. század második felében. 
Működött ugyan még a XX. század első 
két decenniumában is, de ez a két évti
zed azonban már csak búcsúzkodás volt 
a nagy művészbohém életalkonyán min
dentői és mindenkitől, akit szeretett és 
mindenkitől, akik őt szerették. — Ez a 
cihelödés, ez az ízröl-ízre való emberi el
múlás, bizonyára nem volt olyan gran
diózus, mint egyik legkiválóbb emberáb
rázolásának, Chevrial bárónak (Párisi 
regény) a halálában; de annál jobban 
fájt kortársainak, kollegáinak és kriti
kusainak, közönségének, tanítványainak 
és mindenkinek, akikből csodálőinak, sőt 
rajongóinak tábora a nemzet egészéből 
kialakult. — Az ö síremlékére is rá lehe-
hetett volna vésetni a gyógytudomány 
egyik legnagyobb herosának, a lengyel
orosz Mencsikownak (a bacilluselmélet 
felfedezőjének) síriratát: „Élt 71 évet. 
és örökké élni fog!" — Újházi Ede nagy
szerű művészetének is ez a mencsikowi 
értékelés jár ki, különösen magyar vo
natkozásban. Mert bár nemzetközi vi
szonylatban is elérte a Coquelin, a Le-
winszky (a bécsi Burgtheater magyar 
születésű művésze), a két Salvini, No-
velli és Zacconi stb. külföldi színpadi 
nagyságok mértékét. Újházi Ede csodás 
művészete itt virulhatott ki csak teljes 
mértékben a magyar glóbuson, anya
nyelvünknek szinészileg alig áttörhető 
ezeréves bástyái között. Néhány nagy
sikerű bécsi vendégszereplésen túl, ami 
akkor még merész és párját ritkító vál
lalkozás számba ment (nem úgy, mint 
ma, 1931-ben, amikor nemcsak hazai mű
vészeink raja járja sikerrel és hírnévvel 
a külföldet, de sportifjúságunk is győzel
mesen bebarangolja az egész világot): 
Újházi Ede, mint színész nem jutott 
külföldre. Mint ember, mint uj ímpressi-
ókra vágyó és nagytudású képzett lélek 
ellenben gyakran beutazta Európát és 
minden szünidejét az európai metropo
lisokban töltötte. Egy ilyen utazása al
kalmával „fedezte föl" a r Ty olasz szín
játszót, Ermete Zacconit is, aki veristi-

kus, igaz, színpadra átélt alakításaival, 
újszerű színpadi hangjával egyik legna
gyobb rajongójává tette Újházit. A 
kongeniáiis magyar művész, hazatérve 
az ő szeretetreméltó, ízes enthuziazmu-
sával, végig-hangoskodta nemcsak Buda
pestet, de egész Nagymagyarországot is, 
a nagy olasz színművész dicséretével 
úgy, hogy a milleniumkor megnyílt bu
dapesti Vígszínház, azonnal elhozta 
Bécsből Zacconit és olasz társulatát és 
zsúfolásig telt nézőterek előtt, csaknem 
egy hónapig játszatta a tényleg nagy
szerű olasz staggiónét. Újházi Ede,a nagy 
magyar művész, ezzel az „ide-lármázott" 
olasz társulattal és különösen Zacconi 
igazságot, színpadi „hegyi beszédet" ki
nyilatkoztató budapesti bemutatkozásá
nak kiforszirozásával, nemcsak azt bizo
nyította be, hogy ő valóban nagy mű
vész, nem ismeri és nem féli a konkurren-
ciát, hanem megadta a magyar színpadi 
művészetnek azt a mindennél fontosabb 
lehetőséget, hogy eddigi klasszikus érté
keinek arculatával, belenézhessen az új 
szinészeti irány csoda-tükrébe. — Nem 
akarom a sulykot elvetni, sem Újházi 
ebbeli érdeméért, sem Zacconi kiváló mű
vészetének értékeléséért. Azt sem állí
tom, hogy ettől az időponttól számít a 
magyar színpadi Megváltó születése, 
melytől előre, vagy hátra kell számíta
nunk a magyar színpad nevezetesebb 
eseményeit. Nem! Maga Újházi Ede 
cikornyátlanul igaz művészete. Szigeti 
József klasszikusan leegyszerűsített be
szédtechnikája, Halmy Ferenc veriz
musa, Blaháné életszerű közvetlensége. 
Szentgyörgyi István törölmetszett való
szerűsége stb., már sporadikusan elül
tették a magyar talajba a megújhodás 
magjait. Sőt az új magyar szinjátszási 
irány bokrai már virultak is, mielőtt 
Újházi Ede a Zacconi-féle olasz staggi
ónét Budapestre hozatta és saját művészi 
hitelével, urbi et orbi propagálta. De a 
konzervatív színházi közönség utolsó 
ellenállását roppantotta össze Újházi, 
amikor minden meddő vita mellőzésével 
az uj művészeti hitvallás legkiválóbb 
külföldi apostolainak nyitotta meg a 
magyar szinpadművészeti sorompókat. 
— A győzelem sokkal gyorsabb és na
gyobb volt annál is, amit Újházi remél-
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Újházi Ede 

hetett. Mert nemcsak az elragadtatott 
közönség, de a magyar kritika is észre
vette és akkori nagyszerű képviselői ál
tal állandóan napirenden is taiiiotta, 
hogy az sokáig első drámai színpadán, 
az Újházi, Szigeti, Szathmársmé, Halmy 
Ferenc stb. Nemzeti Színházában, 
annyiféleképpen beszélnek a színészek 
és színésznők, mint ahogy éppen jólesik 
nekik. Szinte-szinte fülsértő volt a 
Prielle Cornélia életszerűsége és igaz íze 
mellett, a német Neuber Krisztina taní
totta szavalóiskola hatásaiban tobzódó, 
franciás, Comédie-szerü éneklő-stylus 
kirívóan komikus színészeit Újházi mel
lett és vele együtt élvezni . . . Ezek el
len hozta Újházi segédcsapatoknak as 
olaszokat, főleg Zacconit! És — ez már 
csak következménye az Újházi ebbeli ér
demeinek — ez az olasz társaság vitte 
el magával az első magyar színdarabot, 
Molnár Ferenc: „ördög" című vígjáté
kát, amely Zacconi olasz bemutatója után 
példátlan világsikert aratott és megnyi
totta a magyar színpadi szerzők számá
ra az eleddig sohasem remélt külföldi 
lehetőségeket. — És mindezt minden 
nagyképűség nélkül közvetítette hazája 
nyelvének, szinmüvészetének, a magyar 
irodalomnak, hazai színpadaink külföldi 
jóhírének Újházi Ede, aki sohase értett 
ahoz, hogy sajátmagát admínistrálja, 
előtérbe tolja, vagy magát úgy megfi
zettesse, mint az ö idejében nem létezett, 
de halála után gombanövésű „stárok". 
Pedig sokszor bántották anyagi gondok 
a lelkét, mert nem tudott a pénzzel bán
ni! Hogy is tudott volna, holott egész 
lelkével művészetének élt. Ezért nevezte 
és becsülte ,,mester"-nek az egész ma
gyar közvélemény. Még a sokszor fásult, 
többször cinikus és iróniára leginkább 
kész újságírói rend is, ameljaiek Újházi 
szinte családfői tekintélye, éjjel-nappal 
együttlevő hozzátartozója volt. Jellegze
tes közlekedési eszközén, a „konflison" 
(az azóta végleg kipusztult „komfortáb-
le-ok", egyfogatú lovas-bérkocsik) min
dig ült közülünk valaki, ha a mester ide 
vagy oda vitette magát. A városhget ka-
tonabandás nyári nagyvendéglőjében 
„Ujházi-nsztal" volt fönntartva számá
ra. Mindig egész udvara volt ott a mes
ternek. A legelőkelőbb éttermek étlapjai 

„Újházi-levesről" (nagyszerű tyúkleves) 
és „Ujházi-frÖccsről" (pezsgős fröccs) 
tudtak. Mert nagy gourmand volt a 
mester. Ebben is értette, hogy mi a fi
nom, és mi a jó. A „holnap" gondja per
sze sohase remegtette. És akár tudato
san tette, akár öntudatlanul: az élet 
prózáját sohasem engedte közel a maga 
teremtő művészetéhez. Mint ahogy az 
olaj elválik a víztől, úgy különült el 
benne a színpadi művészet az élet más-
nemüségeitöl. — Alkotó művészlelke 
annyira föl volt készülve minden tudás
sal és hatáseszközzel, hogy a legprózaibb 
pillanatokból, a legbiztatóbb sikerrel tu
dott átlépni a színpadra. Például: na
gyon szeretett kártyázni és néha már a 
harmadikat csöngette a színpadi ügyelő, 
amikor a közeli előkelő kávéházból, vagy 
klubból megérkezett a mester loholva az 
Öltözőjébe. Az öltöztetÖ-szabója egy pil
lanat alatt ráadta a színpadi ruhát, köz
ben a mester beledöfte két ujját a szín
padi arefestékbe és két kipróbált pontot 
nyomott a szemöldöke fölé és már a kö
vetkező percben megszólalt a rivalda 
előtt az ő nagyszerű hangján, amelynél 
engedelmesebb instrumentum talán so
hasem volt . . . Másik szenvedélye volt 
az anekdótázás és a pályatársnőkkel va
ló évődés. Ezt gyakorolta a színfalak 
mögött, amíg uj jelenése következett. 
Bánk bán Tiborcának nagyjelenete előtt 
is képes volt egy-egy kedves, rendszerint 
sikamlós tréfát mesélni a színfalak mö
gött, leghálásabb publikumának, pálya
társnőinek. Amikor ebből a szinte vihán
coló bohém hangulatból be kellett lépnie 
a színpadra: olyan biztonsággal sírta, 
nyögte el „Tiborc" szívbemarkoló 
panaszait „Bánk" személyesítÖje előtt, 
hogy sírtak a nézőtéren a megin
dult nézők, míg ugyanakkor, kuncogva 
mulattak és a szájukbatömött zsebken
dövei ellensúlyozták a feltörő jókedvet, 
az imént hallott és persze nagyszerűen 
előadott Ujházi-anekdóta hatása nyo
mán a mester kolleganői, II. Endre trón-
terme, vászonfaiai mögött. Mi tagadás, 
voltak olyanok is, akik bohém kedélye, 
tréfálkozó természete miatt léhának vá
dolták Újházit. Ezek a nagyképűek per
sze irigyei voltak, amiért nem tudták 
azt a művészi fölkészültséget elsajátí-
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Újházi Ede 

tani, amellyel Újházi bármely pillanat
ban olyan szemkápráztatóan tudott 
„szinjátszani", mint az ügyes jongleur 
a szines üveggömbökkel.— Óh, néha iéha 
az a művész, akinek nem szakad meg 
minden szerepben a szíve, mint Egressy 
Gábornak az Öreg „Brankovics"-szerepé-
ben. — A nagy Coquelin is — be akar
ván bizonyítani pályatársainak, hogy 
legbelül semmi köze a színésznek a szín
padi mondókáihoz — Cyrano„hold mono
lógja" alatt egy szorzási műveletet vég
zett el „csak űgy fejből", és közben épp 
oly nagyszerűen játszott, mint máskor 
(„szorzás nélkül"). Molnár György, a 
nagy magyar tragikus, aki egyszers
mind színigazgató is volt, Lear király 
őrülési jelenete alatt odasúgta a „Bo
lond" személyesítöjének, aki titkára is 
volt a színháznak: „Vigyázzon a leszá
molásnál: balközép három körszék 
üres . . .!" —• Újházi Ede művészlelke 
is képes volt az eféle kettős munkára! 
— Akik az ilyen nagyszerű lélekma-
gaslatra nem képesek, azok csönde
sen csodálkozhatnak, de Újházit és a 
hozzá hasonló művészegyéniségeket 
nem bírálhatják. 

Újházi Ede nagyszerű művészegyé
niségét egy negatívummal lehetne talán 
a leghívebben jellemezni. Ez a negatí
vum az, hogy sohasem merte az „Uj-
házi"-nevet fölvenni valamely utána kö
vetkezett uj színpadi csillag. Még a nők 
is megérezték, hogy ilyen névvel nem 
szerénytelenkedhetnek a színpadon . . . 
Ez a „nolí me tangere!" az Ujháai Ede 
művészi egyéniségének szinte babonás 
tisztelete, bár csak keret, tartalmát az 
a csodálatos és változatos galléria adja, 
amely Újházi nagyszerű színpadi alakí
tásainak remekeivel töltötte meg soha 
el nem múló emlékét. Egyik kritikusa 
írta róla valamelyik bírálatában: „Új
házi mindig jól játszik. Ha rosszul ját
szik, akkor csal." (Pallas Nagy Lexikona, 
XVI. kötet, 495. old.) Újházi ezt a mon
dását Zacconira így alkalmazta: „Aki 
ennél jobban játszik, az már csal!" így 
ismeretes ez a magyar szállóigék között 
is. — Legjobb szerepeinek nomenklatú
ráját teljes egészükben ide rögzíteni 
lehetetlen volna. Csak a legnevezeteseb
beket említem hát: „Tiborc" (ebben so

ha senki fölül nem múlta), „Bölcs Ná
thán", „Knábe Farkas Jeremiás" (Minisz
ter előszobájában), „Pártütők" (a cso
dálatosan ostoba falusi bíró szerepében), 
Péter apostol („Ember tragédiája"), 
Crampton mester, Constantinabbé,Chev-. 
rial báró („Párisi regény"), Menenius 
Agrippa („Coriolanus"), Pont Biquet 
(„Pont Biquet-család"),a bűnös Shylock, 
Mosolygó Menyhért („Proletárok"), 
Mukányi, Fabula („Aranyember"), Len
gyel zsidó. Gonosz Pista („Falu rossza") 
Liliomfaló (Őrmester), Mrawcsák („To-
lonc"), „Huszárszerelem", „Virágfaka-
dás", Polonius („Hamlet"), és még száz 
markáns alakítás, amelyeket sohasem 
fog tudni elfelejteni az, aki szerencsés 
volt láthatni és hallhatni ezeket a test
es iélekszobrászati mestermüveket ma
gától a Mestertől, aki olyan nagy művész 
volt, hogy róla írván, érdemtelenül is be
jegyeztük csekélymagunkat a magyar 
művésztörténetbe... (Liptay Károly.) 

* 
Újházi Ede életrajzi adatai: szül. 

1844 jan. 28-án, Debrecenben Atyja 
orvos volt és fiát is orvosi pályára szán
ta. De Újházi színész akart lenni és 
1864-ben Szigeti Imre társulatánál szín
padra is lépett. Tagja volt aztán Be
nyel István és Laczkó Gergely egyesí
tett társulatának, majd Kolozsvárra ke
rült Fehérvári Antalhoz, utóbb pedig 
Kassára, Latabár Endréhez. Próbaföl
lépése a budapesti Nemzeti Színházban 
1869 VIII. 13. volt „Jagó" szerepében. 
Mint szerződtetett tag „Lord Bourleigh" 
szerepét játszotta, 1870 V. 13. „Essex 
gróf"-ban. 1888 okt. 27-én kinevezték a 
M. Kir. Operaház játékmesterévé. 1890 
X. 13. a Nemzeti Színház nyugdíjára 
400, a vidéki színésznyugdíjra 100 forin-
'.ott adományozott. Harmincéves nemzeti-
szinházi jubileumát a Budai Színkörben 
ünnepelte. Színrekerült a „Miniszter elő
szobájában" és az „Országgyűlési szál
lások". 1903-ban a budapesti Nemzeti 
Színház Örökös tagja lett. 1905-ben a 
Ferenc József rend lovagkereszt j ét, 
1908-ban a "í^askoronarendet kapta í. 
Ferenc Józseftől. Ugyanezen évben arc
képét leleplezték az Orsz. Szinészegye-
sülét tanácstermében. 1913 IX. végén 
nyugdíjazták és 1915 XI. 14-én éjjel 
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Ujházy György Újpesti színészet 

% 1-kor meghalt. Sírkövet Budapest 
fő- és székváros állított a nagy művész
nek a Kerepesi temetőben részére ado
mányozott díszsírhelyen. (Ha mindenki, 
akit könnyekre, vagy kacajra fakasztott 
csak egy szál virágot vinne az Újházi 
Ede sírjára, ez a virághegy volna Buda
pest Himalájája . . .) Újházi Ede két
szer nősült. Először Székely Kornéliával 
kötött házasságot. TŐle elválva, élete al
konyán Cs. Horváth Irén Margitnak, 
egyik késői volt növendékének ajándé
kozta halhatatlan nevét. 

Ujházy György, iró, sz. 1895-ben, Bu
dapesten. Több fővárosi lap munkatái'-
sa; főként színházi kérdésekkel foglal
kozik és kritikával is. A Magyar Szín
ház 1929 ápr. 30-án mutatta be a „Belez-
nay asszonyok" című vígjátékát. — Foi*-
dítása: „12.000 ember", színjáték 3 felv. 
Irta: B. Frank. Bem. 1931 ápr. 2. Ka
mara Színházi. 

Újhelyi Nándor, iró, sz. 1889-ben. 
Színművei: „Őfensége kalapja", vj. 3 
felv. Bem. 1917 máj. 12. Magyar Szín
ház. (Bécsben: a Stadtheaterben 1922 
ápr. 28.) „Csere-bere", vj 3 felv. Bem. 
1917 szept. 28, U. o. „Egy milliárd'*, 
komédia 3 felv. Bem. 1919 dec. 18. Ma
dách Színház. 

Ujj Ferenc, színész, sz. 1841 jan. 2-án, 
Szabadszentkirályon. (Baranya m.) 
megh. 1923 jan. 23-án, Szabadkán. — 
1872-ben kezdte a pályáját. Szuper Ká
rolynál, Terezovácon. Első szerepe volt 
Gazsi a „Néném asszony kora" c. szín
műben. Égy év után lemondott a pályá
ról és Újvidéken korcsmát nyitott, de 
1873-ban ismét visszajött Szuperhez. 
1875-ben Krecsányinál, 1882-ben Aradi 
Gerőnél, 1888-ban Győrött működik, — 
azután pedig Miskolcon. — Neje: Sem-
sey Lujza, színésznő, sz. 1860-ban, Kas
sán, megh. 1923 febr. 17-én, Szabadkán. 
Szinipályára lépett: 1881 jan. 1-én, Kre-
csányi Ignácnál, majd u. e. hó 12-én 
Kassán férjhez ment. — Gyermekük: 
Ujj Kálmán. (L. o.) 

Ujj Kálmán, színész, sz. 1883 ápr. 
22-én, Kassán, megh. 1921 dec. 4-én, 

Budapesten. — Tizenötéves színészi pá
lyafutása alatt a vidék úgyszólván vala
mennyi nagyobb városában fellépett. Az 
Unióhoz Sebestyén Géza buda-temesvári 
társulatától szerződött el 1919-ben és 
azóta a Silvió kapitány-ban, a Sasfiók
ban, a Fakír-ban, és a Marsall-ban pro
dukált emlékezetes alakításokat, s ez al-
kaJom-mal a kritika egyhangúlag a leg
melegebb elismeréssel nyilatkozott meg 
kiváló színészi képességéről. — Neje: 
Dinnyési Juliska, színésznő. (L. o.). 

Újpesti színészet. Újpest színészetére 
vonatkozó legrégibb adat a következő: 
„Újpesten Keszey József magyar szín
társulata működik — tán a legelső szin-
társaság, msiy az uj tslepítvényt meglá
togatta s dacára, hogy a lakosság német 
ajkú, a magyar színtársulat szép párto
lásban részesül." („Nefelejts", 1863 
ápr. 5.) 1872 húsvét után Balogh György 
igazgató működik a városban. 1876 jan. 
havában megindult a színház építése, 
Wolfner Lajos telkén, aki a telket fél
áron engedte át. (Lásd: „Ellenőr", 
1876 jan. 10.) 1876 dec. végén Szabó 
Antal az igazgató, 1882 okt. 19-től Szi
geti Géza és Gál Sándor egyesített tár
sulata működött Újpesten, a Schafer-
féle vendéglő nagytermében. — 1886 
ban megnyílt a Colosseum, 600 néző be
fogadására, megnyitotta Jakabffyné 
Krecsányi Katalin, 1886 jan. 24-én. Máj. 
8-tóI Balassa Károly és Ujvárossy Al
bert társulata kezdte meg előadásait. 
Ujabb időkben (1910) Micsey F. György 
játszott az Éden-szinházban és a Colos
seumban. (Az Éden-szinház Böhm Hen
rik alkotása. 1911-ben a színpadot kiépí
tették és a nézőteret is átalakították.) 
1911 szept. 2-ától Papír Sándor az igaz
gató, ki „Újpesti Népszínház" c. alatt 
nyitotta meg a muzsahajlékot. („Pro-
vanszí vándor" c. operettel. Zen. i r ta : 
Rieger Alfréd, ford. Harsányi Zsolt.) 
Tagok voltak: Lukács Nándor, Hajdú 
Antal, Neményi Blanka, SellÖ René, Raj
na Alisz, Pálma Boriska, Carmen Julis
ka, Balogh Béla, Sziklai JenŐ, Zádor 
Ilonka, Nagy Vilma, Barabás Etelka, 
Peterdy Sándor, Szentes János, Abonyi 
Andor, Papírné Komái Margit, Galam
bos Margit. —1912 őszén a színház veze-
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XJj Színház Uj Színpad 

tősége részvénytársasággá alakult át és 
a vezetést I'apir Sándor halála után 
özvegye vette át. 1913 szept. havától 
ismét Micsey F. György volt az igazgató. 
— Okt. 22-én a város törvényhatósága 
a színházat 5 évre Szálkai Lajosnak adta 
bérbe. — 1915 márc. 23-án Kövessy Al
bert, 1917 jul. 14461 Szabados László 
társulata kezdett itt játszani. Az ezutáni 
igazgatók: Szomory Miklós, Földesi Vil
mos, Andor Zsigmond, Heves Béla, 
Miklóssy Imre. Ujabban a színház neve: 
Blaha Lujza Színház. (L. o.) A hatóság 
a színigazgatónak 12.000 P. szubvenciót 
nyújt, a vigalmi adót pedig elengedi. 

Uj Sziiiház. Budapesten, a Kerepesi-
út 63. sz. a. (Ma: Rákóczí-űt, Tabarin-
mulató) megnyílt 1903 ápr. 12-én, Szál
kai Lajos igazgatása alatt: Színre ke
rült: Ballá Miklós prológusa és Géczy 
István „Csokonai Vitéz Mihály" e. da
rabja. Tagok voltak: Gy. Lónyai Piros
ka, Tábori Frida, Halmay Cornélia, 
Gaál Margit, Abafy Aranka, Bozóki 
Eózsíka, Erdős Alice, Baracsi Rózsika, 
Király Aranka, Kovács Lajos, Gyárfás 
Ödön, Sz. Nagy Imre, Virágh Ferenc, 
Bogyó Zsiga, Baróti Rezső, Nagy Jenő, 
Rajz Ödön és Balogh Sándor. A színház 
nemsokára megszűnt. ~- Uj Színház c. 
alatt a városligeti Budapesti Színházban 
1920 okt. 16-án kezdett játszani egy szí
nész-csoport. Színre került Hauptmann 
„Téli ballada" c. drámája, ford. Dániel 
Béla. — Tagok: Krecsméry Zsigmond 
művészeti vezető, Dániel Béla, Imre Sán
dor, Faragó Sándor, Bálint Imre, Szent-
íványi Kálmán, Gárdos Kornélia, Dár-
day Viktor, Toronyi L. Imre, Fábry Ká
roly, Flatt Margit, Salgó Ilonka, Erdős 
Alice, Ferenczy Mata, Sass Éva, Vámay 
Vilmos, Imre Gyula, Víncze Valéria, 
Barabás Elemér, Boross Imre, Kolos Er
nő, Vaszary János, Timkő Matild, Pécsi 
Blanka, T. Halmy Margit stb. A szín
ház 1920 nov. 23-án zárult. •— Uj Szín
ház, a Eévay-ucca 18. sz. a. az egykori 
Folies Capríce helyén megnyílt 1927 
okt. 27-én. Igazgató: Upor József. Mű
vészeti igazgató: Ernőd Tamás. Főren
dező: Bársony István, Bemutatóul szín
re került több egyfelvonásos. („Trianon", 
„Ali az óra", „Eskü" stb.) Tagok: Sze-

ghő Endre, Árpád Margit, Déry Hugó, 
Márk Gyula, Bálint György, Szenes Er
nő, Kökény Ilona, Boross Géza, Karát-
son Piri, Gonda József, Harth Ila, Toro
nyi L. Imre, Tóth Magda, Orsolya Erzsi, 
Eszterházy Ilona, ifj. Toronyi Gyula, 
Dajbukát Ilona, Péchy Erzsi m. v., Kál-
nay Ilona. Később Vitéz Miklós lett a 
művészeti igazgató, Bérczy Ernő a fő
rendező. 1930 végén a színház anyagi 
bajokba került, kénytelen volt hosszabb 
időre bezárni s 1931 elején nyílt meg 
újra Vitéz Miklós igazgatása alatt. 

Uj Színpad. Bárdos Artúr és Révész 
Béla igazgatása alatt 1912 március 13-
án Bpesten a Dembinszky ucca és Aréna 
út sarkán kezdte meg előadásait. A tagok 
névsorában ctt találjuk Judik Etel, Si-
monyi Mária, Harmos Ilona, Gellért La
jos, Garas Márton, Harsányí Rezső, An-
talffy Sándor, Pesti Kálmán, Pethő 
Pál, Czakó Pál, Pataki József, Markovics 
Margit, Erődi Jenő nevét. A következő 
darabok kerültek színre: Knidy Gyula: 
„Tátrai kaland", Vámos Árpád — „Az 
efezusi özvegy", Schnitzler Artúr — „A 
bátor Kasszíán", (a megnyitó előadás 
műsora), továbbá Heyermans — „Mari"-
ja, Barta Lajos — „Tavaszi mámor", 
Dauthendey Max —- „Kacagni-meg-
halni", Schnitzler — „Irodalom", Cso
kor Theodor — „Thermidor", Octave 
Mirbeau — „A pénztárca", Strindberg 
— „Hattyuvér", „A halál küszöbén" c. 
művei, A tényleg uj utakat kereső vál
lalkozás nagyon rövid működés után, 
1912 május 12-én, szóval két hónap után 
megszűnt. — Ugyanaz év október 1-én 
Kövessy Albert próbálja feltámasztani 
az U. Sz-ot. Színre hozza Bíró Lajos 
„Szent házasság"-át, Sass Ede „Rabszol
galáz adás "-át, Zinner Pál „Sátán"-ját, 
követte ezt október 12-én Schnitzler sza
tírája, a „Körbe-körbe". E hó 15-én a 
rendőrség betiltja a „Körbe-körbe" elő
adását. Ezután Trifkovics Szilárd víg
játéka, „A szerelmes levél" következett, 
majd a „Görbe-görbe" a betiltott „Kör
be-körbe" paródiája. Okt. 30-án a válla
lat megbukott. A Kövessy Uj Színpad
jának tagjai voltak: Fehérváry Juliska, 
Harsányí Etel, D. Huszár Irén, Zádor 
Ilonka, Király Boriska, Varsa Gyula, 
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Újvári Béla Ujváry Károly 

Forgács Rózsi, Gellért Lajos, Bodonyi 
Béla, Antalffy Sándor. 

Újvári Béla, kir, tanácsos, reálisk. 
igazgató, sz. 1852 ápr. 16-án, Érsekujvá-
rott. Gimnáziumi tanulmányait szülővá
rosában, Pozsonyban és Budapesten vé
gezte. 1867-ben éiénk tevékenységet fej
tett ki a soproni magyar szinpártoló 
egylet megalakítása körül. Színműve: 
„Farkasok közt", szmü 5 felv. Bem. 
Sopronban, 1881 ápr. 30-án. 1872-ben 
Erődi Bélával szerkesztette a „Szinpad"-
ot, Budapesten. Színművei: „Két apa", 
vj. 1881. Teleki-díjjal jutalmazva. „Oh, 
Oszkár!" operett 3 felv. Zenéje: Barna 
Izsótól, Sopron, 1886 nov. „A gyermek", 
vj. 1 felv. 18S8 aug. 22. adták, Budán. 
„Gárdisták", tört. vj. 4 felv. 1897 jan. 
Í6-án, Nemzeti Színház. „Midász király", 
operett 3 felv. Zenéje Barna Izsótól, 
Népszínház, 1899 jan. 20. „Vass főhad
nagy", színmű 3 felv. (Megh. 1926.) 

Ujvárossy Albert, színész, sz. 1845 febr. 
Ö-én, Bihardiószegen. Pályáját 1866-ban 
Fáy János színigazgatónál kezdte, egy 
év múlva már elsőrendű társalgási és 
jellemkomikus szerepkört töltött be. 
Tősgyökeres, magyar lélekből fakadó 
humorával az akkori időknek patriarká
lis és a szinészvilággal melegen együtt-
érző, magyar uri közönségnek dédelge
tett kedvence lett. 37 éves színészi pá
lyája alattj kisebb-nagyobb színtársula
tokkal bejárta csaknem az egész orszá
got. A nagyobb városok, amelyek színé
szi pályája nevezetes sikereinek színhe
lyei voltak: 1870-ben Nagyvárad, 1875-
benKolozsvár, 1880-ban Kassa, 1886-ban 
Újpest, ahol baráti unszolásra szinigaz-
gatóságot is vállalt, majd 1899-ben Sop
ron, 1901-ben Szatmár, 1903-ban Eper
jes voltak állomásai, míg végül mind
két szemevilágát elveszítette és 1903-ban 
nyugalomba vonulni kényszerült. Ki
váló alakításai voltak a népies és magyar 
lelkületéhez különösen rokon népszínmű
vek alakjai, nevezetesen a „Sárga csikó" 
pusztabírója, a „Vereshajú" öreg Ke-
szegje, a „Falu rosszá"-ban Gonosz Pis
ta, a „Cigány"-ban Zsiga cigány, a 
„Rokkant huszár" tábornokja stb. De a 
társadalmi színművekben is jó alakítá

sokat produkált: a „Proletárok" Mosoly
gójában, vagy a „Miniszter elŐszo-
bájá"-nak Knabe Farkas Jeremiásában 
elragadta a közönséget, míg a „Szabin-
nök elrablásá"-nak Rettegi Frídolínjá-
val utolérhetetlen bohózati és artisztikus 
érzékről tett tanúságot. Meghalt 1916 
október 19-én, elsŐ nagy sikereinek szín
helyén. Nagyváradon. Neje: Szasz-
kiewicz Melaníe, sz. 1852 január 12-én, 
Budán, megh. 1924 febr. 17-én, u. o. 

Ujváry Ferenc, színész, sz. 1890 okt. 
19-én, Budapesten. Színész lett: 1917 
okt. havában. 

Ujváry Károly, színész, sz. 1856-ban, 
Pesten, megh. 1918 jul. 13-án, u. o. Ere
detileg családi neve: Díbisevszky. 16 
éves korában már a színpadon látjuk, 
az István-téri „Miklóssy Gyula-színház"-
ban, a színház bukása után vidékre szer
ződik és megfordul Győr, Sopron, Po
zsony, Komárom, Eger, Pápa és Székes
fehérvár színpadjain. 1876-ban Pécsre 
hívják meg, 3 év múlva Rákosi Jenő a 
Népszínházhoz szerződteti. 1904-ben 
ülte meg 25 éves népszínházi tagsága ju
bileumát. A „Koldusdiák" börtönőr sze
repében frenetikus hatást ért el. A fel
ügyelő a szerepkönj'v szerint azt kérdez
te tőle, hogy: „mióta van itt?" — „Instá
lom, épen ma 25 éve" — felelte általános 
derültség mellett Ujváry. Kedveltebb 
szerepei ezek voltak: Veréb Jankó (Ve-
reshaju), Brbolya (Tót leány), Istók 
(Felhő Klári), Durst Icíg (Zsidó hon
véd), Magloire (ördög piluláí), Frosch 
(Böregé-),Styx Jankó (Orfeusz), Sanya-
ró Vendel (Egy görbe nap). Táncmes
ter (Bob herceg) stb. 

Ujváry Károly, színész, sz. 1877 jul. 
28-án, Budapesten. Színésszé lett 1897 
virágvasárnapján, Bokody Antalnál. 
1907-ben Krecsányi Ignác komikusa 
volt. Ez év nyarán megnyitotta Temes
várt a Délvidéki Modem Színházat, szín
házi és varieté-műsorral, azután Bécsbe 
szerződött, ahol feltűnő sikerrel műkö
dött. Később a varietére tért át. 1927 
jan. hóban megülte 30 éves jubileumát. 
Több műdalt komponált. („Honvágy", 
„Hervadó piros virágok", „Velencei éj-
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XJjváry Lajos Unger GyŐzö 
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szakák" stb.) Színmüve: „A vigadó öz
vegy", paródia 3 felv. Társsz,: Tábori 
Emil. Zen. szerz. Hetényi Albert. Bem. 
1907 jul. 25. Budai Színkör. Neje: 
Dombi Ilona, színésznő, sz. 1878 szept. 
11-én, Dörnosön, Esztergom m.,— megh. 
1905 jan. havában, u. o. — Szinipályára 
lépett 1900 virágvasárnapján. 

Ujváry Lajos, színész, sz. 1884 okt. 
19-én, Budapesten. Színész lett: 1908-
ban. Működött az Intim Színházban, 
majd Kassán, mint elismert komikus. 
1912-ben a Népopera tagja volt és ez év 
nov. 10-én nőül vette Fáy Flóra (L. o.) 
színésznőt, a kassai színház kiváló mű
vésznőjét. 12X4 ápr. 6-án megvált a Nép
operától és az Apolló Kabaréhoz ment, on
nan Kolozsvárra szerződött. 1919-ben 
a Medgyaszay-Szinház tagja volt, ahol 
febr. 20-án mutatkozott be a „Néma 
asszony" c. \j-ban. A Fővárosi Operett
színháznak is előkelő művésze volt. 

Ujváry Péter, azon első színészek közé 
tartozott, akik Vida László íntendánssá-
ga alatt 1809-ben a pesti Haeíker-szálá-
ban működtek. 

Újvidéki színészet. 1834-ben Újvidé
ken a „Fácán"-fogadóban németek ját
szottak, 1836 máj. 21-én, KŐrössy Fe
renc volt a magyar színigazgató. Tag
jai : Körössyné, Munkáesyné, Munkácsy, 
Váry, Lángh, Sípos, Vadas, Szakátsy 
István, Deésy Zsigmond, KŐrössy Mimi 
és Kálmán, Dér, Nagy, Katica ieányasz-
szony stb. — Ez év nov. havában a vá
ros 50 frtot ajánlt fel az épülő Nemzeti 
Színházra. („Honművész", 1886. 95. 
sz.) 1838-tól szerb színészek is játsza
nak itt. 1844 jul. havában újra eljönnek 
a magyar színészek, ezúttal Latabár 
Endre kiváló társulata védte a nemzeti 
kultúrát. 1859 ápr. havában itt találjuk 
Pázmán Mihály társulatát. Tagok: Sí
pos, Keletiné, Makay, Szigetváriné, Dö-
méné, stb. (..Vasárnapi Újság", 1859 
16. sz.) 1861 jul. 23-án megnyílt a szerb 
színház. 1862 jul. havában az újvidéki 
szerb színház részére Molnár György 
igazgató 59 frt 70 kr-t és egy ezüst tal
lért adományozott. („Sürgöny", 1862 
jul.8.) Jun. havában Szerdahelyi Kálmán 
a Nemzeti Színház tagjaiból alakult tár

sulatával vendégszerepelt itt. 1876 telén 
Szuper Károly társulata kereste fel a 
várost. 1882 jun. jul. hóban Aradi Ge-
rö, 1883 ápr. 14. Bogyó Alajos, 1884-
ben Tóth Béla, 1885 ápr. 11-én André-
nyí Dezső új társulata működött Újvidé
ken. Ez év íebr, havában Jankovits Gá
bor nyűg. aradi főkapitány a szerb szín
ház részére 50:000 frtot adományozott. 
1889 ápr. elején Parcsetics főispán el
nöklete alatt szinpártoló egylet alakult. 
1895 jan. 25-én megnyílt a Dungyerszky-
szinház. Építési költsége 150.000 frt. 
1901-ben Kövessy Albert ját-szott itt s 
a 6 heti szezonra 3000 K. szubvenciót 
élvezett a várostól. 1907 ápr. 18-án Ma
kó Lajos szegedi társulata kezdte meg 
az előadásait a „Víg özvegy"-gyel. Ö 
volt itt a következő év nyarán is. 1909 
húsvéttól Kövessy Albert volt itt 3 sze
zonon át, őt felváltotta 1912-ben Füredi 
Béla, 1913 febr. 22-től Thury Elemér, 
majd újra Füredi Béla az igazgató. 
1916 ápr. havában Nádassy József tár
sulata kezdte meg működését. 1928 jan, 
23-án a színigaz leégett. („Az Est", 1928 
jan. 25.) (Krődi Jenő.) 

Ukkí Imre: Csepreghy Ferenené írói 
álneve, mint fordító használta a Nép
színház színlapján: 1883 márc. 19 óta, 
„A gyűrű" c. operettnél (3 felv. írták 
Duru és Chivot; a verseket Evva Lajos 
ford.) 1884 jún. 12 óta „A két árva" 
francia népdrámánál (5 felv. 8 képben 
írták D'Ennery és Cormon); 1886 jill. 
1. óta „A lyoni futár" drámánál (5 felv. 
8 képben, írták Morbau, Siraudin és 
Delacour.) 

Ullmann Adolf báró, a Magyar Ált. 
Hitelbank vezérigazgatója 1922 jun. 
28-án a Nemzeti Színház nyugdíjinté
zetének 100.000 K.-t adományozott. 

Ungár Anna, úttörő színésznő. (Lásd: 
Székely Józsefné.) 

Unger Győző, színész, sz. 1911 jan. 
29-én, Budapesten. Szinipályára lépett 
1927-ben, a Jókai-színkörben. Mint tán
cos komikus igén szép sikereket ért el. 
Tagja volt a Petőfí-szinkörnek és a Zug
lói színháznak is. 
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I Unger István Ungvái'i színészet 

Unger István, színész, sz. 1902 febr. 
5-én, Szatmárnémetiben. Atyja: U. Ist
ván, a Magyar Nemzeti Bank felügye
lője. Egyetemi tanulmányai után az Orsz. 
Szinészegyesület szinészképző-iskoláját 
végezte s szülővárosában 1910-ben kezd
te a pályát. Igazgatói: Kovács Imre, 
Kardoss Géza, Faragó Ödön, Polgár Ká
roly és újra Kardoss Géza. (Debrecen) 
Főbb szerepei: Faun, Bligny herceg 
(Vasgyáros), Iván (Trojka), Juskievics 
(Hotel Imperial), Kopereczky (Noszty-
fiu esete), Loji cigány (Süt a nap), Da-
niló (Víg özvegy), Gárevics címszerepe 
stb. — Mint elismert rendező több darab 
kiváló sikerében osztozkodott 1925 óta. 

Unger Karolina, európai hírű magyar 
operaénekesnő, nagyterjedelmű alt és 
mezzoszoprán hangú, sz. némelyek sze
rint 1800-ban, Bécsben, más forrás sze
rint pontosan 1803 okt. 28-án, Székes
fehérváron, a hol atyja (János Károly, 
szepességi születésű, a bécsi tisztképző 
Theresianum első kormányzója) gazdál
kodó volt; megh. 1877 márc. 23-án, Fi
renzében. Már 1819-ben lépett fel Bécs
ben, mint Cherubin („Figaro lakodal
ma") ; Beethoven is kedvelte s reá bízta 
— a nagyhírű Sonntag Henriette szop
ránja mellett — az alt magánszólamot a 
IX. szimfóniában ama nagy hangverse
nyen, (az akkori operaházban: Kárnth-
nerthor-Theater, 1824 máj 7.) a mellyel 
Beethoven elbúcsúzott a nyilvános sze
repléstől. 1825 óta 15 éven át szinte ál
landóan Olaszországban énekelt, Garlot-
ta Ungher néven; mint legnagyobb ének-
művésznőt ünnepelték; neki írta Doni
zetti a „Belisario" és „Maria di Rudenz" 
főszerepeit, Pacini pedig „Niobe"-t és 
„A velencei lovagok"-at. 1833-ban Pá
rizsban énekelt; Rossini így jellemezte: 
„Önben megvan a Dél perzselő tüze, az 
Észak energiája. Önnek vas tüdeje, ezüst 
hangja és arany tehetsége van." — Ros
sini ajánlatára ismét szerződtették olasz
országi körútra, amelyben főként Rossini 
operáiban lépett fel: Nápoly, Velence, 
Torino, Róma, Verona, Livorno ünnepel
ték; Reggio-ban 1837 jun. 17-én egy 
ezüst tálra helyezett rózsa-koronával és 
aranyemlékpénzzel tisztelték meg: első 
oldalán: Carolina Ungher, — másodi

kon : két egymásba font babér és virág
füzérek közt: „Musicis módis summa 
gustu maior, P.egü Lepidi nundinariis lu-
dis ampelificatis anno MDCCCXXXVIÍ." 
1839 június 25.-én U. K. egy gróf
nál Penzingben találkozott szintén 
a magyarországi születésű Lenau Mik
lóssal, a nagy német költővei; a két fen
séges lélek örökre egyesülni akart, de 
L. le volt kö tve . . . A díva utóbb Drez
dában volt szerződve (1840-42); majd 
megismerkedett Sabatie Frangois francia 
íróval (1818-1891), nejévé lett s vissza
vonult a színpadtól 1843-ban. Egy szép 
honleányi vonást olvasunk róla a „Re-
gélö"-ben (1843. 42. sz.): Székesfehér
vár tűzkárt szenvedett lakosainak 1000 
aranyat adományozott. 

(Kereszty István.) 

Ungvári Miklós, színész, sz. 1875 ápr. 
1-én, Szakcson, Tolna m. Temesvárt 
járt szinésziskolába, majd 1900 október 
havában kezdte a pályát. 1908-ban Pa-
lágyi Lajos tagja. Működött Szabados 
L;ászlónál, Hidvéghy Ernőnél, Makó La
josnál stb. A jellem- és apaszerepekben 
aratta legnagyobb sikereit. Mint ügyes
tollú poéta évek óta dolgozik vidéki la
pokba. 

Ungvári színészet. Ungvár város szí
nészetéről már az 1800-as évek elején 
olvasunk. A „Magyar Kurír" 1828. ,évi 
33. számában megemlékezik a nemes if
jak előadásáról, mikor is Fáy András: 
„Kégi pénzek" e. darabját játszották. 
IS30-ban már erősen buzgólkodnak a 
műkedvelők az ungvári színészet állan
dósítása érdekében. 1835 márc, havában 
a táncteremben Tóth István igazgató 
kezdett játszani. (Lásd: „Honművész", 
1835. 26. sz.) Tagok: Ajtai, Bajuszi, 
Lőrinczy, Szalay, Sípos, Vincze, Kéthe-
lyi. 1838 jul. 10-én Kálmán György tár
sulata a „Griseldis"-t játssza elsőül. 1853 
dec. havában Pázmán Mihály, 1857-58-
ban Fehér Károly, ugyanez év őszén 
Hetényi József, 1859-ben Lángh Boldi
zsár, 1860-ban Kocsisovszkj' Jusztin, 
1864-ben Szabó és Philippovics, 1866-ban 
Latabár Endre jár társulatával Ung-
várt. 1867-ben Várady és Pártényi mű
ködik nagy részvétlenség mellett, 1871-
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Vizváry Mariska 

Vörösmarty Mihály Völgyi György 
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Weichart Waldemár 
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Wlassics Gyula dr. báró if j . 
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Zaeconi Ermete 
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Záborszky Ilona 



Unghváry János Unitárius iskolai drámák 

ben Szathmáry Károly, 1872-ben Hubay 
és Sztupa, 1874-ben Mannsberger (Mo-
sonyi) Jakab, 1875-től 77-ig Krecsányi 
Ignác társulata játszik, 82-83-ban Lá-
szy Vilmos, S4-ben Geröffy Andor, a 
„Korona" udvarán levő átalakított szín
körben, majd Takó Sándor, Csóka Sán
dor, Danez Lajos következik. Az uj 
színkört 1890 májusában Tiszay Dezső 
nyitja meg flomonnai E. Márton „Pro-
Ióg"-jával és a „Király házasodik" elő
adásával. A színkör 1903 szept. 27-én 
Kövessy Albert igazgatása alatt porig 
égett. 1907 dec. 7-én Palágyi Lajos 
igazgatása alatt avatják fel az uj, 700 
nézőt befogadó 90.000 korona költség
gel épült színházat, Vidor Márton „Pro-
lóg"-jával (előadta Pártos Dezső) és 
Herczeg Ferenc „Déryné ifiasszony" c. 
darabjával. 1907-től 10-ig Palágyi La
jos játszik itt, utána Farkas Ferenc dr., 
Kövessy Albert, Krémer Sándor, majd 
özv. Krémemé társulata jár Ungvárt. 

(Erőd! Jenő,) 
Unghváry János, úttörő színész, (mér

nök), sz. 1763 nov. 28-án, Losoncon, 
megh. 1807 okt. 10-én, Erdődön, Szat-
már m. Losoncon, Sárospatakon és Pes
ten tanult. Ö volt az első aki a Pesten 
építendő Nemzeti Színház eszméjét meg
pendítette. Ennek tervét és javaslatát e 
cím alatt írta meg: „Magyar nemzeti 
színház terve! Szózat a hazához s ajánl
va a magyar nemességnek". 1790 szept. 
21-én megalapította az első magyar szín
játszó társaságot és mint úttörő közre
működött, de nemsokára visszavonult. 
Fordításai: „Deákos leány, vagy a tu
domány többet ér a szépségnél", vj. 3 
felvonásban. Ir ta: Goldoni — Sehrőder. 
Bem. 1792. szept. 11. — „Erőszak és 
történet, vagy a raegcsalatkozott szöke
vények", vj. 4 f. Ir ta: Jiinger I. F. Bem. 
1793 ápr. 23. „A kolduló deák, vagy az 
égi háború", vj 2 felv. Weidmanntól. 
Bem. 1793 febr. 8. „Ország András, egy 
különös ember", vj 3 felv. 1793. szept. 
16. „Sári, vagy a háládatos leány" vj. 1 
felv. 1792. 

ünio Szinházüzemi és Színházépítő K. 
T. megalakult Budapesten, 1918 máj. 
28-án, a Községfejlesztési E. T. vezetése 
alatt, 6 millió K. alaptőkével, amelynek 

alapszabályszerű célja: színházi üze
meknek berendezése és folytatása, moz-
gószinházak, valamint a színházi üzeme
ket célszerűen kiegészítő különböző ro-
konvállalatok létesítése, ezen célokra 
ingatlanok szerzése, színházak és moz
gók építése és bérbeadása. Az új társa
ság megszerezte a következő ingatlano
kat: a Vilmos császár-út, Ó-ucca és Lá-
zár-ucca sarkán lévő háztömböt, amely
nek alkalmas időpontban színházépítési 
célra való kihasználását tervezték; a Ki-
rály-ucca 73. és Csengöry-ucca 8. szá
mú bérházakat, amelyek részben a Ki
rály Színház tízemét egészítik ki; meg
szerezte továbbá a Magyar Színház és az 
Izabella-tér 6. számú bérház tulajdono
sának, a Magyar Színház R. T.-nak 
részvénytöbbségét. A társaság átvette 
a Király Színház és a Magyar Színház 
bérleti üzemét. Az igazgatóság tagjai; 
Báró Kohner JenŐ elnök, Beöthy Lász
ló, aki az uj részvénytársaság vezérigaz
gatójaként működött és dr. Neumann 
Miksa. Igazgatósági tagok voltak még; 
Bárczy István, Biró Lajos, Herczeg Fe
renc, báró Kohner Willy, Lázár Ödön, dr, 
Márton Miksa, Strasser Imre, gr. Teíeky 
Sándor. — A felügyelő bizottság tagjai: 
Toepler Ottó (elnök), Horváth Andor, 
dr. Eózsa Miklós, Sziráky Oszkár és dr. 
Várkonyi Oszkár. 1920-ban a Belvárosi 
Színház, az Andrássy-uti Színház, 1921-
ben a Eevü (Blaha L.) Színházat is bérbe 
vette. 1921 márc. 31-én kibérelte a rész-
vén5M;ársaság a Scala Színházat. 1924 
máj. 17-én Beöthy László lett az Unió 
elnöke, vezérigazgató: dr. Faludí Jenő. 
1925 máj. 16-án az Unió felbomlott. 

Unisono, zenei műszó, több hangnak 
prím- vagy oktáv folyamatban való 
együttcsengése. 

Unitárius iskolai drámák. Az unitáriu
sok műsorán ezek a darabok szerepeltek: 
„Ajax versenygése Ulissessel Achilles 
fegyverei miatt", (1627 aug. 21.), „Zsu
zsanna és az Öregek" (1652 szept. 18.), 
„Krisztus passiója", Irta Márkus Dáni
el, rector. (1669 ápr. 16.), „Gyermek
gyilkos Heródes" (1680 dec. 3.) „Krisz
tus születése" (1700 dec. 30.). A dara
bok latinul és felváltva magyarul voltak 
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Unwerth Emánuel gróf Uray Dezső 

Írva. Kolozsvárott télen a refektoriiun-
ban, nyáron a gimnázium udvarán adták 

] elő. 1700 dec. 30-án Kolozsvárott elő
adták „Krisztus urunk születése" c. da
rabot, latin és magyar nyelven, melynek 
szereplői a szónoklati osztály növendé
kei voltak. 1722-ben Nagyajtán is tar
tottak iskolai drámai előadást az unitá
riusok. Az unitárius-iskolái dráma mű
velése közben kapott kedvet Felvinczy 
György (1. o.) a színészethez. 1689-ben 
Lőcsén előadta „Igen szép história az 
Jeruzsálemből Jerichoba menő emberek 
állapottyáról" e. művét. Az ö fellépése 
után száz évvel megkezdődik a nemzeti 
színészet kultúrharca. 

Unwerth Emánuel gróf, 1790-ben a 
pesti és budai városi színházak német 
társulatának igazgató-bérlője. Ez évben 
Kelemen László első magyar játékszini 
társulatának olyképen engedte át a két 
színházat, hogy Budán hétfőn, Pesten 
szerdán játszhassanak, de a bérlet jö
vedelme őt illesse. Meg is tartották az 
első előadásokat: Budán 1790Mindszent
hava 25-én, Pesten 8-án, az „Igazházi" 
c. darab (Simái Kristóf ford.) előadá
sával. 

üpor József, színigazgató, sz. 1877 
jul. 13-án, Budapesten. U. o. végezte is
koláit. 1913-ban a Projectrograph szín
ház-vállalatnak, majd az Apolló Kabaré 
igazgatója. 1914-ben a Royal Apolló, 
1917-ben a Fasor Kabaré, majd a Scala 
Színház igazgatója. 1927-ben az Uj 
Színház igazgatója lett, 1931 januárjáig. 

Upor Tibor, díszlettervező és szceni-
kus, sz. 1904 jun. 15-én, Budapesten. 
Középiskoláit Budapesten végezte, azu
tán Rómában a Képzőművészeti Akadé
miát látogatta. 1927-ben Braunschweig-
ben építészmérnöki diplomát nyert. 
1927 óta működik Budapesten és azóta 
az Uj Színház szcenikai vezetője. Neve
zetesebb tervezései: „Dybuk", „Szőrös 
majom", „Számum", „Vakablak", „Tüzek 
az éjszakában" stb. darabokhoz készül
tek. 1930 szept. havától a Nemzeti Szín
ház tervezője. 

Ur-megjelölés a Nemzeti Színház szín-

lapjáról letűnt 1843 jun. 1-én. (V. ö. 
„Asszony"-megjelölés) 

„Uraságod, úgy látszik, idegen!" Kos
suth Lajos halálakor (1894 márc. 20-
án) a Magyar Királyi Opera és a Nem
zeti Színház nem szüntette meg előadá
sait. Ezért márc. 22-én a Magyar Athlé-
tikai Club tagjai elhatározták, hogy a 
Nemzeti Színházban az országos gyászt 
sértő előadás megtartását megakadá
lyozzák. A színház előcsarnokába gyűlve, 
útját állották a nézőtér felé törekvő egy
néhány embernek és magukat bemutat
va, udvariasan kérdezték: „Uraságod, 
úgy látszik, idegen és nem tudja, hogy 
hazánk nagy fia ravatalon fekszik. A 
nemzet gyászol, remélem. Ön is csatla
kozik gyászához és ma nem néz végig 
színielőadást?" — Azon este Váradi An
tal „Iskarióth" c. szomorújátéka volt ki
tűzve, előadni azonban közönség hiánya 
és a betódult uccai tüntető sokaság miatt 
nem lehetett. Az operában „Szent Er
zsébet legendája" volt kitűzve. Tüntetés 
miatt itt is abbamaradt az előadás. — 
Sokaknak feltűnt, hogy a szervezett tün
tetés a Népszínházat kihagyta. 

Uraxifführung. (német) Valamely 
színpadi műnek minden más színpadot 
megelőző bemutatása. Nálunk, magyar 
színpadon, eredeti bemutató (ősbemu
tató) az elnevezése. 

Uray Dezső, író, sz. 1875-ben, Buda
pesten. Színművei: „A gyáva", társ. 
szmű 1 felv. 1901 ápr. 10. Kisfaludy 
Színház. — „Bob király", énekes boh. 
3 felv. Tái-ssz. Bródy István, zen. szerz. 
Virányi Jenő. Bem. 1903 máj. 16. Uj 
Színház. „Jónás vigéc", paródia 3 felv. 
Társsz. Róz Rezső. Népligeti Színkör
ben mutatták be, 1905 jul. 8-án. — 
„Királytigris", dr. 1906 máj. 12. . a 
Park-színház társulata bem. a Révay-
uccai orfeumban, (A Budapesti Szín
házban előadták: 1917 okt. 20-án.) „Szil
veszter", operett 3 felv. Társsz.: Balassa 
Emil. Zen. szerz. Marthon Géza. Bem. 
1920 dec. 10. Revü Színház. — „Asszony
kám", operett 3 felv. Zen. szerz. Kulinyi 
Ernő verseire Nagypál Béla. Bem. 1926 
dee. 18. Városi Színház. — „A méltósá-
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gos papa", vj.'S felv. Bem. 1925 nov. 3. 
Művész Színpad megnyitó előadása. 
„A cigánykirály", nagy operett 3 felv. 
Zen. szerz. Kulinyi Ernő verseire Nagy
pál Béla. Bem. 1927 dec. 30. Városi 
Színház. — „Jánus k. a.", vj., 1 felv. 
Bem. 1928 febr. 16. Játékszín előadása. 
(Paulíni Béla vállalata.) „A palatínus ró
zsái", operett 3 felv. Zen. szerz. Kulinyi 
Ernő verseire Nagypál Béla. 1929 febr. 
1. Városi Színház. ^ 

Uray Gizi, színésznő és táncosnő, sz. 
1893-ban, Bpesten. A tánchoz való kikép
zését Enricetta Spinzitói, a milanói Scaia 
volt primaballerinájától nyerte. Az Ope
rában Smeraldi Cézár előtt vizsgázott. 
Mint táncosnő előbb Krecsányi Ignác-
nál, majd a Városi Színházban műkö
dött. A színpadtól hamarosan visszavo
nult és férjhez ment dr. Lészay Árpád 
ügyvédhez. 

UrayTívadax, színész, sz;,_18a5 nov-
.ÍUéiv3Iimká^mL-Atyja U. János, Ara-
don__gyárQS.JüiLt, (m'eg^925""szgptem-
ber_5,.=énX ReáliskölatnltögatöttAra-
don, majd egy évig az_eg5;gtem oryosíjfs^ 
kültásának H^rgatója-—volt, azonban 
kedve a színészethez vonzotta, beirat-
kozoft~á"z'Orsz. Szinészegyesület^ iskolá
jába, melyet 1915::benjve^,ett el7 1916 
november havában a Belvárosi Színház
ban debütált, VUlanyi Ándoi^j,Attak" 
c. kis tréfa] ában, a kis kadett szerepé
ben, mellyel magára^ yojita^JÜ^özfjgyel-
met. Innen 1917 szeptember l - é n ^ J t o i -
zeti Színház hódítot ta :^ a^höi'^zI^Sra 
László^"rály"-^an ka^ta^JIsO^ei^epét. 
1919 novemberben aMagyaf Színházban, 
1923 május 5-én a Kifal^" S z m h ^ a n 
vendégszerepelt, (^ieELár£^jA_sárgaJka-
bát",) majd junius"~6^an visszatért a 
jNgrrrzfitá Színház kötelékébe. Neje: 

vember havában lepett házass§igrau.Fobb 
í^zerep^rrDrrNTkodémusz (Címszerep), 
Micskey András (A házasságok az ég
ben köttetnek), Kárpáthy Abellino (Egy 
magyar nábob), Marignan (Tücsök), 
Krisztyán Tódor (Aranyember), Hor-
kay Feri (Gyurkovícs lányok), Bilitzky 
(Dolovai nábob), Ottó (Bánk bán). 

Andorfi (A házibarát), Nagymama 
(Ernő), Moncrieff Algemon (Bun-
bury), Valentiné Brown (Vén leányok) 
Bárány Albert (A túlbuzgó fiatalem
ber) stb. 

Urbányi Jáivos. Az aradi színészet lel
kes barátja volt, 1863-tól sokat agitált 
az állandó aradi színészet megteremté
séért és a színház felépítéséért. 

Urvancov I^w, orosz író, sz. Kazán
ban, 1865-ben, megh. 1929 jan. havában, 
Sodau községben, Karlsbad mellett. Szü
lővárosában végezte tanulmányait. Ná
lunk is bem. szművei: „Vera Mirceva", 
dr. 3 felv. Ford. Peterdi István. Bem. 
1924 aug. 29. Renaissance Színház. — 
„Marusja", egy kis cseléd története, az 
élet három útján, ford. Egyed Zoltán. 
Bem. 1928 máj. 11. Uj Színház . 

TJsetty Józsa, operaénekesnő, drámai 
szoprán, 1926 okt. 24-én mutatkozott be 
a M. Kir Operaházban, a „Zsidónő" 
Recha szerepében, a mikor ezt a kritikát 
kapta: „Átható erejű csengő, tömör 
hangja van, amely szép fejlődést ígér." 
(„Magyarság", 1926 okt. 6.) 1928-
ban Bécsben, 1929-ben Berlinben, a 
Stadtische Oper-ben énekelt. Itt nagy 
sikerei voltak és különösen a „Tann-
háuser" Venus-ában, Wolff-Ferraris 
„Sly" c. operájában és a Till Eulenspie-
gel-ben történt fellépése érdemelt kitű
nő kritikákat a berlini sajtóban. 1929-
ben meghívást kapott Drezdába és Bo
roszlóba. — Megh. 1930 aug. 23-án, 
Budapesten. 

Úszik az e lc^ás . Ezt a kifejezést ak
kor használják a színészek, ha az elő
adás sikertelenül folyik, aminek elsősor
ban a hiányos próba az oka. Vidéken leg
inkább akkor „úszik az előadás", ha a 
nyári hőségben a színészek ímmel-ám
mal játsszák le a szerepüket, de legin
kább akkor, mikor már elmenendök az 
illető városból, ilyenkor sietve ledarál
ják a darabot. 

Uti Gizella, szinésznŐ, sz. 1884 jan. 
20-án, Temesvárt. Színpadra lépett Ma
kó Lajosnál, Budán. Állomásai: Ballá 
Kálmán, Zilahy Gyula, Faragó ödÖn, 
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utó játék Ügyelő 

Almássy Endre, Palágyi Lajos, Andor 
Zsigmond, — Pozsony, Debrecen, Kassa, 
Szeged. Szinészkedésének fele idejét 
Szegeden töltötte. 

Utójáték. A színmű végéhez csatolt 
játék, mely záradékul kerül színre. 

Utolsó tánc. Szálló-ige Katona József 
„Bánk bán"-jából. (I. szakasz végén.) 
Égressy Béni is átvette „Bánk bán" c. 
operája szövegébe. 

Üttörő színészek, a magyar színészet 
azon lelkes apostolai, a kik a magyar 
színészet gyermekéveiben a hivatás lel
kesedésétől áthatva, küzdelmes munkál
kodásukkal közreműködtek annak meg
alapozásában, annak megteremtésében. 
Ide kell számítanunk színészetünk azon 
nagyjait is, a kik uj területeket hódítot
tak meg a magyar színészetnek, a kik az 
idegen nyelvet használó, és idegennyelvű 
színészeket pártoló vidékeken vitték di
adalra a magyar színészet megtépett lo
bogóját. Ezek közé tartoznak első sorban 
a legelső magyar társulatok (Kelemen 
László, Kocsi Patkó, stb.) színészei, a 
kiknek megkellett küzdeniök a teret el
foglaló idegennyelvű színészek versengé
sével, a hatóságok közömbösségével, a 
magyar színművek és megfelelő helyi
ségek hiányával és a legkülönbözőbb elő
ítéletekkel. Az ő lelkes működésük nyo
mán kezdett fejlődni a magyar színmű
irodalom, emelkedtek egymásután meg
felelő hajlékok a színművészet kultu
szára és emelkedett a magyar színészet 
arra a világszerte elismert polcra, a me
lyet ma elfoglal. Az úttörő színészeket 
színpadon megörökíti Váradi Antal 
„Úttörők" c. alkalmi darabjában, mely 
a magyar színészet centennáriuma al
kalmából, 1890 okt. 24-én került színre 
a Nemzeti Színházban. — 1890 okt. 25-
én a „Pesti Napló" vezércikket írt az 
úttörő színészekről. 

Uzonyi Barna dr., író, zeneszerző, Haj-
duvármegye másodfőjegyzője, sz. 1895-
ben. Hajdúböszörményen. Zenei kultu
ráltságát családjában szerezte és számos 
zenedarabot írt. Filmscenáriuma is van 
Amerikában elhelyezve. 

Ügyelő. A rendező munkája még nem 
tökéletes akkor, amikor úgy gondolja, 
hogy azzal már elkészült. Szüksége van 
még oly munkatársra, aki az ő inten
ciója szerint folytatja és végérvényesen 
befejezi művészi munkáját. Ez a faktor 
az ügyelő, ki jelen van minden próbán, 
elejétől-végíg, intézkedik, utasítást vesz 
át és tovább adja, ellenőrzi, hogy a dísz
let, bútor, kellék, világítás aszerint van-e 
beállítva, amint azt a rendező kívánja; 
vigyáz a szereplőkre, hogy azok pontos 
végszóra lépjenek be a színpadra, a je
lenésükre. Ő a színpad Őre, a rend, csend, 
fegyelem fenntartója; ő indítja meg az 
előadást és pedig akként, hogy előzőleg 
meggyőződést szerez arról, hogy vájjon 
minden szereplő elkészült-e, azután az 
előadás megkezdése előtt negyedórán
ként egy-egy csengetéssel jelt ad az öltö
zőkbe és a közönségnek, ö az, aki egyben 
a szcenikai külsőségek eszközlésére és 
ellenőrzésére van hivatva. Ha tehát a 
nagyközönség zenét hall a kulisszák 
mögött, harangszót, lövést, zajt, dör
gést, lát hóesést, vagy villámlást, söté
tedést és vÜágításí változást: ennek 
végrehajtását ö intézi a megfelelő tech
nikai erőkkel. Külön pulpitusa van az 
ügyelőnek, mely fölött sok csengőgomb 
van megerősítve. Az egyik csengő az 
előcsarnokba szól, a másik a különböző 
emeletekre, folyosókra; ö ad jelt a súgó
hoz, karmesterhez, függönyhuzóhoz, a 
társalgóba és a statiszták öltözőjébe. 
A súgóhoz és a függönyöshöz berregő 
csengő vagy villanyfény szól. Mielőtt a 
szinház igazgatósága valamely színda
rabból próbát tűzne ki, az ügyelő a da
rabból kivonatot készít, amit színészá 
nyelven vezérlapnak hívnak. Ide raj
zolja be a színpadi berendezést; a sze
replők nevét és a végszavakat ide írja 
be, továbbá a későbbi próbák alatt az 
egyes jelenetek időbeli tai-tamát is. Erre 
azért van szüksége, mivel ezáltal köny-
nyen tájékozódhatik afelől, hogy egyik 
jelenettől a másikig mennyi ideje van 
egy esetleges váratlanul történő baj 
gyors megakadályozására, késések meg-
gátlására, különösen nőknél az Öltöző
ben felejtett kellék gyors átvételére, stb. 
Az ügyelő lelkiismeretes jegyzéket vezet 
a szinház munkarendjéről, a fegyelem-
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"ügy előlap Ütő Endre 

sértő tagokról pedig ö tartja számon a 
vádakat. Felírja a késedelmezöket, mu
lasztókat, a rend ellen vétőket. Az ügyelő 
neve 1790-ben: szinmester is, latinosan 
inspector, vagy inspiciens, később ma
gyaros alakban: „felvigyázó". 1853 jan. 
18.-án a „Hölgyfutár" az ügyelőt „szem-
lélnök"-nek kereszteli el. (V. ö. Fő-
ügyelő. — Segédügyelő.) (A rómaiak 
idején az ügyelő neve: monitor — szó
lító. Ezt igazolja az óbudai proviant-
házba befalazott sírkő felirata, melynek 
ez a szövege: „Genio collegii scaenico-
rum. Titus Flavius Secundus monitor". 
— „Színjátszók társaságának géniusza 
tiszteletére. Titus Flavius Secundus, 
ügyelő." [Salamon Ferenc: Budapest 
története. 1878 I. kötet, 346. oldal.}) 

(Erődi Jenő.) 

Ügyelőlap. A színdarab kivonatos 
része, amelyet az ügyelő szerkeszt meg, 
saját maga használatára. Mondják ezt 
még ügyelökönyvnek is és vezérlapnak. 
E példányba az ügyelő bejegyzi elsősor
ban azt, hogy ki mikor lép a színre, to
vábbá azt, hogy ha a színfalak között 
valaminek történnie kell, (kutyaugatás, 
zene, zaj, lövés, autótülkölés, amit szín
házi, nyelven külső instrukciónak nevez
nek) annak milyen végszóra kell bekö
vetkezni. Ezekért a dolgokért ugyanis 
az ügyelő felelős, épp úgy, mint ahogy a 
színész felelős érte, hogy a színpadra 
lépve azt játssza és mondja, amit a sze
repe előír. A Nemzeti Színháznál a ne
hezebb daraboknál hárman, négyen, sőt 
öten is ügyelnek, többnyire minden be
járásnál egy-egy. (V. ö. Directoríum.) 

Ügyelőpult a neve annak a kis beépí
tett asztalnak, amelyik minden színház
ban, közvetlenül az előfüggöny mellett, 
a színpadon, jobb vagy baloldalt áll. 
Többnyire körül van kerítve favázzal, 
hogy idegenek ne zavarják az ügyelő 
munkáját. Az ügyelőpult előtt rendsze
rint nagy tábla áli, amelyen villanycsen
gőgombok sorakoznak. Innen jelzi az 
ügyelő az egész színház helyiségébe a 
szükséges figyelmeztető csengetéseket. 
Az ügyelőpult alatt többnyire fiókok is 
vannak, ahova elzárja az ügyelő a szük
séges ügyelőpéldányokat. ÜgyelÖpult 

csak rendes, beépített színpadokon van. 
Alkalmi színtársulatoknál és színpado
kon megteszi egy szék is ezt a szolgá
latot. 

Ülöpróba. A zenésdaraboknál szokás 
megtartani, amidőn a szereplők a zene
kar előtt (felvont függönnyel) széken 
ülve a karmesterrel intézik el a vitás 
zenei kérdéseket. (V. ö. Próba.) 

Ürményi Lajos, színész, sz. 1837 okt. 
3.-án, Jászkiséren, megh. 1927 jan. 29.-
én, Szerencsen. Atyja ü . Mihály, föld
birtokos volt, anyja Orczy Mária. 1858 
jun. 10.-én Kocsisovszky Jusztinnál 
kezdte a pályát, 1860-ban Pécsre szer
ződött, Reszler Istvánhoz, vele eljutott 
Zágrábba is. 1863-ban Follinusz János, 
tagja Kolozsvárott, majd Nagyváradon 
is játszik és az operákban is nagy siker
rel működött. 1864-ben Győrött volt^ 
Dráguss Károlynál. Későbbi igazgatói: 
Kőszeghy Endre, Szigeti Imre, Szabó és 
Philippovics, Bényei István. 1866-ban 
újra Kolozsvárra megy, elfogadva Fe
hérvári Antal meghívását, 1871—2-ben 
Szabadkára került, ahol egy kötet költe
ménye is megjelent. 1873-ban a Nemzeti 
Színháznál volt szerződésben, majd nem
sokára ismét vidékre ment, rövid ideig 
igazgató is volt. 1883-ban állami szolgá
latba lépett. Irt több színművet. („Sá
muel király", „Jolán", „A fekete sereg", 
„Gordás", „'kgy zsarnok király", stb.) 
Utolsó fellépése Kecskeméten volt, Mik-
lóssy Gyula társulatánál, a „Milton"-
ban. Első neje: Kovacsies Zsuzsi, máso
dik neje: Czakó Juha, színésznők voltak. 

ÜrmÖssy Anikó, színésznő. (Lásd: 
Gellért Lajosné.) 

„Üsd az orrát, magyar, ki bántja a 
tied!" Szállóige „Bánk bán" IL felvoná
sából. A II. jelenetben Petur mondja a 
békétlenekhez. 

Ütő Endre (szentíványi), színész, sz. 
1903 szept. 21-én, Nagykanizsán. Ugyan
ott végezte iskoláit, majd a sziniakadé-
miába iratkozott be s annak sikeres el
végzése után a pécsi színháznál műkö
dött, elismeréssel. 1930-ban Pozsonyban 
és Kassán játszik. Kiváló szcenikai 
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üvegtörés 

rendező és festő. „Az ember tragédiájá"-
hoz tervezett és festett újszerű díszletei 
rendkívüli feltűnést és sikert arattak. 
Felesége Eörsi Mária, szubrett-szinész-
nő. — (L. o.) 

Üvegtörés. Mint külső instrukciót úgy 

csinálják az üvegtörést, hogy egy kosár
ba tört tivegdarabokat tesznek, a kosa
ratvastagposztóval beborítják és bevarr
ják, hogy ezáltal a kosár leejtésénél 
tompa zajt adjon. Ha magasból ejtik le 
a kosarat, akkor a zaj természetesnek 
minősül. 
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Vaáiy Ilona Vachott Sándor 

a Király Színház 
Szerepei: Zouzou 
Denise (Dé-Dé), 
Kitty (Kitty és 

Vaály Ilona, színésznő, sz. 1899 inárc. 
28.-án, Somogy-Csurgón. (Atyja dr. 
Venetianer Lajos mint újpesti főrabbi 
halt meg.) Tanítónőnek készült, a zene
akadémiát s titokban Rákosi Szidi szi-
nésziskoláját látogatta. A Colosseumban 
lépett fel először, Törzs Jenő igazgatása 
alatt, majd a Scalához szerződött. („Tün
dérek cselédje" volt az első szerepe.) 
A „Próbaházasság", „Fifi", „Árvácska" 
ismertté tették nevét; 1923-ban a Blaha 
Lujza Színház tagja lett, ennek meg
szűntekor 1925 óta 
egyik primadonnája. 
(Gyere be, rózsám), 
Sárika (Árvácska), 
Kati), Máthé Bözsi (A pesti lány), Ma-
rianne (Szép asszony kocsisa), Koháry 
Káthe (A királyné rózsája), Máli (Éjjel 
az erdőn), Liza (Marica grófnő), Eliz 
(A fekete huszár), Lizike (Régi jó Bu
dapest), Ciprián (A feleségem babája), 
Souzy (Mersz-e, Mary), Liesel (Repülj, 
Fecském!) Balogh Zsuzsika (Arany
hattyú), Eliza hgnŐ (Chopin), Bözsi (A 
legkisebbik Horváth-lány), Rose-Marie 
(címszerep), Kitty Brown (Puszipaj
tás) , Patrícia (Diákszerelem), stb. 

Vachott Imre (vachottfalvi), ügyvéd, 
író, színműíró, sz. 1820 február 25.-én, 
Gyöngyösön, ősnemes családból, megh. 
1879 febr. 21.-én, Budapesten. Gimná
ziumi tanulmányait Gyöngyösön és 
Eperjesen végezte és 18 éves korában 
irta a „Zács-nemzetség" c. tört. szo
morú játékot, mely azonban szabad szel
leme miatt csak 1847-ben került színre, 
miután a cenzúra működése azon időben 
divatban volt. Legelső 4 felvonásos víg
játékát az „Országgyűlési szállás"-t 

1843 okt. 24.-én adták. Tárgyát a po
zsonyi országgyűlési életből merítette. 
Ezt a darabot Egressy Gábor és Szent-
pétery Zsigmond szereplésével Pozsony
ban játszották, Fekete Gábor igazga
tása alatt, majd 1861-ben Miklóssy 
Gyula budai színtársulatánál is színre 
került. Nevét utóbb „Vahof-nak írta. 
Szerkesztette a „Magyar Thália" című 
zsebkönyvet. Egyéb műve a követ
kező: „Még egy tisztújítás" (nyomta
tásban: „Restauráció" cím alatt jelent 
meg 1843., színre került ez év december 
16.-án), „Farsangi iskola", vígjáték, 
,Szerencse fia", vígjáték, „Éljen a honi", 
„Találkozás az Orczy kertben", vígjo, 
„Régiségbuvár", „Bujdosó magyarok 
Törökhonban", Költő és király", „Öreg 
és fiatal orvos", „A falu szépe, vagy egy 
magyar zsidó család" és egyéb kiváló da
rabokat írt még. Legismertebb munkája 
a „Huszárcsiny" c. népszínmű. (1855 
máj. 19.). Röpirata: „Még egy szózat a 
pesti magyar színház ügyében". — Pest. 
1840. Gyöngyösi szülőházát 1879 szept. 
28.-án emléktáblával jelölték meg. 

Vachott Sándor (vachottfalvi), ügy
véd, jeles lírai költő, a Magy. Tud. Aka
démia és a Kisfaludy Társaság tagja, sz. 
1818 nov. 17.-én, Gyöngyösön, megh. 
1861 ápr. 9.-én, Budán. Iskoláit szülővá
rosában és Eperjesen járta. 1838-ban 
Nagyváradon j urátuskodott, 1848-ban 
Pesten a kormánynál vállalt hivatalt. 
1852-ben az Újépületben raboskodott. 
Gyöngyösi szülőházát 1879 szept. 28.-án 
emléktáblával jelölték meg. Színmüvei: 
„A szerencse fia", vj. 1 felv. „Szalárdy-
ház", szomj. Szakcikket írt : „A színi-
hatás mint becsmérték" c. alatt a „Ter
mészet" 1839. évébe. 
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Váci színészet Vágó Béla 

Váci színészet. Vác városának, mely 
fűtés, világítás és a vigalmi adó elenge
désével szubvencionálj a színészetét, 
nincs állandó színháza. A Curia nagy-
vendéglő dísztermében vagy a Kultúr
házban szokott 4—5 hétig játszani a 
színtársulat. A főváros közelében állandó 
szinijad, díszlet hiányossága folytán 
meglehetősen meddő szokott lenni a szín
igazgató vállalkozása. A legrégibb dá
tum 1838 febr. 20., amikor is Ballá Ká
roly jár társulatával Vácott. 1839-ben 
Hevesi Imre, 1845-ben Chiabay Pál, 
1853-ban Lenkei Béla, 1855-ben Heténjá 
József játszik itt társulatával feltűnően 
hosszú ideig. „XJjév napján a közönség 
fulladásigtöltémeg a teimet . . ." („Va
sárnapi Újság", 1856 I. 20.) 1864 febr.-
ban Mátrai társulata jön Kölesi Lujzá
val (Blaháné), 1872 nyarán és őszén 
Ai'adi Gerő, 1883-ban Tóth Béla műkö
dik Vácott, 1885-ben Gerőffy Andor, 
1886-ban Pesti Ihász Lajos, 1910-ben 
Halász Alfrédnak kitűnő szezonja van, 
1911-ben Fehér Vilmos, 1913-ban az Uj 
Színpad vendégszerepel, 1915—17-ben 
Miklóssy Gábor játszik itt. — Jelenleg 
Halmi Jenő szinikerületéhez tartozik. 

Vadkacsa. Tragikomédia 5 felv. Irta: 
Ibsen Henrik. Ford. Lukács György dr. 
A berlini Deutsches Theater 1902 jun. 
9-én mutatta be a Vígszínházban. 1909 
febr. 5-én, a Nemzeti Színház is bemu
tatta. Szereposztása: Werle, nagykeres
kedő — Horváth Jenő, Gregers, a fia — 
Pethes Imre, Az öreg Ekdal — Gabányi 
Árpád, Hialmar, a fia — Gál Gyula, 
Gina, Hialmar Ekdal felesége — K. He-
gyesí Mari, Hedvig, leányuk — Váradi 
Aranka, Sörbyné — L. Lenkei Hedvig, 
Dr. Relling — Soralay Artúr, Mollirk, 
theológus — Mészáros Alajos, Kopasz 
úr — Hajdú József, Kövér ur — Bónis 
Lajos, Rövidlátó úr — Bartos Gyula, 
Groberg, könyvelő — Nárcisz Gyula. Fel
újították: 1930 okt. 13-án. 

Vadnai Andor, színész, sz. 1888 ápr. 
26.-án, Budapesten. Az Orsz. Színész-
egyesület iskoláját végezte. Mérnöki 
pályára készült, de érettségije után régi 
vágyát teljesítve, a színipályára lépett. 
Először Zilahy Gyula debreceni színigaz

gatónál lépett fel, 1909-ben, a „Csákó és 
kalap" c. vj. kadét szerepében, később 
artista-pályán működött, mint kupiééne
kes, (Royal Orfeum), majd a háború 
utáni években, már mint színházi titkár 
működött a Várszínházban, továbbá Fa
ragó Sándor, Asszonyi László, Gulyás 
Menyhért és Somogyi Kálmán színigaz
gatóknál. A háborúban mint egyéves 
Önkéntes elvégezte a számvívő-iskolát és 
így lett egyéves önkéntes II. osztályú al
tiszt. 20 évi színészi működése jubileu
mát 1929-ben ülte meg. 

Vadnai László, író, sz. 1904 jun. 6.-án, 
Budapesten. U. o. végezte iskolai tanul
mányait. Számos kabaré-tréfát írt. 3 fel
vonásos darabjai: „Hol jártál az éj
szaka?" énekes táncos pesti boh. 3 felv. 
Társsz.: ifj. Békeffy István. Bem. 1926 
jun. 26. Sziget Színpad. — „Ez az én 
esetem", boh. 3 felv. Társsz. U. a. Bem. 
1929 márc. 2.-án. Belvárosi Színház. -— 
„Sisters", operett 3 felv. Társsz. u. a. 
1929 márc. 2-án, Belvárosi Színház. — 
„A csúnya lány", énekes-táncos vj. 3 
felv. 4 képben. Zen. szerz, Harmath 
Imre verseire Márkus Alfréd. Bem. 
1930 febr. 7. Fővárosi Művész-Színház. 
50-edszer: márc. 28. „A nőtlen férj", 
operett 3 felv. 5 képben. Zenéjét Har
math Imre verseire szerz. Márkus Al
fréd. Bem. 1930. dec. 19. Fővárosi Ope
rett Színház. 

Vadnay Vilma, a leghíresebb operett-
primadonnák egyike. (Lásd: Somló Sán-
dorné.) 

Vágó Artúr, színész, sz. 1899-ben, 
Liptószentmíklóson. Középiskoláit Kas
sán végezte. Színpadra lépett 1917-ben, 
Fodor Oszkárnál, Székesfehérvárt. Állo
másai : Székesfehérvár, Veszprém, Ka
posvár, stb. 1928 óta a Szegedi Városi 
Színház tagja volt. 1930-ban a Király 
Színház tagja. 

Vágó Béla, színész és rendező, sz. 
1871 jun. 26-án, Nagyváradon, megh. 
1931. január 31-én, Budapesten. — 
Érdekesen színes V. B. pályafutása. 
Soha nem járt szinésziskolába, autodi
dakta. Évekig a kereskedői pályán mű
ködik, a budapesti Iparos-kÖr műkedve-
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Vágó Boriska Vágó István 

löi színpadán lép fel először, Csiky Ger
gely „Vasember"-ében. Ellenállhatatlan 
vágya színpadra vonzza. Marosvásár
helyre szerződik, Bokody Antal társula
tához, ahonnan c-s.khamar Kolozsvárra 
hívják, innen Pécsre, majd 1903-ban 
Beöthy László a Király Színházhoz szer
ződteti, ahol Heyennans „Ghettó"-já-
ban lép fel először, nagy sikerrel. A Ki
rály Színházból a Magyar Színházhoz 
szerződik, mint főrendező. 1931-től a 
Belvárosi Színház főrendezője. Egy idő
ben a Rákosi-iskola tanára, 1917 dec. óta 
a fővárosi Színészek Szövetségének alel
nöke volt.Első neje: Szegedi Erzsi (1907), 
másodszor 1915 szept. 23.-án nősül, el
veszi Weinberger aradi ékszerész Ma
riska lányát, (megh. 1931 V.) Hegedűs 
Ferencnek, az Opera művészének unoka-
hugát. Leánya: Vágó Erzsébet, 1927 
június 5.-én fellépett a Nemzeti Szín
házban „Romeo és Julía" Julía szerepé
ben, igen szép sikerrel. Vágó Erzsébet 
V. B. tanítványa. 1930 IX. a bécsi 
Deutsches Volkstheater szerződtette. 
Vágó Béla nagyskálájú szerepei kö
zül a jelentősebbek: „Sílvió kapi-
tány"-ban Nagyszilágyi Ferenc, Polonius 
(Hamlet), Luka (Éjjeli menedékhely). 
Brazíliai (Altona), Domíngó (Maria 
del Carmen), Gál (Játék a kastélyban), 
Brohser (Hivatalnok urak), Grisák 
(Uj földesúr), Tabakovics (Hotel Impe-
riál), Nagyapó (A kék madár). Botos 
Icíg (Sárga csikó), Samuels Jakab dr. 
(Ábris rózsája), továbbá: Shyíock, Ci
gány, Nagyapó, Tiborc, Timót Pál (Pro
letárok), Duval stb. Koporsója felett bú
csúztatót mondott: Beöthy László és 
Szigeti Jenő. 

Vágó Boriska, énekesnő. Zeneakadé
miát látogatott. 1917 szept. 1.-én a 
Magy. Kir. Operaház ösztöndíjas tagnak 
szerződtette. 1919 okt. 10.-én mutatko
zott be a Városi Színházban, a „Mig
non"-ban. 

Vágó Géza, színész, sz. 1882-ben, 
Nagyváradon. 1901—2-ben Deák Péter 
társulatánál működik, majd 1904 okt. 
havában a Népszínházhoz szerződött. 
1907 okt. 12.-én megnyitotta az Intim 

Színházat, 1911 aug. 1-től a Vígszinkör 
igazgatója. 1915 jun. 12.-én alkalmi tár
sulattal a bécsi Bürger Theaterben ját
szott, 1916 ápr. havában kibérelte a bé
csi Max und Moritz-kabarét, ahol rész
ben magyar műsora is volt. 1916 máj. 
havában a Budapesti Színház tagja volt. 
Évek óta külföldön is működik. Szín
művei: „Ö!" dráma, írta Szemere 
Györggyel (Magyar Színház), „Kuko
rica Jónás", paródia 3 felv. Irta: Mérei 
Adolffal. 1905. jun. 21. VárosHgeti Szín
körben mutatták be. „Szép Ilonka", ope
rett 3 felv. Szávay Gyula és Szabados 
Béla társaságában, 1906 okt. 20. Király 
Színház. „A 100-ik menyasszony", éne
kes boh. 3 felv. 1907 jun. 7.-én, Budai 
Színkör. Társszerző Mérei Adolf, zen. 
szerz. Barna Izsó. „Mendikáns", tört. 
színmű (Vidéken adták). „Nagy dolog -i 
háború", énekes játék 4 felv. Bem. 1914 
szept. 26.-án, a Király Színház. „Málcsi 
mozgósít", pesti tréfa, Tábori Emillel. 
Bem. 1915 aug. 18. Budapesti Színház. 
„Négy a kislány", operett 3 felv. 1916 
aug, 11.-én, Fővárosi Nyári Színház. 
Társszerző: Tábori Emil és Barna Izsó. 
„Lavotta szei-elme", énekes játék három 
felv. Zenéjét összeállította Barna 
Izsó. Először adta a Népopera, 1917 áp
rilis 13.-án. „A tánckírály", operett 3 
felv. Zen. szerz. Zsoldos Andor verseire: 
Nádor Mihály. Bem. 1921 jun. 25.-én, 
Fővárosi Nyári Színház. „A kölcsönkért 
feleség", énekes és táncos komédia 3 
felv. Irta: Maurice de Vallíeres. Zenéjét 
Zsoldos Andor verseire Szántó Mihály. 
Bem. 1921. jul. 27-ón, u. o. „Pista!" Tán-
cos operett 3 felv. verseit irta dr. Mato-
lay Károly. Zenéjét Kossowich Pál, Bem. 
1922 jun. 27.-én, Budapesti Színház. 

Vágó István, színész, sz. 1860-ban, 
DeregnyÖn, Zemplén m. 1884 okt. ha
vában lépett a szinipályára, Szathmáry 
Károlynál. Éveken át teljes elismeréssel 
működött Komjáthy Jánosnál, Kassán, 
— majd ujabban Sebestyén Gézánál, 
ahol az adminisztrációs ügyek vezetője. 
1880~ban Kecskeméten színre került „A 
szökött menyasszony", c. népszínműve, 
melyhez Nemesszeghy István írt zenét. 
— Neje: Berzsenyi Margit, színésznő. 
(L. 0.) 
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Vajda Ernő Vajda László 

Vahot: így írta nevét utóbb Vachott 
Imre és Sándor. (L. o.) 

Vajda Ernő, író, sz. Pozsonyban. Szín
műve: „Ez Pozsony!" Revü 3 felv. 6 
képben. Bem. 1912 aug. 3-án, Pozsony
ban. „Pressburgtól-Pozsonyig*', revü, ze
néjét Szeredai Gruber Károly verseire 
szerzetté Iván Sándor és Molnár Mihály. 
Bem. 1913 aug. 15-én, u. o. 

Vajda Ernő, színműíró, sz. 1889 máj. 
27-én, Pápán. Színművel: „Hajtóvadá-
szat," szmű. 1908. Thália Társaság. — 
„Férj és feleség", vj 1 felv. u. o. 1908 
nov. 7. — „Rozmarin néni", vj 4 felv. 
Bem. 1910 márc. 12. Magyar Színház. 
— „Ludas Matyi", vj 3 felv. Bem. 1911 
nov. 17. Nemzeti Színház. — „Mr. Bob-
by", komédia 3 felv. Bem. 1914 febr. 
20. u. o. — „ A váratlan vendég", szín
játék, 3 felv. Bem. 1917 jan. 20. Magyar 
Színház. — „Fata Morgana", szmű. 1917 
jan. Bergen-ben (Norvégia) mutatták 
be; márc.havában a krisztiániai Nemzeti 
Színház is műsorába illesztette, majd 
1918 febr. havában a hamburgi Thalia 
Theater is előadta. — „A válóperes 
hölgy", vj 3 felv. Bem. 1923 márc. 3. 
Magyar Színház. — Stockholmban a 
Wasa Színház „Bleckpumpen", („Tinta
folt") címen előadta: 1923 szept. 22-én. 
(Adták még Hamburgban, Kairóban 
stb.) „A trónörökös", szmű, 1923 aug. 
3-án a Renaissance Szinhácban került 
színre, Törzs Jenő bemutatkozásával 
— (1923 szept. 29-én Barcelonában is 
színre került.) — „Farsangi lakoda
lom", vígopera, 3 felv. Zen. szerz. Pol-
dini Ede. Bem. 1924 febr. 16. M. Kir. 
Operaház. — „A hárem", vj 3 felv. 
1924. február 22. Renaissance Színház. 
Mint zenés vj Fényes Szabolcs zenéjével, 
Harmath Imre verseivel bem. a Fővá
rosi Operett Színház, 1931. ápr. 24-én. — 
„Délibáb", szmű 3 felv. 1925 jan. 10. 
Vígszínház. (Lásd előbb: „Fata Morga
na".) — Fordítása (de késöbbbi újság
hírek szerint csak álnéven benyújtott 
eredeti darabja): „Szerelem vására", 
amerikai történet 7 képben. I r ta : Sidney 
Garrick. Bem. 1919 dec. 20. u. o. — újra: 
1925. ápr. 1. 

Vajda János, költő, sz. 1827 máj. 7-én, 
Pesten, megh. 1897 jan. 17-én, u. o, — 
Székesfehérvárott és Pesten tanult. A 
szenvedély ábrándja és nyugtalansága 
korán viszontagságokba sodorja: 1845-
ben felcsap színésznek és 14 hónapig há
nyódva, nyomorogva járja be az orszá
got „Vajdafi" név alatt. „Igen jól in
dult színész volt", — Írja róla Benkő 
Kálmán. („Magyar Színvilág" c. köny
ve 153. oldalán.) A szabadságharc alatt 
honvéd volt, azután Budán hivatalnok 
lett. 1857-töl az irodalomnak élt. — Sir-
kőfelirata: 

Ember! mulandó, koldus vagy király. 
Emeld föl és hordd magasan fejed. 
Hős vagy fenséges mind, ki a halál 
Gondolatát agyadban viseled. — 

1857 febr. 13-án a Nemzeti Színházban 
előadták „Ildikó" c. történeti szomorú-
játékát. 

Vajda László, filmrendező, előbb vi
déken színész. Mezei Kálmánnál, egy 
ideig a „Tolnai Világlapja" és a „Szín
ház és Élet" szerkesztője volt. 1908 
szept. havában a Magyar Színház ren
dezőnek szerződtette, itt 1913 febr. ele
jén főrendező, majd 1920 jun. havában 
művészeti igazgató lesz. 1922 aug. 21-én 
megvált az intézettől és külföldön film
rendező lett. Színmüvei: „Színészek", 
jelenetek a színészetből, 3 felv. Bem. 
1904 dec. 5. Vígszínház. — „Raszkolni-
kov", szmű Dosztojevszki regénye után, 
Moly Tamás társaságában. Bem. 1907 
október 29. a Népszinház-Vígopera. 
„Tiszavirág", operett 3 felv. Társsz. 
Bródy István. Zen. szerz. dr, Rényi Ala
dár. Bem. 1915 márc. 27. Király Szín
ház. — „Kőmives Kelemen", dr 3 felv. 
Társsz. Kárpáti Aurél. Bem. 1917 jan. 
12. Nemzeti Szinház. — „Leányálom", 
operett 3 felv. Társsz. Bródy István és 
Szlatinai Sándor. Bem. 1925 nov. 14. 
Városi Szinház. — „Miami", operett 3 
felv. Társsz. Bródy István. Zen. szerz. 
Jakóbi Viktor. Bem. 1925 nov. 27. Fő
városi Operett Szinház. — Fordításai: 
„Az élő halott", szmű 4 felv. 5 képben. 
I r ta : Tolsztoj Leo. Bem. 1911 nov. 4. 
Magyar Szinház — „A varsói citadel
la", dr 5 felv. Ir ta: Gabriella Zapolska, 
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Vajda László ifj. Válent Vilma 

Bem. 1917 ápr. 14. u. o. — „A cárevics", 
dr 3 felv. Ir ta: u. a. Bem. 1921 máj. 28. 
U. 0. — „A rendezésről" írt cikke meg
jelent a „Szinészeti Közlöny", 1904. 11. 
számában. — Húga: V. Piroska, színész
nő, sz. 1895 jul. 10-én, Budapesten. 
Szinészakadémiát végzett, majd vidé
ken működött, később a Magyar Színház 
tagjai sorába szerződtették. 

Vajda László ifj., színigazgató. Tanul
mányai után a Népopera titkárának szer
ződött, onnan 1913 szept.-ben meghívást 
kapott rendezői minőségben a berlini 
Deutsches Theaterhez. — Berlinben 
több évre terjedő színpadi munkával 
igen jó nevet szerzett magának. 1921 
dec. havában a Vígszínházhoz szerződ
tették titkárnak. 1930 ápr. havában az 
ő síkeres rendezésében került színre 
(száznál is többször) a Belvárosi Szín
házban a „Fruska" c. vj 1931 szept. ha
vától a Magyar Színház igazgatója. 

Vajda Péter, költő, tanár, sz. 1808 
jan. 20-án, Vanyolán, (Veszprém m.), 
megh. 1846 febr. 10-én, Szarvason.. 
1819-ben a soproni evangélikus főisko
lára került, ahol kitűnő eredményekkol 
végezte tanulmányait egész addig, míg 
egy tanárral való összetűzése arra nem 
kényszerítette, hogy Győrbe menjen át 
és ott végezze a bölcsészetet, 1828-ban 
Pesten az orvosi pályára készült. 1831-
ben azonban ártatlanul abba a gyanúba 
került, hogy a kolera idején Stahly egye
temi orvostanár ellen Ő rendezte az uc-
cai tüntetést. Azontúl valahányszor vizs
gára jelentkezett, az orvosi Kar azt kö
vetelte tőle, hogy tisztázza ezt a gyanút, 
ő azonban ártatlansága tudatában visz-
szautasította ezt és 1833-ban lemondott 
az orvosi pályáról. Kereszty István a.í 
Abafi-féle Figyelőbe (1883-84) 64 olda
las tanulmányt írt V. P. irodalmi mun
kásságáról. Utóbb Széchy Károly, ko
lozsvári egyetemi tanár, eddig ismeret
len V.-kéziratok alapján könyvet írt 
róla. — Első drámai kísérlete: „Joguz 
vagy a honkeresŐk", szmű, 1836. 
— „Ármány iskolája", vj. — „Buda ha
lála", szomoruj. 5 felv. — Fordításai: 
„Lánc", vj 5 f. I r ta : Seribe. Előadták 
1842 márc. 5. Pesten, a Nemzeti Szín
házban. „Caligula", szomoruj. 5 felv. 

I r ta : Dumas. — „Hamlet", szomoruj. 5 
felv. Ir ta: Shakespeare. Bem. 1838 
nov. 23. — „Othello", szomoruj. 5 felv. 
Ir ta: Shakespeare. Bem. 1842 nov. 10. 
— „III. Richárd király", szomoruj. 5 
felv. I r ta : Shakespeare. Bem. 1843 ápr. 
1. — „Lear király", szomoruj. 5 felv. 
Ir ta: Shakespeare. Bem. 1857 jan. 1. 

Vákár P. Arthur dr., író, sz. 1879-ben, 
Gyergyószentmiklóson. Erdély közéleté
ben vezető szerepet töltött be. Tanulmá
nyait a budapesti, kassai és a kolozsvári 
egyetemen végezte. Megalapította a 
„Csíkvármegye" c. lapot, mely a ro
mán betörés idején Budapesten jelent 
meg. Erdély színészete fénykorában a 
Vákár-ház mindig tárva-nyitva állt a 
magyar színészek előtt. Vákár egyetemi 
hallgató korában egyúttal az Orsz. 
Szinm. Akadémia növendéke is volt-
Nagy érdemei vannak az erdélyrészí szi-
nikerület felvirágoztatása körül. 1923-
ban m. kir. kormányfőtanácsossá ne
vezték ki. Több színdarabját adták Er
délyben és Amerikában is. Három szín
műve és három vígjátéka könyvalak
ban is megjelent, melyet úgy a budapes
ti, mint az amerikai magyar sajtó me
leg elismeréssel fogadott. Öccse: 

Vákár Vilmos, színész, sz. 1883-ban, 
Gyergyószentmiklóson, Szinipályára lé
pett: 1902-ben, Benedek Nándor és 
Micsey György társulatánál. Előbb vi
déken működik: Pilisi Lajos, Halmay 
Imre, Bihari Ákos, Kövessy Albertnél, 
majd Budapestre kerül s itt. működik a 
háború kitöréséig, többnyire mint titkár 
és rendező, A háborút végig küzdötte, 
mint önkéntes őrmester. Háború utáa 
Erdélyben teljesít missziót. 10 évi ott 
működés után kénytelen volt eljönni. 

Vak jelenet: színészi kifejezés az oly 
jelenetre, a midőn a színésznek meg kell 
jelennie a színen, de azalatt nincs mon
danivalója. Többnyire oly szituációnál 
fordul elö, ahol mintegy „lesben" kell 
állnia a történendők előtt. 

Válent Vilma, operaénekesnő, alt, sz. 
1887-ben, Lőcsén, hol atyja előkelő sze-
pesvármegyeí hivatalnok volt (48-as 
honvédtiszt). A Nemz. Zenedében Men-
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Valentin Lajos Változás 

delné volt énektanára; 1908 aug. óta 
1916-ig bezárólag a M. Kir. Operaház 
elsőrendű tagja volt; a „Nürnbergi mes-
terdalnokolí" Magdaléna szerep ében 
búcsúzott el a színpadtól. Mint Nóvák 
Mór MÁV. főellenőr neje halt meg, 1918 
okt. 17-én, Budapesten. 

Valentin Lajos, tenorista, utóbb szin-
ház-irodalmi ügynökség tulajdonosa, 
sz. 1850 márc. 19-én, Kecskeméten. A bu
dapesti Kereskedelmi Akadémiát járta, 
Káldy Gyula ajánlatára lépett be a szi-
nitanodára, hol Káldy, utóbb StoU Pé
ter volt énektanára. Színpadra lépett 
1878 szept. 28-án, Győrött, BeÖdy Gábor
nál ; innen Arad,maj<3 Nagyvárad volt ál
lomása; közben 1883-ban Berlinben tö
kéletesítette énektudását s így felkészül
ve, 1883 jun. 14-én vendégül lépett fel 
a Nemzeti Szinházban, „Ludá"-ban, Ed-
gard szerepében. „Hangjában van érc, 
van tömörség, a mint ezt a végső jele
netben megmutatta. Van továbbá a fia
tal énekesben temperamentum, van he
lyes művészi érzék, a miről egész alakí
tása tanúskodik." („Pesti Hírlap"). Még 
Váradon egy külföldi operaénekes (Le-
derer József) annyira föllelkesült éne
kén, hogy kieszközölte lipcsei vendég
szereplését: 1883 ápr. 20-án a „Teli 
Vilmos" Arnoldjában valóban nagy si
kere volt. Énekelt Königsbergben és 
más városokban is, de honvágya haza
hozta. Szegeden Nagy Vincénél műkö
dött; az 1886-i szinházégés után rövid 
ideig a budapesti Opera tagja volt, de 
működési kör hiján hamarosan Aradi 
GeröhÖz távozott: Debrecenbe; itt ma
radt Nagy Vincénél is, sőt 1888 óta 
(eleinte korzorcium megbízásából) hat 
és fél évig igazgató volt (1891-ben 
Gyöngyi Izsóval együtt.) Az 1894 évet 
Nikisch Artúr igazgatása alatt mint a 
M. Kir. Operaház tenorja töltötte, de — 
mint maga írja: ^- megunta az ének
lést, színházi ügynökséget nyitott. 1912 
júi. Bécsbe költözött, mint Karczag Vil
mos színházigazgató kiadói vállalatai
nak igazgatója. — 1887 jan 13-án a 
Népszínház vendége volt. Barinkay 
(„Cigánybáró"); de hallottuk csengő te
norja^. Budán is, Krecsányinál, O'Donnel 
Malviíi grófnőnek egy operettjében. — 

P'ordította (Molnár Lászlóval) Warten-
burgnak „A császár katonái" c. 3 felv. 
drámáját; bemut. Debrecenben, 1887 
márc. 

Vali Béla dr,, közoktatási miniszteri 
titkár, szinészeti szakíró, sz. 1858 máj. 
3-án, Szabadkán, megh. 1896 jun. 7-én, 
Budapesten. — Egyetemi tanulmányai 
után 1880-ban tanári és doktorátusi 
vizsgát tett. Szinnyei József biztatásáia 
megírta a magyar színészet történetét, 
melyet a Kisfaludy Társaság pályadíj
jal jutalmazott. Irt számtalan szinészeti 
szakcikket. 1893-96. szerkesztette a 
„Szinművészeti Lapok"-at. 1892-ben a 
bécsi zene- és szinművészeti-kiállítás ma
gyar osztályát ő szervezte, életének utol
só két évét pedig az ezredéves kiállítás 
zene- és színművészeti osztályának szer
vezésére fordította. 1888 óta huzamo
sabb időn át szinészegyesületi tanácsos 
volt. — Munkái: „A magyar színészet 
története." A Kisfaludy Társaság által 
100 arannyal jutalmazott pályamű, 1887. 
Budapest, „Kelemen László, az elsŐ ma
gyar színigazgató életrajza". Arad, 1888. 
„Az aradi színészet története", (1774-
1889). U. 0. 1889. „A magyar színészet 
műkincsei". „A haldokló vidéki színé
szetről", U. 0. 1889. „Szuper Károly szi
nészeti Naplója", kiadta 1889. U. o. A 
Pallas Lexikon számára ő írta meg a 
magyar színészek életrajzait. — Neje: 
Matuska Irén, egy ideig elismert szí
nésznő, a pályáról hamar lemondott. 

(Erődi Jenő.) 

Válság. A színmű szerkezetében a cse
lekmény magaslata, melyben az össze
ütközés a legélesebbé vált. A hős oly 
cselekedetet visz végbe, mely sorsát el
dönti s maga után vonja a sorsfordula
tot. (Peripetia). 

Változás. 1. Ha a színhely valamely 
felvonás keretén belül megváltozik^ 
ezt az uj képet „változás"-nak hívják. 
Előfordul, hogy ez a változás a függöny 
legördülése nélkül is megtörténik és pe
dig a szín hirtelen elsötétedése mellett, 
esetleg egy fekete vagy fátyolfüggöny 
lebocsátásával. A változásnak gyorsan 
kell megtörténnie, különben a színen 
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Vályiné Babits Vilma Vándor Andor 

folyó cselekmény veszít az értékéből. A 
gyors változást a színpadi diszitő mun
kások kellő próbák mellett teszik lehe
tővé. Ilyenkor érdekes a kulisszák mö
götti munka, mert mindegyik faktor pre-
ciz beállítással végzi kötelességét, va
gyis egy és ugyanazon időben a színpad 
jobb és baloldali munkásai felállítják a 
kulisszákat, a bútorosok és kellékesek, 
világosítók, statiszták mindnyájan az 
előírt utasítás szerint alkalmazkodnak. 
2-3 pei'c lepergése elegendő a változás 
beállításához. Ez az u. n. diszlet-válto-
zás, aminek színpadi elnevezése: „gyors
változás", vagy: „nyiltváltozás". 2. Ha 
a kitűzött színdarab helyett egy más 
darab kerül hirtelen színre, akkor azt 
„darabváltozás"-nak mondják. 3. „Mü 
sorváltozás" a heti műsor vagy a kabaré 
műsor sorrendjének megváltoztatása. 
4 „Szerepváltozás" a szereplő-cserével 
áll elő. 

Vályiné ^febits Vilma, énekesnő, szop
rán, sz. 1891 november 6-án, Aradon. 
Az Országos Zeneakadémián előbb 
zongoraművésznőnek készült, azu
tán Maleczkyné s utóbb Sik Jó
zsef tanítványa lett, színpadi játék
ban Hegedűs Gyula volt mestere. 1913-
ban az operaiskolát elvégezve, Krecsányi 
Ignác buda-temesvári társulatához szer
ződött; majd a Népoperánál működött, 
19í5-16-ban, M. Szoyer Ilonkával vál
takozva ; egy-egy évig működött Debre
cenben, a M. Kir. Operánál és Szege
den. 1921-ben Vályi Béla építésznek ne
je lett, a színpadtól visszavonult, de 
énektudását 192ö-ban Bianchi Biancá-
nál (Salzburg: Mozarteum) tökéletesít
ve, nemcsak saját hangversenyein arat 
szép síkereket, hanem énektanári okle
vele révén tanítványaival is. 1928 óta a 
Sz.-fŐvár. Felső Zeneiskola tanárnője. 
— Szerepei voltak operettekben: Ger-
maine („Comevilleí harangok"), Lis-
beth („Rip . .") , Lili (címszerep), a 
hármas szerep „Hoffmann meséi"-ben, 
Angéla („Luxemburg grófja"), Mary-
Ann („Hercegkisasszony"), operákban 
szubrett-, koloratura- és ifjú- drámai 
szerepkörben: Micaéla („Carmen"), 
Eudoxia („Zsidónő"), Márta (címsze
rep), Gilda („Rigoletto"), Constanza 

(„Szöktetés a szerályból"), Éj Király
nője („Varázsfuvola"), Zerbinetta 
(„Ariadné Naxosban") stb. 

Vámbéry Rusztem Róbert, Vámbéry 
Ármin unokája, sz. 1907 dec. 4-én, Bu
dapesten. Középiskoláit ugyanitt vé
gezte. Érettségi után rendezőgyakornok
nak lépett be a bécsi Josefstadter Thea-
terbe. Innen ugyané minőségben a berlini 
Volkstheaterhez került. Majd 1928 aug. 
1. óta a berlini Theater am Schiffbau-
erdamm uj vezetősége (Josef Aufricht) 
dramaturgnak szerződtette. Itt része 
volt a nagysikerű „Dreigroschenoper" 
és a „Pioniere in Ingolstadt" szinreho-
zatalában. V. már úgyszólván gyermek
kora óta behatóan foglalkozott dráma-
iiodalommal. Számos szatirikus párje
lenetet irt, amelyek közül több a berlini 
Weltbühne és Sturm című hetilapokban 
jelent meg. 

Váraos Hugó, színházi titkár, sz. 1882 
febr. 3-án, Budapesten. Színészakadé
miát végzett, majd 1904-ben Kolozsvá
rott kezdi a pályát, a „Takarodó", c. dr 
Lauffen hadnagya szerepében. — Ezu
tán a Thália Társaság tagja, 1907 okt. 
havában a Népszinház-Vígopera tagjai 
sorába lép, 1912 márc. havában az Uj 
Színpad titkára lett; jóval később az 
Unió színházak titkára, 1928-ban az Uj 
Színház titkára volt. — Fivérei: V. Ár
pád, előbb hírlapíró; 1912-ben az Uj 
Színpad rendezője. Itt ez év márc. 13-án 
színre került az „Efezusi özvegy" c. 1 
felvonásosa. — V. Pál, színész, 1911-
ben a Berliner Theater tagja volt. 

Vándor Andor, sz. 1899 jul. 27.-én, 
Tabon, (Somogy m.). Felsőkereskedel
mi iskolai érettségi után a Keleti Keres
kedelmi Akadémia hallgatója. A világ
háborúban katonai szolgálatot teljesí
tett, azután két évig a Rákosi Szídi-szir 
nésziskolában tanul, s 1922. szeptem
berben a Magyar Színházhoz szerződik, 
ahol már novemberben segédrendezői 
tevékenységet folytat, 1924 szeptembe
réig, amikor rendező lesz. 1927 szeptem
bertől a Szegedi Városi Színház rende
zője. 1929 jun. 17-én 1500 pengős ösz
töndíjat kapott a kultuszminisztérium
tól rendezői tanulmányai folytatására. 
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Vándor Kálmán Vándorszinésa 

Vándor Kálmán, hirlapíró, sz. 1898-
ban, Szombathelyen. Előbb szülővárosá
ban működik, majd 1922-ben az „A£ 
Újság" munkatársa lett, ahol ujabban 
színházi kritikákat ir és a lap vasárnapi 
mellékletének szerkesztője. Szinművoí 
ezek: „Péter és a nők", bem. 1924 máre. 
2. Forgács Rózsi Kamaraszínháza. U. o. 
bem. 1924 nov. 23-án Schőnherr Károly 
után fordított „A föld", c. komédiát. 
(3 felv.) „Mária asszony", c. színmüvét 
az Orsz. Kamara Színház 1925 okt. 20 
án játszotta. — Forgács Rózsi színházá
ban játszották még a „Garasok", c. 1 
felvonásos vj-át és az „Epilógus" c-
játékát is. — 1926 ápr. 21-én a Nemzeti 
Színház Kamaraszínháza bem, „özvegy 
Varga Ábrisné" c. 1 felvonásos vígjá
tékát. Ezzel a darabbal egyszerre az el
ismert irók sorába lépett. Ezt követŐ-
leg ugyanott „Dr. Nikodémusz" c. szín
játéka került színre (1926 nov. 13.) 
sikerrel, míg 1930 februárjában az 
Uj Színház mutatta be költői szépsé
gű „Liszt-hangversGny"-ét, amely elő
zőleg Sopronban került színre, az ottani 
Zenegyesület fennállásának 100-ík jubi
leuma alkalmából, 1929 okt. 20-án. — 
A fenti darabok vidéken is tetszésre ta
láltak. Alapi Orsz. Kamaraszínháza 
hozta színre először a „Mária asszony" 
és „A pálinkás orvos" című színművét. 
A rádió Stúdiójában is nagy sikerrel 
közvetítették darabjait. 

Vándorkönyv. Ez volt a neve annak a 
két könyvnek, melyet b. Wesselényi 
Miklós (1. 0.) adott a színészeinek a ke
zébe. Egyikén ilyen felírás volt: „Magyar 
Játszó-Társaság Erogátíóinak és Pensio 
cassájának ProtocoUuma, Pro Anno 
1806-7". — Ebbe a kiadásoat és a gázsi
kat jegyezték be. A másik könyv fel
írása : „A Nemzeti Játszó-Társaság Kö
zönséges cassájának Protocoliuma. Pro 
Anno 1806-7", melybe az előadott dara
bokat írták és azoknak a jövedelmeiről 
tartottak számot. (Székely József: „Ma
gyar Játékszín", Budapest, 1887.1. old.) 

Vándory Béfe, Géza, színész, sz, 1885 
máj. 10-én, Újpesten. Atyja V. Gusztáv, 
parlamenti gyorsíró revizor, anyja: Sin-
dolní Herraine. Szinészakadémiát vég

zett és 1907-ben kezdte a pályát, dr. 
Farkas Ferencnél, Szabadkán, majd Me
zei Kálmán, Szilágyi Dezső, Miklóssy 
Gábor voltak az igazgatói. A háború
ban bevonult. (Lásd: Világháború cím
szót.) 1921 szept. óta a Nemzeti Színhé,z 
Színház tagja. — Neje: Márkus Angé
la, színésznő, sz. 1890 jan. 21-én, Bu
dapesten. — Atyja: M. János, máv. fő
ellenőr, anyja: Schmidt Teréz. Zenemű
vészeti Főiskolát végzett, majd 1908 
szept. 15-én kezdte a pályát, Losoncon, 
Mezei Kálmán színtársulatánál, a „Va-
rázskeringÖ" c. operett Heléna szere
pében. — Főbb szerepei: Traviata, Olim
pia, — Antónia, (Hoffmann meséi), 
Boccaccioban: Fiammetta; Saffi, (Ci
gánybáró), Zórika (Cígányszerelem), 
Sulamith (Címszerep), Angéla (Luxem
burg grófja), stb. — 

Vándory Gusztáv, színész, sz. 1882 
dec. 6-án, Budapesten. Az Orsz. Szín
művészeti Akadémiát végezte el, 1904 
virágvasárnapján. Nagybecskereken 
lépett fel először, Ocskay Sándor szere
pében, 1904 húsvétján. Igazgatói voltak: 
Ballá Kálmán, dr. Farkas Ferenc, Féld 
Zsigmond, Beöthy László, Vajda László, 
dr. Faludi Jenő, Neumann Dezső. (A Ma
gyar Színháznál működik 1907 óta.) 
1905 jan. 15-én vendégszerepelt a Nem
zeti Színházban, a „Dolovai nábob leá
nya" Bilítzky-jében és az „Egj'-enlÖség" 
Ernent-jében. — Főbb szerepei: Bert-
rand (Szépség), Miklics János (Quar-
tett), Dávid Viktor (Mihályiné két 
lánya), Ularszky (Hotel Imperial), Ba-
radlay Ödön (Kőszívű ember fiai), De 
Siriex (Fedora), Harry Dougias (Az 
élet királya) stb. — Neje: Tubay Margit, 
színésznő, sz. 1886-ban, Dunaharasztin. 
Leánya: V. Margit, színésznő. 1925 óta 
tagja a Nemzeti Színháznál, ahol 1927 
ápr. 5-én elnyerte a Farkas-Ratkó-díjat 
az ezüstgyűrűvel. 

Vándorszínész kifejezést használták 
régebben a kisebb vidéki színtársulatok 
tagjainak megnevezésére, a mikor még 
gyalog, ekhós szekéren vagy más kezdet
leges közlekedési eszközök felhasználásá
val batyukkal, csomagokkal megrakodva 
mentek egyik állomáshelyről a másikra 
és az állásban vagy korcsma ivójában 
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Vándortársulat Váradi Antal ár. 

állították fel az ideiglenes Süinpadot. A 
név bizonyos alsóbbrendűaéget kivánt 
kifejezni, pedig ilyen, nem sokra be
csült vándorszínészek alapozták meg 
tulaj donképen a magyar szinpadkuítú-
rát, az ö vándorlásuk, sanyargásuk, kop
lalásuk és lenézettségük készítette elő a 
talajt a diadalmas hazai színészet állan
dósítására. 

Vándortársulat-nak nevezték a meg
határozott útiterv nélkül állomásról-ál-
lomásra utazó kis színtársulatokat. Ezek 
súlyos megélhetési lehetőségén némileg 
enyhített a színigazgatók területi és 
kerületi beosztása. (L, o.) De azért ván
dorlás a sorsuk ma is. És csak a mély 
rajongás vezeti őket és ezer sebből vé
rezve kezdik olthatatlan álmodozással 
és reménykedéssel szivükben küzdelmü
ket mindig újra meg újra. (V. ö. Falusi 
színészet.) 

Váradi Antal dr,, író és színműíró, a 
Színművészeti Akadémia igazgatója, a 
Kisfaludy- és Petőfi társaság tagja és 
alelnöke, az Orsz. Szinészegyesület al
elnöke, udvari tanácsos, sz. 1854 máj. 
2-án, Závodon, (Tolna m.), megh. 1923 
márc. 5-én, Budapesten. Középiskoláit 
Pécsett végezte, aztán Budapestre jött 
az egyetemre és 19 éves korában letette 
a doktorátust, majd tanári oklevelet 
nyert. 1871-től tanári állást vállalt. 
Egyetemi hallgató korában egyúttal 3 
évig növendéke volt a Színművészeti 
Akadémiának, Nagy István néven. Még
sem lett színésszé-, bár minden adott
sága megvolt hozzá — (szép alak, kel
lemes orgánum, játék-készség), hanem 
drámaíró. 1874-ben pályázott először az 
Akadémiánál a Karácsonyi-díjra „Iska-
rioth"-jával, később négyszer nyert 
akadémiai jutalmat. 1876-ban kinevezik 
a Színművészeti Akadémia tanárá
vá és titkárává, a hol hathatósan köz
reműködik a szinészképzésben s főleg 
a tiszta, helyes magyar beszédre és hang
súlyra oktatja a növendékeket. 1890-
ben a Szinm. Akadémia 25 éves jubile
uma alkalmával a koronás arany érdem
kereszttel tüntetik ki. 1896 szept. 1-én, 
az intézet igazgatójává nevezik ki, 
ugyanakkor kapja a III. oszt. vaskorona

rendet. Még ez év márc. 1-én a Nemzeti 
Színház dramaturgja lesz. Igazgatói 
működése alatt átreformálja a színész-
nevelést és helyes irányítással rátereli 
a figyelmet a kissé elhanyaeolt szinész-
akadémiára, mely az ő kezdésére uj haj
lékot nyert az Uránia Szinházbar. 
Szinte emberfölötti munkásságáról tisz
ta képet nyerünk műveinek puszta fel
sorolásával. Színpadi művei: „Iskarioth", 
bem. 1876 szept. 22. Nemzeti Színház, 
„Tamora", trag. 4 feiv. e. e. 1879 febr. 
12. u. 0. Ebből operaszöveget írt, zené
jét Elbert Imre, bem. a M. Kir. Op. 1895 
okt. 4. „A tőr", vj. e. e. 1880. Nemz. Sz. 
„Rongyháziak", er. népsz. 3 felv. e. e. 
1885 febr. 14. Várszínház, „Charitas". 
tört, szomoruj. 3 felv, bem. 1894. okt. 
19. Nemzeti Színház. „Szent Margit asz-
szony", 1897-ben Kóczán-díjat nyert, 
„Mózes", 1878., „Az eredendő bűn", er. 
dr. 4 felv. bem. 1879 május, Nemzeti 
Színház, „Démon", dr 4 felv. 1891, 
„Rafael", dr 4 felv. e. e. 1894 jan. 19. 
u. 0., „A hun utódok", 1894. u. o., „A 
szent korona", 1892., „Aggháziak", nép
színmű, 1889. „Euridike", balett, zen. 
szerz. Szabados Károly. „IV. László", 
opera 5 felv. Zen. szerz. Köszeghy Gézs. 
„Budavár visszavétele", op. szöveg, zen^ 
szerz. Massenet (franciára ford. Huszár 
Imre). Műfordításai: Dreyfuss Ábra
hám : „A vén leányok", vj 4 felv. 1891, 
Goethe: „Faust"-jának II. része. 
Aeschylos: „Oresteia", Sudermann: 
„Keresztelő János", tr. 5 felv. elŐj. e. e. 
1900 febr. 19. Nemzeti Szinház, Moh
eré: „A szerelem, mint orvos", vj bem. 
1907 márc. 13. Uránia Szinház. (Aka
démiai növendékek vizsga-előadásán), 
Berton Pierre: „Találkozás", szinmü 4 
felv. e. e. 1909 dec. 3. Nemzeti Színház. 
Wolff Pierre: „Bábjáték", vj 4 felv. e. 
e 1911 febr. 3. u. o. Wolff Pierre. 
„Tiltott szerelem", szmű 3 felv. e. e, 
1912 jan. 26. u. o., Greban Arnould: 
„A Jézus Krisztusról szóló igazi passió", 
e. e. 1924 ápr. 12. u. o. Opei-aszöveg for
dításai : „A nürnbergi mesterdalnokok", 
Wagner R. operája, Haraucourt Ed
mond: „Alienor", dalmű 4 felv. epil., 
zen. szerz. Hubay Jenő, e. e. 1891 dec. 
5. M. Kir. Operaház. „Kanári herceg
nő", Lecocq operettje, bem. 1883 aug. 
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Váradi Aranka 

18. Budai Színkör stb. stb. — Egy fran
cia íróval, Dreyfus Ábrahámmal együtt 
írta „A kecsebánki fürdő" című vígjá
tékot. — „Festett világ" cím alatt 
szinészregényt írt, ezenkívül szá
mos tudományos műve, mint: „Aes-
thetika", „Költészettan", „Szavaló
könyv", „Jelmeztan", „Szinműtár" (eze
ket a színiakadémia számára írta), 
„Képek a magyar író- és szinészvilág-
ból", 4 kötetben, továbbá essayk, irodal
mi elmefuttatások, mint „Színpadi fur
csaságok", „Színészek a háborúban", 
„Emlékeim", „Régi magyar szinészvi-
íág", „Megyeri utazik", „A színpad tör
ténete", „Emlékezem a Mesterre", „Le
velezésem Jókaival", „Vándorévek", 
„Vén komédiások", „Az öreg Lendvay", 
„A budai öregek" stb. stb., melyek több
nyire az „Újság" hasábjain láttak nap
világot, tanúskodnak törhetetlen mun
kaerejéről és szorgalmáról. A felsorolt 
müvein kívül számos költeménye is je
lent meg s ily nagyfokú elfoglaltsága 
mellett jutott ideje a színészet közügyei
nek intézésére is, amennyiben az Orsz. 
Szinészegyesület buzgó és agilis alel
nöke is volt 1877 óta. V. A. felesége 
windsori Hickmann Gabriella, a zeneaka
démia növendéke volt. Nagyváradon 
volt az esküvőjük, 1878 aug. 6-án. 
Leányaik: Ili, a Király Színház prima
donnája volt — és Aranka, a Nem
zeti Színház örökös tagja (L. o.). V.A. 
1906-ban nyugalomba vonult, ugyan
akkor az udv. tanácsosi méltóságot nyer
te el. Jellemző adat V. A. életrajzához, 
hogy a halál is kötelességteljesítés köz 
ben találta, 1923 máre. 5-én. V. A.-t ha
zulról elindulva, hiába várták növendékei 
a Rákosi-féle szinészískolában, útközben 
a Nemzeti Színház épülete elŐtt össze
esve; meghalt. (Pesti Kálmán.) 

Váradi Aranka, a hírneves költő és 
színműíró V. Antal leánya, sz. 1888-ban. 
A Nemzeti Színház tagja lett: 1903-ban. 
Egyike azon színművészeknek, kik mind
járt kezdetben, jelentéktelen szerepek
ben is elárulják a nagyrahivatottságot. 
Pedig sok ily kis szerepet kellett elját
szania, amíg Puck szerepében a nagy
közönség is megismerhette, mily nagy 
értéket bír benne a Nemzeti Színház, Az 

ö eredeti felfogású, szeretetreméltó va-
dóca, lombokkal fürtjei között, nagy
ban különbözött elődeinek bársonyzekés 
manóitól. Rövid egymásutánban jutott 
ezután oly szerepekhez, amelyek a Nem
zeti első művésznői közzé avatták, köz
tük két oly szerep, amelyek alkalmat 
nyújtottak sokoldalú, jellemábrázoló 
képességének megmutatására, ezek: 
Herczeg Ferenc bájos s emellett damo-
nikus Éva boszorkánya, és Shaw; Cleo-
pátrája. De mindannyi közt a „Vadka
csa" Hedvigje oly alakítás, amelynek 
évtizedek multával sem akad hozzá ha
sonló ábrázolója. A bájos és kedves 
gyermekleány szerepében szinte tragi-
kai magaslatra emelkedett, mély meg
hatottságot keltve hallgatóiban. Méltó 
párja volt ezen alakításának a Faust 
„Margit"-ja, a legjobb e szerepben 
magyar színpadon, mély, igaz és benső
séges. Ép oly megható volt szelíd Cordé-
liája (Lear) és Opheliája (Hamlet). De 
nemcsak a tragikus szerepekben nyúj
tott na^o t , ép oly otthon van az előkelő 
világ, a szalonok, finom, negédes alakjai
nak ábrázolásában, . amelyekben í'gya-
ránt érvényesült kedvessége, o'őkciűsége 
és átható intelligenciája. Ilyer.ok a Ha
difogoly „Valois Margit"-ja, az Eszmé
nyi férj „Mrs Chewney"-je, a Mizantróp 
„Celiméne"-je, IL Józsefben „Lichten-
stein hercegnő", Tanner John házasságá
ban „Anna", Cyranoban „Roxane", Nar-
císse-ban „Pompadour". Szívből jövő, 
megható hangokat talált Dumas „Gau-
thier Margít"-ja szenvedésének illusztrá
lására, nem kevésbé a Dickens-regény-
bŐl alakított színmű, a „Házi tündér" 
vak leányalakj ának rokonszenves ábrá
zolásához. Modern szerepei közül feltű
nő nagy hatást ért el Dario Nicodemi 
„Árnyék" című darabjában, főleg ennek 
utolsó felvonásában, ahol szinte meg
döbbentő keménységgel éreztette a ha
lálosan megsebzett lelkű asszony hajt
hatatlanságát. Ugyanezt a keménységet 
és dámonikus vonást érezteti kitűnően 
Ibsen Gabler Heddájának és Nórájának 
szerepében. A műsorról hamar lekerült 
Turgenyev „Natháliája", jóllehet Vá
radi Aranka brílliáns ábrázolásáért meg
érte volna a műsoron tartást. Jelentő
sebb szerepei közül megemlítjük még 
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Váradi József Várady Aladár 

Ariéit (Vihar), Jane Simrose (Nők ba
rátja), Santenay-né (Titok) „Miss 
Hobbs (címszerep), Armande („Tudós 
nők"), „Amihez minden asszony ért" jó
zan és okos skót asszonya, s Bourdet „Sze
relem órája" című darabjának mély éi'-
zéstől áthatott, önfeláldozó leányszere
pe, egyik legvonzóbb és legkedvesebb 
alakításainak. 1923 óta Örökös tagja a 
Nemzeti Színháznak, amelynek ma két
ségtelenül egyik legnagyobb értéke. Leg
utóbb ifj. Hegedűs Sándor „Játékos" c. 
darabjában volt megérdemelt sikere, 
bár a közönség ennél különb s nagyobb 
feladatok, illetve ígéretek beváltását vár
ja még tőle. (T, J.) 

Váradi József, színész, sz. 1845-ben, 
Nagykörösön, megh. 1918 máj. 16-án> 
Kolozsvárott. — „Gyönyörű szál ember 
volt, kellemes volt a hangja, a népszín
mű alakjai klasszikusok, jobb Csikós 
Bandi nálánál nem volt," — írja róla 
Gyöngyi Izsó „Színész egy félszázadon 
át" c. könyvében. (Budapest, 1921. 87. 
oldal.) 

Váradi Lajos, színész, sz. 1895-ben, 
Miskolcon. Tizenhét éves korában az 
iskolából szökött meg, hogy egy vándor
színész-társulatnál megvalósíthassa ál
mait. Ezután a szinészakadómia növen-
aéke lesz. A háború kitörésekor bevo
nult a miskolci honvédtüzv^rekhez. Tisz
tiiskolába Kassára került, ahol Faragó 
Ödön, akkori kassai színigazgató, felké
résére részt vett egy színiéi őadáson. Itt 
meglátta Erdélyi Miklós, nagyváradi 
5^zmigazgató, akinek annyira megtet
szett a fiatal szerelmes színész, hogy 
kiemelte öt a tiszti-iskolából és minc 
nélkülözhetetlent, magával vitte Nagy
váradra, azután Kolozsvárra, ahova az 
akkor filmhez távozott Várkonyi Mihály 
helyére szerződtették, szintén elsőran
gú szerepkörrel. — Utána még Debrecen
ben, Heltai Jenő és Szegeden Andor 
Zsigmond, később Faragó Ödön igazga
tása alatt működött, míg végül a Fővá
rosi Orfeum utolsó esztendejében fel
került ehhez a vállalathoz. Pestre. Innen 
a Renaissance Színházhoz ment, de 
nemsokára ismét vidéken van, Hor
váth Kálmán ungvári társulatánál. 

mint igazgatóhelyettes-főrendező. Itt 
találta meg ambícióinak legtágabb te
rét, mert mint színész, mint rendező és 
mint adminisztrátor is direktorának és 
a felvidéki magyar színészetnek egyfor
mán hű katonája lehetett. Innen Iván 
Sándor vitte el a kassa-pozsonyi társu
lathoz, utána a Fővárosi Operett Szín
házhoz, majd az Uj Színházhoz került, 
s nagy sikerei révén (Ábris rózsája, Tü
zek az éjszakában, Égő város) csakha
mar a fővárosban is ismert nevet szer
zett magának. 1930 őszén leszerződött 
a Belvárosi Színházhoz, amelynek azóta 
prominens színésze lett, rögtön az első 
évbeli nagy sikerei révén. Ebben az esz
tendőben főbb szerepei voltak: Feri
ke mint vendég: Balázs tanár, Arany
óra : Rendőrfelügyelő, Meddig fogsz sze
retni?: Iván, stb. 

Váradi Margit, operaénekesnő (alt), 
sz. 1880 ápr. G-án, Nagyváradon. Ének
tanulmányait Budapesten, Bellovics Im
rénél kezdte, az Orsz. Zeneakadémián 
folytatta, majd Bécsben Ress és Niklas-
Kempner asszony tökéletesítették tu
dását. 1899*̂  márc. 1 óta 1920~ig volt ér
demes tagja a Magyar Királyi Opera
háznak. Legnagyobb sikere Suzuki ben
sőséges alakítása volt a „Pillangó kis-
asszony"-ban: maga Puccini tanította 
be, a ki akkor is, később is a legnagyobb 
elismeréssel emlékezett meg a művész
nőről. Szerepei még: Mignon, Azucena, 
(Troubadour), Urica (Álarcos bál), 
Márta (Faust.Hegyek alján),Maddalena 
(Rigoletto), Magdaléna (Bibliás ember), 
sat. — 1908 óta dr. Székács Béla szer
kesztő neje. 

Várady Aladár György, színházi kar
mester, sz. 1873 jul. 19-én, Ipolyságon. 
30 éven át működött vidéken. Mint ze
neszerző országos hírnevet ért el, nép
dalai közül sokat tett népszerűvé. A. 
nagyváradi színháznak kí'zel egy ne
gyedszázadon át volt karmestere. Mű
ködött Budapesten is, azután a miskolci 
városi dalárda karnagyává hívták meg. 
— „Léghajósok", c. operettjét — szöv. 
irta: Dutka Ákos — bem. 1905 ápr. 11-
én. Nagyváradon. 
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Várady Albert Várady Fei'encné 

Várady Albert, föügyelő, sz. 1851-ben, 
Eotháza kolozsmegyei községben, megh. 
1915 ápr. 20-án, Budapesten. — 1868 
óta Kolozsvárott működött, utána a 
megnyíló Vígszínház, majd 1901 óta a 
Nemzeti Színház főügyelöje volt. 
1909 okt. 23-án megülte 40 éves mű
ködése jubileumát. — Neje: Könczöl 
Iima, színésznő, sz. 1856-ban, megh. 
1879 szept. havában Kolozsvárott. (L. 
„Magyar Polgár", 1879 szept. 11.) 

Vái-ady Ferenc, színigazgató, sz. 1820-
ban, Nyirbogdányban, megh. 1892~ben, 
Székelyhidon. Szülői kisbirtokosok vol
tak Nyirbogdányban. Öt Debrecenben 
neveltették, ahol a híres ref. kollégi
umnak volt jeles diákja, később pedig 
ugyanott jogászkodott, a ref. jogakadé
mián, de hamarosan beállt a színészek 
közé. Mindenféle szerepet játszott; leg
inkább jellemszerepekben érvényesült;. 
Mint a szatmári társulat tagja nőül vet
te Németh Emiliát, a társulat fiatal, 17 
éves tagját, kivel halála napjáig boldog 
házaséletet élt. Házasságukoól 12 gyer
mekük született, kik közül többen szín 
tón a színészetnek lettek érdemes mun
kásai, u. m. Várady Antónia, kés-Übb 
Sándor Emílné, Rózsa, később Heltai 
Nándorné, Emma, nagytehetségű drá
mai szende, fiatalon, 22 éves korában 
meghalt. Ibolya, később Orbán Árpád-
né, .ikos és Dezső, kiknek neveire ma is 
5'-kbTi emlékeznek még. 1850-ben szín
igazgató lett és az volt egyfolytában 40 
& 'g Mindenki szerette benne a humá
nus t'rzelmű, jóságos és puritán embert. 
l"f-Vségével e'íyütt ilyen szellemben ne
velték gyermekeiket is. Vele egyidőben 
három Várady Ferenc szerepelt e néven. 
Megkülönböztetésül mindegyik jelzőt ka
puit neve mellé. Az egyiket „bicskás" 
Váradi Ferencnek (híres verekedő volt), 
a másikat „táncos" Váradi Ferinek, (jó 
táncos volt), őt pedig a „becsületes" 
Várady Ferencnek keresztelték el. 

Utolsó éveit — már mint Öreg nyug
díjas — Székelyhidon élte le, ahol köz-
becsüléstől kisérve, 72 éve,s korában fe
jezte be érdemes életét. — Életének ér
dekes és nevezetes momentumai: deb
receni színészkedése idején egyideíg 
negyedmagával, lakótársa volt a szin

tén velük egyidőben színósakedö Petőit 
Sándornak. Sokszor beszélte, hogy a 
nagy költő zsörtölődő, kötekedő és Ösz-
szeférhetetlen természetű volt. Rendre 
mind megszökdöstek mellőle. Nem bír
ták elviselni zsarnokoskodását, holott a 
zsarnokságot Ö ostorozta a legelszántab-
ban. 1848-ban, már feleségével együtt, 
volt a debreceni társulat tagja és itt ér
ték őket a forradalmi események. Tanúi 
voltak a debreceni országg^'űiésnek, Kos
suth Lajos sorsdöntő beszédjének ?i a 
nagytemplomban a trónfosztó határo
zat kimondásának. Mikor az oroszok be
törtek Debrecenbe — mesélték gyerme
keiknek — a színtársulat tagjai akkor 
is próbát tartottak a színházban. Az 
oroszok oda is berontottak, de meglátva, 
az előfüggönyre festett bibliai képet, 
térdre borultak, keresztet vetettek ma
gukra és csendesen tovább mentek; sen
kit sem bántottak. (Heltai Nándor.) 

Várady Ferencné Németh Emília, szí
nésznő, sz. 1831-ben, Szatmárnémeti
ben. Nemes táblabírói családból szárma
zott: atyja Németh Sámuel ügyvéd volt, 
anyja Szathmári Erzsébet. Korán jutott 
árvaságra. Édesanyját már 14 éves ko
rában elvesztette és ez időtől kezdve ö 
vezette atyja háztartását. Hamar meg
szokta tehát az önállóságot. 16 éves ko
rában elvesztette édecí atyját is és teljea 
árvaságra jutott. M?g atyja életében 
műkedvelő előadásokban vett részt, ahol 
megnyilatkoztak színészi képességei. 17 
éves korában már a szatmári színtársu
lat tagja; itt megismerkedett Várady 
Ferenccel, a kiváló fiatal jellemszinész-
szel, a későbbi igazgatóval, félév mulvn 
felesége lett. Kiváló komika, ki
tűnő háziaszony és gazdaasszony
ságáról volt nevezetes (leányai szin
tén) ; vendégszerető asztaluknál min
den átutazó színész szívesen látott ven
dég volt E. Kovács Gyula és Molnár 
György, a nagynevű tra.?Ikus színé
szek, társulatuknál való vendégszerep
lésük alkalmával, valamint a többi ven
dégszereplő művészek, állandóan aszta
luk vendégei voltak. Mint színésznő és 
igazgatóné 40 esztendeig osztotta meg 
férjével a színészi és igazgatói gondokat, 
míg belefáradva a küzdelmekbe, visz-
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Várady Mihály Várady Sándor 

szavonultak Székeiyhidra, ahol szerény 
nyugdíjukból közbecs ülésben éltek. Fér
jét túlélte 25 évvel. TJtolsc éveit Buda
pesten élte le két leányánál felváltva: 
Rózsánál, Heltai Nándoménál és Ibo
lyánál, Orbán Árpddnéuál. Meghalt 
1917 április 2-án, 86 évei korában. A 
farkasréti temetőben alussza örök ál
mát. 

Várady Mihály, úttörő színész, műkö
dött 1791-94-ben, Budán, Kelemen Lász
ló első magyar színtársulatánál, hol egy
havi fizetése 24 frt. volt. Mint rendező 
is működött (1792.). 1794-ben a társu
lat első aligazgatója, azonban okt. vé
gén a Liptai Mária- (L.. o.) ügyből ki
folyólag állásáról leinjndott. 1793-ben 
polgári pályára lépett. — Neje: Török 
Magdolna, színésznő volt. (L. o.) 

Várady Miklós, színész, sz. 1849-ben, 
Kecskeméten. Szinip:iíyára lépett 1866 
máj. 8-án, Follinusz Jánosnál. Gyönyö
rű baritonja hamarosan feltűnt. 1876 
szept. 9-én fellépett ^ Népszínházban, 
majd Kolozsvárra hívták meg, ahol 
1878 aug. 10-én mutatkozott be a „Paj
kos díákok"-ban. Azóta mindig Kolozs
várott működött, ahol 1908 jan. havá
ban örökös taggá neví^zték ki. — Főbb 
szerepei: Csikós, Göndör Sándor, Csil
lag Pál (Piros bu^ellái ' is). Vén ba
kancsos. Szökött katona, Baczur Gazsi, 
(Peleskei nótá.rius), Csorba Laci (Sárga 
csikó), Parlagi Janc&i, Lilíomfi, Henrj' 
márki (Cornevilíei harangok), Pielro 
herceg (Boccaccio), — Neje: KönczÖI 
Etel, színésznő, kivel 1887 jul. 18-án 
lépett házasságra, Kolozsvárott. A 
nagy magyar művész szines életrajzát 
megírta: Heltai Nándor a „Színészek 
Lapja" 1930 jun. 1. számában. 

Várady Sándor (szilicei), operaénekes, 
bariton, sz. 1863 máj. 13-án, Pusztasö-
regen (Gömör-Kíshont vm.), megh. 
1912 és 13 közti éjjel, Budafokon. Az 
egri lyceumot végezve, műegyetemi hall
gató lett, de Káldy Gyula ösztönzésére 
szép és erős baritonját kiképeztttte 
Pauli Richárddal, majd — gr. Esztei-
házy Miklós, a tatai gróf, bőkezűségé
ből, — Bécsben Mancio Felicével. 1884 

okt. 1-je óta a M. Kir. Operaház tagja 
volt — leszámítva rövid ideig hamburgi 
szerződését (1891) — s irói, költői te
hetségével vált ki jeles kortársai közüí; 
ő volt szónokuk, akár komoly alkalmak
kor, akár a fehér asztalnál. Mintegy 
másfélszáz szerepe közül (1. „Első sze
repem" c. cikkét a „Pesti Napló" 1901 
dec. 29-iki számában) említsük fel a je
lentékenyebbeket: Wotan (.,A nibohmg 
gyűrűje"), Beckmesser („A nürnbergi 
mester dalnokok"), Kurwonal (,.TrivS-
tan . . . " ) , Teli Vilmos (cíniszerep), dr. 
Bartolo („A sevillai borbély"), Luna 
gr. („Troubadour"), Germond György 
(„Traviata"), Rigolotto (címszerep), 
Amonasro („Aida"), Jago („Otelló"), 
Fluth („A windsori víg nők"). Faninal 
( , ^ rózsaiovag"), adóbérlŐ („Manón 
Leacaut"), Mephisto („Faust"). — Irt 
operaszöveget Rékai Nándor zeneszerző, 
operaházi karnagy számára: „A nagy-
idai cigányok", (Arany János víg epo
szából, 3 felv.) bem. a M. Kir. Opera 
1906 febr. 4. — Opera-fordításai: (ki
vévén a Monleone zenéjével a Népazin-
ház-Vígoperában előadott „Parasztbe-
csület"-et) mind a M. Kir. Operaház 
megbízásából készültek s ugyanitt ke
rültek színre: „BerHchingen Götz", 5 f. 
9 képben, szövegét Goethe után írta 
Willner A. M. zenéjét Goldmark Károly; 
bem. 1902 dec. 16. — „Carmela", 1 felv. 
Luigi Castaldo után Féld León, zen. Del-
már Albert; 1911 nov. 18. „Faust el
kárhozása", zenés legenda 4 részben. 
SzÖv. és zen. Berlioz Hector; 1904 márc. 
29. — „A kecskepásztorleány", 1 felv. 
Cain Henri, zen. Dupont Gábriel; 1904 
dec. 15. — „Királyfi és idráiyleány", 
3 felv. Rosmer Brnst, zen. Humper-
dinck Engelbert; 1912 okt. 8. — „A ko
vácsok sztrájkja", 1 felv. Coppée Fran
cois után, León Viktor; zen. Beér Mik
sa József; 1899 okt. 4, — „Kukuska", 
3 felv. Faízari Félix, zen. l ehá r Ferenc; 
1899 máj. 2. (És u. ez „Tatjána" c. Kal-
beck Miksa átdolgozta szöveggel 1907 

-ápr. 28.) — „Lujza", zenés regény 4 f. 
Szöv. és zen. Charpentier Gustav; 1901 
márc. 28. — „A lonjumeaui postako
csi" víg opera 3 felv. De Leuven é.=í 
Brunswick, zen. Adam Adolf: 1904 nov. 
29. — „Manón" 5 felv. Meilhac Henri és 
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Várai Lujza Varázsfuvola 

Gallet Philippe: zen. Massenet Julesj 
1905 dec. 22. — „A Nyugat leánya", 3 
felv. Belasco Dávid után, Civtnini 
Guelfo és Zangarini Carlo; zen. Puccini 
Giacomo; 1912 febr. 29. — „Orfeusz", 
2 felv. Moliné; zen. Gluck Kristóf; 1904 
jan. 30. — „Parasztbecsület", 1 felv. 
Verga Giovanni; zen. Monleone Dome-
nico; 1908 január 17. — „Pelléas és Mé-
lisande", zenésdráma 5 felv. 14. képben ; 
Maeterlinck Maurice; zen. Debussy 
Claude; 1925 nov. 26. — V. sírjánál Mi
hályi Ferenc és Kern Aurél mondtak 
búcsúztatót. (Kereszty István.) 

Várai Lujza, Blaha Lujza színpadi 
neve 1857-ik évtől, Győrben. 

Varázsfuvola. Mozart Wolfgang Ama-
deus (1756-91) Örökéletű operája, Schi-
kaneder Emánuel bécsi színigazgatónak 
„Die Zauberflöte", c. fantasztikus szö
vegére. Mozart 1791-ben, utolsó életévé
ben, komponálta. Schikaneder, a szöveg
író, nem tündöklött librettójában lelí;-
ményességével. Csakis Mozart gyönyö
rű zenéje teszi ezt a zagyvalékot elvisel
hetővé. Anyagát részben Wieland 
Dschinnistan cimű varázs- és tündér-
gyűjteményéből merítette, de nagyrészt 
Gieseke szinész tervéből dolgozta l:i. 
Ethikai alapul a közönség elŐtt még ke-
vésbbé ismert szabadkőművességet vet
te, s ezáltal nagy ellentmondás támadt 
az opera első jelenései és többi részei 
közt. Schikaneder szeme előtt csak az a 
feladat lebegett, hogy minél tarkább 
cselekményt állítson össze, nem törődöí".'; 
annak zagyvaságával. Azonkívül egy, 
Wieland Oberon-jából gyártott opera
librettóból is vett még egyetmást hozzá. 
s összetákolta azt a sokat szidott lib
rettót, melynek egy előnye még is volt: 
a muzikalitás, s hogy Mozartot egy re
mekmű alkotására inspirálta. Legelső 
előadása Bécsben a Wien-folyó melletti 
(an der Wien) színházban volt 1791 
szept. 30-án, a császári udv. operaszín
ház: a Kámthnerthor-Theater 1801 
febr. 24-én mutatta be; az uj operaház
ban, a „Zauberflőte" 1888 szept. 16-án 
érte meg századik előadását. Magyar
országban eleinte csak német színpadon 
adták: Budán 1793 febr. 17-én, Pesten 

24-én. — Első magyar fordítója P&^y 
Elek volt; ennek szövegével adták Ko
lozsvárott az 1820. években, valószínűleg 
más-más városban „Varázssíp" és „Tün
dérsíp" címmel. Mai címével Budapes
ten a Nemzeti Színház első évtizedeiben, 
„Bájsíp" c. alatt adta; hosszú pihen
tetés után 1877 febr. 17-én újították 
fel, színlapját ide másoljuk: „Varázs
fuvola", nagy dalmű 4 felv. Ir ta: Schi
kaneder. Fordította: Böhm Gusztáv. 
Zenéjét Mozart Amadeus. Bem. 1877. 
febr. 17. Nemzeti Színház. Szereplők: 
Sarastro — Ney Dávid, Tamino — Ud-
vardi Antal, 1. főpap — Tallián János, 
2. főpap — Szalay Kelemen, Éj király
nője — Benza Ida, Paniina — Balázsné 
Bognár Vilma, 1. hölgy — Maleczkyné 
Ellinger Josefa, 2. hölgy — Heim Róza, 
3. hölgy — Saxlehner Emma, Papageno 
— KŐszeghy Károly, Papagena — Ná-
dayné Widmár Katalin, Monostatos — 
Zajonghy' Elemér. — Mikor a M. Kir. 
Operaház 1884 szept 27-én, megnyílt: 
Qgy évre rá iktatta műsorába a „Va
rázsfuvolát", szept 29-én, szereposztása 
ez volt: Sarastro — Ney Dávid, Tamino 
— Pauli Richárd, Éj királynője — Ma
leczkyné, Ellinger Jozefa, Pamina — 
StoU Gizella, 1. hölgy — Ábrányiné, W. 
Margit, 2. hölgy — Henszler Helén, 
3. hölgy — Saxlehner Emma, 1. pap — 
Bígnio Lajos, 2. pap — Dalnoky Béni, 3. 
pap — Tallián János, Papageno — KŐ
szeghy Károly, Papagena — Kordin 
Mariska, Monostatos — Kiss Dezső. Sem 
az 1855-iki, sem a régibb sajtó nem emlé
kezik meg arról: ki fordította, ki ren^ 
dezte, ki dirigálta a darabot. — Nagy-
sokára Harsányi Zsolt új, Mozarthoz 
méltó fordítása 1913 márc. 12-én csen
dült fel a M. Kir. Operaház színpadán. 
A Városi Színház 1928 jún. 5-én tűzte 
műsorára, Lóránth Vilmos fordításában. 
Szereposztása: Szárásztro, Izisz főpapja 
— Vermes Jenő, Tamino — Szedő Mik
lós, Az éj királynéja — Zoltán Irén, Pa
mina, leánya — Báthy Anna, 1. hölgy — 
Kovács Ilonka, 2. hölgj'̂  — Radnai Er
zsi, 3. hölgy — Medveczky Bella, Főpap 
— Pajor Ödön, Első pap — Szabó Lász
ló, Második pap — Arany József, Pa
pageno — Maleczky Oszkár, Papagena 
— Kőszegi Teréz, Monosztatosz, szere-
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Varázskeringö Várhidy Sándor 

csen — Köves Andor, 1. nemtő — Kesz-
ler Bora, 2. nemtő '•— Ábrányi Margit, 
o. nemtő — Ekker Szidónia. 

(Kereszty István.) 

Varázskeringö. Egyik legnagyobb ope
rett-siker, írták: Döi-mann és Jacobsohn 
3 felvonásos szövegét, ford: Mérei Adolf. 
Zenéjét irta: Straus Oszkár. Bem. 1907 
nov. 26. a Király Színházban. Szereplök 
voltak: XII. Joachim — Németh József, 
Lothár — Papir Sándor, Heléna — Pet-
ráss Sári, Niki — Ráthonyi Ákos, Guszti 
— Csapó Jenő, Friderika — örley 
Flóra, Franci — ötvös Gitta, Vendolin 
— Szabó József, Sigismund — Sáfrány 
Vilmos. — A művet Bécsben a Carl 
Theater tartotta keresztvízre; az egész 
bécsi személyzet a Király Színházban 
vendégszerepelve, 600-adszor itt adta ^Ö, 
1913 máj. 12-én. — A Király Színház 
1908 febr. 26-án adta 100-adszor. — 
Ujabban a Városi Színház is bemutatta; 
1926 Szilveszter estéjén, Biller Irénnel, 
Galetta Ferenccel, Harmath Hildával, 
Sík Rezsővel a főszerepekben. 

Varga Ignác. Az aradi színészet lel
kes pártfogója volt. 1849-ben nagy ál
dozatot hozott a helyi magyar színészet 
megteremtéséért. 

Varga Imre, énekes (baritonista), sz. 
1901-^ben, Zomborban. Színész lett: 1916 
ápr. 26-án. 1916-1926-íg vidéken műkö
dött. 1926 szept. 10-én bemutatkozott a 
Városi Színházban, az „AIiácvírág"-b£!Tí 
1928 dec. 12-én itt először énekli Ü 
„Bajazzók" előadásán Tonio szerepét. 
„Fejlődésreképes szép hangja itt is jól 
érvényesült. Meglepően jól frazirozott 
és deklamált", — írja ekkor az „Újság". 
Főbb szerepei: Gyuri (Cigány), Csin-
csák Miklós (Gyurkovics fiuk), Laci 
(Sárga csikó), Gábor diák (Cigánybá
ró), Henry márki (Comevillei haran
gok), stb. 

Varga József, író, áll. isk. igazgató, 
sz. 1887-ben, Debrecenben. 1924 óta fog-
líilkozik irodalommal. Színdarabjai — 
melyek műkedvelők előadásain és ifjú
sági előadásokon szerepelnek — a kö
vetkezők : „ViiTadat", irredenta játék t 
felv. „Csoda", vall. színjáték 1 felv. „Me

sejáték", népmese 3 felv. „Kivirágzott 
a vöröskereszt", erkölcsrajz 1 felv. „A 
ki téged kővel dob", erkölcsrajz 2 felv. 
„Sanyi meggyógyul", irredenta rajz 3 
felv. „Karácsonyi est", alkalmi játcX 4 
képben. 

Varga Rózsi, színésznő, sz. 1010 febr. 
10-én, Budapesten. Szegeden lépett elő
ször színpadra, a honnan Miskolcra szer
ződött. Eredetileg filmszinésznőnek ké
szült, közben férjhez ment Róth Andor 
koGsigyároshoz és visszavonult a színé
szettől. 

Varga Teri, színésznő, sz. 1906-ban, 
Leopoldsdorfban. (Alsó-Ausztria). Szín
padra lépett: 1927-ben, Miklóssy Imre 
társulatánál, majd a szegedi városi szín
ház tagja lett. 

Várhalmy Oszkár, karmester, zene
szerző, sz. 1890 aug. 5-én, Péterváradon,. 
Szerem m. Zeneakadémiát végzett, meiy 
után színházi karmester lett. Működött 
Munkácson, Ungváron, Kecskeméten, 
Kaposváron stb. 1924 okt. havában Pé
csett honvédkarmester és a filharmoni
kusok karmestere lett. Több zenekari 
szerzeménye van elterjedve. 

Várhidy Sándor, színész, (cs. n, Bas-
vanszki). Egykor a Budai Népszínház 
közkedvelt tagja volt és „Bem" szerept'-
ben megörökítette nevét. Családi körül
ményei folytán kényszerűségből elfo
gadta a belgrádi színházhoz szóló meg
hívást, ahol művezetője lett az 1869 okt. 
30-án megnyíló uj színháznak. Mopt 
már volt kenyere, de nem volt megelé
gedése. Visszavágyott hazájába, ÍÍZOII • 
ban elfogadható szerződés nem kínálko
zott számára. Közben elvesztette szeme
világát és ezzel egyidejűleg a legkétség-
beejtŐbb hálátlansággal találkozott a 
szerb kormány rszérŐl. Csak Rákosi 
Jenő filantróp gondolkozásának tudandó 
be, hogy megmentette az éhhaláltó!. 
Sok ideig a Nemzeti Színház is segé
lyezte és az Országos Szinészegyesülot 
is támogatásban részesítette. — Mecrh. 
Belgrádban, 1881 ápr, 9-én, — Neje: 
Szöllőssy Piroska, ^ îváló táncosn5, sz. 
1845-ben, Egerben, 1858 nov. havában 
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Variété Vái'osi Színház 

lépett a pályára, Szabó Józsefnél. Há
zasságuk: 1860 aug. 9-én volt. 

Variété: francia szó, változatosságot 
jelent. Párizsban az 18C0-es években 
nyílt meg a Théátre des Variétés, a 
melyben ugyanazon az estén több ap:ó 
színdarab, (próza, énekes, monológ stb.) 
Vúgyesen, tehát mint változatos műsor 
szerepelt. A közönség hamar felkapta, s 
innen terjedt el aztán V. neve és mű
fajkeveréke az egész világon. 

Varieté-színház. Pesten, német színé
szekkel 1869 dec 21-én nyrlt meg. Igaz
gató : Hirsch H. Volt benne: 66 páholy, 
közel 400 zártszék, tágas földszinti he
lyek, I. és II. emeleti állóhelyek, nagy 
karzat. Utóbb (a múlt század végén) a 
városligeti mutatványos téren is volt 
egy ilynevű színház. 

Várkonyi Flóris, operaénekes, zene
akadémiát végzett, mely után 1907-ben 
a Népszinház-Vígopera tagja lett, majd 
1910-ben német színpadokon működött. 
Ez év okt. havában a M, Kir. Operaház 
ösztöndíj as tagnak szerződtette, ahol 
első fellépte 1911 okt. SO-án volt a 
„Faust" Mefiszto-jában. 

Várkonyi Mihály, színész, sz. 1891 
március 31-én, Kisvárdár. Iskoláit Kas
sán járta, az érettségit Pesten tette le. 
lÖ08-ban beiratkozott a Szinészakadé-
miára, ahonnan 3 év múlva, a kolozsvári 
Nemzeti Színház tagjai sorába szerző'v-
tette, szerelmes szerepkörre. 1911 szep
tember 3-án volt itt az első fellépése 
Dumas „Kaméliás hölgyé"-ben, Armand 
szerepében; közben mint filmszínész 
népszerűvé tette nevét. 1918 okt. havá
ban a Nemzeti SzinPiáz sr^.erzŐdtetta, itt 
azonban rövid ideig működött. 1927-ben 
az Uníversal filmgyár tagja volt. •-
Neje: Aranyossy Anna. színésznő (L. 
o.) 

Várnai Jenő, színész, sz. 1872 jan. 
8-án, Debrecenben. Középiskoláit Deb
recenben végezte, majd Bpesten jár a 
Szinészakadémiára, ahonnan PorzsoU 
Kálmán szerződteti a Népszínházhoz 
melynek 3 évig tagja. Következő M^o 

mása Kassa (3 év), majd Aradon mű
ködik 16 évig. 1921-ben a Renaissance 
Színházhoz szerződik, majd Miskolcra, 
1926-28-ig a Belvárosi Színháznál mű
ködik. Elismert nevel vívott ki magának, 
a jellemkomikus szerepkörben. Kiválóbb 
szerepei: Cifra nyomorúság: Csomí'., 
Bánk bán: Tiborc,- Fösvény: Harpagoa, 
Három testőr: Pollacsek, Éjjeli men
hely: Luka, Mandarint Mr. Wu, T=már 
Liza: Timár stb. 

Várnai László, színész, született 1888-
ban, Dunaföldváron. Heves Béla szat
mári társulatánál lépett a színpadra, 
majd Debrecenben működött 9 évig 
komikus szerepkörön, mint a közön
ség kedvence. Innen a fővárosba ke
rült és azóta állandóan itt működik 
felváltva az Összes színpadokon. Sikerrel 
szerepelt az Eskütéri színházban, Vár
színházban (mint főrendező is). Fővá
rosi Orfeum, Király Színház, Teréz-
körúti Színpad, Városi Színház, stb. 
színpadain. Kiválóbb szerepei: Boni 
(Csárdáskirálynő), Flórián (Sztambul 
rózsája), Polgármester (Rip), Slippel 
(Koldusgróf), Gyula bácsi (Cirkuszher-
cegnö), Zápolya (Kis gróf). Víg özvegy, 
Daniló), stb. Ma is erőssége a fővárosi 
színpadoknak és a rádiónak. 

Városi Színház (Budapesten). A szín
ház épülete eredetileg a Népopera nevet 
viselte 1917 nyaráig. (L. o.) Ez év szept. 
15-én, Faludi Gábor vezetésével, V. elne
vezéssel nyílt meg, a nézőtér átépítíss-
vel. A Városi Színház Schubert-opereb-
tel nyílt meg: Berté Henrik uj csokrot 
kötött Schubert zenés-kertjébÖl. „íi^ru-
und Liebe" („Tavasz és pzerelem") az 
uj operett címe és hozzá a Schubert da
lok szövegét Heltai Jenő írta. Az uj tár
sulat tagjai között találj\ik a Vígszínház 
három kitűnőségét: Csortos Gyulát, "fla-
raszthy Hermint és Sarkadi Aladárt. A 
többiek között is sok jó ismerős van: 
Ádler Adelina, akit az Operaházból hó
dított el a Városi Színház, Kerényi Ga
bi, Károlyi Leontin, Péchy Erzsi: rajtuk 
kívül: Kruyswick Annié és Lessík Ilona, 
a Zeneakadémia végzett növendékei: 
Savoly Nusi, — Mihályfy Júlia és Rigócz 
Mariska, a két komika. A férfiak között 
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Varsányi Ferenc Varsányi Irén 

volt Zádor Dezső kamaraénekes, Szenes 
Ákos és Pogány György tenorista, a 
Eudai Színkör két ismert tagja: Galotta 
Ferenc és Sebestyén Jenő. A többiek: 
Sík Rezső, Sziklai Jenő, Járay Sándor 
és Révész Imre; ösztöndíjas tagok: Ber
kes Biri, Cseresznyés Krs.si, Dénes Ró
zsi, Makay Gabriella, Magyar Nusi, Né
meth Piroska, Perczel Olga, Sebestyén 
Erzsi és Sisa Margit. Az igazgatói 
irodákban dr. Faludi Jenő igazgató ült 
vezéi'karával: Tapolczai Dezső helyette? 
igazgatóval, StoU Károly főrendezővel, 
karmestereivel: Stephaniöes Káro'ilj'-ai, 
Marthon Gézával és Fischer Károllyal. 
Az épitő és berendező muttkások csapa
tait Vágó László műépítész vezette. 

1921 szept. l-jén az állam vette bér
be a Városi Színházat: a M. Kir. Opera
ház fiókíntézetéül. Vezetősége lett: igaz
gató Ábrányi Emil. Müv. titkár: Keme-
nes Lajos. Operai karmester: Márkus 
Dezső. Operettkarmester: Friedl Fri
gyes. Karigazgató: Somló Sándor. Fő
rendező: Ferenczi Frigyes, segéd ren
dező : Rónaszéki Béla. Gazdasági főnök: 
Lenkei Zoltán. A megnyitó előadás Er
kel „Bánk bán"-ja volt, Környei Bélával 
a címszerepben; Melinda: B. Sándor 
Erzsi. 

A színháznak mai új rezsimje Sebes
tyén Géza igazgatásával 1924 nov. 15. 
kezdődött, Strauss János: „Egy éj Ve
lencében", c. operettjével. 1930 jan. 1-én 
ment át a színház városi kezelésből Se
bestyén önálló vezetése alá. Műsora, az 
épület húszéves hagyományaihoz híven, 
kizárólag zenés darabokat ölel fel. 1931 
jan. 17-ike óta Ferenczy Károly az igaz
gató. 

Varsányi Ferenc, úttörő színész, mű
ködött 1791-92-ben Budán, Kelemen 
László első magyar színigazgató társu
latánál, hol 24 frt volt az egyhavi fize
tése. 1792-ben a társulat megválasztotta 
sáfárnak. Énekes szerepeket is játszott, 
így a „Papagály" c. darabban a halász-
áriát énekelte. (Lásd: „Bécsi Magyar 
Mercur", 1794. — 28. szám.). 1796 kö
rül lelépett a pályáról. 

Varsányi Irén, színésznő, sz. 1880-ban, 
Győrben. Polgári iskolai tanulmányok 

után a színiakadémiára iratkozott, a hol 
első nyilvános vízsgaszerepe a „Dandin 
György", szobaleánya volt. 1896 május 
havában az újonnan megnyílt Vígszín
ház tagja lett és a megnyitó előadásban 
a „Barangók"-ban Ibolyka szerepét ját
szotta. Azóta a Vígszínház elsőrendű 
tagja. 1904 márc. 7-én férjhez ment 
Szécsi Illés gyároshoz. 1926 május havá
ban vígszinházi tagságának harminc
éves jubileuma alkalmából művészi si
kerekben gazdag munkásságáért leg
felsőbb kormányzói elismerésben része
sült. Ezzel az életrajzi adatok ki is me
rültek. Pályafutását semmi különös ese
mény nem tarkítja. De eseménynek kell 
tekintenünk az ö feltűnését a magyar 
színészetnél. Csodálatos jelenség és ta
lán a magyar színészet történeti távlata 
szükséges ahhoz, hogy színpadi értékét 
kellőképen lehessen méltatni. A színpa
don a legegyszerűbb eszközökkel, min
dig a legközvetlenebb emberi vonások
kal a legeszményíbb színészi alakítást 
nyújtja, a színpadról lelépve eltűnik a 
polgári életben, megszűnik színésznő 
lenni és láthatatlanná válik a színházi 
reklámhoz szokott kíváncsi közönség
szemek részére. Ez a szerénység, pontos
ság, lelkiismeretesség jellemzi színházi 
működését is. Színészi skálájának ter
jedelme úgyszólván felmérhetetlen. A 
„Liliom" Julija, az „Osztrigás Mici", az 
„Ocskay" Tisza Ilonája, az „ördög" Jo
lánja, oly szélső határköveket jelente
nek a sa*nészi alakítások szempontjából, 
melyeken belül csak az igazán kiválasz
tottak tudnak oly biztonsággal mozogni, 
mint V. I. — Nagy tehetségének rendel
kezésére állanak a színjátszás összes 
külső kellékei is, mégis talán külön fe
jezetet érdemel az orgánuma. Csodás 
hangszer ez, talán nem is hangszálak 
fizikai eszközei modulálják, hanem a 
szív és lélek muzsikája. A bánatos me-
lankóliától a dévaj pajzánságig mindent 
kifejez ez az orgánum és egyenesen a 
lélekhez tud szólani. Hogy a magyar 
színészet világszerte elismert érték lett, 
ehhez nem kis mértékben hozzájárult 
V. I. művészete és kivételes tehetsége 
is. Szerepeit felsorolni szinte lehetetlen
ség. Inunár közel 35 éve állandóan ösz-
szeforrott a Vígszínház műsorával és 
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Várszínház Vas Gereben 

nem egy esetben kivételes művészete 
még egész jelentéktelen szerepeknek is 
különös súlyt tudott adni. Állandó mű
vészi otthonához való hűséggel idegen 
színpadokon nem keresi a sikert, nem 
szokott vendégszerepelni, és talán a hi
vatásában való rendületlen hit és bizo
dalom az, a mely őt arra a díszes helyre 
emelte, melyet a magyar színészet nagy
jainak sorában méltán elfoglal. 

(Dr. F. F.) 

Várszínház. A patinás, ódon falu Vár
színház, Budán, a királyi Vár tőszom
szédságában, históriai múltra tekinthet 
vissza. Eredetileg a Karmeliták kolos
tora volt, amint erről a színház falába 
elhelyezett emléktábla is tanúskodik, 
melynek felirata ez: 
„Itt állott a b. szűznek u. n. uj vagy ki

sebb egyháza, 
mely a sz. Zsigmond-prépostsághoz tar

tozott ; 
először 1471. említtetik, midőn horog-

szeghi Szilágyi 
Erzsébettől, Mátyás k. anyjától gaz

dagon megajándé
koztatott. A törökkorban (1541-1686) 

leromboltat
ván, 1692-ben a karmeli szerzet által 
József tiszteletére ismét ietelepíttetett. 
II. József császár alatt pedig 
1784. német színházzá alakíttatott" 
(Sor- és betű- híven az eredetiről leje
gyezve) 
Mikor II. József császár 1784 szept. 19-
én kelt rendeletében elrendelte a Kar
meliták budai rendházának megszünteté
sét, átalakult színházzá, Kempelen Far
kas, a sakk-automata világhírű feltalá
lójának tervei alapján, a munkálatokat 
pedig Híkisch Kristóf pallér vezette. 
Költsége 28.362 frt 45 kr. volt. Elké
szült 1787 vége felé. 1788-ban megnyi
tották német szóval. A németek benne 
1790-ig játszottak, amikor is Unwerth 
gróf, a nagy magyar-gyűlölő nagy ke
gyesen kölcsön adta a magyaroknak, 
nehogy az Ő církulusait zavarják Pesten. 
Az első magyar szó a Várszínház szín
padán Kelemen liászlóék ajkán hang
zott el, 1790 okt. 25-én, mikor is Símai 
Kristóf kegyesrendi szerzetes „Igaz-
házi" c. érzékeny játéka került színre az 

akkor még mécses világításu deszkákon. 
— Kelemenek után ismét a németek ját
szanak, majd 1807-ben újból magyaroké 
— Ernyi Mihály társulatáé — a szó. 
1803-tól 37-ig tisztán magyar színészeké 
a Várszínház. A kassai színtársulat nyá
ri barangolása közben Vácott megtudja, 
hogy az ország fővárosában a leg
alkalmatlanabb színház üresen áll, 
Budán terem, ingyen kapja a helyiséget 
és megkezdi előadásait. Kántorné, Bar-
tha János, Megyeri és a többi nagyok: 
Egressy Gábor, Szentpétery, Lendvay 
Márton, Laborfalvi Róza. küzdenek a 
művészetért, magyarságért a vén Vár
színház falai között. — 1870-ben Aradi 
GerÖ pár havi küzködése után a Nemzeti 
Színház társulata veszi át a teret a V.-
ban s ott hol drámai, hol opera elő
adásokat tart. 1884-ben Feleky Miklós 
az igazgató. Tagjai közt ott van Bla-
háné. Margó Célia, Beődy Gábor, Deák 
Péter, Réthey Lajos, Makó Lajos, Szir
mai Imre. Ez év dec. 27-én ünneplik a 
V. 100 éves fennállásának jubileu
mát. 1885-ben már megint a Nemzeti 
Színház játszik itt, ezúttal a Népszínház
zal felváltva, 1886-ban ismét a Nemzeti 
Színház és az Operaház. Több éven át 
tart ez a vendégszereplés, majd 1910-
benNádassy József próbál szerencsét sop
roni társulatával, ezután ismét a Nem
zeti Színház és bemutatókat is rendez. 
1917-ben Bánffy Miklós gróf főigazga
tó renováltatja a színházat, melyet az
tán 1918 márc, 21~én avatnak fel. Szép 
Ernő prológjával, mely után gróf Bán
ffy Miklós ,,Az erősebb", c. színműve 
kerül színre. Ismét a Nemzeti Színház 
játszik, majd rövidebb s hosszabb ideig 
Janovics Jenő kolozsvári társulatával, 
továbbá Sebestyén Géza, Czakó Pál. 
1925 óta elhallgatott a Múzsa a Várban, 
most már csak a múlté a színes emlékű 
Várszínház. (Pesti Kálmán.) 

Vas Gíereben, ügyvéd és hírlapíró, sz. 
1823 ápr. 7-én, Fürgedpusztán, Tolna 
m. Családi neve Radánkovits József, 
Atyja neve: Radánkovits Mihály. Isko
láit Veszprémben és Pécsett járta, de 
utóbbi helyen dévaj magaviselete miatt 
1840 febr. 20-án kizárták. Erre elment 
írnoknak Pápára, hol egy Radákovits 
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Vásárhelyi Károly Vasfüg-göny 

Bódog nevű gazdasági gyakornoknak 
iratait megszerezve, Győrben jogásznak 
iratkozott be. Itt bontakozott ki költői 
vénája. Csípős tréfákat irogatott az if
júsági lapokban, a miért a Vas Gereben 
nevet kapta, a mely meg is maradt irói 
álnevének. 1847-ben ügyvéd lett. Meg
halt 1868 jan. 26-án, Bécsben. . Sírem
lékét 1885 ápr. 19-én leplezték le. Mint 
regényíró vált híressé. „A nemzet nap
számosai" (L. 0.) c. regényével általá
nosan ismertté tette ezt a színészekre 
használt elnevezést. „Az alföldi csár
dás" címen eredeti 4 felvonásos nép
színművet is irt. Bem. a Nemzeti Szín
házban, 1855 febr. 24-én. A darabnak 
gyenge sikere volt. Az egykori „Divat
csarnok" így ír róla: „Életet a darab
nak, ha csak a szerző úr azt itt-ott de
rekasan meg nem nyesi, jósolni sem 
nem merünk, sem remélni nem aka
runk". — (Szerepelt a színészetnél egy 
Vas-Gereben László, és egy Vas-Gereben 
(Radákovics) Mihály nevű színész. 
Utóbbi színész lett 1869 szept. 9-én, 
mint II. szerelmes és tenorénekes Klein 
SAmuel szatmári színtársulatánál. Ezek 
hihetőleg az Íróval valamilyen rokon
ságban lehettek.) 

Vásárhelyi Károly, úttörő színész. 
Előbb kántor volt Erdélyben. Mikor ki
jött Magyarországra, Jancsó név alatt 
színésszé lett. Jó színész volt, jól énekelt 
többnyire szerelmeseket játszott. Hosz-
szabb ideig tagja volt Kilényinek. 1815-
16-17-ben a miskolci színtársulat jeles 
tagja volt. A „Magyar Kurír" 1817. 26-
ili: száma miskolci tudósítás alapján meg
dicséri ia „Magyarok Lengyelország
ban" c. darabban elért sikerért: „Az 
Ifjú Béla Herceg személlyét viselte, en
nek akkori maga sorához lett maga al
kalmaztatása, szép nyájas kinézése, ma
ga helyes viselete, egy szóval egész ac-
tiója mindenek előtt nagy kedvességet 
nyert". — 1821-ben Székesfehérvárra 
szerződött, ahol huzamosabb ideig tar
tózkodott. 1826-ban színigazgató volt 
Pozsonyban, jun. havában Besztercebá
nyára vitte társulatát. 1829-ben elhagyta 
a színészetet és az orvosi pályára lépett: 
Bukarestben telepedett le, ahol éve
ken át nagy becsülésben részesült, 

(Erődi Jenő.) 

Vásári műsor. Az 1840-es években a 
pesti nagy.vásárok alkalmával feltűnő 
módon pártolták a vidékiek a Nemzeti 
Színházat. E végből-^ az igazgatóság a 
több hétig tartó vásári időszakra úgy
nevezett „vásári müsor"-t állított Ösz-
sze; ezen mindinkább érvénjrre jutot
tak a magyar dráma kiválóbb termékei 
mellett a klasszikus irodalom remekei 
is. 

Vasárnapi darab — a népszerű szín
darab kifejezése.— Vasárnapi közönség: 
a hálás, mulató, nem nagy igényű közön
ség neve a jszinészdc ajkán. 

Vasfüggöny, azt a célt szolgálja, hogy 
esetleg a színpadon keletkező tűznek a 
nézőtérre irányuló elharapódzását 
meggátolja. A vasfüggöny kezelője ki 
van oktatva tűzvész esetére. Kapott jel
re leereszti a vasfüggönyt, s ez alatt 
a közönség veszély nélkül menekülhet 
ki a .színházból. A V. szerelésére a tűz
oltóság gyakorol ügyeletet, olyképpen, 
hogy az eíőadás kezdete előtt egy órá
val kipróbálják, vájjon szabályszerűen 
működik-e. Ha netán nem működne 
előírás szerintj az előadást betilthatják, 
A vasfüggönyt hatalmas kerekeken húz
zák föl és. eresztik le kézi, illetve villa
moserővel. Próbák alatt a vasfüggöny le 
van bocsátva, a midőn azonban a ren
dező úgy kívánja, hogy a vasfüggöny 
fel legyen húzva, aikkpr a szerint pró
bálnak. A legtöbb vidéki városban ha a 
színtársulat felhúzott vasfüggöny mel
lett akar próbálni a főpróbán kívül, erre 
külön hatósági engedélyt kell kérni, 
A V. felszerelését a bécsi Ringtheater 
égése alkalmából tették kötelezővé! — 
1883 febr. 18-án először történik kísér
let az iránt, hogy a V.-t reklám céljára 
használják. Ez irányban a bécsi Stadt-
theater tette meg az első lépéseket, de 
a városi tanács a kérelmet elutasította. 
— Előfordul, hogy a V. kezelése körül 
hiba történik, ami az előadás folytatását 
esetleg meg is gátolja. így 1889 aug, 
26-án a Népszínházban a „Boccaccio" 
I. felvonása után a V. hirtelen elrom
lott, ugy, hogy az előadást be kellett 
szüntetni. — (Lásd: „Pesti Hírlap", 
1889 aug. 27. 6. old. III. hasáb.—) 1908 
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Vasquez Itália Vass József 

ápr. 4-én ez az eset a Magyar Színház
ban ismétlődött meg. Itt Dalnoki Nagy 
Lajos aradi alispánnak „Az attaché 
apja" c. 3 felv.-03 vj-a került volna elő
ször szinre, de a V. az I. felv. után el-
lomlott, így a premiert másnap kellett 
megtartani. 

Vasquez Itália grófné, operaénekesnő, 
drámai szoprán. A legszebb énekhangok 
egyike. Családi neve Molina Itália; 
1869 márc. 24-én Triesztben született; 
már 6 éves korában tanult zongorázni. 
Első énekmestere Cebevich Károly volt, 
a ki a legmagasabb fokig kiképezte 
ezüstös magas hangját. Már mint Vas
quez Lajos gr. neje lépett fel Budapes
ten, a Hubay-Popper vonósnégyes egy 
hangversenyén,, ideális megjelenése és 
énektudása olyan sikert hozott néki, 
hogy Mahler Gusztáv igazgató a fiatal 
művésznőt azonnal leszerződtette a M. 
Kir. Operaházhoz, melynek, első fellép
tétől (1890 febr. 8. t^iáa," címszerepé
ben) 1912 nyaráig dísze volt, 1917 
augusztus havában az Operaház örökös 
tagjává nevezték ki. Főbb szerepei: 
Sulamith („Sába királynője"), Her-
mione („Téli rege"), — Sigrid (cím
szerep). Donna Anna („Don Jüan"), 
Erzsébet „Tannháuser")» Elsa („Lo-
hengrin"), Sieglinde („Walkür"), 
Isolda („Tristan . . . " ) , Boi^gia Lucre-
zia (címszerep), Alice, („ördög Ró
bert"), Valentiné („Hugenották"), 
Recha (,,Zsidónő"), Amália („Álarcos 
bál"), Aida (címszerep), Desdemona 
(„Otelló") stb. 

Vass József dr., népjóléti minisz
ter, született 1877-ben, Sárváron, 
raegh. 1930 szept. 8-án, Budapesten. 
Apja szegény kisiparos volt, aki ha nem | 
akadt más munkája, úgy egyszerű zsel
lérmunkával kereste meg családja ke
nyerét. Ilyen sorsból emelkedni magas 
pozícióba sokkal nagyobb érdem, mint 
annak, aki az előrehaladásához és boldo
gulásához szükséges eszközöket már 
mint csecsemökelengyét készen kapta. 
— Vass József komoly munkával készült 
az életre. Eminens eredménnyel végezte 
el anyai nagybátyja támogatásával a 
gimnáziumot. Ezután vették fel a ró

mai magyar-német intézet alapítványi 
helyére (kispapnak ez a legmagasabb ki
tüntetése) és így végezte el a theológiát. 
Innen kezdődik gyorsütemű emel
kedése. Adony, Székesfehérvár, Buda
pest, egy fényes papi pálya rövid állo
másai. Budapesten a Szent Imre kollé
gium igazgatója, majd egyetemi profesz-
szor. Mikor a forradalmak után bujdosá-
sából hazakerül, a kiváló papot, az első
rendű pedagógust és lánglelkű szónokot 
egy gazdasági minisztérium: a közélel
mezési minisztérium élére állítják. Ne
héz időkben, a forradalmak által telje
sen szétzüllött gazdasági helyzetben fog
lalja el a tárca vezetését. 

Az állami és társadalmi élet bármely 
köre, melynek gondozása Vass miniszter
re volt bízva, benne lelkes pártfogóját 
és törhetetlen akaratú támogatóját ta
lálta. És így nem csoda, hogy Vass mi
niszter, mint a vallás- és közoktatásügy 
minisztérium vezetője — ügykörébe tar
tozó nagy feladatkörei mellett — a szin-
müvészetről és annak művelőiről meg 
nem feledkezett. — Nemcsak kötelesség-
érzetéből kifolyólag, — hanem azért is, 
mert művészlelke őszinte rokonszenvet 
érzett a színművészet iránt. Ez a lelki 
és esztétikai szimpathia két irányban 
vált előnyére a színművészetnek. Egyfe
lől abban a vonatkozásban, hogy Vass 
József kuituszminisztersége ideje alatt 
a színházak közérdekű ügyeinek úgy a 
kormányzat körében, mint a parlament
ben jóindulatú pártfogója volt, másfe
lől a színészek egyéni sorsát iparkodott 
javítani. A színházak melegszívű barát
ja, jóindulatú támogatója volt. Az elő
adásokat élénk figyelemmel kisérte. Ál
landóan foglalkozott a színészek szoci
ális helyzetével, rokonszenvezett a nem
zet e napszámosaival. Ezt az érdeklődést 
a színművészet apostolai iránt átvitte a 
népjóléti minsztériumba is, mikor ennek 
a tárcának a vezetésével bizták meg. 
Itt is talált alkalmat arra, hogy a nagy 
szociálpolitikai problémák megoldása-, a 
társadalombiztosító intézmények meg
alkotása mellett — a szinésztársadalom 
szociális ügyeinél jótékony befolyását 
tetterős akarattal érvényesítse. Ezt a 
jóságos akaratát latba vetette nemcsak 
egyes, erre rászoruló színművészek érde-
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Vass Margit Vaszary János 

kében és erre, aajnos,a világháború okoz
ta felfordulás neki bő alkalmat szolgál
tatott, de szerves alkotásokkal is igyeke
zett a színművészet művelői érdekköré
ben állandó intézményeket létesíteni. A 
Bzinészek hűvösvölgyi üdülője e törek
vésnek egyik eredménye. Vass József mi
niszter az emberiség legtöbb nagyjainak 
sorsát osztotta: korán hunjrt el. Életé
nek 53-ik évében. Sok megkezdett szo
ciálpolitikai alkotásának jótékony hatá
sait már nem láthatta. Sok nemes tei-v 
szállt sírba embertársai javáért dolgozó 
szivével. (Csepely György.) 

Vass Margit, operaénekesnő, (szop
rán) sz. 1894 jun. 9-én, Baján, hol atyja 
pénzintézeti vezérigazgató. Első mestere 
R. Congedy Adrién, a bécsi zenekonzer
vatórium képesített operai-énekművész-
nöje volt. Később az Orsz. M. Kir. Zene
akadémiára ment, itt 1918-ban művészi 
oklevelet nyert. Ezután Bianchi Bianca 
kamaraénekesnő (L. o.) képezte tovább. 
Külföldi tanulmányai után hazatérve,két 
évig mint operaénekesnő a debreceni 
Csokonai Színháznál, majd pedig egy 
évi németországi hangverseny-turné 
után két évig a kecskeméti Katona Jó
zsef Színháznál működött. 1924-1926-ig 
a szegedi Városi Színház operaénekes-
nöje volt. Ez idő alatt zenésítette meg 
Juhász Gyula több dalát, melyek közül 
az „Elmenőben" címÜ dalt a költő szer
zői matinéján be is mutatta. Az 1926. 
évben a budapesti Városi Színházban 
volt szerződve. Repertoirja: Margarethe 
(Faust), Olympia-Antonia, (Hoffmann 
meséi), Nedda (Bajazzók), Santuzza 
(Parasztbecsület), Violetta (Traviata), 
Micaela (Carmen), Mária (Hunyady 
László), Melinda (Bánk bán), Euridice 
(Orpheus a pokolban), Saffi (Cigánybá
ró), Gilda (Rigoletto), Mimi (Bohé
mek), Zsuzsika (Farsangi lakodalom), 
Agatha (Bűvös vadász), Pillangó kis
asszony (Butterfly), Leonóra (Trouba-
dour), Rosina (Sevillai borbély), stb. 
— (A művésznő Dezső Gyula egyetemi 
m. tanár neje.) 

Vastaps: az a taps, amely még akkor 
is tart, mikor már a vasfüggönyt is le-
bocsátották, s az ünnepelt szerzőnek 

vagy színésznek a vasfüggönybe vágott 
kis ajtón kell kijönnie meghajlani. 

Vas ucca Budapesten, a VIII. kerület
ben nevezetes volt arról, hogy itt volt 
az Első magyar színházi ügynökség (Bu
dáról való elköltözése után), és itt volt 
(15. szám alatt) a Szinészegyesület első 
irodahelyisége is. Ebben az uccában la
kott sokáig Újházi Ede, Jászai Mari, 
Szigeti József, Feleky Miklós, Hahny 
Ferenc, Angyal Ilka, Gyenes László, 
Sz. Prielle Kornélia, Nagy Ibolya stb. 

Vasút érkezésének, illetve indulásá
nak jelzése akkép történik, hogy a szín
padon elhelyeznek egy forgatható vas
kereket, a melyet uccai seprővel ütöget
nek és utána azt többször hozzák műkö
désbe ; ezt aztán szabályozni kell a sze
rint, a mint a vasút közeledését vagy el
menetelét akarják vele jelezni távolról 
vagy közelről. Éhez járul még a hallha
tó gőzsipolás és a látható gőz működése 
is. 

Vaszary János, színházi rendező, sz. 
1899 január 11-én, Budapesten, Atyja: 
V. Gábor sizékesfővárosi főjegyző. 
Ugyanitt végezte iskoláit és egyetemi ta
nulmányait is. - Rákosi Szidi szinészisko-
láját látogatta, majd 1920-ban a Magyar 
Színház szerződtette. Egy ízben egy la
káj-szerepet osztottak rá, ezt azonban 
nem vállalta és a színházat elhagyta, mi
re Párizsba ment, a hol az Ábel Gance^ 
filmgyárban alkalmazták, 1924-bcn 
visszajött és szeptember havában a Víg
színház szerződtette, 1925 szeptember 
havában pedig a Renaissance Színház. 
1927 május 24-én a Magyar Színház ren
dezője lett. 1929 ápr. havában elnyerte 
a Róbert Jenő-féle rendező-díjat, — 
Színmüvei: „Bohózat egy párizsi szállo
dában", boh. 3 felv. Irta: Szántó An
dorral Bem. 1927 ápr. 8. Fővárosi Ope
rett Színház, „Rád bízom a feleségem", 
boh. 3 felv, Bem. 1930, XII. 19. Magyar 
Színház 50-ed3zer: 1931 IV. 16. „Po
tyautas", vidám kaland 3 felv. Társsz, 
Lestyán Sándor, Bem. 1931. máj. 22. 
U. 0. — Fordításai: „Hamlet házas
sága", tragikomédia 3 felv. 1 előjáték
kal. Irta: Jean Sarment. Bem. 1926. 
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Vaszary Piroska Vécsey Led 

febr. 11. Belvárosi Szinház, „Viharos 
nászéjszaka", zenés boh. 3 felv. Irta: 
Albert Acremant, verseit: Harmath 
Imre. Bem. 1931 ápr. 4. Magyar Szinház. 
Testvére: 

Vaszary Piroska, színésznő, sz. 1904 
máj. 19-én, Budapesten. Iskoláit a fő
városban járta, majd beiratkozott Rá
kosi Szidi szinésziskolájába, melyet 
1900-ban végzettel; ekkor Újpesten 
kezdte meg szinpadi működését, ahon
nan dr. Bárdos Artúr a Belvárosi Szín
házhoz szerződtette. 1922 december 21-
én elnyerte az Unió 25.000 K-ás Rákosi 
Jenő-díját. 1928 május havában férjhez 
ment Féld Andor nagyiparoshoz, aki
tol elvált, majd 1929 jun. havában Hor
váth Árpád neje lett. Ez év június 2-4n 
a Vígszínház szerződtette. 1926 május 
1. óta a Nemzeti Szinház tagja. Kivéte
les nagy tehetsége páratlan ügyesség
gel oldja meg a legnehezebbnek látszó 
feladatokat is, fiuszerep a speciali
tása : így legutóbb igaz, benső, 
nagy sikere volt Móricz Zsigmond, 
„Légy jó mindhalálig" c. darabjának 
díÉüc szerepében. Főbb szerepei: Marci 
(Te csak pipálj, ládányi), Ferbemé 
XLilla), Maca (Gazdag lány), ülla néni 
(Uj rokon), Puck (Szentivánéji álom), 
Szidike (címszerep). Nyilas Pista ( L é ^ 
jó mindhalálig) stb. 

Vattázott ház, színházi kifejezés, me
lyet arra értenek, hogy in^enes publi
kummal töltötték meg a szinház néző
terét, mintegy megtévesztésül, hogy ész
re ne vegyék a lanyha érdeklődést. 

Vattay Margit, táncosnő és táncta-
námŐ, sz. 1899. Debrecenben. Táncban 
Brada Edétől és Nirschy Emiliától 
nyerte kiképeztetését, 1921-ben táncmes
teri diplomát szerzett. Ballettáncosnő • 
nék készült, de családi okokból ott hagy
ta a színpadot. 1926-ban lépett fel utol
jára Debrecenben. Jelenleg u. o. van vi
rágzó tánciskolája. 1297-^n Balogh 
Béla V. rendőrfelügyelő neje lett. 

Vaudeville (fr. olv.: vodvil), az éne-
kés vígjáték franciás elnevezése. — 
TöWt) száz évvel ezelőtt csak énekelhető 

költemény volt: tárgya a bor, a szere
lem és politika. Neve vagjr a „Voix.de 
viile", elferdítésébŐl, vagy a „Vau de. 
Vire", egy festői alsónormandíai tájrór 
ered. A Vire völgyében lakott a 15-ik 
század első felében egy Basselieu nevü. 
szatócs, aki egész kompániával dúdolta 
az efféle korcsmai, szerelmi és hazafias 
dalokat, míg végre az angolok agyon
ütötték. Öt tartották a franciák a mű
faj me^eremtőjének; de Arraand Gasté 
szerint Jean de Heux-é a feltalálás di
csősége, ki 1616-ban hunyt el Vire-ben, 
míg Basselieu csak tanítványa és után

zója volt. (Lásd: „Fővárosi Lapok", 
1888 márc. 21.) A „Honművész" a V-t: 
„tréfá"-nak keresztelte el. (1833. 8. 
sz. 65. old.) „V. szinliáz" volt a neve az 
egykori városligeti Dalos-színháznak-
(L. 0.) 

Vay László és Miklós báró 1794 juL 
havában „a magyar Jádzó színnek meg
örökítésére szolgáló tökepénzek kipóto
lására" 1000 Rhfrtot ajánlott fel.' 

Vécsey Elvira bárónő, táncosnő, sz. 
1906 nov. 29-én, Budapesten. A buda
pesti Operában Brada Edétől tanult 
táncolni és az Opera 1918-ban már szer
ződtette. 1925-ben már mint príma bal-
lerína ért el nagy sikert, nagyszerű tánc-.. 
technikájával, a Sylvia balett címszere
pében. Feltűnő sikere volt a „Faust*' 
balettjében. Nagyszámú, sikerrel táncolt 
szerepei közül csak a következőket em
lítjük: Swanilda (Coppélia), HuUámka 
(Argyrus királyfi). Lepke-királynő^ 
(Mályvácska), Az.éj (Gioconda), stb. 
A külföld nagy városaiban is nagy si
kerrel szerepelt. 

Vécsey Leó id., író, sz. 1852-ben, megh. 
1918 dec. 2-án, Budapesten, mint a Bu
dapesti Hitelbank ügyvezető igazgatója. 
Nemcsak pénzügyi körökben volt elis
mert szaktekintély, de jelentős nevet ví
vott ki a szakirodalom és a szinpadi iro
dalom terén is. — „Szájhős-vitéz", c. 
látv. tündérregéjét bem. 1890 jul. 19-
én a Budai Színkör. Fia: ifj. V. Leó, hír
lapíró, sz. 1893 ápr. 14-én, Budapesten. 
Középiskolai tanulmányai után a buda
pesti és berlini egyetem jogi karán ta-
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Vedress Gyula Velencei Icalmá:^ 

nult, majd hírlapíró lett. — SzinmŰfor-
dításai: „Reggeltől — estig", dr 2 felv. 
7 kép. I r ta : Georg Kaiser. Bem. 1923 
dec. 7. Várszínház. — A Művész Szín
padon bem. 1925 nov. 19-én. — „A halál 
Htán", dr — Várszínház, — 1924. 

Vedress Gyula, színész, az Országos 
Szinészegyesület titícára, sz. 1849 máit:. 
5-én, Dorozsmán, megh. 1908 május 28-
án, Szentendrén. Atyja: V. István, Sze
geden földmérő volt. (Megh. 1830 XI. 
4i) A szinipályára 1872-ben lépett, Nagy-
ínyeden, Csóka Sándor társulatánál. 
Működött Kolozsvárott, Kassán, Debre
cenben, Pécsett, Székesfehérvárott, Ara
don, Nagyváradon, Szombathelyen, Bu
dai Színkörben, mint kiváló jellemszi-
nész, intrikus és rendező. 1892-ben az 
Orsz. Szinészegyesület titkárrá válasz
totta meg. Mint színművész nemes am
bícióval felelt meg hivatásának, mint 
•egyesületi titkár a szorgalom és munka 
embere volt. 1908 ápr. 1-én nyugdíjba 
ínent.^ 1909 május havában leleplezték 
íi síremlékét. Éveken át szerkesztette a 
Színészek Naptárát, írt tpbb színdara
bot is, melyek közül a „Hajnal Terka" 
Pécsett, „Kurucz Pali" Kolozsvárott 
került színre; „A szép Örményasszony" 
c. színmüvét Erzsébetvárosban adták, 
1875 nov. havában. Neje: Dorsay Lia, 
színésznő, sz. 1864 márc. 27-én, Losonc-
:kísfalun, megh. 1913 aug. 3-án, Hévízen. 
15 évig működött a szinipályán. 

Végh Kálmán, vitéz, színész, sz. 1905-
ben, Budapesten, t^desatyja honvé
delmi minisztériumi államtitkár volt. 
Középiskolai tanulmányai után elvégez
te a Színművészeti Akadémiát s utána 
a Belvárosi Színházban lépett színpad
ra. Egy évi szerződése után magyar pro
paganda-turnét vezet Amerikába, ahol 
Mexico City-ben 1926 ' nyarán, Mexico 
függetlenségi évfordulójának ünnepé
lyén lépnek fel első ízben, nagy sikerrel. 
Visszatérve, Alapi Országos Kamara-
Színházában vendégszerepelt jóidéig, 
\,Antigone" .Kreoü szerepében, majd 
Í928-ban Szegedre szerződött. 

Végigmenni a darabon. így mondják, 
hogy ha valamely színdarabot teljesen 

végigpróbálják, azaz, ha annak szöveg
részét egészen elmondják. 

Végjelenet. A színdarabnak utolsó 
(befejező) jelenete. Operetteknél úgy 
mondják: finálé. (L. o. — V. ö. Jele
net.) 

Végszó. A szerep szövegének azon ré
szét, amelyre a színész partnerének fe
lelnie vagy valamit cselekednie kell: 
végszónak hívják. A V-t a szerep balol
dalára írják és aláhúzzák. V. egyúttal az 
utolsó mondat is, amelyre egy-egy új 
szereplőnek a színre kell lépnie. Ha az el
hangzott mondat után a színre jövÖ szí
nész bárminő okból nem lépett be kellŐ 
pillanatban, e késést: végszó-késésnek 
hívják. A V.-késés büntetéssel jár . 

Végzettragédia vagy sorstragédia a 
német irodalomban a XIX. század elején 
iábrakapott drámai forma, amelybén az 
ember, mint a végzet föltétlen hatalma 
alá rendelt s annak tökéletesen alávetett 
lény szerepel, tehát bukása, vagy föl
emelkedése nem a saját jellemének, aka
ratának, cselekvésének eredménye, ha
nem egyszerűen az elkerülhetetlen vég
zet műve. Az ókori görög világfelfogás 
így látta az ember életét, mint a sors
nak kiszolgáltatott valamit, tehát a 
görög tragédia mindig végzettragédia. 
A keresztény világfelfogás elvetette ezt 
a gondolatot és kapcsolatokát lát az em
ber cselekvése, erkölcsi valója és sorsa 
között. Ezért a végzettragédia csak múló 
műfaj volt, leginkább csak a német iro
dalomban szerepelt; ranekművet egyet 
sem termelt. 

Vékony Ilonka, színésznő, sz. 1906 okt. 
17-én. Nagyváradon végezte Hetényi 
Elemér szinésziskolá ját, 1924-ben. Műkö
dött aradi, temesvári, szatmári színhá
zaknál mint drámai szende és vígjátéki 
színésznő. Főbb szerepei: „Dr. Szabó 
Juci", „Templom egere", „Nem nősülök" 
(Magda), „Éden-kert" (Tilla), „Tábor
nok" (Judit), „Szent láng" (Stella), 
„Fruska" (Grace) stb. 

Velencei kalmár, szmű 4 felv. Ir ta: 
Shakespeare. Ford. Lukács Lajos. Bem, 
1840 ápr. 27. Nemzeti Színházban, Me-
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Velencei színészet Vendégszereplés 

^yerí Károly jjavára. Szereposztása: A 
dogé •— Szentpétery Zsigmond; Marok
kói herceg -^ Bartha János; Aragoni 
herceg — Szigligeti Ede; Antonío — 
Fáncsy Lajos; Bassanio — Szakáesy Ist
ván ; Solanio — Zsivora József; Salarino 

• — Szabó; Gratiano — Dézsy Zsigmond; 
Lorenzo — László József; Shylock — 

.Megyeri Károly; Tubal — Somogyi; 
Ijancelot — Szerdahelyi József; Portia 
.— Laborfalvi Róza; Nerissa — Komlóssy 
Ida; Jessica — Bartháné; Balthazár — 
Balogh István. — Hosszú pihentetés 
után Acs Zsigmond fordításában újította 
fel a darabot a Nemzeti Színház: 1877 
febr. 5-én. Szereposztása: dogé: Újházi 
Ede, Antonío: Bercsényi Béla, Bassanio: 
Nagy Imre, Lorenzo: Körösmezei, Shy
lock: Feleky Miklós, Tubal: Pintér, 
Lancelot: Sántha Antal, öreg Gobbo: 
Komáromi Lajos, Porzia: Jászai Mari, 
Nerissa: Szigeti Jolán, Jessica: Kölesi 
Mari. — Azóta Rákosi Jenő a darabot 
ujra lefordította. 

Velencei színészet. Az olaszországi 
Velencében 1846-ban magyar színészek 
.is jártak, (a Havi—Szabó-féle társulat) 
.és itt is dicsőséget arattak, mint előbb 
Triesztben, később Padtíában. 

VéH Miksa. A pestmegyei Abonyi Ta
karékpénztár ügyvezető igazgatója, az 
abonyi szinpártoló egyesület titkára, sz. 
1867 febr. hó 11-én, Tápiószelén (Pest 
m.). Az egyesület létrehozásában és 
fönnmaradása körül és mint színházi 
.kritikus a helyi hírlapokban fejtett ki 
élénk tevékenységet. „Jön a kérő" és 
„Megy a kérő" címmel két egyfelvoná
sos és egy „Kapuzárás előtt" című há-
romfelvonásos vígjátékot is írt, az utób
bit 1900-ban adták elő először, Budapes
ten, a Kisfaludy Színházban. A színdara
bok, amelyek a vidéki kisvárosi élet de
rűs jellemezésével tűnnek ki, Dezső Jó
zsef Műkedvelő könyvtárában jelentek 
meg és kedvelt darabjai a műkedvelői 
színpadoknak, legtöbb példányszám a 
vígjátékokból az amerikai magyarok kö
rében kelt el. 

Venczell Béla, operaénekes, sz. 1882 
február 17.-én, Nyitrán, hol atyja bútor

kereskedő. Nyitrán, majd Esztergomban 
tanult, a tanítóképzőben, miután szép 
hangja volt, felvétette magát az Opera
ház kórusába,, 1900 január 16.-án. I t t 
annyira haladt, hogy 1905 augusztus ha
vában Ney Dávid Örökét vette át, midőn 
„Don Jüan" Comthur szerepét énekelte. 
1906 nyarán ösztöndíjjal Bayreuthban 
tanult. 1923 ápr. 21.-én az Operaház örö
kös tagja lett. 1925 február 4-én itt meg
ülte művészi működése 25 éves forduló
ját a „Sevillai borbély". Basilío-jában. 
— Alakja, arca, hangja egyformán pre
desztinálták arra, hogy operaénekes le
gyen. Énekli az operairodalom összes 
nagy basszus-szerepeit, amelyek közül 
némelyikben —• mint Hagen, Hunding, 
Brogni, Falstaff, Osmin, Gáspár, Bá-
sillio — rendkívüli sikert aratott 

Vendégszer^lés. V. alatt azt értjük^ 
ha valamely színész, aki nem szerződ
tetett tagja az illető társulatnak, annak 
előadásai keretében fellép. Célja lehet 
többféle, pld: szerződtetés, a műsor élén-̂  
kítése, első színpadi kísérlete valamely 
kezdő színésznek, kiváló hazai vagy kül
földi művész bemutatása, de legtöbb 
esetben anyagi szepipontból történik. A 
V. megteremtője Böck János Mihály, sz. 
1743-ban, Bécsben. 19 éves korában föl
csapott színésznek. Ö honosította meg a 
vendégjáték eszméjét. Meghalt 1793 jul. 
Í8.-án. („Fővárosi Lapok", 1893.198. sz. 
1599. old.) A magyar színészetben már 
a legrégibb időkben voltak vendégsze
replések. Az elsők között találjuk Déry
nét, akit sűrűn hívtak meg az igazgatók. 
De volt rá eset, hogy egész társulat is 
vendégszerepelt, még pedig külföldön 
is. (V. ö. Magyar színészet külföldön.) 
Nem lehet érdektelen rámutatni arra, 
hogy külföldi színészek is mily szívesen 
jöttek hozzánk vendégszereplésre. Is
mertebb művészek: Aalberg Ida, 
Aldridge Ira, Amoldson Sígrid, Artőt 
Désírée, Bogdanoff Nadejda, Baklanoff 
Cryörgy, Bassermann Albert, Belgrádi 
Nemzeti Színház, Bemhard Sarah, 
Eianchi Bianca, Burgtheater (Bécs), 
Caruso Enrico, Coquelin, Duse Eleo
nóra, Elssler Fanny, Feinhals Fri
gyes, Grammatica Emma és Irma, Hal
ton Mary, Heims Elsa, Ilbak Ella, Jad-
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Vendrey Ferenc Verdi Giuseppe 

lowker Hermáim, Judic Anna, Kiwa 
Teiko, Kurz Selma, La Grange Anna, 
Löwe Ludwig, Mérode Cleo de Mounet-
Sully Jean, Nijinsky Václav, Orska Má
ria, Patti Adelina és Carlotta, Rachel 
í'elix Elisa, Rossi Emesto, Sada Yakko, 
Saljapin Fedor, Salvini Tomasso és fia 
Gustavo, Slezák Leó, Sorma Ágnes, Titta 
Kuffo, Tréville Yvonne, Wachtel Theo-
dor, Wegener Paul, Wilt Mária, Zacconi 
Erniete, stb. (ErŐdi Jenő.) 

Vendrey Ferenc, színész, sz. 1858-ban, 
Sepsiszentgyörgyön. Atyja: Vendrey 
Aschermann Ferenc, 1848-ban honvéd
ezredes volt. (Megh. Veszprémben, 1893 
július havában.) Többször megszökött 
hazulról, csakhogy színésszé lehessen. 
Mint szinészakadémiai növendék „Jávor 
Tamás" álnév alatt működik. 1881 jú
lius 1.-én vizsgázott az „Ö nem félté
keny" c. vígjátéban, ügyességét a „Fő
városi Lapok" július 3-iki száma meg is 
említi. .. Ez év augusztus havában Ko
lozsvárra szólítja első szerződése, azután 
Aradi Gerő, Krecsányi Ignác, ifj. Polgár 
Károly lesznek az igazgatói. 1886 június 
12,-én mint vendég fellép a Nemzeti 
Színházban, a „Velencei kalmár" L*ance-
lot Gobbo szerepében. — 1896—1924-
ben a Vígszínház tagja, közben 1916 
novembertől a Belvárosi Színház (Mo
dem Színpad) tagja volt, majd 1924-ben 
az Uniónál működött. 1926 óta a Fővá
rosi Operett Színház művésze, ahol 1929 
márc. 17.-én megülte 50 éves jubileumát 
az „Arany kakas" c. boh. Daxelmayer 
szerepében. Ez alkalommal kormányzói 
elismerésben is részesült. V. F. színpadi 
szereplésével igazi napsugár, verőfényes 
hangulat árad a nézőtérre, mert egyéni
sége a megvesztegető báj. Ősforrása az 
igazi kedélynek, humornak. Lelkéből 
szereti a pályát, ahol fiatalos hévvel, 
szent ihlettséggel szolgálja a magyar 
szinmüvészetet. Főbb szerepei: TschÖU 
papa (Három a kislány), Lohonyai (Ta
tárjárás), Meyer (Három pár cipŐ), 
Hemani (Csodagyermek), Ozorai (A lo
vag úr), Tamássi György (Pólyásbaba), 
Rüder (Diákélet), Prépost (Karolin), 
Tábornok (Osztrigás Mici), Kilényi (Dé-
rjTié ifiasszony), Ábel János (Abris ró
zsája), Szervác (Szentbemáti barátok). 

Dragomán (Zenebona), Kudelka (Marica 
grófnő) stb. — „Feneanyósok" c. bohó
zatát (Társsz.: Kövessy Albert) bem. 
1892 márc. elején, Székesfehérvárt és 
aug. 27.-én a Városligeti Színkörben. 
„Két kérdőjel" c. bohózatát Kolozsvárt 
adták, 1894 jul. havában. — Neje: Kő
szegi Jenni, sz. 1867 márc. 17.~én, Nagy
becskereken, megh. 1931. L Budapes
ten. Színpadra lépett: 1886-ban, 
Budán. 1890 jan. havában volt a házas
ságuk, Aradon. — Leányuk: V. Vilma, 
színésznő, sz. Budapesten. 1910-ben 
végezte a szinészakadémiát és atyjával 
1910 jul. 4.-én lépett fel először Aradon, 
a „Dorrit kisasszony" c. vj-ban. 1912 
szept. 14.-én fellépett a Vígszínházban 
is, a „Györgyike, drága gyermek" c. 
színműben. 

Vén gazember, (A.) Harsányi Zsolt 
színjátéka 3 felv., melyet szefző Mik
száth Kálmán regényének felhasználásá
val írt, bem. 1924 január 11. Nemzeti 
Színház. A fÖbb szerepeket játszották: 
Inokay Gottfried br. — Gál Gyula; Eliz 
— Vízváry Mariska; Mária — N. Tas-
nády Ilona; Pál — Garamszeghy S.; Ba
lassa báró — Nagy Adorján; Borly Gás
pár, kasznár (címszerep) — Rózsahegyi 
Kálmán; Borly László — PetheŐ Attila; 
özv. Perkáiné — Rákosi Szídi. A bemu
tatón igen nagy sikert aratott s ma is 
egják legvonzóbb darabja a Nemzeti 
Színház műsorának. 

Vera Aranka, színésznő. Rákosi Szidi: 
növendéke volt; 1916-ban kezdte a pá
lyát. Működött a Fasor Kabaréban, a 
Royal Orfeumban, a Király Színházban^ 
a Budai Színkörben és a Blaha Lujza 
Színház tagja is volt. Később Bécsben 
működött. Első férje Siklós Albert zene
szerző, kitől elvált, majd férjhez ment 
ifj. Gyenes Lajos műépítész és festőmű
vészhez. 1922-ben visszavonult. 

Verdi Giuseppe, a nagy olasz zeneköl
tőknek máig legnépszerűbbje, sz. 1813 
okt. 10-én, a Parma hercegségbeli Ronco-
le faluban, (hol atyja korcsmáros volt), 
megh. 1901 jan. 27.-én, Milanóban. Di
csőséggel teljes pályafutását szerencsét
lenül kezdte: noha már kisfiúkorában 
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Verdi Giuseppe Veress Iréa 

annyit tudott a zenéből, hogy a temp
lomban orgonált és rögrtönzött, a mila
nói konzervatórium felvételi vizsgálatán 
nem tartották elég tehetségesnek . . , 
magánúton tanult, 26 éves korában írt 
első operája csak félsikert aratott, a má
sodikat meg épen csak egyszer adták 
tílö . . . De a harmadik operáját már a 
híres szigorú milanói Scala adta elő, s 
csakhamar Bécs és Párizs operaházai is 
műsorukra tűzték: „Nabucadonosor" 
(1842; Nemzeti Szinházunk SoIera szö
vegét Egressy Bénivel fordíttatta le s 
bemutatta 1847 jan. 2.) Innen kezdve, 
elég kevés eltéréssel, fölfelé ívelt V. pá
lyája. Csak nálunk is előadott művei ezt 
fényesen bizonyítják: „Ernani" (1844; 
Hugó Victor „Hernani"-jából írta Piave. 
Ford. Egressy B. Nemzeti Színház, 
1847 febr. 13. M. Kir. Operaház már 
1884 okt. 30.): „A két Foscari" (1844; 
szöv. Piave; Nemzeti Színház, 1850. dec 
9.); „Attila", (1845; szöv. Solera; Nem
zeti Színház olasz társulattal, 1852 jul. 
17-én mutatta be, magyarul: 1857-ben); 
„Macbeth", (1847; mostanában némi 
szövegmódosítással újra játsszák Né
metországban : Shakespeare-bŐl Piave, 
ford. Egressy; Nemzeti Színház, 184S 
febr. 26.); „A haramiák", (1847; Schil
lerből írta Maffei; Nemzeti Színház, 
olasz társulattal 1852 aug. 2., magyarul 
1853 május 5.); „Mitter Luiza" (1849; 
Schiller „Ármány és szerfölem"-ébŐl 
Cammarano; mostanában szövegmódo
sítással újra műsoron van. Németország
ban; Nemzeti Színház, 1851 máj. 30.); 
„Rigoletto", (1851; Hugó V., „A király 
mulaf'-jából Piave, ford. Nádaskay La
jos; Nemzeti Színház, 1852 dec. 18., M. 
Kir. Operaház; 1885 júl. 28.); „A trou-
badour" (1853; Cammarano, ford. Ná
daskay; Nemzeti Színház, 1854 okt. 31., 
Operaház: 1884 dec. 7,); „Travíata", 
(1853; ifj. Dumas „Ganthier Margit"-

jából („Kaméliás hölgf') Piave. ford. Pa
taki; Nemzeti Színház; 1857 nov. 10. 
„Tévedt nő" c ; Operaház: 1884 október 
18. 1913 óta Lányi Viktor új ford.); 
„Guzman Johanna" (1855; „A siciliai 
vecsemye" eredeti c. a. mostanában fel
újították Németországban; Nemzeti 
Színház, 1856 okt. 7.); „Az álarcos bál" 
(1858-ban íita, de csak 1859-ben mu

tatták be. Ford. BÖhm Gusztáv, Nemzeti 
Színház, 1864 jan. 16., Operaház: 1884 
nov. 13.; 1913 óta Zoltán Vilmos fordí
tásában) ; „A végzet hatalma" (1862; 
Piave SZÖV- ford. Bőhm Gusztáv. Nem
zeti Színház, 1875 nov. 9.; Operaház: 
a Werfel Franz-féle szövegátdolgozás
ban, Lányi V. ford. 1929 márc. 23.); 
„Don Carlos" Párizs, 1867; Schillerből 
Méry és Du Locle; Nemzeti Színház, 
1868 március 14.); „Aida" (Kairó, 
1871; Mariette bey, Du Locle és Ghis-
lanzoni, szöv. ford. Ormai Ferenc; Nem
zeti Színház, 1875 ápr. 10.; Operaház: 
1885ápr. 12.; Zoltán V. újra ford. 1913.) 
,.Otello" (1887; szÖv. Shakespeare-t 4 
felvonásra rövidítette s egy híressé 
vált Jago-monologgal bővítette Arrigo 
Boito, ford. Radó Antal; Operaház, 
1887 dec. 8. Uj ford. Kardos Istvántól 
1919.), „Falstaff" (Shakespeare „IV. 
Henrik"-jéből és „Windsori víg asszo-
nyok"-jából, Boito; ford. Lányi V. Ope
raház: 1927 máj 12.). — A V. jó barát
jának, Manzoni AUesandro történetbú
vár és regényírónak halála (1873 máj.) 
évfordulójára írt „Requiem"-et az Ope
raház 1903 ápr. 7 óta szintén több ízben 
előadta. 

Verebes ErnÖ, filmszínész, sz. 1902 
dec. 6.-án, Newyorkban. Ott és Budapes
ten végezte iskoláit. 1913-ban filmen sze
repel („Romlott emberek között") és 
ettől kezdve nevét felkapja a hír és viszi 
külföldre is. Ezidöben egyre-másra 
kapja a híres gyermek-szerepeket az 
„V-ik osztály", „Pál uccai fiúk", „Mire 
megvénülünk" c. darabokban. Közben 
elvégzi Rákosi Szidí szinésziskoláját és 
táncos-színész lesz a Blaha Lujza Szín
házban. 1925-ben Berlin hódította el a 
film számára. FŐbb film-szerepei: gróf 
Zirsky (Blaue Donau), Bubenik (Noszty « 
fiu esete), Bob (Kísértet a vonatban), 
Ottokár (Cigánybáró), továbbá: Cir
kuszhercegnő, Marica grófnő, Donauwal-
zer főszerepei stb. 1931-ben JHollywoodba 
szerződött, hangosfilmre. 

Veress Irén, színésznő, sz. 1889 aug, 
28.-án, Vajdahunyadon. 1910-ben elvé
gezte az Országos Szinészegyesület isko-

424 

d 



Veres Sándor Verő György 

iáját. Első szerződése Kövessy Albert
nél volt, Pécsett, ahol a ,3árom pár 
•cipő" c. énekes vígjátékban mutatkozott 
be, igen szép sikerrel. A színpadtól azon
ban hamar megvált és férjhez ment 
Szász Béla dr. egyetemi magántanárhoz, 
Kaposvárott. 

Veres Sándor, színész, bassz-bariton 
énekes, az Operaház tagja sz. 1859 ápr. 
havában, HeÖcsabán (Borsod m.). Kevés 
művésznek volt olyan változatos siker
es balsikerben dús pályája, mint V.-nek. 
Mint serdülő ifjú, mészároslegény volt 
atyja székében. A szinipályára 1876-ban 
lépett, Miklóssy Gyula, miskolci társula
tánál, a „Csikós" Bandi szerepében. 1878-
ban Rákosi Jenő szerződteti a Népszín
házhoz, ahol első szerepében, a „Sárga 
csikó" Bogár Imréjében frenetikus si
kert ér el. A Népszínházát egy afférja 
rniatt (Puks Ferenc karmestei-t tettleg 
bántalmazta) nemsokára el kell hagynia. 
Isinét vidékre kerül, Pécsett játszik, Ká
rolyi Lajos társulatánál,- majd Szege
den, Aradi Gerőnél. Itt megnősül, el
veszi Molnár Erzsit s a protestáns hitre 
t é r át, majd Jakab Lajos székesfehér-
~vári társulatához szerződik. .1883-ban 
Kolozsvár lesz az állomása, BölÖnyi Jó-
•zsef intendánssága alatt. Itt Ditrói Mór
ral tűz össze. Feljön Pestre és 1890 
szept. 1.-én a m. kir. Operához szerződ
te t i .Mahler Gusztáv igazgató. Itt Alfió-
"val nagy síkere van. Mégsem boldogul, 
mert nyers hanganyagján kívül semmi 
más nem predesztinálja művészi alkotá
sokra. Öt évig működik az Operánál, 
inajd miután szerződését nem újították 
meg, az „Ös-Budavár" c. mulatóban lép 
íel, mint népénekes. Ezután vidéki ven
dégszereplések következnek: Szatmár, 
Kecskemét, majd ismét Budapest (We-
kerle-kávéház). Londonba kerül, majd 
Jersey-be, Párizsba, végül New-Yorkba, 
de külföldi útja sem sikerül, újra Pestre 
jön, a Royal Orfeum portása lesz. 1913 
szept. 30.-án fejezi be sokat hányatott 
•életét, Rákospalotán, ahol nagy részvét 
mellett temették el. Emlékiratait „Té
pett babérlevelek" c. alatt 1914-ben adta 
ki. (Budapest.) 

. Verestói Mihály, úttörő színész, 1790- ; 
fcen diák volt, majd 1792 nov. 11-én szí- I 

nesznek állt be az erdélyi színtársulat
hoz. Fejér János igazgatása alatt. Csak 
1796-ig maradt a színészetnél. 

Verizmus, (lat.) művészeti irányelv 
az irodalomban és művészetekben az ide-
alizálástól és stilizáltságtól mentes igaz
ság és valóság minél természethűbb, 
sokszor torzított leírására és ábrázolá
sára. A művészet eszközeivel keresi a 
való átélés hatását és benyomásait. Túl
zásaiban sokszor eltávolodást jelent az 
esztétikai szempontoktól. így nevezik az 
olasz irodalmi és művészeti realizmust 
is. (Dr. F. F.) 

Vermes Jenő, operaénekes, sz. 1894-
ben, Budapesten. Szinipályára lépett 
1911-ben. A Városi Színház egyik kiváló 
énekese, ahol az operák együtteseiben 
számottevő sikert aratott gyönyöi*ű, 
csengő basszusával és színészi készségé
vel. Főbb szerepei: Wagner (Faust), 
Grenvill (Traviata), Zuniga (Carmen), 
Brogni (Zsidónő), Sarastro (Varázsfu
vola), Ramphis (Aida) stb. 

Verner Lajos, a Fővárosi Operett 
Színház igazgatója, sz. 1879 szept. 17.-
én, Verbón, Nyitra m. Iskoláit a pozso
nyi kereskedelmi akadémián végezte, 
mely után a vágujhelyi Hitelbanknál 7 
évig volt könyvelő. 1903 máj. 20.-tól az 
Orsz. Színészegyesület főkönyvelője és 
pénztári fŐnÖke volt, majd éveken át a 
Fővárosi Operett Színház igazgatója 
volt. 1931 óta a Szinészegyeszlet taná
csosa. 

Veroná-ban (Olaszország) lS46-ban 
Havi Mihály és Szabó József egyesített 
társulata sikerrel mutatkozott be és ho
zott dicsőséget a magyar színjátszásnak. 

Verő György, színműíró (cs. n. Hauer 
Hugó), sz. 1857 márc. 31.-én, Igal-on, 
Somogy m. A pécsi jogakadémián vé
gezte tanulmányait, majd 1880 húsvét
ján Aradi GerŐnél színész lett, azután 
rendező, később karmester volt; mint 
ilyen 1882-ben Miskolcon kezdi meg mű
ködését. 1886-ban a Népszínház rende
zője, 1889-ben Aradi GerÖ, 1891-ben 
Csóka Sándor tagja. 1887 dec. havában 
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Verő György Verseci színészet 

1̂ ?̂  

házasságra lépett Margó Célia énekes
nővel. (L. 0.) 1901—2-ben a Nemzeti 
Színház drámabíráló-bizottság tagj a 
volt. — Színművei ezek: „A műkedve
lők", vj. Bem. 1883 Miskolc. „Szultán", 
operett 3 felv. Bem. 1892 nov. 19. Nép
színház. A Király Színház felújította: 
1911 ápr. 29. „Virágcsata", operett 3 
felv. Bem. 1894 ápr. 28. Népszínház. 
„Ezer év", látványos színmű 10 képben. 
Bem. 1896 ápr. 17. Népszínház, 100-ík 
előadása: 1896 aug. 150-edszer: dee. 30. 
Felújította a Városi Színház: 1926 jan. 
14. „Hadak útja", látványos hazafias 
színmű 9 képben, előjátékkal, bem. 1898 
márc 15. Népszínház. „Kleopátra", ope
rett 3 felv. Bem. 1900 márc. 6. Magyar 
Színház. „A pesti ucca", énekes fŐv. élet
kép 3 felv. Bem. 1900 nov. 14. u. o. — 
„Káin", trag. 4 felv. egy közjátékkal, 
bem. 1902 ápr. 4. Nemzeti Színház. 
„Bölcső és koporsó", allegorikus mű, 
bem. 1902 szept. 16. Magyar Színház. 
„A bajusz", magyar énekes játék 3 felv. 
Bem. 1903 febr. 6. U. o. (Bécsben a 
Carltheater bem. 1905 jan. 20. „Der 
Schnurbart" c. alatt.) „Menyecskék", 3 
egyfelvonásos, bem. 1903 nov. 28. Nép
színház. „Doktorkisasszonyok", operett 
3 felv. Bem. 1903 dee. 19. Magyar Szín
ház. „Csak tréfa", én. boh. 3 felv. Bem. 
1904 Bzept. 10. U. o. „Leányka", daljá
ték" 3 felvonásban. Bemutatta: 1906 
január 17. Népszínház. 50-edszer: 
1906 március 7. „A nép", eredeti 
színmű 3 felv. Bem. 1907 márc. 2. Nem
zeti Színház. „GÖre Gábor Budapestön", 
revü 8 képben, zen. összeállította: Vin-
cze Zsigmond. Bem. 1907 máj. 25. Ki
rály Színház. A városligeti Colosseum 
felújította 1922 jul. 20. „Falusi Madon
na", daljáték 3 felv. Bem. 1907 nov. 6. 
XJ. o. „Leánynéző", vj. 1 felv. Bem, 1908 
márc. 20. Nemzeti Színház. „Die Bet-
telgrafin", operett, (Fedák Sári fellépé
sével) bem. Berlinben, a Deutsches The-
aterben, 1908 jun. 8. „Az ellenség", szmű 
3 felv. Bem. 1915 jan, 9. Vígszínház. 
„Hanna és társa", vj. (kéziratban.) For
dításai: „Mathuzsálem herceg", operett 
3 felv. í r ták: Wilder és Delacour. Zen. 
szerz. Strauss János. Bem. 1884 szept. 
5. Népszínház. „Oroszlánvadász", ope
rett 3 felv. Irta: SchÖnthan és Stein. 

Bem. 1897 nov. 12. U. o. „Huncut a. 
lány", (Médi) operett 3 felv. Irta: 
Alfréd Grünwald és Leo Stein, Zen^ 
szerz. Róbert Stolz. Bem. 1924 ápr. 19. 
Király Színház. Szakmunkája: „A Nép
színház Budapest színi életében". Buda
pest, 1925. Leánya: V. Márta, színésznő. 
(L. o.) 

Verő László, szobrászművész, sz. 1873-
ban, megh. 1915-ben. A nagybányai 
Lendvay Márton-szobor alkotója. Kz az 
első nyílt téren álló színész-szobor az or
szágban. 

Verő Margit (cs. n. Hauer Margit)» 
sz. 1880-ban, Budapesten. Elvégezte az: 
orsz. színművészeti akadémiát, onnan, 
mindjárt a Thália-társasághoz került^ 
ahol Strindberg „Apa" című darabjában 
játszott először. Majd D'Annunzio, 
Hauptmann, Heyermans, Ibsen darab
jaiban tűnt fel behízelgő egyéniségével. 
Társalgási szerepekben kifogástalan dia
lektikája nagyban fokozta sikerét. 1907-
ben visszavonult a színészettől és Dok
tor János (L. 0.) felesége lett. 

Verő Márta, színésznő, sz. 1898 jan, 
19-én, Budapesten. (Atyja: V. György,, 
író, zeneszerző.) Szinipályára lépett 
a bécsi színművészeti tanfolyam elvég
zése után a Magyar Színházban, 1915-
ben. Azonnal nagy sikert aratott a „Man
darin" kis kínai-lány szerepében (Nang-
Ping). Második szerepe a „Prédá"-ban 
volt (Anna — 1913 okt. 11). Azután a 
kassai, majd a pozsonyi és a debreceni 
társulat di'ámal primadonnája volt. 
Főbb szerepei: Anna (Vengerkák), 
Lyon Lea, Lóra (Tanítónő), Júlia (Ro
meo és Júlia), Ofélia (Hamlet), Anna. 
(Szerető), Nelly (Kisasszony férje),. 
1921 óta Zágon István író neje. 

Verseci színészet. A verseci színészet^ 
Őskora abba az időbe nyúlik vissza, ami
kor Déhnagyarország az anyaországtól 
elszakítva, „Bánát" név alatt a korona-
tartományok sorába került, amíg aztán 
1778-ban az anyaországhoz visszacsap 
tolva, három vármegyét alakítottak be
lőle: Temest, Torontót, és Krassót. Eb
ben az időben Versecet is, csakúgy, mint 
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a többi bánáti várost, sűrűn keresték fel 
•az Ausztriából ideszakadt vándor német 
színtársulatok; ez érthető is, hiszen a 
•város lakosságának legnagyobb száza-
• 1-éka német volt. A verseci római katho-
.iikus plébánia-hivatal levéltárában őrzik 
a legrégibb verseci szinlapot, amely 
1780—90 körül kerülhetett ki a nyom
dából. A magyar színészet csak 1857-

•.ben találta meg az utat Versec városá
ba, amikor is Szabó József, az akkori 
legjelentékenyebb igazgatók egyike, Te-
mesvárrőlVersecrerándult át operett- és 
népszínmű társulatával — egyelőre csak 

-hat előadásra. Ezeki-öl az előadásokról 
:már verseci újságban olvashatunk kriti
kát, mert ugyanezen év január elején 
indult meg az első verseci hírlap, a 
„Werschetzer Gebírgsbote." 1865 óta 
Thália papjai nem szorultak többé a hét 
vendéglő termére, mert a Zeh Károly 
által eredetileg műkedvelőknek épített 
színházterem a színtársulatok részére is 
hozzáférhetővé vált. Ugyancsak 1865 
óta kezdődik az újvidéki szerb színtár
sulat vendégszereplése is Versecen, ami 
később rendszeressé vált. Magyar színé
szek kezdetben csak elvétve fordulnak 
meg Versecen; rendszeres szereplésük 
:csak a nyolcvanas évek elején kezdődik. 
Seitz Antal fakereskedő 1882-ben fedett 
nyári színkört épített a városligetben, 
melyet ugyanezen év július 9.-én Polgár 
Gyula magyar színtársulata nyitott meg 
a „Boccaccio" operettel. Ez időtől kezdve 
a magyar színtársulatok minden évben 
felkeresik Versecet, azonban a magyar 
lakosság csekély arányszáma miatt rend
szerint csak negyed-ötödrangu színtár
sulatok választották működésük színte
réül a határmentí városkát. 1882 jun. 
8.-án a sétakertben aréna épült. 1884 
máj. havában Jani János az igazgató. 
1885 febr. havában Gáspár Jenő váltja 
fel; 1887 jan. havában Aranyossy Gyula 
volt a verseci igazgató. A jobb társula
tok közül említést érdemelnek a Mada
rász, Miskolczy, Füredi, Deák és Peterdy-
féle színtársulatok, amelyeknek a ma
gyar színészet fellendítése körüí figye
lemre méltó érdemeik vannak. Zeh Ká
roly színházát az ídŐ nagyon megviselte, 
tulajdonosa pedig már a kilencvenes 
évek elején anyagi zavarokkal küzdött. 

A színházat alapos tatarozásnak kellett 
volna alávetni, de a tulajdonosnak nem 
volt erre pénze. Végre a hatóság is be
avatkozott és bezáratta a színházat. A 
hajléktalanná vált színészekre kedvező 
helyzetet teremtettek 1895-ben az Ale-
xandrovits testvérek, kik szállodájuk 
kertjében színpaddal ellátott nagyter
met építettek. Az első magyar színtár
sulat, mely ebben a teremben játszott. 
Deák Péteré volt, akinek primadonná
já t : Viád Gizellát valósággal bálványoz
ta a verseci közönség. A színház meg
nyílt 1896 febr, 22.-én. A prológust Bu-
day József tanár írta, elmondta Gyárfás 
Ödön, utána némakép, majd a „Hoff-
mann meséi" c operett következett. A 
szálloda 1905-ben a Glückmann-testvé-
rek tulajdonába ment át, akik a színház
termet célszerűen átalakították. A ver
seci magyar színészet érdekében a leg
fontosabb lépés 1906-ban történt, ami
kor a város belépett a Délvidéki Sziníke-
rületbe (Zombor, Lúgos, Nagybecskerek 
és Herkulesfürdő tartoztak még ide). 
Ezen idő óta Polgár Károly kitűnő tár
sulata kereste fel minden esztendő szep
temberében a várost, ízelítőt adva a 
magyar színjátszás kultúrnívójábóh 
Utána jött Mezei Béla igazgató, 1911 
szept. 1. A háborús évek alatt Bethlen-
Bruckner László játszott Versecen; Ö 
volt egyben az utolsó színigazgató, a k i ' 
a magyar színészetet reprezentálta. Ver
secen van eltemetve a magyar színját
szás egyik kiváló alakja; Sárdy (családi 
nevén bögözi Mihályi) Károly, ^ i Pe-
terdy Sándor színtársulatának tagjaként 
itt hunyt el hirtelen, 1897 október 2-án. 
Emlékét a pályatársai által állított sírkő 
hirdeti az evang. temetőben. 

(Polgár István dr.) 

Verseghy Ferenc, költő és nyelvész, 
sz. 1757 ápr. 3-án, Szolnokon, megh. 1822 
dec. 15.-én, Pesten. Iskoláit Pesten és 
Egerben végezte és a Pálos-rendbe lé
pett. 1794-ben a Martinovics-ügyben el
fogták, amiért a kátét terjesztette s a 
Marsellaíset lefordította. 1795-ben a hét
személyes tábla halálra ítélte, ezt azon
ban 9 évi várfogságra változtatták. Ere
deti színműve; „Szétsi Mária", 1794 
jun. 11. Fordításai: „A szerelem gyer-
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meke", egy nézÖj. 5 felv. Kotzebue Au-
^rustus után. 1792 jun. 14.-én adták, Bu
dán. „A magyaroknak hűsége és nemzeti 
lelke". Énekes játék (ford.) 1809. 

Vértes Károly, színész, sz. 1892 nov. 
15.-én, Kiskunfélegyházán. Szinipályára 
lépett 1911-ben, Sziklai Kornélnál. Főbb 
szerepei: Gonosz Pista, Krausz bácsi 
(Aranylakodalom), Bazilovics (Luxem
burg grófja), Zsiga (Cigány), Százszor
szép (Obsitos), A francia király (Já
nos vitéz), stb. 

Vértes Lajos, színész, sz. 1897-ben, 
Budapesten. A Rákosi-iskola elvégzése 
után Székesfehérvárra szerződik. Alapi 
Nándorhoz, majd a győri, debreceni 
szinházak tagja. 1924-ben a Renaissance 
Színház szerződteti. Jelenleg a Vígszín
ház nagyreményií, szép tehetségű, sze
relmes színésze. 1930 jun. 23-án elnyer
te a székesfőváros színészi ösztöndíját. 

Vértesy Jenő dr. nemzeti múzeinni őr, 
sz. 1877 jun. 30-án, Budapesten, megh. 
1916 jun. 18-án, u. o. Vértesy Arnoldnak, 
a neves írónak fia. A hazai színészet tör
ténetéve! behatóan foglalkozott. Müvei: 
„A klasszikus dráma Magyarorezágon", 
„A magyar romantikus dráma" (Bpest, 
1913). Fordítása: „Rabenstein Bersabe" 
színmű, 3 felv. Irta Wildenbruch Ernő, 
bem. 1907 okt. 26. Nemzeti Színház. 1911 
okt. 21.-én előadást tartott „Szinésztör-
téneti emlékek a Nemzeti Múzeumban", 
címmel. A vetített képekkel kisért elő
adás során megemlékezett Balogh Ist
ván úttörő színészről, majd Déryné nap
lójáról. A régi előadások elevenednek 
meg a Fáncsy-féle szinlapgyüj tömény
ben. Megemlítette, hogy több száz darab 
az Egressy-gyüjtemény, a nagy mfív&z 
levelezése, két könyvének — a Törökor
szági naplónak s a Színészet Könyvének 
eredeti kézirata. A Múzeumban megvan 
Molnár György Önéletrajza, azután 
E- Kovács Gyula hagyatéka. A M. N. 
Múzeum 246 súgókönyvet gyűjtött össze, 
többek közt Tóth Ede, Szigeti József, 
Vachott Imre több színművét, melyek 
nyomtatásban nem jelentek meg. Szig
ligeti Ede, Paulay Ede, Prielle Comélia 
levelezései mind ritka becsű adatai a szí
nészet történelmének. 

Verzár Zoltán, színész, sz. 1895-ben, 
Budapesten. A Szinészegyaszlet Szinésü̂ -
képző iskoláját 1913-ban végezte és el
szerződött Mariházy Miklóshoz, Kecske
métre, később Nyitrára ment, Szabó Fe
renchez. 1915-ben bevonult katonának, 
majd a Jardin de Paris tagja lett. 192(^ 
ban Nagyváradon, 1921-ben a Blaha 
Színháznál működik. Egy év után vissza
tér a vidékre és mint színházi titkár 
működik. 

Vesézni olyan színészek szoktak, akik
nek szinte életszükségletük, hogy min
denben hibát találjanak, gáncsoljanak. 
Budapesten, a New-York kávéházban 
volt ilyen Vese-asztaltársaság, amely
nek tagjai a vesézés mellett jótékony
kodtak is, húsvétra az arraszoruló nyug
díjas színészek közt pénzt osztogattak. 
Jelenleg mint Blaha Lujza asztaltársa
ság működik. (L. ezt.) 

Veszem: színházi nyelven a. m. „ját
szom". Például: „Blígnyt kedvesnek ve
szem", — ez azt jelenti, hogy Bligny 
herceget „A vasgyáros"-ban kedves lé-
hűtőnek játszom. 

Veszprémi színészet. Veszprémben 
1811 márc. 9-éről kapjuk a legrégibb 
szinészeti vonatkozású hírt. E napon a 
papnövendékek magyar nyelven előad
ták „A' változó Szerentse", „A' Neve
lők" és „Az igazi hazafi" c. darabokat. 
(„Magyar Kurír", 1811. — 24. szám. — 
371. old.) 1821 aug. 4.-én Balogh István 
színtársulata játszott, valószínűleg elsőül 
és 25 előadást tartott. 1824-ben a szé
kesfehérvári társulat játszott, HorváÜi 
József és Komlóssy Ferenc igazgatása 
alatt; 1826 okt. 10-én újra Balogh Ist
ván az itt járt igazgató, 1832 szept. ha
vában szintén, valamint 1836 szept. 
24-től is az ő társulatát látták itt viszont. 
1837 nov. havában Baky Gábor színigaz
gató vonult be a várc^ba; a „Honmű
vész" szerint jobb tagjai: Farkas, Báky-
né, Szabó Julía, Keszy József, Udvary és 
neje. Ragályi György, Váryné. 1842 jun, 
elején ismét Baky Gábor járt itt. A 
„Regélő" tudósítója felemlíti ekkor Szi
geti Józsefet, aki ez időben még csak 
egyéves színész volt. 1845 márc. havá-
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ban Fekete Gábor az Izer-féle vendég-lö-
ben játszik. („Életképek", 1845.1. kötet, 
448. old.) 1847 jul. havában Erkelné dal-
és paródia-társulata keresi fel a veszpré
mieket, majd 1848 jan. havában Chia-
bay Pál volt a színigazgató. 1859 jul. 
havában az itt jár t Szuper Károly szín
társulatáról a „Vasárnapi Újság" (1859. 
15. szám) azt írja, hogy „oly pártolás
ban részesül, minőre még a legéltesebb 
veszprémiek sem emlékeznek"; talán en
nek tudandó be, hogy szept. havában is
mét ellátogatnak ide a színészek: Chia-
bay Pál társulata. (Lásd: „Napkelet", 
1859. 38. szám.) Az ezutáni igazgatók 
ezek voltak: 1864 márc. havában Szuper 
Károly, okt. havában Szigeti Imre; 1868 
májusban Kőmives Imre és Némethy 
György kettős direkciója jött ide. 
Ekkor oly melegen pártolták Őket, 
hogy a „Korona"-vendéglő tágas 
terme szűknek bizonyult és a „Nap" 
c. vendéglő még nagyobb helyiségét kel
lett színházi célokra átalakítani. 1868 
máj. hóban újra Némethy György és Kő-
míves Imre egyesített társulata, 1870 
nyarán Károlyi Lajos, dec. 25-tŐl Boko-
dy Antal, 1873 márc. Gerő Jakab, 1875 
szept. Follinusz János, húsvétkor Lászy 
Vilmos, 1876 ápr. Kétszery József és 
Sághy Zsigmond, máj. 20-tól Tolnay 
Gyula, dec 16.-án B. Polgár Gyula, 1877 
nov. elején Szuper Károly, 1882 ápr. 
Károljá Lajos, aug. 26. Gerőffy Andor, 
1883 jan, 6. Tóth Béla, 1884 jan. Sághy 
Zsigmond, máj. 25. Mándoky Béla, 1885 
aug. Gerőffy Andor az igazgató. Az uj 
színház felavatási dátuma: 1908 szept. 
17. Előadták a „Nagymama" c. operet
tet. Igazgató: Nádassy József- A színhá
zat építette: Medgyaszay István. A szín
ház stílusa egybefoglalja a kalotaszegi, 
a székely, a dunántúli, az alföldi és egyéb 
népmotivumokat. A színház ormán van 
Nagy Sándor művészi festménye, Hunor 
és Magor, a csodaszarvas regéje, mely
nek szimbolikus jelentősége a magyarok
nak a kultúra után való törekvése. Elfér 
benne 1000 néző. Az ezutáni igazgatók: 
Micsey György, Mezei Béla, Patek Béla 
dr., Szálkai Lajos, Faragó Sándor, Mik-
lóssy Imre, Orsz. Kamaraszínház és 
Orsz. Művészszinház. 

(Erődi Jenő.) 

Veszprémy Jenő, színigazgató, sz. 
1861-ben, Veszprémben, megh. , 1895 
febr. 6.-án, Székesfehérvárott. 1885-ben 
a kassai közönségnek kedvence volt, ahol 
hösszerelmeseket játszott. 1890-ben 
igazgató lett Besztercebányán és később 
Zomborban, majd Nyitrán mííködött, hol 
az ö kezdeményezésére alakult meg a 
szinpártoló egyesület. 1894-ben megvá-. 
lasztották székesfehérvári igazgatónak^ 
ahol élete utolsó percéig nagy buzgósá
got fejtett ki. A vidéki színigazgatói 
karnak egyik leglelkesebb és fáradha
tatlan bajnoka volt és mindenkori érde
me, hogy rendes viszonyok között ve
zette társulatát. Ravatalánál Deréki An
tal, a sírnál Szathmáry Lajos mondtak 
búcsúbeszédet. Hamvait a Hosszú-teme
tőben helyezték örök nyugalomra. Neje: 
jékei Ágh Hona, színésznő, sz. 1860 
márc. 12.~án, Kenyhec-en, Abaujm. Szi-
nipályára lépett 1885 nov. 1.-én, Mik-
lóssy Gyulánál. Házasságuk 1888 okt. 
havában volt. 1896 nyarán Féld Zsig-, 
mond tagja, 1907-ben a Népszínháznál 
működött, majd 1912-ben a Nemzeti 
Színház kötelékébe lépett. 1923 okt* 
1.-én nyugalomba ment. 

Veszter Sándor, táncművész, sz. 1810 
aug. 20.-án, Késmárkon, megh. 1864 jan. 
22-én, Debrecenben. Atyja ügyész volt. 
1S26—27-ben Sárospatakon, majd Kés
márkon tanult. Kassán német színész 
lett Vemer név alatt, majd Veszt név 
alatt működik. 1840 év őszén fellépett 
a Nemzeti Színházban is. Legnagyobb 
érdeme, hogy nemzeti táncunkat a kül
földön is bemutatta. 

Vetítés a színpadon. Legtöbbször leve
gőt és vizet szoktak vetíteni reflektorok
kal a színpad díszleteire. Ilyen alkalmak
kor úgynevezett transzparens díszlete
ket használnak, ami nem más, mint fe
hér shiffon vászonból készült anguvrel-
szerűen festett anyag. A többi anyag-
pedig (amit már nem akarunk megvetí
teni), egyszerű, durva vászonból van^ 
amely nem engedi át a fényt. Nagysze
rűen lehet így élénkíteni a valóság hatá
sát, napfelkeltét és n3mgtát a díszlete
ken, továbbá a felhők és a víz mozgását 
is, amit a reflektor előtt felszerelt ko- ' 
rong forgása idéz elő. 
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Vezéry Ödön, szerkesztő, Szolnok vm. 
ny. főjegyzője, a vidéki kritikusok nesz
tora, sz. 1841 V. 3.-án. 1863 ápr. 23.-án 
leszerződik Keszy József óbudai társula
tához segédszerelmesi szerepkörre. Szín
játszói talentuma, színészi lelkesedése 
feltűnik Egressy Gábornak is, aki taní
tásával és jóindulatával több ízben ki
tüntette. Óbudáról Hetényi József tár
sulatához, majd Bényei István pécsi 
színházához szerződik. 1865 telén Szabó 
József győri színtársulatánál találjuk, 
mint elsőrangú szerelmes és karakter
színészt. Később Tőkés Emília vezetése 
alatti társulatban mint rendező és mű
vezető járja az alföldi városokat. 1866-
ban a Kiss Sándor intendaturája alatt 
lévő debreceni színház tagja, ahol töb
bek közt Petőfi Zoltán is pályatársa 
volt, majd Aradra szerződik és itt egyen
geti Tóth Edének útját, majd Pázmán 
Mihály miskolci társulatánál Dérynével 
ismerkedik meg. Miskolcon taláJkozik 
Brachvogel-lel, akinek „Narciss" című 
darabját Ő fordítja először magyarra és 
Aradi Gerö szegedi társulatánál aztán 
nagy sikerrel játssza, majd Szabadkán 
találjuk, ahol művezető volt. Sorsa újból 
Debrecenbe viszi, innen Aradra szerző
dött, ahol Paulay Ede a Nemzeti Szín
házhoz akarja szerződtetni, de a meghí
vást anyagi okokból nem fogadja el. 
1876 telén Sopronban színigazgató lesz, 
majd később saját társulatával Szom
bathelyen és Keszthelyen is szerepel, a 
hetvenes évek végén pedig újból az al
földi városokat látogatja. (Egy ízben 
Solymossyval az István-téri színház mű
vezetője volt.) Mint fordító értékes szol
gálatot tett a színiirodalomnak; neveze
tesebb fordításai: „A gyermekorvos" 
(1866), „Nagyon szép" (1866), „A fehér 
ruhás nő", „Piroska és Boriska" (1871), 
„Két árva", „Bőregér", stb. Ö fordí
totta először magyarra „Narciss"-t és 
„Gringoire"-t. Legnagyobb sikerű szere
pei: Hamlet, Moor Ferenc (Haramiák), 
Narciss címszerepe, Pósa marquis 
(Don Carlos), Biberach (Bánk bán), 
III. Richárd, Fösvény (címszerep), stb. 
1881-ben végleg otthagyja a színipályát, 
eleinte Szolnokon főispáni titkár, majd a 
vármegye szolgálatába lép és 1889-ben 
megalapítja a még ma is szerkesztett 

lapját, a „Jász-Nagy-Kun-Szolnok vár-
megyé"-t. Számos sziníkrítikát és szi-
nészesztétikaí cikket írt lapján kívül a 
fővárosi lapokba- és más vidéki újságok
ba. Szentgyörgyi Istvánon és Derékí 
Antalon kívül ő az egyedüli, aki a múlt 
század patinásnevü, ma már feledésbe 
merült nagy színészeinkkel együtt ját
szott; Petőfit, Bem tábornokot gyer
mekkorában személyesen ismerte és 
1868 telén Debrecenben az ő pártfogá
sára szerződtették Petőfi Zoltánt, a nagy 
költő fiát. Neje: Popovics Mari, színész
nő. Színpadra lépett 1871-ben. 

(Zólyomi Jenő.) 

Vezető szerep — a színdarab legna
gyobb, illetve érték szerint a legdominá-; 
lóbb, legdöntőbb szerepe. 

Vida lászló (f egj^remekí és f elsöpen- • 
ci), az elaő magyar pesti színtársulat in
tendánsa. Pest m. táblabírája, sz. 1770. 
máj. 16-án, Törtelen, Pest m., megh. 
1831 december 6.-án, u. o. — 1808 ta
vaszán elhalt a felesége és egyetlen kis
fia, emiatt elhagyta törteli birtokát és 
a fővárosba költözött, ahol megismerke
dett a színészekkel. A nagyműveltségű 
és kiváló hazafi célja volt elsőrangúvá 
emelni a magyar színészetet és ezért 
1809 febr. 1.-én átvette br. Wesselényi 
Miklóstól a színészet feletti ügyeletet és 
intendánssá lett. Első dolga volt, hogy 
kibérelte a mai Károly-körut 7. szám 
alatti Hacker-ház nagyszáláját és áta
lakította színházzá, úgyszintén a saját 
költségére díszleteket, ruhatárt szerzett 
be. Az intendánsságról azonban 1811 
aug. 15.-én kénytelen volt lemondani 
szűkös pénzviszonyok miatt. A felszere
lést a társulatnak ajándékozta és vissza
vonult Törteire, de továbbra is bőkezűen 
pártolta a magyar színészetet. Neje: 
Bárány Katica, színésznő. (L. o.) Szín
művei: „Az első hajós", énekes játék 2 
felv. Zen: Pacha Gáspártól. Pest. 1809. 
„Lauzus és Lídia", vidéki színjáték S f. 
Bem, 1794 máj. 14, Pesten. „Berénd, 
vagy a hitetlenség maga magát meg
bosszulja", szomj. 4 felv. Bem. 1794 okt. 
17. Pesten. „Erőszak és szerelem áldo
zatja", szomoruj. 5 felv. Bem. 1808 okt. 
21. Pesten. „A haza szeretete", érz. já-
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Yide! Vidor Dezső 

ték 4 felv. 1809 május 10. Pesten. „Per-
seus és Andromeda", énekes játék^ 
1810 jan. 22. Pesten, (Zenéjét szerzetté: 
Pacha Gáspár.) (Erődi JenŐ.) 

Vide! (lat. — a. m. lásd! a „^ddeo" 
igéből); a súgókönyvekben használatos 
rövidítés az ott eszközölt húzások, ki
hagyások megjelölésére, oly formán, 
hogy a: „vi"-jelzésnél kezdődik a kiha
gyás és befejeződik a „-de"-vel megje
lölt helyen. 

Vidéki társulat-nak általában a ki
sebb, sokat utazó társulatokat szoktuk 
nevezni. Ma Csonka-Magyarországon 
nagyon kevés állandó színpadja, szín
háza van színészetünknek. A fővárosi 
színházakon kívül Szeged, Debrecen, 
Pécs, Miskolq, Székesfehérvár, Kapos
vár, Kecskemétnek van olyan színháza, 
mely hosszabb-rövidebb ideig nyújt ott
hont egy-egy színtársulatnak. A többi 
társulat sűrűn kénytelen állomáshelyét 
változtatni. Ezek az u. n. vándor, vidéki 
társulatok. Az állomáscserét nagy és 
fontos adminisztrációs munka eiŐzi meg, 
amit a társulat titkára szokott elintézni, 
ilyenek: hatósági játékengedély meg
szerzése, alkalmas terem kibérlése, he
lyek iebéreltetése, tűzrendészeti vizsgá
lat kijárása, szinpadépítés stb., stb. Mi
kor mindez megvolt, következik az „Elő
leges színházi jelentés" kinyomatása és 
kiragasztatása s csak ezek után vonul
hat be a társulat, hogy esetleg két hét 
után mindez elölről kezdődjék. (V. ö. 
Színigazgató. — Színtársulat.) 

Vidor Dezső, színész, rendező, majd 
a Magyar Királyi Operaház titkára, 
az Országos Szinészegyesület Szi-
nészképzö Iskolájának igazgatója, sz. 
a biharmegyei Nagykerekiben, 1870-ben. 
Középiskolai tanulmányainak Nagyvára
don jeles érettségivel történt befejezése 
után az Orsz. M. Kir. Színművészeti 
Akadémiára kerül, itt szerzett oklevele 
alapján 1893-tól öt éven át a nagyobb vi
déki városok színházainak kedvelt éne
kes és drámai színésze, rendezője és 
igazgatóhelyettese. 1898-ban a budapesti 
Magyar Színház főrendezője, mely mi
nőségben három éven keresztül végzett 

kiváló működésével elismert nevet sze
rez. 1901-ben Keglevich István gróf in
tendáns előbb igazgatósági fogalmazó
nak, egy évvel utóbb pedig önálló szín
padi rendfösőnek nevezi ki a M. Kir. Ope
raházhoz. Ugyanitt 1908-ban olykép vál
tozik tevékenységi köre, hogy Apponsá 
Albert gróf akkori vallás- és közoktatás
ügyi miniszter megerősítésével a szín
ház titkári állására kap kinevezést. Eb
ben a minőségében Bánffy Miklós gróf 
intendanturája idején (1917—1918-ban) 
két éven át az igazgatói teendőket is Ő 
látja el. Az 1918-iki forradalom kitörése 
után ideiglenesen megválik állásától és 
saját kérésére a vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium művészeti ügyosztá
lyába rendelik be, ahol különösen a vi
déki színészet ügyeinek referenseként 
végez igen értékes munkát. 1922-ben 
Vass József dr. kultuszminiszter vissza
helyezi az Operaház titkári állásába, 
ahol mindmáig működik. A jelenlegi ve
zetőség intézkedéséhez képest a lefolyt 
négy esztendő alatt egyfelől az intézet 
házi-muzeumának megszervezésével fog
lalatoskodott, mely „A M. Kir. Opera
ház Emlékgyüjteménye" címen 1930 ok
tóber 18.-án nyilt meg, másfelöl a szín
ház fenállásának ötvenedik évfordulója 
alkalmával megjelenendő nagy törté
nelmi mű feldolgozásán buzgólkodik. — 
Eddig ismertetett tevékenysége mellett 
több mint hűsz éven át fejtett ki kivá
lóan hasznos munkásságot az Orsz. Szi
nészegyesület igazgató tanácsosa, szám
vizsgálója és alelnöke minőségében is. 
Nagy része volt az egyesület szinészis-
kolájának létrehozatalában, mely isko
lának kezdettől fogva — tehát 28 év óta 
— nagytudásu tanára, hat év óta pedig 
erélyes és buzgó igazgatója. V. D. mű
vészeti téren teljesített sokoldalú mun
kásságán felül figyelemreméltó irodalmi 
tevékenységet is folytat. Egy kisebb fü
zete „A színészetről" című, tankön3^e a 
szinésziskolának. „A színpadi rendező és 
munkája" című 1907-ben megjelent kö
tete a magyar könyvpiacon úttörő mun
ka számba megy. 1909-ben vaskos kö
tetbe foglalta Össze a Magyar Királyi 
Operaház 25 éves történetét. Ezenfelül 
számos színdarabot fordított német, 
francia és olasz nyelvből. — Felesége: 
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Vidor Ferike Vidor Pál 

Vidor Dezsőné Molnár Rózsi, a Nem
zeti Szinház volt tagja, sz. 1876-
ban, Budapesten. Az Orsz. M. K. Szín
művészeti Akadémia négy éves tanfolya
mának elvégzésével szerzett jeles okle
vele révén előbb két éven át Csóka Sán
dor miskolci, majd Komjáthy János deb
receni társulatának elsőrendű drámai 
szendéjeként működött a Vidéken. A 
Vígszínház megnyíltával ennek az inté
zetnek tagja lett, innen egy év multán, 
1900-ban, a Nemzeti Színházhoz szerződ
tették, ahol számos kisebb-nagyobb ala
kítása között legjobb szerepei a követ
kezők voltak: Melinda (Bánk bán), Irén 
(Proletárok), Vilma és Domaházyné 
(Dolovai nábob leánya), Júlia (Romeo és 
Júlia),Lujza (Ármány ésszerelem), Che-
rubin és Zsuzsi (Figaro házassága), Bo
riska és Bátki Tercsi (Falu rossza). 
Grófné (Nők barátja), Cyprienne (Vál
junk el), Claire és Susanne (Vasgyáros), 
stb. Szép csengésű hangja és pompás 
zenei érzéke révén nagyon sok népszín
műben és dalos játékban énekes szere
peket is játszott. Huszonöt évi nemzeti 
színházi működés után nyugalomba vo
nult. 

Vidor Ferike, színésznő, sz. 1889 jun. 
21.-én, Budapesten. Az Orsz. Szinész-
egyesület iskoláját végezte, majd 1905-
ben Bihari Ákoshoz szerződött, Kecske
métre, tőle Nagy Endre kabaréja hívta 
meg és azóta állandóan a fővárosban mű
ködik s egyike lett a legjobb humorú, 
komikai vénában a legnépszerűbb szí
nésznőinknek. Különösen cseléd-nótáival 
szerzett népszerűséget. 

Vidor Ilonka, színésznő. Vidor Pál 
leánya, sz. 1894-ben, Budapesten. Szí
nésznő lett 1913-ban. Neje volt Harsányi 
Zsoltnak, de tőle elvált. 

Vidor Pál, színész, bariton énekes, 
színműíró, a Népszínház igazgatója, sz. 
1846 nov, 17-én, Kalondán (Nógrád 
vm.), megh. 1906 nov. 30.-án, Budapes
ten. Családi neve: bodonyi Kajtár Pál 
volt; atyja püspöki gazdatiszt volt s 
kispapnak adta a rozsnyói kath. gimná
ziumba a fiút, ki a VII. osztály után ott
hagyta iskoláját s 1864-ben V. néven 

színész lett Demény Károlynál, Rozs
nyón. 1866-ban Reszler Istvánhoz szer
ződött, Nagyváradra, 25 frt. havi gázsid 
ért; itt a megbetegedett Philippovits 
bariton szerepébe „beugrott": „Linda" 
operában a nevelőt énekelte, olyan jól, 
hogy elöhaladása biztosítva volt. Azután 
Lángh Boldizsárhoz szerződött. 1867^ 
1873. Debrecenben működött, egyszers
mind ügyelő és könyvtáros volt; majd 
Budára jött, nyárra Fehérvári Antalhoz, 
a téli évadra pedig Kassára, Temesváry 
Lajoshoz. 1874 máj. 1.-én Kolozsvárott 
van, itt először Verdi „Nabucco"-jában, 
mint Baal papja tűnt fel. 4 év alatt gyö
nyörűen kifejlődött érces, zengő bari
tonja és énektudása; a magyar nótákat 
pedig olyan tősgyökeresen adta elŐ, hogy 
az egy ízben ott szereplő Blaha Lujza 
felhozta őt a maga partnerének, Buda
pestre. A Népszínházban 1878 máj. 1-én 
lépett fel mint Csorba liaci „A sárga csi-
kó"-ban; azóta az intézet dísze volt; 
itt általános megbecsülésben részesült 
és sokszor ünnepelték; mint a nép
színművek hőse, mint a „Comevíllei 
harangok" romantikus Henri marquis-
ja, mint önérzettől duzzadó fiatal és drá
mai öreg „Rip van Winkle", misztikus, 
megdöbentő dr. Miracle a „Hoffmann 
meséí"-ben — egyaránt szuggesztív 
énekelt és játszott; méltó társa volt 
Blahánénak, egyik oszlopa a gazdag mü-' 
sornak. E mellett, intelligenciájánál 
fogva, az utolsó 5 évben (Porzsolt Kál
mán igazgató mellett) a Népszínháznak 
főrendezője is volt; sokat fáradozott ,i 
szinház külön segély- és nyugdíjalapjá
nak megteremtése körül. Az Orsz. Szi-
nészegyesület tanácsának is egyik leg
értékesebb tagja volt. — 1894 márc. 
15.-én a Népszínház igazgatója lett: 
nagy tervekkel és reményekkel, de ter
mészetesen idegen tőkével; lázas buzga-
lommeű dolgozott, drága prímadonnával 
próbálkozott — de nem szolgált neki a 
szerencse. Mikor hajója sülyední kez
dett : ő lelkesen kitartott, mindent meg
próbált —, de mikor látta, hogy a talajt 
ki akarják húzni lába alól s Ö fillér nél
kül marad: elkeseredve pisztolyhoz 
nyú l t . . . A sajtó, a művészvilág, az 
egész közönség a legmélyebb részvéttel 
kísérte sírjába az igaz művészt és igaz 
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PÓTLÁSOK 

Bakó Lajosné 
(szövege I. kötet 92. old.) 

Aranyossy Irma 

Ballay Margit Bercelly Magda 
(szövege I. kötet 172. old.) 

Bategh Béby Mária Breitner Aladár 

29 



Czanyuga Emma 
(szövegét lásd I. kötet 309. 

oldal.) 

Dénes József Dénes Józsefné Harrer Irén 

Dénesné Basa Janka Erdélyi Miklós 
(szövegét lásd 1. kötet 435. 

oldal) 



Vidra Sipka Vígh Endre 

jellemet. Hadd idézzük a pályatársai ál
tal kiadott gyászjelentés szavait: „A lár
más szinházi világból kiköltözik Vidor 
Pál a temető haláloa csöndjébe, ahová 
úgy vágyódott az ö zaklatott lelke. A 
magyar szinmüvészet egyik legnagyobb 
ihletett apostolát, a magyar népszinmű 
egyik legelső hősét siratja benne és 
szomorú elhalálozása megrendíti a nagy
közönséget is, amely szeretetébe fogad
ta a hatalmas művészt és népszerű irót; 
mi pedig, kik együttműködvén vele, 
éreztük szivének jóságát, még akkor is, 
mikor már nem tudta elűzni szivéből a 
sötét gondokat, mikor már elfáradván a 
hétköznap küzdelmeiben, elveszítette az 
élethez való kedvet — soha meg nem 
szűnő hálával és szeretettel őrizzük em
lékét." — Temetését az Orsz. Szinész-
egyesület Nyugdíjintézete rendezte; ko
porsójánál Kacziány Géza dr.. Szirmai 
Imre, Fodor Oszkár dr. mondtak búcsúz
tatót. A Kerepesi temetőbeli díszsírhe
lyén emlékkövét 1911 márc. 21.-én lep
lezték le, Janovics Jenő dr., Szirmai Imre 
és Mátrai Béla szónokoltak. V. irodalmi 
művei, mind 3 felv. népszínművek, mind 
a Népszínházban kerültek bemutatásra: 
legnagyobb és legtartósabb sikere „A 
vörös sapka", (Zenéjét egy 19 éves, 
nagytehetségű bölcsészethallgató írta: 
Halmay Kázmér; 1. ezt.) 1882 máj. 27. 
„A szárazmalom", 1883 ápr. 5. „Czifra 
Zsuzsi lakodalma", 1886 ápr. 14. „In
gyenélők", 1889 febr. 21. (50. előad. 
1896 okt. 11.) „Szökjünk!" (polgári 
milieu-ben játszik) 1892 márc. 17. Serly 
Lajos zenéjével. „Apja lánya", 1892. — 
Egyetlen operettszövege a Szigligeti 
„Udvari bolond" c. vígjátékából írt „A 
kassai diák", 4 felv. 1890 nov. 15. Erkel 
Elek zenéjével. — V.neje 1881 jul. 30 óta 
Kacsóh Karola, sz. 1859-ben, Kolozsvá
rott, ahol 1875-ben lépett színpadra. 
Győrből, Mannsberger-Mosonyitól 1878-
ban jött a Népszínházhoz. Leányuk: 
Ilonka (1. ezt). (Kereszty István.) 

Vidra Sipka. írói álnév, mely alatt 
Rákosi Jenő „Jeremiás siralmai" cím-
inel egyfelvonásos vígjátékát előadták 
a Népszínház megnyitóján, 1875 okt. 
15.-én. 

Víg énekes játék. Az operett régies 
elnevezése. (V. ö. Énekes játék és Ope
rett.) 

Vígjáték, a nagy drámai műfajok kö
zött a tragédia mellett a második. Célja 
nem megrendíteni vagy meghatni a né
zőt, hanem nevetésre ingerelni. Ezért 
anyaga nem a nagy emberi szenvedé
lyek, hanem a kis emberi hibák és ezek
ből fakadó ferdeségek, vagy bűnök áb
rázolása. A vígjátékban is van konflik
tus és feszültség, ez azonban nem foko
zódik tragikus Összeütközésre, hanem 
mindig a komikumban oldódik fel. Ezért 
a vígjáték hősei nem hősi, nagy szabású 
alakok, hanem kicsiny, köznapi emberek, 
emberek, a kik általános emberi hibák, 
nevetséges jellemvonások viselői. A víg
játékban mindig van szatirikus elem, 
valaminek a kigúnyolása. Lehet a víg
játék jellemvígjáték, a mikor a komi
kum a szereplők jellemvonásaiból s ezek
ből folyó cselekvéséből halad, és lehet 
helyzet-vígjáték, a mikor az idézi fel a 
nevetést, hogy a szereplök olyan hely
zetbe kerülnek, melyből csak a nevetsé
gesség árán szabadulnak ki, A helyzet
vígjáték testvére a bohózat, mely a jel
lemrajz igénye nélkül csakis komikus 
helyzetekkel és ebből folyó mulatságos 
bonyodalommal igyekszik hatást elérni, 
A vígjáték mesterei: az ókorban Menan-
der, Plautus, Terentius, a modern kor
ban a spanyol Calderon és Lope de 
Vega, az olasz Goldoni, a francia Moli-
ére, az angol Shakespeare. Ma a vígjá
ték a közönség előtt legkedveltebb drá
mai műfaj. 

Vígh Endre, Jász-Nagykun-Szolnok 
vm. levéltárnoka, szinészeti író és kriti
kus, gordonkaművész, sz. 1879 okt. 1-én, 
megyéjének Kőtelek nevű községében, 
hol atyja birtokos volt. A megyei, szin
házi és zenei élet sokat köszönhet neki. 
Tevékeny tagja volt a színházat felépí
tett Szolnoki Színpártoló Egyesületnek; 
elnöke az Orsz. M. Dalosszövetség X. 
kerületének; az Orsz. Sz.-Gellért-Egye-
sület művész-fő védője (a „Sz.-Gellért-
fohászt" ö zenésítette meg) és más kul
turális egyesi'^etek tiszteletbeli tagja és 
elnöke; az orsz. írod. és művészeti kong-
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Vigh Károly Vígsziiíház 

resszusokon ő képviselte városát, me
gyéjét. Több ízben nagy sikerrel szere
pelt a Zeneakadémia hangversenyter
mében s az ország nagyobb városaiban. 
Klasszikus darabok virtuóz, művészi elő
adásán kívül különösen magyar nótáival 
tűnik fel. — Nejétől is, Bognár Margit 
zongoraművésznőtől, Örökölte zenei te
hetségét fiuk: László (sz. 1911 okt. 4.), 
kiváló gordonkás, a Dalosszövetség ke
rületi titkára, Szolnok kulturális életé
nek máris tényezője. 

Vígh Károly, karmester, sz. 1846-ban, 
Pesten, megh. 1928 márc. 26-án, u. o. 
— 1863-ban Molnár Györgynél kezdte 
szinházi működését. 1866-67-telén Győ
rött, 1876 május havától Székesfehérvá
rott működött. (Itt a „Székesfejérvár" 
1876 V. 16-iki száma szerint „Lustig" 
családi nevét V.-ra változtatta.) U. e. 
évtől 1889-ig Miskolcon találjuk. 1890 
dec. havában nyugdíjazták. — (Nővére: 
Víg Róza, sz. Szilágyi Béláné, színész
nő. L. 0.) 

Vígh Manci, sziné^znő, sz. 1896-ban, 
Budapesten. Színpadra lépett 1914-ben, 
miután elvégezte a Szinészegyesület is
koláját. Éveken át működött Nagyvára
don, mint primadonna, 1918-ban a Vá
rosi Színházhoz szerződött és sikerrel 
szerepelt a „Szép Saskia", „Marcsa ka
tonája", „Lili bárónő", „Százszorszép", 
„Asszonykám" stb. darabokban. Köz
ben játszott a Vígszínházban is, a „Kis 
grizett"-ben, 1920-ban megvált a Vá
rosi Színháztól, de Sebestyén Géza igaz
gató újra visszaszerzödtette és egyebek 
közt az „Egy éj Velencében" c. darab
ban aratott nagy sikert. Temperamen
tumos játéka, kellemes megjelenése, kul
turált énektudása és tánc-készsége foly
tán szívesen látott vendége volt a többi 
fővárosi színpadoknak is. 1926 márc. 
2-án házasságra lépett Csortos Gyulá
val és azóta nevével ritkán találkozunk 
a szinlapokon. 

Víg Miklós, színész, és szinházi titkár, 
sz. 1898 jul. 11-én. Boross Géza tanít
ványa volt. Tehetségét Gyárfás Dezső 
és Nyarai Antal fedezte fel. Eácz Vil
mos egyik nyári szinházi vállalkozásánál 

kezdte első szerződését, csakhamar a 
Teréz-köruti Intim Kabaréhoz került, 
ahol mint szólista nagy népszerűségre 
tett szert. Jelenleg a Magyar Színház 
titkára, miután ilyen minőségben több 
fővárosi színháznál fejtett ki a mai 
gazdasági viszonyokat megértő tevé
kenységet. A Rádió kedvelt énekese, 
ahol közvetlen előadóművészete egyre 
több hívet szerez neki, annyira, hogy 
már külföldi szerződéseket is kötött 
grammofonéneklésre. 

Víg özvegy, operetü 3 felv. írták: León 
Viktor és Stein Leo. Zen. szerz. Lehár 
Ferenc. Ford. Mérei Adolf. Bem. 1906 
nov. 27. Magyar Színház. Szereplök: 
Zéta Mirko — Papír Sándor, Valencien-
ne — Mérei Erna, Danilo — Ráthonyi 
Ákos, Glavari Hanna — Turchányi Ol
ga, Olga — Szentgyörgyi Márta, Pri-
csics — Marosi, Praskovia — örley Fló
ra, Nyegus — Boross Endre, Rosillon — 
B. Szabó József, Kromov — Kővári. — 
100-adszor: 1907 márc. 6-án, Szoyer 
Ilonka felléptével, 150-edszer: 1907 ápr. 
19-én, 200-adszor: 1907 máj. 31-én ad
ták. — 1907 okt. 11-én a Király Színház 
is műsorába iktatta. Főszereplők: Zéta 
— Papír Sándor, Valencienne — T. Har-
raath Ilona, Danilo — Ráthonyi Ákos, 
Hanna — Fedák Sári, Rosillon — Kör-
nyei Béla, Nyegus — Boross Endre,. 
A Budai Színkörben (Krecsányi Ignác-
nál) 1908 május 10-én került szín
re. — A Városi Színházban Lehár Fe
renc 60. éves születésnapja alkalmából 
bem. 1930 máj. 10-én. Főszereplők vol
tak: Zéta — Ferenczy Károly, Valen
cienne — Kovács Ilonka, Danilo — Ker
tész Gábor, Hanna — Honthy Hanna, 
Rosillon — Szedő Miklós. Londonban: 
1907 jun. 8-án adták először. — Párizs
ban: 1903 ápr, 29-én mutatták be a 
Théátre Apollon-ban, ahol 1913 aug. 
havában ezredszer adták. — Hamburg
ban : 1906 nov. havában 250-ik, míg — 
Bécsben: az An der Wien-ben 1907 jan. 
11-én 300-ik előadása volt. — Berlin
ben: a Theater des Westens-ben 1907 
dec. 10-én 400-adszor játszották. 

Vígszínház. Budapesten, a Lipót-körút 
14. sz. a. 1896 máj. 1-én nyílt meg, gr. 
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Keglevich István intendánssága és Dit-
rói Mór igazgatása alatt. Építette Fell-
ner és Hellmer bécsi cég. A megnyitó 
előadást Barna Izsó ünnepi zenéje vezet
te be, ezt követte Kozma Andor proló
gusa, melyben Lenkei Hedvig képviselte 
a víg szellemet, Gál Gyula volt Plautus, 
Balassa Jenő: Moliére és Beregi Oszkár: 
Kisfaludy Károly. Ez után Jókai „Ha
rangok", c. vígjátéka került szinre. 

A jobbára vidéki neves színészekből 
alakult társulat tagjai a következők vol
tak : Alpár Irén, Biró Gizella, Delli Em
ma, Haraszthy Hermin,Hunyady Margit, 
Kalmár Piroska, Kész Rózsi, Lánczy 
Ilka, Nikó Lina, Pécsi Paula, Szép Olga, 
Sipos Etel, Szilasi Rózsi, Balassa Jenő, 
Beregi Oszkár, Fenyvesi Emil, Gál 
Gyula, Góth Sándor, Gyöngyi Izsó, He
gedűs Gyula, Kazaliczky Antal, Magya-
ri János, Mátray B. Béla, Molnár Lász
ló, Pintér Imre, Ráthonyi Ákos, Szath-
máry Árpád, Szerémy Zoltán, Sziklai 
Kornél és Tapolczai Dezső. — 
Az első előadásig a Vígszínház munká
jában a fentieken kívül dr. Silberstein 
ötvös Adolf, dr. Váradi Antal, Fekete 
József, Szécsi Ferenc és Faludi Gábor 
vettek tevékeny részt. A színház első 
dramaturgja dr. Szécsi Ferenc, a ké
sőbbi időkben Faludi Miklós és Faludi 
Sándor; az első titkár Heltai Jenő, majd 
dr. Komor Gyula; első súgó Czeglédy 
Andor; első ügyelő Váradi Albert és az 
első főpénztáros Makróczy János volt. 
1896 máj. 4-én az „Az államtitkár úr" c. 
bohózattal indult el azután a Vígszínház 
sikereinek rózsás útjára. Május 6-án 
Ferenc József király is jelen volt ezen 
az előadáson és Széli Kálmánnak a szín
házról így nyilatkozott: „Nagyon meg
voltam elégedve, a színház igen szép és 
az előadás is jó." — A színház megala
kulása ez időben összeesett a színműiro
dalom fellendülésével, Európa társa
dalmi forrongásában született uj dráma 
fejlődésével. A V. uj iskolát teremtett, 
uj szini kultúrát honosított meg, meg
teremtette a naturális színjátszást, uj 
hajlékot adott Íróinknak, színészeink
nek és évtizedek alatt odafejlődött, hogy 
ma már méltón helyet foglal bármely 
külföldi színházi centrum mellett. A 
-vígjátéki stílusnak, az u. n. modem 

színjátszásnak a V. a fundamentuma. 
A legkiválóbb színészgárda tehetsége e 
színpadon Izmosodott meg, itt mutatta 
be kiváló szervező képességét a kolozs
váriak büszkesége, Ditrói Mór, akinek 
neve szorosan összefügg a Vígszínház 
múltjával, dicsőségével, az uj színpadi 
játékstílus megteremtésével. Az admi
nisztratív igazgató Faludi Gábor volt, 
mellette dolgozott Wister Ernő is. 1906 
máj. 1-én a színház megülte tízéves, 
majd 1911 máj. 1-én 15 éves fennállása 
jubileumát, majd 1926 máj. 1-én megüli 
30 éves jubileumát. — Az 1000-ik elő
adása 1899 III. 22-én zajlott le; ekkor 
„Dr. Pepi" c. vígjáték került szinre: 
Góth, Kalmár Piroska, Gyöngyi, Ha
raszthy Hermin, Szerémy, Balassa, Nikó 
Lína, Tapolczai és Hettyey Arankával; 
ezt követte a „Hajnali vendég" c. 1 felvo
násos vígjáték Delli Emmával és Hege
dűs Gyulával. — 1902 jan. 1-töl száz 
estén magyar darabokból álló ciklust 
rendezett a színház. — Nevezetesebb 
vendégszereplői: Novellí, Zacconi, Sal-
vini, Réjane, Sorma, Yvette Guilbert, 
Tina dí Lorenzo, Brahm, Reinhardt, 
Paul Wegener stb. Első délutáni előadása 
1896 október 18-án volt, mely alkalom
mal Beöthy László „Béni bácsi" című 
bohózata került szinre. Első éjjeli elő
adását 1919 XII. 31-én tartotta meg. 
(A zsába). 1922 február 18-tól kezdve 
(Csodagyermek) többször játszott éj
szaka. 

Színjátszásunk legkiválóbb értékei 
itt nőttek nagyra: Hegedűs Gyula, 
B'enyvesi Emil, Tanay Frigyes, Góth 
Sándor, Szerémy Zoltán, Balassa Jenő, 
Csortos Gyoila, Lukács Pál, Kertész 
Dezső, Vendrey Ferenc stb, a nők közül: 
Nikó Lina, Delli Emma, Varsányi Irén, 
G. Kertész Ella, Gombaszögi Frida, Ma-
kay Margit, Haraszthy Hermin, Kende 
Paula, Ballá Mariska, stb. 

Kitűnő epizódísták: Sarkadí Aladár, 
Bárdi Ödön, Tapolczai Dezső, Győző La
jos, Pártos Gusztáv, Szilágyi Vilmos stb. 
stb. Ujabban: FenyÖ Emil, Zátony Kál
mán, Fenyő Aladár, Peti Sándor, Mak-
láry Zoltán, Szeghő Endre stb. Utóbbi 
években vezető színészei a fentieken kí
vül Törzs Jenő, Somlay Artúr, Rajnai 
Gábor, Kürti József, Titkos Ilona, Gaál 
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Franciska, stb. — A műszaki személyzet 
közül a legtöbb ideig Grunner Ede, Tóth 
János, Herczeg József, Klein Jenő, stb. 
működött a színháznál Több mint har
minc éve pénztáros Varga Sándor. 1920 
év óta a nyári hónapokban többször ren
dezett operettet, zenés darabot, a saját 
társulatának és vendégszereplő prima
donnák felléptével (Fedák Sári, Kosáry 
Emmy, Vígh Manci, Titkos Ilona). — 
A külföldi export tekintetében innen in
dultak világhódító útjaira a következő 
szerzők darabjai: Molnár Ferenc, Her
czeg Ferenc, Heltai JenÖ, Lengyel Meny
hért, Fodor László, Szenes Béla, stb. 
darabjai. Faludi Gábor igazgatta legto
vább a Vígszínházát; nagyon sok írót 
avatott fel szerzővé és sok darab a V. 
előadásával kezdte meg európai és ame
rikai karrierjét; keze alatt nagyon sok 
színész fejlődött ki a magyar színját
szás halhatatlan büszkeségévé. — 1920 
október 11-én Ben Blumenthal amerikai 
színigazgató vette meg a V.-at, aki aztán 
1921 III. 17-én, Faludi Gábor visszavo
nulásával, átvette a színház vezetését. 
Művészeti igazgató Jób Dániel, míg ad
minisztratív igazgató Roboz "Imre. — A 
színház gazdasági igazgatójául később 
Wister Ernő gazdasági főnököt nevez
ték ki, aki ebben a tisztében is értékes 
szolgálatot tett a színháznak. 1929-ben 
bekövetkezett halála után Gábor Dezső 
vette át az ügykörét. Komor Gyula dr. 
több mint harminc éve titkára, ujabban 
címz. igazgatója a V.-nak. — Harminc
öt éve áll már a V. a magyar kultúra 
szolgálatában. Jöhettek színházválsá
gok, gazdasági krízisek: európai ní
vóját sohasem sülyesztette le a pongyo
laság, a művészietlenség köznapi med
rébe, ami azt is bizonyítja, hogy vezetői 
mindenkoron elsőrangú színházi szak
emberek voltak és azok ma is. Harminc
öt évvel ezelőtt felépült Thálm templo
ma szilárdan áll a rettenetes válságban, 
mint kőszikla a tenger közepén. Alko
tóik szelleme, gondolata, verejtékes küz
delme és idealizmusából ez a terebélyes 
fa nőtt ki a magyar színjátszás, a ma
gyar kultúra, a művészet és irodalom 
örömére és dicsőségére. 

(Zólyomi Jenő.) 

Vígszínház színésziskolája 1897 szep
temberében nyílt meg. Igazgatója: Dit-
rói Mór, titkára: Rónaszéki Gusztáv, 
tanárai: Mátray B. Béla, Gál Gyula, 
Kún László, Mazzantini Lajos, Geiger 
Jakab, dr. Incze Henrik, dr. Marton 
Adolf, Balassa Jenő és Bárdossy Irén 
voltak, A V. 1903 június végén meg
szűnt és 1904 szeptemberében Ditrói 
Mór és Molnár László kezdeményezé
sére „Országos Szinészegyesület Színész-
képző iskolája" címen nyílt meg. (L. o.) 

Vihar, színmű 4 i'elv. Irta: Shakes
peare. Ford. Szász Károly. Bem. 1874 
aug. 6-án, a Nemzeti Színházban. Sze
reposztása : Aionzo — Komáromi Alajos, 
Sebastiano — Kőrösmezey Gusztáv, 
Prospero — Pintér Sándoi% Antonío — 
Bercsényi Béla, Ferdinánd — Nagy Im
re, Calíban — Szigeti Imre, Kurjancs — 
Újházi Ede, Hörpencs — Vizváry Gyula, 
Miranda — Helvey Laura, Aríel — Mol-
nárné, Ceres — Niczkyné. — Ujabban 
Babits Mihály fordította le. 

Vikiszaly Amália. (Lásd: Debreceni 
színjátszó társaságok címszónál.) 

Világháború (1914—18.). „Színész!" 
— „Komédiás!" — aláhuzottan és gú
nyosan szokás e szavakat kimondani, va
lahányszor komoly helyzetben, komoly 
feladatok elvégzésére férfiak kellenek. 
Pedig nincs igazuk a gunyolódóknak. 
Ahányszor még a haza bajban volt, a 
magyar színész élete árán is kész volt 
megvédeni. Az elsők között jelentkezett 
a honvédzászlók alá, midőn Petőfi 
„Talpra, magyar !"-ja elhangzott és a vi
lágháborúban is pazarul hullajtotta vé
rét a szegény ripacs azok helyett is, 
akik — kedvezőbb körülmények közt él
vén — idehaza maradhattak. És hányan 
szenvedték át a rabság rettenetes éveit 
és soha nem szűnÖ lelkesedéssel építet
tek színpadot még ott is a magyar szó 
és magyar dal részére, melyeknek hal-
hatalan erejével uj lelket Öntöttek csüg
gedő honfitársaiba . . .! Most, amikor 
már csak az elhagyott lövészárkok ku
sza labirintusai maradtak meg imitt-
amott a rettenetes vész emlék ;;;yanánt, 
legyen szabad a krónikásnak seregszem-

» 
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lét tartani azok fölött, akik ott voltak, 
ahol a halált osztogatták . . . Hadd be-
sséljünk azokról a „komédiásokról", 
akik minden sablonos gúnyolódás elle
nére a nagy vérzivatarban férfiak vol
tak, erős öklü és kemény szivű férfiak, 
hadd beszéljünk azokról, akik ifjúságuk
nak napsugaras éveit, férfikoruknak 
leszűrt komolyságát nemesen és bátran 
odaajándékozták Marsnak, akinek nyo
mában mindig ott lovagol hűbérese, a 
Mors . . .! És végül hadd Írjuk fel azok
nak a nevét, akik Galícia meszes gödrei
ben, Doberdo haragos sziklái között, az 
orosz végtelen hómezők alatt és szerte 
a világ négy táján alusszák a megszen
vedett magyar hősök örök álmát . . . 
„Komédiások"-ról lesz szó, akiknek ar
cán masztix helyett a szenvedés ragasz
tott zilált szakállt és képükre nem a fes
ték, hanem sok álmatlan és halálszagu 
éjszaka rajzolta a barázdákat . . .Ma
gyar színészek nevei sorakoznak itt, 
akik közül nem egy ott a messzeségben, 
távol me^zokott közönségétől játszotta 
el a tragédia hálálj elenetét, amelyre ez 
egyszer taps nélkül zuhant le a „Vég" 
kortinája. (Thui-y Elemér.) 

* 
A világháború égésének előrevetett 

árnyéka a színházi világban is nagy 
nyugtalanságot idézett elÖ. Már a sara-
jevoi gyilkosság után elrendelt országos 
gyász is több napi kényszerszünetet je
lentett a legtöbb vidéki társulatnak, 
1914 július havában pedig a társulatok 
nagy része nyári szünetet tartott. Tel
jes lett a bizonytalanság, mikor meg-
t<">rtént a hadüzenet. Az igazgatók meg
ijedtek, hogy a behívások erősen meg
tizedelik tagjaikat és hogy a közönség 
elmarad a színházból. A legtöbb igaz
gató élt a szerződésbontó háborús klau
zulával és augusztus elején beszüntet
te előadásait. A fővárosban Beöthy 
László körlevéllel szüntette meg színházi 
üzemét. Az Opera és a Nemzeti Színház 
egyelőre ki sem nyitotta kapuit. Az Or
szágos Szinészegyesület felszólította tag
jait, hogy előrelátással igyekezzenek el
helyezkedni a privát pályákon, a miért 
több színész beállt villamoskalauznak. 
Csak Erdélyi Miklós nagyváradi igaz
gató játszott tovább társulatával, őt kö

vette Szendrey Mihály, Hódmezővásár
helyen. Mégis a legtöbb társulat be
szüntette működését. A kaposvári szín
házból hadikórház lett. Dr. Janovica 
Jenő és Polgár Károly kivételével az ösz-
szes többi igazgatók felbontották a tag
jaikkal kötött szerződéseket. A társada
lom, hatóságok és egyesek siettek a ke
nyér nélkül maradt színészek segítsé
gére, így a székesfehérvári városi ta
nács az igazgató kaucióját osztotta szét 
a szerződésnélkül maradt tagok közt, a 
New York-kávéház akkori tulajdonosai 
készséggel adakoztak és a szerződésnél
küli színészek csoportokba állva a jobb 
kávéházakban és vendéglökben tartottak 
alkalmi előadásokat. Aug. 18-tól a Király
os a Magyar Színház személyzete konzor-
cionálís alapon bemutatta Pásztor Ár
pád „Ferenc József azt üzente" c. alkal
mi darabját, esténként két előadásban. 
A többi fővárosi és vidéki színház is 
megnyitotta kapuit előbb mérsékelt 
helyárak mellett. Aug. 22-én nyílt a Med-
gyaszay Kabaré. Aug. 25-én a Vígszín
ház nyitott Heltai JenÖ „Akik itthon ma
radtak" c. alkalmi darabjával. Aug. 30-
án a vidéki színigazgatók elhatározták, 
hogy konzorcionális alapon folytatják 
a működést és ily alapon lassanként vala
mennyi társulat megkezdte a játékot. 
Szept. 17-én a Kultuszminisztérium is 
felbontotta az állami színházak tagjaival 
kötött szerződéseket és az igazgatóságo
kat ujabb redukált fizetések melletti 
szerződések megkötésére utasította. így 
redukálta tagjainak fizetését a Vígszín
ház is. Ugy a fővárosban, mint a vidé
ken nagy részt hazafias, háborús alkal
mi darabok igyekeztek a közönséget a 
színházba vonzani. Közben a színészek 
a hadi Jótékonyságot is szolgálják, az 
Operaház balettkara hósapkát köt, a 
színészek állandóan szerepelnek a hadi
jótékonyság javára tartott előadásokon 
és a hadi-kórházakban szórakoztatják 
a harctér elsŐ sebesültjeit. Dec. 16-án a 
Király- és a Magyar Színházban is meg
szűnik a konzorcium és redukált feltéte
lekkel a régi szerződések lépnek érvény
be. 1915 jan. 10-ike körül a tömeges be
hívások folytán érezhetővé válik a vi
déki színészetnél v a férfihiány, a mivel 
az itthonmaradt színészek részére u. n. 
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konjunktúra veszi kezdetét. 1915 jan. 
28-án a „Szigetvári vértanuk"-kal újra 
megnyílik a Nemzeti Szinház és ez év 
márc. 21-én az Operaház is megnyitja 
kapuit. A háborús láz kihajtja az em
bereket a nyilvános helyiségekbe, a hol 
mindig ujabb és ujabb háborús hireket 
hallanak, az itthon-maradt férfiak meg
javult kereseti lehetőségei, a hadiszállí
tásokból keletkező nagyobb keresetek 
megteremtették a színházakra is oly ked
vező kiható háborús konjunktúrát, a 
melynek csak a harctérről hazaözönlő 
hősök elhelyezkedési küzdelme, a vesztes 
háború gazdasági krízise és a forradal
mak vetettek véget oly alaposan, hogy 
annak következményeit és hatását (a rö
vid tőzsdei konjuktúrás időktől eltekint
ve) még ma is katasztrofálisan érzi az 
egész magyar színészet. 

Alábbiakban közöljük azoknak a ma
gyar színészeknek a névsorát, a kik a 
világháborúban résztvettek. Az adatok 
lehetnek egyes részeiben hiányosak, vagy 
tévesek, mert hivatalos adatok nem áll
tak rendelkezésünkre és tisztán a hír
lapokra és más szerte található feljegy
zésre, valamint személyes közlésekre 
voltunk utalva. Mégis megközelítőleg 
hü képét őriztük meg az utódok szá
mára annak, hogy a világháború színé
szete mily tömegekkel, mennyi hősies
seggel és mennyi élet- és véráldozattal 
szolgálta a harctéren is a haza szent 
ügyét. Az előforduló rövidítések a kö
vetkezők : szds—százados, fhdgy—főhad
nagy, hdgy—hadnagy, zls—zászlós, 
hadapr. j.—hadapródjelölt, őrm.—őr
mester, számv. alt.—számvivő altiszt, 
szkvztő—szakaszvezető, tzds—tizedes, 
őrv.—Őrvezető, e. é. Önk.—egyéves ön
kéntes, t.—^tartalékos, nfik—népfölkelö, 
tüz.—tüzér, húsz.—huszár, honv.—hon
véd, fogs.—fogságba esett, fro.—front
szolgálatos, seb.—megsebesült. Kitünte
téseknél : kat ÉK—II. o. katonai érdem-
kereszt, eSig. 2. 3.—ezüst Sig-
signum laudis, AV—arany vitézségi 
érem, EV.—nagyezüst vitézségi érem, 
eV.—kis ezüst vitézségi érem, bV—bronz 
vitézségi érem, korAÉK.—koronás arany 
érdem kereszt, AÉK.—arany érdem ke
reszt, korEÉK.—koronás ezüst érdem
kereszt, EÉK.—ezüst érdem-kereszt. 

vasÉK.-vas érdem-kereszt, némVK.—né
met vaskereszt, KárK.—Károly csapat
kereszt. Seb.—Sebesülési érem, vörker-
EÉ.—vöröskereszt ezüst érem, vörker.K. 
—vöröskereszt érdem-kereszt. A hábo
rús emlékérmet nem tüntettük fel, mert 
az természetesen az összes felsoroltakat 
megilleti: 

Aágh Endre, fhdgy, fro., Abay Gyula 
tzds, fro. vÉK., Abonyi Géza, — 
Abonjd Tivadar, hdgy. fro. bV. KárK. 
Seb., Ács József, szkvztő fro. EV. eV. 
bV. KárK., Ács Mihály, gyalogos, Ádám 
Pál, e. é. önk., Adorján Ödön, Ajtai 
Ödön, Alapi Nándor, hdgy, fro. Seb., 
Áldor Adolf, Áldory László, Állaga Gé
za, Antal Béla, Antal Lajos, fro. orosz 
fogs., ifj. Aradi Gerő, orosz fogs. meg
vakult. Aradi Jenő, fro. orosz fogs., Ará
nyi József, e. é. Önk. fro. KárK. Seb., 
Ardai Endre, e. é. önk. tizedes, megh. 
hadikórházban, Arnold Antal, Árnyai 
Antal, megh. hadikórházban. Asszonyi 
László, őrm. KorEÉK. VÉK, ifj. Baghy 
Gyula, fro. orosz fogs., Bakó Lajos, 
hdgy. fro. KárK. Seb., Bakó László, 
Bakiai József, szkvztő, Balassa Ernő, e. 
é. önk., Balassa Imre, fhdgy. fro. Sig 2. 
nem VK., Balassa Sándor, Balázs Bá
lint, nflk., Balázs B. István, Bálint Bé
la, e. é. önk. frontszinész, Bálint Mi
hály, fro. eV. bV. Seb., Baló Elemér, fro. 
e. é. önk. orv. KárK, Balogh Antal, őrv. 
Balogh Béla, Balogh Lajos, Balogh 
Sándor, Bán Tivadar, fro. hősi halott. 
Bánhidy József, tzds, fro. vitéz Bánky 
Róbert fro. Bánó Imre, Barabás Károly, 
Baranyai Ferenc, Barcsy Rezső, fro. 
KárK. Bárdossy Pál, Barna Andor, 
őrm. fro. vÉK, brV. KárK. Barna B. 
József, fro. eV. Barna Lajos, gyalogos, 
fro. KárK. Baróti József, fhdgy, fro. 
orosz fogs, Sig. KárK. Seb. Baróti Re
zső, hdgy. fro. Sig. KárK. Seb. Bársony 
István, Bartha István, szds, sebesült 
szállító vonatnál, korAÉK, vÖr.KerEÉ. 
porosz vör. ker. vasérem. Bartos Ernő, 
e. é. önk. Bartos Bartunek József, gya
logos, fro. orosz fogs. bV. KárK. Seb. 
Bátori Illés, fro. Battyáni Kálmán, id. 
Békeffy Lajos, ifj. Békeffy Lajos, honv. 
gyalogos fro. KárK. Seb. Békefi Róbert, 
II. o. vör. KerK. Békési József, tzds. 
fro. fogs. Békéssy Bacsúr Antal, e. é. Önk. 
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szkvzető, Belinszky József, fro. hősi ha
lott. Bellák Dezső, fro. féllábát vesz
tette, Bende László, hdgy. fro. eV2. bV. 
KárK. Beöthy László, húsz. örm. Beöthy 
Zoltán, húsz. zls. Bérezi Jenő, Beregi 
Gyula, Beregi Oszkár, fhdgy, dr. Beregi 
Sándor, Berengh József, vÉK. Berényi 
Gábor hdpr.j. őrm. Berg Ottó tüzér hdgy. 
fro. vitéz Bévárdy József, népf. fhdgy. 
Sig. EV. KárK. Bihar Sándor, fro. hősi 
halott. Bihari Alajos, Bihari László, 
fhdgy. fro. KárK. Seb. Binder Károly, 
e. é. önk. fro. Seb. Biró Géza, tzds. Biró 
Tivadar, tzds, fro. eV. bV. KárK. Blázsi 
István, kat. detektív. Boda Ferenc, Bod
nár Ferenc, őrv. fro. eV. bV. KárK. 
Bodnár Jenő, fro. orosz fogs. Bodor 
Imre, fro. KárK. vör. KerK. Bogyó 
Zsigmond, zszls. fro. hÖsi halott-Bokor 
Győző, szkvztÖ, fro. bV. vÉK. KárK. 
Boldizsár Andor, Önk. fro. hÖsi halott. 
Bombái Gusztáv, távir, szkvztő. Bónyi 
József, Őrv. fro. eV. bV. KárK. Boócz 
Lajos (Köpeczi), fhdgy, fro. EV. Seb. 
Borai Lajos, fhdgy. fro. bV. KárK. Seb. 
Boross Emil, hdgy. fro. hősi halott. Bo-
ross József, fro. KárK. Seb. Boross Mi
hály, Borsódy Mihály, tüzér. Borsos j 
Miklós, Böszörményi Béla, Brádi An
dor, Brenner Lajos, hdgy, Buda Dénes, 
Budai Imre, npflk. tzds. fro. Seb. Budai 
Sándor gyalogos. Burányi Ferenc, 
Cathry Ferenc, Csapó Jenő, hdapr. Őrm. 
fro. a színészet első hősi halottja. Csa
tád Béla, hadapr. Csaszny Valér, a Szi-
nészegyesület tisztviselője, ny. tábornok, 
pozsonyi katonai parancsnok helyettes, 
Fer. József, rend. tiszti Ker. Kat. érd. 
ker. EV. stb. Csányi Mátyás, tiszthelyet
tes, Csányi Petrán Gyula, fro. Császár 
Gyula, őrv. Császár Sándor, Cseh Fe
renc, Cseh Iván, Csellé Lajos, tüz. hdgy. 
Sig. eV. bV. KárK. Csepreghy Lajos, 
Cser Gyula, Cserny Béla, zls. fro. orosz 
fogs. Cséry József, fro. hősi halott. Cséry 
Lajos, fro. hősi halott. Csiszár Sándor, 
tzds, fro. eV. KárK. Seb. Csiszér Arthur, 
kórházparancsnok. Csóka József, Cso-
xiiafáy Sándor, fro. orosz. fogs. Csőregh 
Jenő, szkvztö. Czaghány (Fleyer) Dezső, 
tzds. frci. bV. KárK. Seb. Czakó Béla, 
hdgy. eV, KárK. Seb. Czakó Károly, 
orosz fogs. Czakó Pál, tüz. fhdgy, fro, 
orosz fogs., Cziglán István, hősi 

halott; Czobor Ernő, fhdgy. fro. 
Czobor Gyula, fro. hősi halott. Czuczor 
István, fro. orosz fogs. ott meghalt, dr. 
Dalnoki Viktor, ezredorvos, korAÉK. 
porosz vör. ker. ÉK, Danis Jenő, Dányi 
János, őrv., törzsőrm. Darvas Er
nő, fro. bV. Dávid Mihály hdgy. 
fro. Dayka Balázs, Deák Ferenc, 
hdgy. Deák Kornél. Önk. fro. Deák Lő
rinc, Dénesi Jenő, fro, bV.KárK. Derecs-
key Péter. Deréki János, tzds. fro. sú
lyosan xnegsebesült. ifi. Déry Béla, Dé-
ry .János. nfik. szkvztő. Dési Jenő, Dé
vényi Géza, Dévényi János, DezsÖfi 
László, zls. fro. EV, eV. Seb. Diskai Jó
zsef, fhdgy, fro. Sig2 KárK. Ditrói József, 
ifj, Ditrói Mór, Doby Ferenc, fro. olasz 
fogságban meghalt. Dobos László, fro. 
hősi halott, Dobosi Ármin, gyalogos, fro., 
Dombay Mihály, hdgy, 60 éves korában 
ment katonának. Domokos Eóbert, tzds. 
megh. kat. kórházban. Donáth Ede, 
hdgy. Donáth Jenő, e. é. önk. szkvezetö. 
fro. Káx'K. Donáth Lajos, Dormann An
dor, szkvztő. Dózsa István, szkvzt. fro. 
Egyházy János, fro. orosz fogs. Endrey 
Gyula. Enyedi Imre, tzds. fro. orosz 
fogs. Eöry Pordán Béla, id. Eöry Pordán 
Lajos. Erdélyi Rezső, őrm. eÉK. Erdélyi 
Sándor, tzds. fro,, Erdödy Elemér, 
Erdős Fülöp, szkvezetö, fro. eV. 
bV. KárK. Sebesült. Erdős Hugó, 
őrv. fro. eV, bV. vör. ker. br. 
É. Erkel Béla, fhdgy, fro. Sig, EV. 
KárK. Seb. Erős József, Erős (Éberl) 
Béla, Erős Bertalan Gyula, fro. hősi 
halott. Erőskövy János, Éliás Gyula e. 
é. önk. Érczkövy Károly dr. Faludi Je
nő, szds. Faludi Károly, őrm. fro. eV. 
bV. KárK. Faludi Sándor, szds. Falussy 
István, Faragó Dezső, tzds. fro. eV. bV. 
KárK. Seb. Farkas Ágoston, dr. Farkas 
Ferenc, szds. fro. Sig. KorAÉK. Fábián 
Mihály, hdgy. fro. AÉK. korEÉK. bV. 
KárK. Fáncsy Tamás, Fehér Gyula, tzds. 
Fehér Tivadar, ifj. Fehérváry József, 
Fekete Béla, szkvztő. fro. EV. Fekete 
Ferenc, Fekete Jenő, Fekete József, Fe
kete Lajos, fro. hősi halott. Fekete 
László, Fekete Mihály, Feleky Gábor, 
Fenyvesi Gyula, Ferenczi István, Fe-
renczi Lipót, Ferenczy Károly, hdgy. 
Fischer Károly, Fodor Lajos, tüz. hdgy. 
Fonyó Hugó, Forgács Jenő, Önk. fro. 
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Forrai Gábor, fro. Fóthi F. Károly, 
Földes Dezső, örm. Földes Imre, Földes 
István, Földes Mihály, zls. Földessy Vil
mos, fhdgy. fro. Sig 2, EV. eV. KárK. 
Főidényi László, zls. fro. eV. orosz fogs. 
Földvári (Feith) Gyula, tüzér. fro. bV. 
KárK. Földváry Sándor, tűzmester, fro. 
bV. KárK. Friedraann Vilmos, Füzes 
István, Gaál Béla, fhdgy. fro. Sig. eV. 
KárK. bolgár vör. Ker. Gabányi Jenő, 
1918-ban öngyilkos lett. dr. Gál Dezső, 
Galambos Elemér, Galantai Zoltán, Ga-
letta Ferenc, Galgóczi Lajos, e. é. önk. 
fro. Gálosi Zoltán, tüzértiszt, fro. Garai 
Béla, Garami Sándor, örm. fro. vitéz 
Garamszeghy Géczy Sándor, hdgy, fro. 
orosz fogs. az első színész-vitéz. Gáthy 
Kálmán, Garas Márton, Gazdácska La
jos, önk. szkvztö. Gábor Ernő, fro. orosz 
fogs. Gedő Gusztáv, hdgy. fro. hősi ha
lott. Gellért Armand, szkvezető. Gellért 
Lajos, önk. Gere Zsigmond, fhdgy. fro. 
Sig. EV. Gergely Lajos, Gerö Jakab, 
Gerő János, Gerő Sándor, Gerzsó Pécsi 
Lajos, tzds, fro. Gózon Gyula, Gróf 
László, e. é. önk. hdapr. j . őrm. orosz 
fogs. Gulyás Menyhért, Gyarmati Géza, 
Gyárfás Dénes, Gyenis Ede, fro. Gyön
gyi László, Gyöngyösi Károly, Györgyi 
Antal, az Orsz. Szinészegyesület tisztvi
selője, npfk. hdgy. fro. orosz. fogs. EV. 
eV. bV. KárK. Györgyi Károly, Győri 
Gyula, Gyulai Géza, Gyulai József, tzds. 
fro. KárK. Haischínek Rezső, Hajagos 
Károly, önk. őrm. Hajdú Zoltán, npflk. 
fhdgy. fro. eV. bV. Kárk. Seb. Haj-
dutska László, honv. tüz. hdgy. fro. Haj
nal György, npflk. fro. orosz fogs. Hajós 
Károly, npflk. hdgy. fro. bV. KárK. vör. 
ker. ÉK. Halász Alfréd, hdapr. őrm. fro. 
frontszinész. Halmai Béla, Halmai Sán
dor, Halmay Tibor, fhdgy. fro. Halmi 
Jenő, npflk. fhdgy. fro. ifj. Halmi Je
nő, önk. Halmi Lajos, fhdgy. Halmos 
János, őrv. fro. Hamvai Jenő, szkvztő, 
fro. Hamvas János, Harsányi József, 
táb. csendőrőrm. Harsányi Miklós, Har
sányi Rezső, Havas Imre, Havas (He-
merka) Gyula, Havas Rezső, Havas 
Sándor, szkvztÖ. Hegedűs Tibor, Heltai 
Aladár, Heltai Andor, zls. fro. orosz 
fogs. Heltai Árpád, fro. Hemző Lajos, 
fro. hősi halott. Hermann Tamás, He
ves Béla, Hevesi Miklós, dr. Hevesi Sán

dor, Hidasi Kálmán, Hódy Sándor, Hor
váth Gyula, fro. orosz fogs. Horváth 
István, fro. orosz fogs. Horváth Kál
mán, vÉK. Horváth Sándor, önk. fro. 
dr. Hosszú Zoltán, hdgy. fro. bV. KárK. 
Hunyadi Emil, Huszár Károly, Hutyra 
Viktor, Ihász Lajos, e. é. önk., vitéz Im-
rey Mihály, fro. Inke Rezső, tzds. fro. 
súlyosan sebesült. Intődy Oszkár, fro. 
hősi halott. Iványi Antal, Iványi Dezső, 
Őrm. frontszinész. Iványi László, vár
tüzér, török félhold, fro. Iványi Sándor, 
Iványos Miklós, szkvztő, vitéz Jakabffy 
Dezső, hdgy. fro. AV. 11. o. vör. ker. EÉ. 
Jatzkó Rezső, zls. Jaki Dezső, fhdgy. 
Jámbor György, Jászíkürthy Ferenc, fro. 
hősi halott. Jávor Alfréd, Önk. Jávor 
Antal, Jenéi Ferenc, hdapr. Jobbay Jó
zsef, Juhász Dezső, hdapr. jel. Juhász 
József, Justh Gyula, önk. Örm. fro. Ka-
bók Győző, nfik.'hdgy. Kabos Gyula, Ka-
bos László, fro. orosz fogs. Kalmár Bé
la, Kalmár József, Kallós Béla, fro. Kal
lós József, II. 0. számv. alt. Kalotay 
László, Kaposi János, fro. hősi halott. 
Kapronczai Gyula, Kardos Ferenc, 
Kasza János, Káldor Dezső, trén. 
örm. Kállai Gyula, Kállai Károly, 
tzds. Kálni István, fro. hősi halott. Ká
rolyi János, Őrv. Kelemen Ferenc, Ke
lemen Lajos, zls. fro. eV. KárK. Seb. 
Kelemen Lajos, tüzér fhdgy. fro. Kelen 
Emil, Keller István, Kellér Gyula, 
hdapr. jel. Kertész Lajos, Kertész Mi
hály, Kertész Sándor, Kertész Zsig
mond, dr. Kesztler Ede, szds. fro. Hl . 
o. ker. ÉK. Sig. 2. Kispál Károly, Kis-
pálfi János, Kiss Árpád, Kiss Ferenc, 
Kiss Gyula, önk. Kiss Imre Sándor, há
borúban eltűnt, hősi halott, Kiss 
Nándor, Klaniczay Gyula, fhdgy. 
fro. sebesült. Kraetty Lajos, szkvzetö, 
fro. KárK. Koltai Jenő, Koltai La
jos, Komáromi Pál, hdapr. Komor 
Vilmos, fro. EV. eV. bV. KárK. Seb. 
Koncz Mihály, e. é. önk. hadapr. jel. fro. 
sebesült. Kondor Miklós, tűzmester, fro. 
EV. eV. KárK. Kormos Ferenc, fro. se
besült. Kormos Lipót, tzds. fro. Koós 
Károly, fro. hősi halott, Koós Tibor, fro. 
hősi halott. Kornai Sándor, Kostaly Gá
bor, gyalogos, fro. bV. KárK. Seb. Kott-
ler Manó, B. Kovács Andor, Őrm. fro. 
EV. eV. bV. KárK. Kovács Ernő, repü-
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lő. Kovács Ferenc, t. őrv. fro. Sz. Kovács 
Gyula, npflk. örm. Kovács Imre, szkvztö, 
fro. Kovács Tibor, Önk. Kozma Gyula, 
Körmendy Árpád szkvztő, fro. eV. bV. 
Korner Rezső, Krasznai Elek, őrm. fro. 
EV. Krisztinkovich Imre, zls. fro. SV. 
hősi halott. Kriener Jenő, npflk. fiidgy. 
fro. Sig. hősi halott. Kubinszky Viktor, 
fővadász, Kún Dezső. tzds. fro. orosz 
fogs. Kún (Környei) Sándor, fro. orosz 
fogs. Kürthy György, fhdgy. Ladíszlay 
József, tüzér npflk. tizedes. Lakatos 
Sándor, Lantos Ferenc, Lándori Gyula, 
Lángh Gyula, hdapr. jel. László Imre, 
tart. tiszt. László Tivadar, Lászlófi 
Gyula, Lebeda Géza, Lendvai Ferenc, 
hdgy. fro. Sig. bV. KárK. Lengyel Jó
zsef, tiszt. fro. orosz fogs. Lengyel Vil
mos, hdgy. Lenkei György ifj. fro. hősi 
halott, Leopold Gyula szds. fro. III. o. 
kat. ÉK. Leszkiy András, huszárfhdgy. 
Légrády Pál, őrv. Lévai Elemér, fro. 
hősi halott. Lévai Pál. Ligeti Aladár 
fro. bV. KárK. Seb. frontszinész. Ligeti 
Lajos, Lilich Miklós, Liptai Lajos, fi'O. 
hősi halott. Lontay István, önk. szkvztő. 
fro. bV. KárK. angol fogs. Lónyai Osz
kár, Lóránd Lajos, Lóránd Vilmos, hdgy. 
fro. EV. eV. bV. 2. KárK. Seb. német vas
kereszt. Losonczy Zoltán, őrm. fro. Lu-
gosi Béla, Lugosi Dániel, Lukács Lipót, 
Madas István, Magas Béla, Magasházy 
János, altiszt, fro. Magyari Dezső, Ma-
gyari Laj os, tzds. Magyaródi János, 
Majthényi László, Makai Elemér, Mak
iári Zoltán, fro. fogs. Mányoki Emil fro. 
hősi halott. Marosffy Lajos, őrv. fro. 
kat. kórházban halt meg. Marosi Géza, 
őrm. Marosi Henrik, fro. hősi halott. 
Marosi M. Géza, Matolcsi Béla, Mazor 
Ferenc, Márkus Alfréd, Márkus János, 
Máthé Gyula, Máthé Sándor, frontszi
nész.Mátrai Ernő, Mátrai (Maczonkay) 
József, fro. olasz fogs. Medgyaszai Jó
zsef, Medgyesi József, Mezei Andor, 
szkvztő. Mészáros István, gyalogos, Mé
száros Sándor László,hdgy. fro. orosz 
fogs. Mihályfi Béla, t. fhdgy. Mihályi 
Ernő, önk. szkvztő, Mihályi Károly, 
t^ds. fro. orosz fogs. Mihó László, zls. 
I. o. számvivő, kor. EÉK. Miklós Ferenc, 
Miklós György, gyalogos. Miklósy Gyula, 
Miklósy István, alhdgy. Miskey József, 
fro. orosz fogs. Molnár Antal, fro. orosz 

fogs. Molnár Gyula, honv. önk. Müller 
Mátyás, huszárszds. fro. orosz fogs. Sig. 
Nádasi Oszkái', Nádoi- Jenő, Nádor Mi
hály, fro. orosz fogs. Nádor Zsiga, Nagy 
Dániel, Nagy Gáspár, fro. hősi halott. 
V>. Nagy Imre, huszár őrm. fro. Nagy 
Jenő, örm. fro. eV. bV. KárK. Nagy N. 
Jenő, őrm. Nagy József, Nagy Kálmán, 
Nagy László, fro. orosz fogs. Nagy 
Pál, fhdgy, fro. e Sig. Sig. bV. 
KárK. Nagy Sándor, flidgy. Nagy
pál Béla, önk. Sig. Négyessy Má
tyás, Nógrády Sándor, Novotny Miklós, 
Nyarai Lajos, Nyarai Rezső, Nyikos 
Zsigmond, Nyúi Lajos, Ocskay Mihály, 
fhdgy. Olasz Lajos, őrm. Oláh Ferenc, 
fhdgy. fro. Sig. KárK. Seb, Orbán Jó
zsef, Ölvedy István, Pados Rezső, gya
logos, fro. orosz fogs. Paksi Sándor, Pa
lotai Antal, Palotay Árpád, Papp István, 
Papp Mihály, honvéd, öngyilkos lett. 
Parlaghy Lajos, Paschali Viktor, Patát 
(Erdélyi) Leó, Pálfi Bertalan, Pártos 
Dezső, fro. Pásztor Béla, zls. fro. EV. 
eV. bV. Pataki Kálmán, Pázmán Ferenc 
frontszinész, Pázmándy Károly, tüzér. 
Pelsőczi László, Perényi Kálmán, Pet-
hes Dezső, Petheö Attila, Pethő Pál, 
hdgy, Petrik József, fhdgy. Pintér De
zső, tzds. Pintér Lajos, meghalt a hadi
kórházban. Pintye Lajos, dr. Pogány 
Ferenc, hdgy. fro. orosz. fogs. Pogány 
Márkus, Polgár Rezső, Poór Miklós, e. 
é. önk. fi'o. Pribelszky Béla, Puskás Dá
niel, Radnai János, zls. Radó Sándoi, 
II. 0. számv. altiszt, fro. Radnóti Sán
dor, fro. orosz fogs. Radványi Dezső, 
kat. főszámvívő, Rajna Sándor, Őrm. 
Rajnai Gábor, póttart. honv., Rábai Ti
vadar, fro. hősi halott. Rákosi Ferenc. 
Repkai Béla, Rédei Frigyes, szkvztő. 
Révész Jenő, őrv. Révész Manó, Réz 
József, Rogoz Imre, Rollkó József, Ro
mán Tivadar, Róna Zoltán, frontszinész. 
Rónai Géza, Rónai Sándor, szkvztő, 
orosz fogság, Rozgonyi István, Rózsa 
Jenő, Rózsahegyi Sándor, Rubinyi Ti
bor, Rucsek János, Saáry János, Sajgi 
Jenő, Sajó Vilmos, Salamon Béla, Sa
lamon József, gyalogos, fro. KárK. Seb. 
Salai Károly, Salgó Andor, tengerész, 
Salgó Béla, Salgó Jenő, honv. tzds. fro. 
ballábát vesztette, szerb fogs. Sarkadi 
Gusztáv, Sarkadi Vilmos, Sarlai Béla, 
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hagy, fro. eV. KárK. Sáfrány Vilmos, 
tzds. Sándor Ármin, szkvztŐ, Sándorfi 
Sándor, Sárosi Andor, fro. orosz fogs. 
Sárosi Mihály, fro. orosz fogs. Schott-
ner Kamillo, őrm. Schulcz József, Schus-
ter József, Sebesi László, hadapr. őrm. 
Selmeczy József, Semjén RrasŐ, fro. hő
si halott. Sereghy Andor, hdgy. Simái 
István, fro. Siménfalvy Gyula, Simén-
falvy Sándor, szolg. vez. őrm. fro. eV. 
bV. KárK. Simon Jenő, Sipos Zoltán, 
tzds. fro. a színészet 2-ik hősi halottja. 
Skuítéty Béla, Solti EmŐ, Sólyom Sán
dor, Somlár Mihály, Somlár Zsigmond, 
npflk. önk. fro. Somlyó József, Somogyi 
Béla, Somogyi Károly, tzds. fro. Sóskú
ti József, Steiner Jenő, Steinhardt Gé
za, Stella Gyula, hdgy. fro. vÉK. StoU 
Béla, örm. fro. eV. Sugár Károly, fhdgy. 
Sugár Károly, gyalogos, fro. orosz fogs. 
Sugár Lajos, Sugár Leó, fro. eV. orosz 
fogs. Süveges János, Szabadkai József, 
M. Szabó Dániel, B. Szabó Dávid, B. 
Szabó Gábor, fro. hősi halott. Szabó 
Gyula, Szabó JenÖ, Szabó Lajos, Sza
bolcsi Ignác, tüz. örm. fro. EV. eV. bV. 
orosz fogs. Szakács Árpád, Szalay An
tal, fro. félkarját vesztette, K. Szalay 
Gyula, Szalay Mihály, Szalay Zsigmond, 
Szalóki (Robitsek) Zoltán, zls. fro. hösi 
halott. Szappanos Dezső. Szántó Dezső. 
Szántó Gáspár, fhdgy. Szászhalmi József, 
fhdgy. Szemere Gy. hdgy. fro. EV. eV. 
bV. KárK. vör.Ker. EÉ. Szemerjai Tibor, 
Szende Ferenc, Szendrei Imre, Szendrei 
István, Szentgály JenÖ, Szentiványi 
Kálmán, Szepesi Ferenc, Szepesi Samu, 
gyalogos. Szerdahelyi Kálmán, Szerda
helyi Lajos, Szerémi János, Széchy Fe
renc, altiszt, fro. KárK. Székely J. Gyu
la, hdgy. fro. orosz fogs. A. Székely Ká
roly, fro. hősi halott. Székely Lajos, 
VÉK. Székely Rezső, Széki Ernő, hdgy. 
Széli József, fhdgy. fro. EV. eV. bV. 
KárK. Seb. 2. Szigeti Andor, hdgy. bV. 
Z. Szigethy Antal, Szigeti Gyula, B. 
Szigeti Jenő, Szikla Szilárd, Szilágyi 
Ernő, Szili Sándor, Szintay Nándor, 
fhdgy. Szirmai Vilmos, tzds. Szokolai 
Elemér, Szombathelyi Mihály, csend, 
szkvzető. Szombathy (Hosztinek) Nán
dor, őrm. fro. Szomori Miklós, fro. eV. 
Szőts András szds. SzŐes Vilmos, Sző
ke Gyula, SzÖllŐsi Gyula, Szőreghy 

Gyula, tűzmester, fro. eV. Szőreghy 
János, gyalogos fro. ifj. Szűcs László, 
Takács Ágoston, Talzon Emö, Tanai 
Dezső, fro. hősi halott. Tanay Frigyes, 
húsz. hdgy. fro. EV. KárK. Tarján Ala
dár, népf. zászlós. Tary Mihály, számv. 
altiszt. Tattler Béla, Tábori Imre, 
Táray Ferenc, hdgy. fro. Ternyei La
jos, npflk. örm. meghalt a hadikórház
ban. Thuróczy Gyula, fro. súlyos sebe
sült. Thury Elemér, húsz. szds. fro. Sig. 
EV. KárK. Seb. porosz Marién kereszt. 
Thuróczy Gyula, fro. súlyos sebesült. 
Tibor Dezső, Tihanyi Oszkár, Tihanyi 
Zoltán, Timovai Gyula, Tolnay József, 
Tompa Béla, e. é, Önk. Tompa Kálmán, 
kórházvonat-parancsnok. Tompos Jó
zsef, szkvztö, dr. Torday Ottó, fro. To-
roczkai Antal, Tóth Béla, fro. Tóth Jó
zsef, Tóvári Antal, Tóvári Béla, Török 
Sándor, Tubái Mihály, őrv. Turai Antal, 
Ujj Ferenc,Ujj L. Újvári K. Újvári Mik
lós, Unghváry Kálmán, fhdgy. Vas Je
nő, hdapr, orosz fogs. Vákár Vihnos, 
önk. őrm. fro. Vándor Andor, Vándori 
B. Géza, fhdgy. fro. Sig. vitéz Végh 
Kálmán, fro. Vértes Mihály, fro. hösi 
halott, Zádor Dezső, fhdgy. 11. o. vör. 
ker. É. török vör. félhold. Zátony Kál
mán, hdgy. fro. angol és orosz fogs. 
Zemplényi Zoltán, Zentay Árpád, Zilahi 
János, Zilahy Gyula, frontszinész, Zilahy 
Lajos, honv. fro. seb. Zilahy Pál,, fhdgy. 
fro. frontsz. katÉK. ESig. Sig., eV. bV. 
KárK. Seb. Marianna K. vitéz Zitás 
Bertalan (valki), fhadgy, fro. EV. KárK. 
Seb. vör. ker. É. Marianum K. ném. táb. 
É. Zoltán László. 

A magyar színészet hösi halot
tai az 1914 -̂18. évi világháború
ban: Ardai Endre (hadikórház
ban), Árnyai Károly (hadikór
házban), Bágyoni Szabó Gábor. 
Bán Tivadar (hadikórházban), 
Baresy Rezső i()hadikórházban), 
Belinszky József, Bihar Sándor, 
Bogyó Zsigmond (hadikórház
ban), Boldizsár Andor, Borosa 
Emil, Csapó JenŐ, Cséry József, 
Cziglán István, Czobor Gyula, 
Czuczor István, Dobi Ferenc, 
Dobos László (olasz hadifogság-
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ban), Domokos Róbert (hadikór-
bázban) ErÖSB Bertalan Gyula, 
Fekete Lajos, Gedö Gusztáv, 
Hemzö Lajos, IntÖdy Oazfeáx, 
Jássiürtby Ferenc, Kaposi Ja-
uos, Kálui István (olasz fogság
ban), Kiss Imre Sándor, Koós 
Károly, Koós Tibor, Kriener 
Jenő, Krisztinkovich Imre, ifj. 
Lenkei György, Lévai Elemér, 
Liptai Lajos, Marosfiy Laaos 
(hadikórházban), Marosi Henrik, 
Mányoki Emil, Nagy Gáspár, 
Pintér Lajos (hadikórházban), 
Eáhai Tivadar, Semjén Eezso, 
Sípos Zoltán, Szalóki Zoltán, A. 
Székely Károly, Tanai DezsÖ, 
Ternyed Lajos (hadikórházban). 
Vértes Mihály. 

Dicső nevüket az Orsz. Szinészegyesü-
let székháza lépcsőházában, márvány
táblán Örökítette meg, melyet kegyeletes 
ünnepléssel avatott fel, 1926. március 30-
án. (Erödi Jenő és dr. Farkas Ferenc.) 

Világítás. A színpadi világítás prob
lémáját az ókorban nem ismerték. Ab
ban az időben a szinielőadásokat kizá
rólag nappal tartották meg. Az állandó 
színpadi világítást a középkori miszté
riumdrámáknál kezdték el használni, 
amikor a színpad körül fáklyákat helyez
tek el. Később gyertyákat, majd olaj
lámpákat használtak fáklya helyett, amit 
a XVIII. század végén felváltott a pel> 
róleum, majd az acetilén (carbid), és a 
gáz, végül a villanyvilágítás. Hazánk
ban még a XVIII. század végén és a 
XIX. század elején is csak faggyugyer-
tyával világították meg a színpadokat. 
Előadás alatt azután, ha pislogni kezdett 
a gyertya, egy szolga, vagy maga a szí
nész is lekoppantotta a kiégett kanócot 
jelenése közben. A Nemzeti Színházba 
1838 március 19-én vezették be a lég
szesz-világítást. A nézőtér fénybeli el
különítését már a Kelemen-korabeli el
ső úttörők is ismerték, amit előszöi' ta
karékoskodásból alkalmaztak, majd be
látták ennek nagyszerű hatását a szín
padra. Azóta hazánkban is mindenütt 
előadás alatt a nézőtér homályban van, 
míg intenziven csak a színpadot világít

ják meg. Az elektromos villanyvilágítás 
első idejében a fényhatások és a szín
beli átemenetek igen darabosak és ri-
kitóan természetellenesek voltak. Vgy-
nevezett hatásvílágításról (világítási 
effektusról) szó sem lehetett. Az úgy
nevezett lábvilágítást (rivalda) már az 
első időben ismerték (bablonka) és 2-
3 olajmécsessel vagy gyertyával helyet
tesítették, amelyek elé takaró bádog-le
mezeket helyeztek, hogy a fény ne za
varja a közönséget. A szuffita- (meny-
nyezet) világítás az 1840-es években 
lett ismeretes hazánkban. Az elÖbb em
lített két világítási hatáson kívül a szín
padon kb. 1890 óta használják még a ref
lektorokat, (fényvetőtartályok) a ne
oncsöves oldalvilágításokat (stander) 
és az elektromos rövidzárlatokat, (vil
lám.) A reflektorok két részre osztha
tók: izzó és ívlámpás készülékekre. Az 
utóbbiakat, ma már primitív lokális ke
zelésük miatt, nem igen használják na
gyobb színházaknál. A modern színhá
zaknál az Összes világítási hatásokat az 
u, n. világítási fülkéből irányítják, ahova 
a különböző szabályzó, ellenálló és el
osztó készülékekkel Összpontosítják az 
összes vezetékeket. A villanyvezeték, a 
rövidzárlatok és az esetleges tűz elkerü
lése végett, a színpadon mindenütt kábe
lekbe vannak burkolva. A reflektorok 
elé különböző színes zselatin lemezeket 
helyeznek előírt színekben, amelyekkel 
azután keverik a fényhatásokat. E 
reflektorok fényét ujabban az u. n. 
irisz-lenesékkel tudják e^ helyre kon
centrálva összehúzni, illetve szétárasz
tani. Ismeretesek a színpadon még a vi-
lágítócsatomák, amelyeket a szín pado
zatára fektetve a díszletek megvilágítá
sára használnak, továbbá a horizont-vi
lágítás és á nézőtéri reflektor világítás. 
Legújabban azonban pl. autólámpákkal 
is világítanak egyes színházakban. (Uj 
Színház.) A színpadi világítás egy 
másik válfaja a vetítés. Ez ugyancsak 
két részre osztható: egyszerű és objek
tív (lencsés) vetítésekre. Az egyszerű 
vetítéseknél ismerjük az áttetsző (szí
nes üvegen vagy zselatinon keresztül ve
tített) és az árnyékolt (a fényforrás 
előtt nincs áttetsző anyag) vetítést. De 
mindegyike lehet álló és mozgó is. Az 
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objektív vetítéseknél a lencse elé fény-
képlemezeket vagy filmet helyezünk. 
Az ilyen vetítések lehetnek közvetlenek 
és közvetettek. A vetítés még lehet álló
lencsés (diapozitív) rendszerű és moz
gólencsés rendszerit is. Ezeket felhő, víz
esés, hullám és egyéb hatásoknál hasz
nálják, míg az utóbbit vagy kézzel, vagy 
óraműszerkezettel mozgatják. Előfor
dult végül egyes színpadi előadásoknál 
filmvetítés is. (pl. „Parsifal" (Opera), 
„Elcserélt gyermek" (Magyar Színház) 
stb. (Tiszay Andor) 

Világot jelentő deszkák. Schillernek 
egy 1803-ban megjelent „An' die Fre-
unde" c. költeményéből eredő frázis, 
mely a színpadra vonatkozik. („Die Bret-
ter die die Welt bedeuten".) 

Villámlást a színpadon hajdan likopó-
diummal (török gyanta) érzékeltettek, 
melyet gyertyalángba dobtak. Ma két 
világító szénpálca közé kapcsolják az el
lenállást, a két szén egymáshoz való 
érintése pillanatnyi fénysugárt idéz elő, 
vagy egy erős lámpa hirtelen kikapcso
lása és meggyújtása által keltik fel a 
villámlás illúzióját. 

Vinculura (latin, vmkulum) — a. m. 
kötbér, — szerződési bírság. Színházi 
szerződéskötéseknél is ismert kifejezés, 
azt jelenti, hogy az egyik szerződő fél a 
másik fél részére bírságot fizet, ha meg
szegi a szerződéses kötelezettséget. 

Vincze Emma, színésznő, szubrett-
énekesnő, sz. 1904 dec. 29-én, Márama-
rosszigeten. Középiskolai tanulmányai 
végeztével a Hetényi-féle sziniiskolát 
végezte Nagyváradon, ahol először lép 
színpadra, maj d Szatmárra szerződik. 
Kovács Imréhez, azután Marosvásár
helyre Fehér Imréhez, innen Horváth 
Viktorhoz. Fellép Temesvárt, Brassó
ban ; 4 évi erdélyi színpadokon való mű
ködés után Fodor Oszkár pécsi színtár
sulatának lesz első szubrett-primadon-
nája. 

Víncze Zsigmond, zeneszerző karnagy, 
S2. 1875-ben, Zomborban. Hegedűjáték
ban Waldbauer József, zongorán Agg-

házy Károly, zeneelméletben Bellovits 
Imre képezte ki. 1898 szeptember 
havában Komjáthy Jánosnál kezdte 
működését. 1901—1902^ben Krecsányi 
Ignác karnagya, 1903 november (meg
nyitása óta) a Király Színház tag
ja, leszámítva az 1928-30-iki két évadot, 
mikor a Belvárosi Színháznak és a sze
gedinek voit vendégkarnagya, ö hang
szerelte a „János vitéz"-t, melyet Konti 
József után, az 51. előadástól végig, 
mint egy 300-szor dirigált is. — Műve: 
„Az erősebb", opera Kisbán Miklós 1 
felv. drámájából, Géczy István szöv. 
bemut. a M. Kir. Operaház (megírása 
után tíz évvel) 1924 márc. 29. — Zene
müvei : „Tilos a csók", operett 3 f. Bródy 
Miklós és Pásztor József szÖv., bem. Ki
rály Színház, 1909 okt. 8. (Berlinben 
már 50-edszer ment 1911 aug.; Drezda 
1911 jun. 22-én mutatta be, Bremenha-
ven 1911 jan. 11-én.) — „Limonádé ez
redes", énekes vígj. 3 felv. Harsányi 
Zsolt egy német vígjátékból dolgozta át. 
Bem. 1912 szept. 5. Király Színház. — 
„Leni néni", énekes bohózat 3 felv. ír
ták Kéroul és Barré; ford. Heltaí Jenő, 
Bem. Magyar Színház, 1914 máj. 2. — 
„A cigánygróf né", operett 3 felv. Szöv. 
Martos Ferenctől, versei Kulinyi Ernő
től. Bem. Király Színház, 1920 márc. 
13. 100-ik előadása jun. 23. — „A ham
burgi menyasszony", operett 3 felv. 
szöv. Kulinyi E. Bem. Városi Színház, 
1922 jan. 31. 100. előadása 1924 jan. 31. 
— „A gárdista", regényes operett 3 felv. 
Pékár Gyula novellája nyomán írta: Ku
linyi E. Bem. {Walter Rózsi és Palló Im
re operaházi tagokkal) Városi Színház, 
1923 febr. 15. — „Anna-bál", operett 
3 felv. Szöv. írta: Martos Ferenc; zené
jét: Volkmann Róbert műveiből állítot
ta Össze. Bemutatta Király Színház, 
1925 szept. 30. — „Aranyhattyu", ope
rett 3 felv. Szöv. Szilágyi László; bem. 
Király Színház, 1927 jan. 15; 50-edszer 
1927 márc. 2. — „Kiss és Kis", operett 
3 felv. Szöv. Bús-Fekete László és Ku
linyi E. Bem. Városi Színház, 1927 jan. 
22. — „Az aranyszőrű bárány", Móra 
Ferenc 3 felv. mesejátéka. Bem. Sze
ged, 1929 nov. 15. — „Huszárfogás", ope
rett 3 felv. Ir ta: Török Rezső, verseit 
Harmath Imre. Bem. 1930 ápr. 4. Fő-
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városi Operett Színház. „Jobb, mint ott
hon", kacagás 3 felv. Irta,: Stella Ador
ján, verseit: Harmath Imre, Bem. 1930 
jul, 5. Nyári Operett Színház. — V. Z. 
fia, Márton, díszlettervező. 

Viola József, bariton énekes, sz. 1858-
ban, Izsákon. (Pest m.) Színpadra lépett 
1881-ben. A vidéki nagyobb színpadokon 
működött, mint baritonista. Szép hang
jával a klasszikus operettek és népszín
művek főszerepeiben aratta jelentősebb 
sikereit. 1912 okt. 1-én nyugdíjba vonult. 

Viola Margit, színésznő, sz. 1895 nov. 
2-án, Győrött. 1914-ben lépett a színi
pályára dr. Patek Bélánál, majd elszer
ződik Kassára, Szegedre, a Király 
Színházhoz is, ahol a „Marica grófnő" 
címszerepét játszotta. Meghívást kapott 
Miskolcra, Pozsonyba, Aradra stb. Főbb 
szerepei: Církuszhercegnő (Címszerep), 
Elly Dropsz (Szökik az asszony), 

Gréte (Nótás kapitány), Marinka, a 
táncosnő és Nebántsvirág címszerepei 
stb. 

Virág Géza B., hírlapíró, sz. 1874 jan. 
31-én, Budapesten. Kereskedelmi és re
áliskolai érettségi után a hírlapírói pá
lyára lépett. Egy időben a „Budapest" 
munkatársa, később a „Független Bu
dapest" szerkesztője lett. — Szakmun
kája : „A magyar színművészet". Buda
pest. ~ 1899. 

Virágh Ferenc (co. n.: Fazekas Ví-
rágh Ferenc), színész, sz. 1874 jun, 29-
én, Szabadkán. Balogh Árpád színigaz
gatónál lépett először színpadra, Kis-
cellben. Eleinte tenor énekesnek készült, 
utóbb azonban az énekes és táncos komi
kus szerepeket, majd buffó-szerepeket is 
játszott és szerepkörének egyik legje
lesebb és legkeresettebb reprezentánsa 
lett. Megfordult az ország majdnem va
lamennyi nagy színtársulatnál és min
denütt a társulat oszlopos tagja volt. — 
Legsikerültebb alakításai: Jupiter (Or-
feus), Mujkó (Gül Baba), Pfefferkorn 
(Drótostót), Wallersteín (Tatárjárás), 
Menelaus (Szép Heléna), Pixzsér (Bok-
tor ur), stb. 

Virágh Jenő, színész, sz. 1881 jun. 
én, Budapesten. Reáliskolai tanulmányai 
után a vígszinházi színésziskola növen
déke lett, majd mint komikus kezdi a 
pályát Halmay Imrénél, tőle Miskolcra 
ment, Németh Józsefhez, azután Feld 
Zsigmondnál is működött, két ízben. 
Tagja volt a Népszínháznak, majd a 
Népszinház-Vígopera egyik elismert 
művésze volt. Ezután kabaré-szinpado-
kon aratta sikereit, 1911-től hosszú időn 
át a Royal Orfeum tagja volt, ahol mint 
főrendező is működött. 

Virágvasárnap. A V. hajdan a színész 
ujesztendeje volt. Ekkor teltek le a ré
gi szerződések és e naptól kezdődtek az 
ujak, tehát a színtársulatok személyzeti 
alakulása e dátumhoz fűződött. Akinek 
nem volt szerződése, az feljött Pestre, 
körülbelül 1870 óta a Pannónia-szálló 
kávéházába, ahol új szerződés után 
látott. Ma már nem bír semmiféle 
jelentőséggel a V., miután a szinész-év 
szept. havától kezdődik, viszont a drá
ga vasúti-költség miatt sem jönnek Pest
re a szerződni kívánó színészek, mert 
a szerződést elvégzi a színházi ügynök
ség. 

Virányi Jenő, karmester sz. 1865 ápr, 
2-án, Miskolcon; színházi működését 
1886 jul. havában Dancz Lajos igazgató
nál kezdte. Ez év márc.l-én feleségül vet
te Szepesi Paulát. A vidék első városai
ban, Kolozsvárott is működött, itt vette 
nőül Káldi Mariska prímadonnát (1. ezt), 
volt a Zoltán-éra alatt a Magyar Szín
ház, 1916-ban a Király Színház kar
mestere. Tanárkodott a székesfőváros 
zeneiskoláiban is. Több kompozíciója 
van. 

Virányi (Kocsis) Sándor, színész, sz. 
1885-ben, Bonyhádon, megh. 1923. 
jul. 22-én, Budapesten. Tanitóképezdébe 
járt, majd a színipályára lépett és mint 
szerelmes színész és bonvivan Kassa, 
Temesvár, Szabadka, Debrecen színpad
jain működött. 1912 szept. 1-én a Víg
színház szerződtette, 1914 novemberben 
a Király Színházban lépett fel a „Vil
mos huszárok"-ban. Tagja volt a Ma
gyar- és Renaissance Színházaknak is. 

~ 445 — 



Visnovszky Rezső dr. Vízváry Gyula 

Sokoldalú tehetségével és kedves szín
padi humorával hamarosan megkedvel
te a főváros közönsége. A kerepesi te
metőben diszes síremlék jelzi pihenőhe
lyét. 

Visnovszky Rezső dr., író, kir. tan
felügyelő, sz. 1883 febr. 4-én, PÖstyén-
ben. Élénk részt vett a nógrádmegyei 
kultúréletben. Értekezései, versei és 
egyéb szépirodalmi munkái 16 kötetben 
jelentek meg. Színpadi munkái: „Ku-
rucvilág", tört. színmű 5 felv. e. e. 1903. 
„Leander", mese 3 felv. e. e. 1904. „Üze
net", színmű 1 felv. e. e. 1917, „Cigány
leány", színjáték 1 felv. e. e. 1917. A 
színdarabok mind a pöstyéni színkör
ben kerültek színre, Monori Sándor és 
Szabó Ferenc színigazgatóknál. 

Vitéz MiMós, író, színházigazgató, sz. 
1888 szept. 21-én, Kecskeméten. Itt a 
református kollégiumban végezte kö
zépiskoláit. Utána Pestre került és jogot 
hallgatott. Ekkor irta: „Hajnal felé" és 
„Évforduló" című nyomtatásban meg
jelent, de színre nem került első darab
jait. Munkatársa volt a Népszavának és 
a Világnak. Ebből az időből való a 
,.Gyermekfejek" című novelláskötete, 
mely írójuk gyermekkori élményeinek 
és gyötrődő problémáinak őszinte fog
lalata. A háború első hónapjaiban irta 
„A gyáva" című igen szép sikert ara
tott és a Nemzeti Színház Halmos-pálya
díjával kitüntetett: „Csend . . . Vár 
ni . . ." című egyfelvonásosokat. Há
borús élményeinek és meglátásaínak ha
tása alatt írta az: „Akiknek egy a sor
suk" című, — az egész országban 1000-
személ többet játszott szomorujátékát, 
valamint a: „Haláltánc", „Halálos éjjel" 
című nyomtatásban megjelent, de még 
nem játszott egyfelvonásosait. A háború 
befejezése után az akkor alakult Madách 
Színház művészeti igazgatója lett. „öre-
gesen-rangosan", — „Tiszta dolog", — 
„Szent a béke" című darabjait a Ka
mara Színház sikerrel mutatta be; utána 
a Nemzeti Színházban játszották a „B. 
Nagy Gergely" című négy felvonásos 
vígjátékát. Ezután újból visszatért egy 
eszményi pacifista legendában a háború 
problémájához és megírta a „Békesség" 

című három felvonásos legendáját, me
lyet a Budapesti Színész Szövetség mu
tatott be egy reprezentatív előadás ke
retében, a Vígszínházban. Ezután követ
kezett a még színre nem került: „Ke
resztutak" című misztériuma, majd a 
Nemzeti Színházban és a Kamara Szín
házban hetvenegynéhányszor játszott 
kedves és könnyű vígjátéka: „A túlbuz
gó fiatalember". 1931 február 7.-én az 
Uj Színházban bem. „Kazzia" c. külvá
rosi misztériumát. Társszerző Révész 
Béla. Közben a drámai színházzá vál
tozott Uj Színháznak Istt a mű
vészeti igazgatója, ahol a magyar írói 
és színészi nemzedéknek egy nem 
is sejtett fényes sorát segített a nyilvá
nosság elé lépni. Fordítása: „Megöltem 
egy embert". Színjáték 3 felv. 1 előjáték
kal. Irta: Rostand Maurice. Bem. 1930. 
nov. 14. Uj Színház. 

Vitézi játék: a magyar történelemből 
merített színdarab régi elnevezése az 
egykorú szinlapokon. 

Vízi Sebestyén, szh.ész, sz. 1885 szept. 
havában, Budapesten. Talált gyermek, 
a Csengery-uccában találták egy kapu 
alatt; egy Vízi nevű pap örökbe fogadta, 
tőle kapta a nevét. 1908-ban végezte a 
szinészakadémiát, majd Thury Elemér 
szombathelyi társulatához szerződött. 
1915 okt. óta a budapesti „Délivasut"-
kávéház üzletvezetője. 

Vízkereszt, vagy: amit akartok. Vigj. 
5 felv. Ir ta: Shakespeare. Ford. Lévay 
József. Zenéjét irta: Tausch E. Bem. 
1879 okt. 26. Nemzeti Színházban. Sze
replők: Orsino — Hetényi Béla, Sebas-
tian — Benedek Lajos, Antonio — Eg-
ressy Ákos, Curio — Tolnai Andor, Va
lentin — Faludi Antal, Böffen Tóbiás 
— Szigeti József, Keszeg Andor — Hal-
my Ferenc, Malvolio — Újházi Ede, Fá
bián — Benedek József, Bohóc — Víz
váry Gyula, Olívía — Jászai Mari, Viola 
— Márkus Emília, Mária — Vízváryné, 
Hajóskapitány — Komáromi. 

Vízváry Gyula (családi neve Visz-
kidenszky volt), a magyar színművészet 
legnagyobb alakjai közé tartozik. Mű-
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ködésének fénykoi-a egybeesik a Paulay-
korszakkal, amely a Nemzeti Szinház 
történetében szintén a legragyogóbb fe
jezetek közé tartozik. Művészetét rend
kívüli mély emberábrázoló erő jellem
zi, ellenállhatatlan kacagtató komikum, 
amely azonban egyúttal éreztetni tudta 
a kacagás mögött rejlő tragikumot, amit 
leghívebben Dandin György szerepében 
tudott kifejezésre juttatni. A hetvenes 
években szerepköre, javarészt olcsó nép
szerűséget kereső, az akkori divatnak 
megfelelő sekélyes, helyzet komikumon 
alapuló német és francia vígjátékokból 
került ki, ahogy azonban Paulay sorra 
a színpadra hozta a világirodalom re
mekeit s állandó Shakespeare- s Moliére-
repertoii'e-t teremtett, mind több és több 
tér, alkalom nyílott arra, hogy Vizváry 
Gyula a benne rejlő őstehetséget, finom, 
arckifejezéssel, mozdulattal mindent 
megmagyarázó j ellemábrázoló képessé
gét kifejlessze. A közönség mind na
gyobb és nagyobb figyelemmel és mél
tánylással kísérte művészetének fejlő
dését. Kacagtató alakításai népszerűvé 
tették öt a társadalom minden rétege 
előtt, de színművészeti pályafutásának 
legigazibb méltánylói azok voltak, akik 
az olcsó színpadi hatások eszközeit fi
gyelmen kívül hagyva, az emberábrázo
lást tekintették a színészi munka csúcs
pontjának. S erre bőven nyílt alkalom, 
Shakespeare és Moliére müveiben. Fe
ledhetetlen alakítása volt: Coriolan pol
gára, Hamlet sírásója, (e szerepekben 
ma sem tudja senki utolérni) Zuboly 
(Szentivánéji álom). Galagonya (Sok 
hűhó semmiért), Bolond (Lear), Bohóc 
(Vízkereszt), Autolycus (Téli rege), 

Thersites (Troilus és Cressida).Ez utóbbi 
alakítása is klasszikus magaslaton állott. 
Moliére szerepei közül legjobbak voltak 
Dandin György, Sganarelle (címszerep 
és Férjek iskolája) Mascarille ( A sze
leburdi). Az együgyű józanságot és 
kedvességet kiválóan kifejezésre tudta 
juttatni Lessing (Bölcs Náthán) barát
jában. A nyolcvanas évek hírneves 
francia drámairónak színműveiben se 
szeri, se száma jóízű és kiváló alakításai
nak. Sardou, ifj. Dumas, Pailleron saját 
színpadaikon sem találtak volna meste
ribb ábrázolást, mint amilyent Ő nyúj

tott egyes szerepekben. Főleg Sardou 
darabjai szolgáltattak hálás anyagot 
vidámságkeltő színészi vénájának. Leg
jobb és leghálásabb (mély, szinte drá
mai erővel ható) szerepe volt Veaucour-
tois, (Agglegények). Megdöbbentő rea
lizmus nyilvánult meg a lelkileg elkor
csosult, agyalágyult viveur ábrázolásá
ban. De nem kevésbé jó szerepei voltak 
Marécat (Jó barátok), Thirion (Utolsó 
levél), Benoiton (Benoiton család), 
Grinchu (Jó falusiak), Van der Kraft 
(Dóra). Ifjú Dumas darabjaiban Zaka-
rev (Daniseffek), Leverdet (NŐk ba
rátja). Ez utóbbi rendkívül finom, ked
ves alakítása volt. Augier darabjai kö
zül szerepelt a „Fourchambault család"-
ban, Pailleron művei közül a „Komédiá-
sok"-ban, Labiche „Nagyon szép asz-
szony"-ban. (Montgiscar). — Felejthe
tetlenül kedves és megnyerő szerepe volt 
Feigel ur Meilhac: „Attaché"-jában. 
— Magyar szerzők darabjaiban szintén 
igen nagy jóizű alakításainak sorozata, 
habár itt tagadhatatlanul sok gyöngébb 
fajsúlyú szerep jutott osztályrészül. 
Csiky Gergelynek jóformán minden da
rabjában szerepelt. („Proletárok", „Cif
ra nyomorúság", „örök törvény", 
„Nagymama", „Buborékok", „Jó Fü
löp"), de valamennyi szerepe között leg
jobb alakítása volt a „Mukányi"-ban 
Kozák Manó-é. A zsaroló álhirlapíró 
mesteri ábrázolására lelt benne. Mege
lőzte korát..Ez a typus a XX.-ik század
ban kelt igazán életre. Dóczy Lajosnak 
három darabjában volt jelentöseb sze
repe („Csók", „Vegyes párok", „Elli-
nor") ; Herczeg Ferenc „Három testőr"-
ében. szintén excellált, Bartók Lajos 
„Kendi Margit"-jában alkalma nyílt szín
padon meghalni (Sicilia bohóc), amihez 
szerepköre nem nagyon juttatta hozzá. 
Rákosi Jenő darabjai közül „Aesopus"-
ban s „Endre és Johanná"-ban jutott 
hálásabb szerephez. Még fokozottabb 
mértékben apósának népszerű darabjá
ban, a „Vén bakancsos és fia a huszár" 
Fricijének ellenállhatatlanul kacagtató 
szerepében. Szigligeti darabjai közül 
már nem sok érvényesült amidőn Viz
váry színpadi fénykorát élte, de így is 
emlékezetben van Ugrl Mískája (Ma
ma), Szellemfíje (Liliomfi), Hugli bor-
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Vízváry Gyula Vízváry Mariska 

I 

bélya (Két pisztoly), Nagy Jancsi 
(Nagyapó), Páter Knitteliusa (II. Rá
kóczi Ferenc fogsága). Az északi mo
dernek darabjaiban elvétve jutott sze-
repiiez. Epizód-figurák voltak, de kiváló 
jellemző erővel megrajzolva. Ezek As-
laksen (Ibsen: Népgyülölő), Pram vám-
ellenör (Björnsön: Csőd). Nem zárhat
juk le ezt a fényes galériát, hogy két 
igen kiváló alakításának ne szenteljünk 
külön párt sort. Ezek egyike elválaszt
hatatlanul egybe forrott Vízváry Gyula 
nevével. A nyolcvanas évek színházi kö
zönsége, ha Vizváryról szó esett, gondo
latban mindjárt hozzá fűzte Pry Pál 
klasszikussá nemesedett figuráját, ame
lyet Vizváry a maga páratlan jellemző 
erejével moliére-i magaslatra emelt. A 
másik, ehhez hasonló felejthetelen alakja 
Dürbints sógoré. Gárdonyi Géza „Bor" 
című darabjában. Alig van a magyar 
színjátszás történetében példa arra, 
hogy magyar paraszti alakot valaki ily 
tökéletes ábrázolásban állítson színpad
ra. Humoros, kedves, töröl metszett alak 
ez, amdlyel pártlan gyönyörűséget szer
zett a hozzá értő színházi közönségnek. 
Kisfaludy Károly népies darabjában, 
„A pártütök"-ben ábrázolt még hozzá 
hasonló alakot, a dadogó Kántor sze
repében. Hosszú lajstrom volna Vizváry 
Összes szerepeit felsorolni, a dolgok ter
mészetes rendje volt, hogy közel négy 
évtizedes Nemzeti Színházi pályája alatt 
sok sekélyes darabban lépett fel, amiket 
sem ő, sem nagynevű kartársai nem vi
hettek győzelemre. Elegendőnek tartjuk 
itt a nevesbbek felsorolását, minden bi
zonnyal vannak még olyanok, akik lát
ták ezekben a szerepekben, visszaemlé
keznek reája, s kétségenkívül a lehető 
legnagyobb elismeréssel és méltánylás
sal. Ezek: Basílio (Sevillai borbély), 
Don Guzman (Figaro házassága), Chébe 
Ferdinánd (ifj. Fromont és idősb Ris-
ler), Moulinet (Vasgyáros), Kalb (Ár
mány és szerelem), Donátfí (Fenn az 
ernyő, nincsen kas), Saldorf báró (A 
diplomata), Vani Buck (Ne fogadj fel 
soha semmit), Kókai Tamás (Kókai-
ház), Felvinczi Eduárd (Apósok), Cham-
panet (Kis szórakozott), Savourette 
(A pr • zsi). Vizváry Gyula igazi színész
vér vüit. Őstehetség, aki egyike volt a 

leg-nagyobbaknak és legelsőknek akkor 
is, amidőn a budapesti Nemzeti Színház 
tele volt igazi és nagy tehetségekkél. 
Felejthetelen értéke marad a magyar 
színészetnek. (T. I.) 

Vizváry Gyuláné. A felejthetetlen ma
gyar komika: Szathmáryné elhunytával, 
szerepkörén a Nemzeti Színháznak két 
jeles művésnője osztozott: Rákosi Szidi 
és Vizváryné. Mindkettő más-más egyé
niség, de mindkettő egyformán nagy 
értéke a magyar színpadi művészetnek. 
Kettejük közül Vizváryné Szigeti Jo
lánban volt az egészségesebb, magyaro
sabb, néha drasztikusabb humor, amely
nek kedvessége előtt azonban meleg ro
konszenvvel hajolt meg a pesti közönség. 
Szigligeti és Csiky Gergely darabjaiban 
rajzolt meg nagy elevenítő erővel jóízű 
alakokat. („Strike", „A mama", „Prole
tárok", „Cifra nyomorúság", „Bozóti 
Márta", „Nagymama") de nem keve
sebb sikerrel Sardou, ifj. Dumas darab
jaiban. Elegendő a „Kaméliás hölgy" 
Prudence-át idézni. Klasszikus alakí
tásai közül kiemelkedő volt a „Romeo és 
Júlia" dajkája, s lehetetlen hallgatással 
mellőzni az „Alfonz úr" Guichardnéját. 
Remekelt az egyszerű, nyers, de amellett 
j ószívü polgárasszony ábrázolásában. 
Ép oly híres szerepe volt „Frangoise" 
Sardou forradalmi darabjában, a „Ther-
midor"-ban. (T. I.) 

Vízváry Mariska. A színjátszás mes
tersége örökség gyanánt szállott reá. A 
nagyapa Szigeti József, a szülök büszke
ségei voltak a magyar színpadnak, na
gyobb dicséretet nem lehet reá mondani, 
minthogy nemcsak e fényes nevek örök
sége, de saját művészete és tudása is 
előkelő helyet biztosít számára a Nem
zeti színpadán, amelyen még mint 
gyermek debütált Krisztina szerepé
ben. („Egy szegény ifjú története").Ezen 
kívül az „Alfonz úr" csupa szív gyermek
szerepében : „Adríanne"-ben lépett fel, 
továbbá „III. Riehárd"-ban, majd a 
színi tanoda elvégeztével nyomban a 
Nemzetihez szerződtették, ahol első na
gyobb szerepe Bérengére volt Sardou 
„Odette"-jében. Sorra játszotta az ak
kori divatos írók fiatal leányszerepeit. 
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Fichtner Sándor 
(Teljes szöveg-e II. kötet, 3í 

oldalon) 

Farkas Márta 
(szövegét 1. IV. kötet, Eeményi Ede 

címszónál) 

Ferkó Gyula 
(szövegét 1. Színjátszó tár

saság-ok) 

dr. Fogarassy Józsefné 
(szövegét 1. Színjátszó tár

saságok) 
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'másxijm^ 

Garzó Adél Götz Erzsi 

Gayné Édy 

r 
• 

i - , * ^ 

.,' 
.1 

i 

' ^ H 

/ > ' ^ 

GyÖre Alajos 
(szövegét 1. II. kötet, 160. 

oldalon) 



Hattay Adrienne 
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Heltai Ida 
(szövegét 1. II. kötet 230. 

oldalon) 

Halász Ilonka 

Hegyi Lilly 

Hetényi Dömény Klemér 

Hevesi Miklós 
(szövegét 1. II. kötet 249. ol

dalon) 
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Hollós Juci 
(szövegét 1. II. kötet 259. ol

dalon) 

Hoór Tempis Erzsébet 
(szövegét 1. IV. kötet, 103. 
oldalon, Serédi Sarolta cím

szónál) 

Horváth Sándor Horti Idi 



"Vog-genhuber Vilma Voinovich Géza 

(„A millió", „Bizánc", „Egyenlőség", 
„Crampton mester", „Velencei kal
már") , finom, jellemző erővel rajzolta 
meg egy vak leány szerepét Sudermann 
„Rejtett boldogság"-ában. Áttérve a 
modern darabok fiatal asszonyainak 
szerepkörére, (Bataille, Kistemaekers, 
Lavedan), a kritika mindenkor elisme
réssel állapította meg diszkrét, de eleven, 
jellemző játékát, ami nagynevű atyjának 
is egyik nagy színpadi erénye volt. Drá
mai színjátszó képességéről tett tanú
ságot Zsíros István: „Fátura"-jának 
Kovács Margit szerepében. A drámai 
ábrázolásának ez a készsége a legmaga
sabb csúcsra emelkedett jóval később 
két hatalmas ibseni szerepben, Solness 
építőmester és John Gábriel Borkmann 
feleségében. Ez a két alakítása a legel
sők közé avatta. Aránylag hamar tért 
át a komikai szerepkörre, nem egyet 
játszva el felejthetetlen édes anyja sze
repei közül. Ujabban Bourdet, Móricz 
Zsigmond s legújabban Bónyi Adorján 
darabjaiban nyújtott igen sikerült ala
kítást. —• Első férje: Tapolczai Dezső 
volt (1. ezt), a második: Kürthy György. 

(T. L) 

Voggenhuber Vilma, európai hírű ma
gyar opéraénekesnÖ, drámai szoprán, sz. 
1845 jul. 17-én, Pesten, megh. 1888 jan. 
11.-én, Berlinben. Atyja tekintélyes ke
reskedő volt, de a fiatal leányt Herz 
nevű nagybátyja képeztette ki StoU Pé
ternél (1. ezt). Első fellépte a német szín-

,házban 1860 jan. 21.-én „Montecchí e 
Capuletti"-ben volt, Romeo („nadrág"-) 
szerepében; ugyanebben lépett fel ma
gyarul, Szivessi néven, a Nemzeti Szín
házban, ápr, 9. és 27-én, olyan sikerrel, 
hogy két éves szerződést kapott. 1862 
máj. 17.-én Szilágyi Erzsébetet énekelte 
(Hunyadi László), a vele együtt, mint 
Gara Mária fellépett Artot Désirée (1. 
ezt) csodálta, hogy ilyen tüneményes 
hang ilyen ismeretlenségben marad; 
ehhez járult, hogy V. nőül menvén Ham
vai Kovács Ferenc garibaldístához (aki 
az 1870-es porosz-francia háborúban, 
mint egy guerillacsapat parancsnoka, 
hősi halált halt), nem tudott új szerző
dése iránt megegyezni Eadnótfáy inten
dánssal, s Berlinben vendégszerepelt 

szept. 4., mint Recha (Zsidónő), majd 
mint Leonóra, (Troubadour és Fidelio). 
Szerződtetni akarták, de Ő előbb bőví
teni akarta műsorát és ismertté tenni 
nevét, azért először Hannoverben, Stet-
tinben, 1864-ben Münchenben vendég
szerepelt, márc. 29.-én Nemzeti Színhá
zunkban is (mint Elvira: Emani), majd 
Kölnben; itt ismerkedett meg Krolop 
Ferenc basszistával, vele Brémában is 
együtt működött, majd Berlinbe térve, 
itt (1868 máj, 1-je óta mindvégig) az 
udv. opera dísze volt. Krolop (sz. 1839 
szept. 5.) már hadbíró volt, mikor a szín
padra lépett; nagy sikerei ellenére csak 
1872-ben lett a berlini opera, tagja, de 
már 1871 márciusban oltárhoz vezette 
V.-t. A művésznőnek a bécsi operában 
is (1869): Gretchen (Faust), Fidelio, 
Donna Anna (Don Jüan) nagy sikere 
volt; Berlinben kamaraénekesnő címet 
kapott, a szász-meiningení udvartól a 
„Pro artibus et litteris" aranyérmet. Hí
res szerepei voltak még: Valentiné (Hu-
gonották), Medea (Cherubíni operájá
nak címsz.), Veszta-szűz (Spontini op. 
címsz.), Iphigenía (Gluck op. címsz.),. 
Norma, Borgia Lucrezia. stb. 

(Kereszty István.) 

Voinovich Géza, író, kormányfötaná-
csos, a Kisfaludy Társaság titkára, a Pe
tőfi Társaság tagja, sz. 1877 márc. 14.-
én, Debrecenben. Tanulmányait u. o. és 
Budapesten végezte, hol kitüntetéssel 
tette le a doktorátust a magyar iroda
lomtörténet, esztétika és művészettör
ténet tárgyaiból. 1902-ben sajtó alá ren
dezte Shakespeare összes színműveit, 
6 kötetben, életrajzzal és bevezető tanul
mányokkal. 1,923 máj. 11.-én. a. Magy. 
Tud. Akad. tb. tagja lett. Színművei: 
,_,Mohács", tört trag. 5 felv. Bem. 1922 
jaíi. 18. Nemzeti Színház. Uj betanulás
sal: 1926 dec. 30. és 1930 jan. 10. (E da
rabbal 1923 jan. 29.-én ehiyerte az Aka
démia Vojních-díját.) „Szivárvány", fa
lusi jelenet 1 felv. Bem. 1926 ápr. 21. 
Kamaraszínház. „A keresztút", egyfel- " 
vonás. 1930. nov. 21. U. o. — „Magyar ' 
Passió" e. e. 1931. 111. 27. A Nemzeti ' 
Színház Művészszemélyzete nagy segéd
lettel Szegeden is bemutatta, szabadtéri 
színpadon, 1931. Június 13-án. Fordítása 
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Vojnich-díj-at Vörösmarty Mihály 

„Föld anyánk", dr. irta Max Halbe. 
(Meg-jelent a „Budapesti Szenilé"-ben és 
az „Olcsó Könyvtár"-ban.) 

Vojnich-díj-at 1904-ben szóbeli végren
deletében özv. Vojnich. Tivadamé lelkes 
színházbarát alapította, aki akkor húsz
ezer koronás alapítványt tett az Akadé
miánál, hogy annak kamataiból évi 
nyolcszáz koronával jutalmazzák meg 
minden esztendő legsikeresebb darabját. 
Az első ilyen díjat Lengyel Menyhért
nek ítélték oda „A hálás utókor" c. da
rabjáért. A következő esztendőben Mó
ricz Zsigmondnak jutott a nyolcszáz ko
rona „Sári bíró"-jáért. Azután Nagy 
Endrének ítélték oda a díjat a „Zseni" 
c, vígjátékáért. A V. d.-t két ízben Mol
nár Ferenc, négyszer Herczegh Ferenc 
nyerte el, később Szomory Dezső (11. Jó
zsef császár), Voinovich Géza (Mohács), 
Drégely Gábor (A kisasszony férje), 
Hevesi Sándor (1914), Zilahy Lajos 
<Süt a nap) nyerte eí. 

Vonat-zakatolás, A vonat-zakatolás 
imitációjánál legegyszerűbb közönséges 
bádoglemezt ütni ritmikusan, faseprővel 
és gőzt engedni dupla sípon, ami egyenlő 
a mozdony dugattyújának hangjával, 
míg a faseprö a sistergését utánozza. 
A kerekek zaját pedig egy kerekekkel 
ellátott fakorong hajtásával utánozhat
juk. 

VÖlcsey Rózsi, színésznő, sz. 1895 
dec. 15-én, a biharmegyei Árpád köz
ségben. 1915-ben lépett a színipályára, 
Palágyi Lajosnál Miskolcon és mint 
drámai hősnÖ sikerrel működött min
denütt. Főbb szerepei: „Névtelen asz-
szony", „Tímár Liza", „Lyon Lea", 
„Cárnő" stb. címszerepe. 

Völgyi György, színigazgató, sz, 1828-
ban, szinipályára lépett 1848-ban. A sza
badságharc alatt mint toborzóhuszár 
tüntette ki magát. 18.51-ben ismét szí
nész, majd lS64-ben igazgató lett. 1872-
ben társult ííovák Sándor színigazgató
val és Kecskemét volt első állomáshe
lyük, 

Völgyi Nusi, énekosnÖ és füttymű-
vésznö, sz. 1895-ben, Budapesten. Ope

raénekesnőnek készült, de fiatal kora 
miatt az operaiskolába nem vették be; 
Rákosi Szidi iskolájába iratkozott, itt 
megtanult ügyesen mozogni a színpa
don, a mellett zene-, illetőleg énektudá
sát magánúton tökéletesítette; még 
mint növendék a Király Színliázban a 
„Bájos ismeretlen"-ben Király Ernővel 
énekelt duettet. A „Stambul rózsája" 
Bül-Bül szerepében csillogó hangja Le-
hámak is feltűnt; ez arra sarkalta am
bíció j át, hogy primadonna-szerepeket 
tanult be és inkább vidékre ment érvé
nyesülni. Pécs, Sopron, Kassa, majd —• 
Újpest (Blaha Lujza Színház) voltak állo
másai, ahol a Blaháné-jubileum alkalmá
val az ünnepelttel és Küry Klárával, Pál-
may Ilkával, Rákosi Szídivel osztozott az 
est tapsaiban. 150 (énekes és prózai) 
szerepe közül ezeket említjük: Kondja 
Gül „Stambul rózsája", Stella „Legény
búcsú", Miklós „Hoffmann meséi", Lola 
„Parasztbecsület" Szibill, János vitéz, 
Gábor diák, „Gül Baba", „Pacsirta", 
„Csárdáskirálynő", „Víg Özvegy", „El
vált asszony", „Pompadour", „Hamburgi 
menyasszony". Énekszámait, ha tehette, 
füttybetétekkel fűszerezte: e téren nem
csak úttörő volt, hanem veleszületett 
füttytehetségét a legkifinomultabb mű
vészetté tökéletesítette; a „Füttyös pa
csirtát" a közönség mindenütt szívébe 
zárta. A színpadról lelépett, hogy Csák
tornyái Kováts István rendörtanácsos 
nejévé legyen. 

Vörösmarty Mihály, a reformkorszak 
legnagyobb költője, sz. 1800 dec. 1-én, 
Pusztanyéken, megh, 1855 nov. 19-én, 
Pesten. Szülei szegény nemesek voltak, 
az akkori középosztály műveltségével. 
Iskoláit falun, majd Székesfehérváron 
és Budapesten végezte. Filozófiai és jogi 
tanuhnányokat folytatott, ügyvéd lett, 
de gyakorlatot nem folytatott. Sokáig 
nevelősködött Perczel Sándor házánál, 
ahol 3 pap barátja gyakorolt rá nagy 
irodalmi befolyást s Perczel Etelka iránti 
reménytelen szerelme volt hatással irói 
munkálkodására. Szűkös anyagi helyze
tében még családját is támogatnia kel
lett anyagilag. Korának íróival baráti, 
irodalmi Összeköttetést tartott fenn és 
utóbb szerkesztője lett a „Tudományos 
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Vörösmarty Mihály Vörös sündisznó 

Gyűjtemény" c. folyóiratnak, melynek 
„Koszorú" c. melléklete irodalommal 
foglalkozott; vezető tagja volt az Au
rora körnek és sűrűn írt az „Athenaeum 
és Figyelmező" irodalmi és kritikai la
pokban. Szerepel az Akadémia és Kis
faludy társaság alapitói között. 1843-ban 
feleségül vette Csajághy Laurát, e frigy 
is újabb inspirációt adott költészetének 
(Merengőhöz, Laurához). A szabadság
harc után egy időre elbujdosott, majd 
Nyékre ment gazdálkodni. Később bete
gen a fővárosba jött, ahol betegsége ha-
jnarosan végzett vele. V. M,, Petőfi és 
Arany mellett legnagyobb költőink kö
zött foglal helyet. Lírai, epikai és drá
mai műfajban egyaránt elsőrangút al
kotott és az 1836-ban megírt Szózata a 
magyarok nemzeti éneke lett. „Zalán fu
tása" a legszebb történelmi eposzunk, a 
Fóti dal, Cserhalom, Két szomszédvár, 
Liszt Ferenchez írt ódája. Szép Ilonka, 
Vén cigány stb.,a magyar irodalom ÖrÖk-
értékű gyöngyei. Ö volt megteremtője 
S.Z igazi költői nyelvnek, úgyszólván 
egész költői nyelvünk újjáalkotója. Em
lékeit a Tud, Akadémia VörÖsmarty-szo-

bája őrzi. Drámai művei: „Salamon ki
rály" (megj. 1827), „Bujdosók" (megj. 
1830). „Csongor és Tünde" (1831), 
„Kincskeresők" (1832), „Vérnász" (1833-
ban az Akadémia 100 arannyal jutal
mazta), „Árpád ébredése" (ez volt 1837-
ben a Nemzeti Színház megnyitó da
rabja), „Marót bán" (1838. az Akadémia 
nagydíjának felét nyerte), „Áldozat" 
(1840), „Czilley és a Hunyadiak" (1844) 
c. drámáit és egyetlen vígjátéka: „A 
fátyol titkai" (1834. e. e. 1844.; felújí
totta a Nemzeti Színház Kamaraszín
háza, 1927 szept. 24-én). Lefordította 
Shakespeare „Július Caesar"-ját és 
„Lear király"-ját, részben pedig a „Ro
meo és Juliá"-t. A „Bánk bán" operában 
előforduló híres bordal szövegét szintén 
V. M. írta. A fővárosban és Székesfe
hérvárott emelt szoborművei hirdeti so
ha el nem múló nagyságát. 

(Dr. Farkas Ferenc) 

Vörös sündisznó, egy vendéglő neve 
volt Budán, a Várban, az Iskola-téren, 
ahol 1760-tól színielőadásokat tartottak. 
Egy időben Bulla Henrik (L, o.) bérelt^ 
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Wagner Richárd 

W 
Wagner Richárd, német költői, zene

szerzői és rendezői lángelme, sz. 1813 
máj. 22-én, Lipcsében, megh. 1883 febr. 
13-án, Velencében, sírja bayreuthi kert
jében van, Csecsemőkorában elvesztett 
atyja után mostohaatyja Geyer Ludwig 
lett, jeles szinész, vígjátékíró; ezt is már 
7 éves korában elvesztette, de emléke 
élt, s a fiúnak egy nővére színésznő volt, 
testvérbátyja, Albert is híressé lett éne
kes és drámai színész, nem csoda, ha ő 
már 14 éves korában nagyszabású tra
gédiát tervezett. Egyetemi bölcsészetta-
nulmányaival egyidőbent tanulta a zene
szerzést, amihez igen rövid időre volt 
szüksége. 20 éves korában megírta első 
operáját: „A tündérek" (Gozzi drámai 
regényéből), 1834-ben Magdeburg szín
házi karmestere lett és Shakespeare 
„Szeget szegger'-jéből megírta második 
művét „Das Liebesverbot", elő is 
adták, csekély sikerrel; a társulat ha
mar feloszlott, Planer Mária nevű szí
nésznőjét (1809—66) 1836 végén nőül 
vette; Königsbergben karnagy lett, de 
ez a színház is hamar megbukott. Jő 
egy évig Rigában működött, itt 1839 
elején az igazgató cserben hagyta tár
sulatát. — W. elérkezettnek látta az 
időt, hogy régi vágyát teljesítse: a 
„fény városát", Párizst fölkeresse. Fele
ségével Londonon át utazott oda; nyo-
morgott, éhbérért románcokat kompo
nált, operák zongorakivonatát készítette 
— de hallott elsőrangú operákat stb. el
sőrangú előadásban, megismerkedett 
nagy zenészekkel: Berliozzal, Liszttel, 
Meyerbeerrel, akinek ajánlatára elfo
gadták előadásra új operáit Németor
szágban. 1842 ápr. havában Drezdába 
utazott, hol okt. havában nagy sikerrel 

mutatták be „Cola Eienzi, az utolső 
néptribun" c. nagy operáját. (Nemzeti 
Színházunk, Böhm Gusztáv fordításá
ban, 1874 nov. 24.) Nagy sikere volt; a 
szász udv. kanmgy nemsokára meghalt, 
utóda W. lett; 1843 újévkor „A bolygó 
hollandi"-t mutatta be (Nemzeti Szín
ház ifj. Ábrányi Kornél fordításában 
1873 május 10., M. Kir. Operaház 188& 
április 21.), 1845-ben pedig „Tann-
háuser, vagy a wartburgi dalnokver-
seny"-t (Nemzeti Színház Ábrányi Kor
nél ford. 1871 márc, 11.; Operah. 1885 
febr. 1.) Már ekkor gondolt a „Loheng-
rin", a „Nürnbergi mesterdalnokok", sőt 
a „Nibelung gyűrűje" feldolgozására. 
1848-ban a kormányhoz emlékiratot 
nyújtott be szász nemzeti színház meg
teremtése iránt; talán ennek mellőzése-
is hozzájárult ahhoz, hogy a forróvérű 
művész részt vett az 1849-i forradalom
ban, ami tizenöt évi száműzetés keser
veit és anyagi küzdelmeit zúdította rá. 
Sehweizben élt (Zürich, Luzern, utóbb 
Bíebrich, Triebschen); „Lohengrin"-jét 
Weimarban 1850-ben Liszt dirigálta, de 
a száműzöttnek bármily nagyszerű — 
sőt újszerűségük miatt idegenkedéssel 
nézett — művei nagyon lassan 
terjedtek. W. nagyszerű harcos író is 
volt; „Művészet és forradalom" (1840; 
Ábrányi Kornél ford. 1866) c. könyve, 
„Das Kunstwerk der Zukunft"-ja (1850) 
s a t . nagy hatást tettek, ugyan pro ési 
contra; emebben az együttes művésze
tet állítja fel a jövő eszményéül: a szín
padon t. i. zenésdrámában (ezt a nevet 
használja az „opera" helyett) a szem az 
éneklő színész szoborszerű megjelenését 
és drámai játékát, a díszletek architek
túráját és festŐiségét, a szövegben a. 
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IcÖltészetet, a fül pedig a zenekar mű
vészi együttesét az énekkel párosulva 
élvezi. Ellenfelei azóta használták a 
szálló igévé lett „jövŐ zenéje" kifejezést 
— gúnynak szánták, de a jövő eljött és 
W.-nek szolgáltatott igazságot. — Egy 
reménytelen nagy szerelem (Wesen-
dónk nevű maecenásának neje, Matild 
iránt), ihlette egyik legnagyobbszerü 
művére: „Tristan és Izoldá"-ra (1859). 
Említsük meg, hogy 1860—61 telén Pá
rizsban élt, itt a lovasbravurjairól híres 
Sándor Móric grófunk lánya: Metternich 
Paula hg.-nőnek sikerült kieszközölnie 
,,Tannhauser"-nek (átdolgozott I. felvo
nással) előadatását, de a szépségektől 
duzzadó művet tervszerűleg megbuktat
ták, — A nyomorgó és lelkileg is sokat 
szenvedő művész már öngyilkosságot 
tervezett, mikor 1864-ben II. Lajos, az 
Tij, fiatal bajor király, aki rajongott W. 
alkotásaiért, fölkerestette és meghívta 
Münchenbe. Itt került színre 1865 nya
rán a nagy kritikusi viharokat támasztó 
„Tristan..." (Operaházunkban Ábrányi 
Emil ford. 1901 dec 2.), 1868 nyarán „A 
nürnbergi mesterdalnokok" (Nemzeti 
Színház Váradi Antal ford. 1883 szept. 
•8.; Operaház 1887 szept. 6.) — Az „ud
vari kegyenc" W. iránt azonban irigyei 
•olyan hajszát indítottak, hogy jobb volt 
neki az országot elhagjmi; még 1865-ben 
Triebschen-be költözött, itt nőül vette 
(1870 aug.) Liszt Ferenc leányát, Cosi-
mát (1837—1930), aki érette hagyta el 
első férjét (Bülow Henrik bárót, kiváló 
zongoraművészt és karnagyot), hogy 
W.-nek jóangyala s az ö nagy életművé
nek erőskezű, diadalmas folytatója le
gyen. 

Magyarországon W. kétszer is járt: 
nagy műveinek töredékeit hangverse
nyeken dirigálta: 1863 jul. 23. és 28.-án 
Pesten a Nemzeti Színházban, 1875 
márc. 10-én pedig, már a Bayreuthban 
megvalósítandó nagy eszme érdekében, 
-a Vigadóban. 

Régi, nagyszerű terve volt Wagner
nek: a német nemzeti művészetnek olyan 
templomát emelni, a melyhez áhítattal 
közeledjék mindeiíki; nem külsejével 
megdöbbentő, vagy belsejében megraga
dó díszű épületet, sŐt minél egyszerűb
bet: de a hol magasztos tárgyú zenés

dráma, művészi ihlettel és hatalmas al
kotóerővel megformálva, romantikus 
mondavilágból vett mesével, a Wagner 
által feltalált végtelen dallamú zenének 
száztagú 'hangszerkara és elaörangŰ 
szín- és éneíkművészek előadásában — a 
fenséges együttes művészet (Gesammt 
kunstwerk) fölemelő élvezetét nyújtsa. 
Ehhez az is kell, (hogy a néző és hallgató 
teljesen fogékony lelkiállapotban legyen: 
ne a nagyváros zajából, és fáradságos 
napi munkájától ernyedt elmével, jöjjön 
a színházba; W. tehát keresett egy csen
des kis várost; a bajorországi egykori 
Őrgrófi székhelyet: Bayreuthot válasz
totta ki, s a városon kívül, építtette 
egyszerű, tágas színházát: tökéletes gé
pezetekkel, a színpad alá sülyesztett ze
nekarral, a melynek addig nem ismert 
átszűrődött, bűvös hatású hangjai való
ban elragadják a hallgatót; a nézőtéren 
csak földszinti, gyengén ívelt széksorok 
vannak, 'hátrafelé hosszabbodók: az ol
dalfalak simák, páholysor csak a Szín
paddal szemben van (kivételes hallga
tók : fejedelmi személyek számára); s a 
zene első hangjára ez az egyszerű néző
tér is elsötétül, hogy a közönség figyel
mét semmi el ne vonhassa a színpadon 
történőkről; az egész előadás alatt pedig 
tilos a taps, nehogy brutális lármája 
felrázza a hallgatóságot abból a varázsos 
hangulatból, a mellyel minden igaz mű
vészet elárasztja a lelket . . . ^ Ez a 
a bayreuthi mintaszínház közadakozás
ból épült fel; az első összeget, 25.000 
márkát, II. líajos bajor király küldte, a 
kinek örökölt szépség-imádata utóbb 
monomániává fajult (mesés fényű épít
kezései katasztrofális helyzetbe juttat
ták az állam kasszáját) s végül elmebaj
já súlyosult. De egész Németországban, 
sőt külföldön is, Wagner-egyesületek ala
kultak, (a 80-as évek végén Budapesten 
is), a melyek a nagy ügyet propagálták, 
az ünnepi játékokra pedig szegénysorsú 
zeneértÖket ösztöndíjjal küldtek W. mü-
vészeténdk tanulmányozására. 1876 aug. 
13-ától 30-áig tartott a W. színház első 
évada; csak a „Nibelung gyűrűje" tri
lógiát (1. ezt) 4-szer mutatta be, a világ 
minden tájáról kiválasztott legnagyobb 
művészek közreműködésével. (Csak ha
lála után bővült Bayreuth műsora las-
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sanként, W. többi műveivel.) Persze W. 
újításainak sok ellenző kritikusa is je
len volt és írta otthoni sajtó-orgánu
mába lesújtó véleményét; ezért W.-neík 
nem is volt kedve új ünnepi játékokra; 
csak mikor befejezte aggkori, vallásias 
hangulatú alkotását, a „Parsifal"-t (1. 
ezt), akkor hívott össze nyárra díszes 
művészcsoportot, alapos próbákra, s a 
következő nyáron, 1882-ben, bemutatta 
Utolsó nagy inüyét a világnak. Azóta öz
vegye körülbelül 2—3 éveiként, méltóan 
a nagy zenésdráma-költő szelleméhez, az 
egész művelt világ nagy érdeklődése mel
lett megismételte Bayreuth Wagner
évadát, leszámítva a világháború kitörte 
(1914) után következett tíz évet. Ekkor 
a megöregedett nagyszerű nö intéző, ve
zető n e h á szerepét átvette fia: 

Wagner Siegfried, sz. 1869-ben, 
Triebschenben, megh. 1930-ban, Bay-
reuthban. Nem akartak belőle zenészt 
„csinálni", a műegyetemen építésszé ké
pezte magát; de tehetsége előtört, Hum-
perdincktől ( l ezt) zeneszerzést tanult 
s kilenc német mondai vagy mese-tárgjrú 
opera szövegét és zenéjét írta meg, de 
a melyek mind csak közepes sikert értek 
el; az elsőt a M. Kir. Operaiház is bemu
tat ta : „A medvebörös", (ford. Várady 
Sándor) 1900 raárc. 3. — özvegye, sz. 
Williams Winifred, vette kezébe Bay
reuth hagyományainak megőrzését, az 
ünnepi játékok továbbfolytatását. 

(Kereszty István.) 

Waldstein János gr., az ungvári állan
dó színház felépítésére 1864 szept. havá
ban 1000 frtot és erdejéből megfelelő 
mennyiségű fát ajánlott fel. („Fővárosi 
Lapok", 1864 szept. 7.) 

Walkür: az északi mithologiában kö
rülbelül a görög amazon fogalmának fe
lel meg: harcos nő, csakhogy a skandi-
návoknál a walkürök fél-istennők, a túl
világról érintkeznek az emberrel s a ma
guk Örök fényes csarnokába, a Walhal-
lába viszik a dicsőségesen elesett hős 
lelkét. Az operaszínpadon is sisakosán, 
mellvértben, paizzsal és dárdával s lóhá
ton (1. Walkür-lovak) jelennek meg. „A 
walkür", Wagner Richárd zenésdrámája. 

„A Nibelung gyűrűje" c. trilógiának (A 
Rajna kincse előjáték utáni) első része^ 
3 felvonásban; „a világ legszebb zenéje", 
mint egy szigorú zene-esztétikusunk 
írta, mindenesetre a legdallamosabb 
része a rendkívül drámai erejű ciklus
nak. Tervét már 1848-ban készítette el 
a mester és november 28.-án a később 
többször átdolgozott operakölteményt 
„Siegfried haláláról" baráti körben fel
olvashatta. A „Walkür"-költemény 1852 
július 1-én fejeződött be és 1854 júniusá
ban kezdte meg a komponálást, melyet 
1856 áprilisában fejezett be és csak ti
zennégy év muIva, 1870 június 26-án ke
rült Münchenben színre a darab. A ki
rály és a mester tervei eleinte kicsinyes-
ségeken és a vezető bajor kÖrÖk maradi-
ságán törtek meg. A premieren nagy 
volt a siker. Siegmundot és Sieglindet a 
Vogl-házaspár játszotta. A zenekart 
Wüllner dirigálta, de aki nem Wagner
rel tanulmányozta át a partiturát, mint 
Richter János (1. ezt), s ezért sokszor 
tévedett a tempóban. Magyarország — 
ilyen nagyigényű művel szemben ter
mészetesen csakis Budapest, — a „Wal-
kür"-nek először csak I. felvonását hal
lotta, a pesti Vigadó kis termében, jel
mezek nélkül; Siegmund (tenor: La-
batt), Sieglinde (a magyar Ehnn Berta, 
1. ezt), Hunding (gr. Andrássy Géza 
apósa: Hablawetz, basszista), a bécsi 
udv, opera elsőrangú énekművészei tol
mácsolásában szólaltak meg, a zenekart 
nem kisebb művészek, mint Mottl Fé
lix (a későbbi nagy Wagner-dirigens) és 
dr. Paumgartner János 4 kezes zongora
játéka helyettesítette. A legmagasabbra 
fejlődött Wagner-zenéhez a közönség 
sokáig nem bírt fölemelkedni, (a „Nürn
bergi mesterdalnokok" még 1887 őszén 
is értetlen marad:) csak az erőskezű 
Mahler Gusztáv igazgató (utóbb a bécsi 
operának tíz éven át igazgatója, világ
hírű karnagy és zeneszerző) tudta a Ni-
belung-ciklus elejét magyar előadásban, 
a M. Kir. Operaházban bemutatni s a 
siker lassú útján elindítani. A trilógia 
előjátéka a „Rajna kincse", 1889 január 
26.-án ment; másnap következett a 
„Walkür" a következő szereposztásban: 
Hunding — Szendrői; Siegmund — 
Broulik; Sieglinde — Maleczkyné; 
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Brünnhilde — Szilágyi Arabella; Fricka 
— Fleiszig Mariska; Ortlinde — Csá-
nyiné; Helmwige — Györgyné; Wal-
traute — Kordin Mariska; Gerhilde — 
Neszveda Anna; Schwertleite — Iribeck 
Borbála; Siegrune ~ Handel Berta; 
Grimgerde — Henszier Helén; Ross-
weisse •— Eibenschütz Johanna. A dara
bot Csiky Gergely fordította, Alszeghy 

' Kálmán rendezte és Mahler Gusztáv ve
zényelte. A zenekart erre az estére egy 
méterrel lesülyesztették. Wagner lyrájá-
nak ellenáiihatatJan ereje a közönséget 
és a sajtót egyaránt rabul ejtette a pom
pás előadásban, mely Mahler Gusztáv ha
talmas energiájának érdeme. Az út 

, nyitva állott Siegfried és az Istenek al
konya előtt. A tetralógia még bemuta
tásra váró két részét azonban már nem 
taníthatta be Mahler, mert közben sze
mélyi okokból megvált az Operaháztól. 
Mahler Gusztáv egyike volt Wagner leg
lelkesebb híveinek, aki tervei előtt nem 
ismert akadályt, de a wagnerismust 
Össze tudta egyeztetni a magyar nemzeti 
művészettel, és bár nyelvünk mindvégig 
idegen maradt számára, mégis magyar 
együttest és magyar dalszínházat akart 
teremteni. Számára a wagneri művészet 
nem öncél, hanem csak eszköz volt a ha
zai művészet tökéletesbítésére. Ezért 
méltányolták nálunk hasonlíthatatlanul 
melegebben a német Mahler működését, 
mint a magyar Riehter János szereplé
sét. „A walkür" a M. Kir. Operaházban 
40 év alatt körülbelül 160 előadást ért 
meg. Érdemesnek tartjuk fölemlíteni, 
hogy Wagner „legnémetebb zenéje" a 
germán faj Ősi ellenfelének, a franciá
nak szövegével először nem Franciaor
szágban, hanem Belgiumban, a brüsszeli 
Théatre de la Monnaie színpadán szólalt 
meg: itt „A walkür*' bemutatója 1887 
márc 9.-én történt meg. A párizsi nagy 
opera sok évvel később követte, máig 
változatlanul legnagyobb sikerrel. 

(Kereszty István.) 

Walkür-lovak. Sokat kísérleteztek már 
e téren a tökéletes megoldással, de az 
mindmáig nem sikerült. A levegőben szá
guldó lovakat próbálták már vetítéssel, 
villamos motorral hajtott bábukkal és 
mozgó falovakkal jelezni. Ma egyszerű 

sima falovat futtatnak végig egy mere
dek kötél-pályán. 

Walter Rózsi, operaénekesnő, szoprán, 
zeneakadémiát végzett. 1920 december 
havában volt az első nyilvános fellépése 
a Belvárosi Színházban, a „Bandin 
György"-ben. 1921 szeptember 5.-én fel
lépett a Városi Színházban — „Tosca" 
címszerepében. — 1922 november 17.-én 
először énekelte a „Parasztbecsület"-
ben Santuzzát. Első férjétől, Bugovics 
kir. tanácsostól (a Zeneműv. Főiskola 
gondnokától) elválva, 1924 június 15-én 
h^asságra lépett Eadó Gézával, a La-
tin-Magyar Bank vezérigazgatójával. 
1925—26-ban Olaszországban tanult, 
Adeline Stehla asszon3mál, 1926 május 
28.-án fellépett a M. Kir. Operaházban, 
az „Aida" címszerepében, majd október 
19.-én Milanóban vendégszerepelt a 
Teatro dal Verme-ben, a „Pillangó kis-
asszony"-ban. 1928 május 22.-én először 
énekelte Salomé-t a M. Kir. Operaház
ban, majd Zandonai „Francesca da Ri-
mini"-jének címszerepét. 

Wántza Mihály (somkuti és perecseni) 
úttörő színész, sz. 1781 okt. 12.-én, Pe-
recsenben (Szilágy m.), megh. 1854 
körül, Miskolcon. Iskoláit Kolozsvárt 
járta. Előbb festÖ volt, majd felcsap 
színésznek, 1809-ben és átveszi Wesselé
nyi báró halála után Emyi Mihálytól az 
erdélyi színtársulat vezetését, melyet 
1814-ig Kolozsvárt vezetett. 1817-ben 
Kolozsvárt élt. Ezután lemond a színé
szetről és újra festő lett. Színművei: 
„Móses", dr.. 3 felv. 1818 márc. 14. Mis
kolc. „Zöld Marci", vj. 3 felv. 1830 febr. 
28. u. 0. „Orpheus és Eurydice", vj. 2 
felv. Zenéje Schmidt Jánostól. „Don Fer-
nando és Eugenda", szomj. 5 felv. Rozs
nyón. 1830 nov. 6. „Hunyady László ha
lála", szomorújáték 4 felv. (Kílényi Dá
viddal) Rozsnyón, 1830 nov. 27. „Álom", 
szomj.3 felv. Zen. Ellinger Jánostól. Kas
sán adták, 1837 ápr. 2. Nevét sok he
lyütt: Váncza, Vándza, Wandzá-nak 
írta. 

Weber Károly Mária báró, a világ 
egyik legnépszerűbb opera-remekének, 
„A bűvös vadász"-naic zeneköltője, sz. 

1 

— 455 -



V/ertheimer Elemér Wiberál József 

1786 dec. IS.-án, Oldenburg hercegség 
Eutin városkájában, megh. 1826 jun. 
5.-én, Londonban. Atyja katonatisztből 
lett érseki karnagy, majd színigazgató; 
a nagy tehetséget örökölt fiú eleinte 
Haydn Mihálynál tanult, s már 12 éves 
korában jelentek meg zeneművei; 17 
éves korában Bécsben (Meyerbeerrel 
együtt) a híres Vogler apát tanítványa 
lett, aki már egy év múlva karnagyul 
ajánlotta Boroszlóba. 1817 elején a szász 
kir. opera igazgatója lett Drezdában, de 
mesterműve („Freischütz"; Bűvös va
dász) Berlinben pillantotta meg a rival-
dát, 1821 jun. 18.-án — ez volt a népi es 
romantikus opecairány születésnapja. 
Előbb is írt operákat W., nagy híre volt 
mint zongoraművésznek is, (utóbb elsó'-
rangű zenei író lett, esztétikus), de ez
óta folyton ünnepelték és elhalmozták 
megbízatásokkal. Valósággal agyondol
gozta magát; Londonba betegen, elcsi
gázva ment „Oberon" c. operájának a 
Covent Gardenben betanítása végett, 
megérte a mű diadalát, de a sorvadás ott 
•érte utói. Tetemét 15 évvel később drez
dai utóda, Wagner Richárd — a legné-
metebb és legromantikusabb zeneszerző 
— hozatta haza. — Magyarországon, te-
k:intettel az akkori viszonyokra, elég ha
mar ismerték meg; „A bűvös vadász" 
Kind Frigyes-féle szövegét Pály Elek le
fordította és társulatával Kolozsvárott 
1825 márc. 19.-én mutatta be, 1827-ben 
pedig Szegeden (jun. 21.), Szabadkán 
(júl.), Pozsonyban (szept. 27.), Székes
fehérvárott (okt, 23.) és Pesten (dec. 
21.) Az 1837 aug. 22.-én megnyílt Nem
zeti Színház már 1838 júl. 28.-án mu
tat ta be; itt az örökszép mű 72 előadást 
ért meg; az 1884 szept. 27.-én megnyílt 
M. Kir. Operaház már 1885 jan. 22.-e 
óta játssza. — W, „Abu hasszán" c. víg
operája a Nemzeti Színházban 1882 jan. 
26.-án került színre. —• „Oberon"-t az 
Operaház 1914 jan. 29.-én Hevesi Sán
dor szövegfordításával mutatta be. (L. 
az 0 . betűben.) (Kereszty István.) 

Wertheimer Elemér, színigazgató, sz. 
1889-ben, Budapesten, ahol iskoláit is 
végezte. 1912-ben a Kristálypalota, 1919-
ben a Revü Színház, 1922 juI. 1-töl a 
margitszigeti Szigeti Színpad, 1923-ban 

az Apolló kabaré igazgatója. 1925 szept. 
15.-én kibérelte az Andrássy-úti Színhá
zat, ameljTiek azóta az igazgatója. 

Wesselényi Miklós (hadadi) báró, cs. 
kir. kamarás, KÖzép-Szolnok vm. főis
páni adminisztrátora, az erdélyi magyar 
színészet bőkezű támogatója, sz. 1750 
dec. 11.-én, Zsibón, megh. 1809 okt. 25.-
én, Kolozsvárott. 1794-ben az erdélyi szí
nészet biztosa, 1797-ben, az eladósodott 
színtársulat felszerelését megvásárolta 
és a társulat igazgatója lett. Elsősorban 
Debrecenbe küldte színészeit, innen 
Nagyváradra. Debrecenben 1798 aug. 
11.-én, Nagyváradon aug. 26.-án játszot
tak először a színészei: Kocsi Patkó János, 
Kontz József, Lángh Ádám János, Sehy 
Kemény Ferenc, Sáska János, Jancsó 
Pál, Medve György, Saághy Ferenc, Kó-
csiné, Lánghné, Kontzné. 1803 jun. 12. 
Marosvásárhelyen, szept. 6.-án Szege
den vannak a színészei első ízben. Va
gyont áldozott a nemzeti színművészet 
felvirágoztatásáért, sokat fáradozott 
azon, hogy a szinipályára tehetséggel 
bíró egyéneket felfedezzen, s azokat min
denkor készséggel támogatta. Méltán ne
vezzük őt a „színművészet atyjá"-nak. 
Eredeti színművei: „Attila", „Hyppiás 
és Hypparchus". — Fordításai: „Cod-
rus", „Kegulus". Ford. Collín József 
után. Bem. 1804 jun. S,9.-én, Marosvásár
helyen, 1805 okt, 8. Debrecenben, stb. 
Neje: Cserey Heléna, ő is lelkesen tá
mogatta a színészetet. (Erődi Jenő.) 

Weygand Tibor (wiegenau-i) daléne
kes, zeneszerző, sz. Alcsúton, Fejér m., 
1905 nov. 27.-én. Budapesten jár t isko
lába, majd a Zeneakadémiát végezte. 
1926 juI. 19.-én először szerepelt a Stú
dió előadásán és azóta külföldön is részt 
vesz a stúdiókban. Számos népszerű dalt 
komponált. Szerződtetett tagja volt a 
londoni Carlton-szinháznak, azután a 
budapesti Komédia Orfeumnál műkö
dött. 

Wiberál József, a Nemzeti Színház 
színpadi és világítási felügyelője, sz. 
1888 november 18.-án, Budapesten. Mű
szaki iskoláit Pesten és Bécsben végezte. 
Először a Magy. Kir. Operaházhoz, on-
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nan a Nemzeti Színházhoz nevezték ki. 
1918-ban világítási felügyelő, 1922-ben 
színpadi felügyelőnek léptették elö. Ta-
ílálmányai: 1. Ujrendszerű, ámyéknél-
köli világítás, 2. "Villamos puska (a szín
padon előforduló lövések biztosítására, 
villannyal történik a lövés, ez a találmá
nya 100%-ig biztonságot nyújt.) 3. A re
keszes menyezet- és rivalda-világítást 
tökéletesítette és az ő kezdeményezésére 
•először a Nemzeti Színháznál alkalmaz
ták teljes sikerrel. Azóta az összes mo
dem színházaknál követik ezt a világí
tási metódust. 

Widmár Erzsébet, világhírű kolora-
túraénekesnő, Nádayné nővére, sz. 1856 
okt. 24.-én. A Színi'lanoda végeztével 
Bécsben, Marchesi Matildnál tökéletesí
tette énektudását. Szerződést először a 
Népszínháznál kapott: 1876 ápr.havában 
lépett fel „A 3 csőrü kacsá"-ban; több
nyire Lecoq-operettek hősnőit alakí
totta: „Kis doktor", „Angot asszony 
leánya", „Cosiqui" (Blahánéval válta
kozva), „Pétaud király udvara" — az 
Delibes-nek kis remeke —, „Kis me
nyecske", amelyben 1877 okt. 9.-én bú
csúzott. Szűk volt ez a keret szép képes
ségeinek ; Milánóba ment, itteni sikerére 
1880-ban délamerikai opera-turnéra 
szerződött; főbb szerepei: Borgia Luo-
rezia (címszerep), Leonóra (Trouba-
dour), Gilda (Rigoletto), Margaréta 
(Faust), stb. — Montevideoban Carlos 
E. Bouton nejévé lett s a színpadtól visz-
szavonult. 

Wilt Mária, minden idők legnagyobb 
•énekesnőinek egyike, szoprán, sz. 1833 
Jan. 30.-án, Bécsben, megh. 1891 szept. 
:24.-én, u. o. Liebenthaler-leány volt, ha
talmas termetű bécsi szépség. Korán 
ment nőül Wilt Ferenc bécsi főmérnök
höz, kivel később meghasonlott. A zon
gorajátékban virtuóz lett; élsŐ énekta-

:nára,Kunt Károly, nem jósolt neki semmi 
jövőt, a tanulást abbahagyta; azután öt 
•éven át makacs mellbaj is kínozta W.-t. 
De mikor ezt kiheverte: hangja oly 
szépséggel s erővel és akkora terjede-
leniben csendült fel újra, hogy Herbeck 
János udv. operai karnagy biztatására 
íájból tanuláshoz fogott: Gánsbacher Jó

zsef tökéletes, nagy művésznővé képezte 
ki. Előbb hangversenyeken aratott sike
reket, 1865-ben Grazban, mint Donna 
Anna („Don Jüan") lépett színpadra. 
Nagy sikereinek tanúi lettek 1866 máj. 
1. óta London, Angol-, Francia- és Spa
nyolország, Amerika, novemb. Velence 
és Milano színpadai; a bécsi udv. opera 
1867-ben primadonnául szerződtette, s 
W. már 1869-ben a kamaraénekesnői cí
met nyerte. 1878-ban családja viszályko
dása miatt vált meg a bécsi operától, 
Lipcsében énekelt és igen sokat Buda
pesten: Nemzeti Színházunkban 1879 
szept. 16."án mint Norma mutatkozott 
be s noha szépsége már elhervadt és ter
mete túlfejlett: gyönj-örű hangjával, re
mek koloratúrájávai (a magas f'"-ig) és 
mély érzésével olyan diadalt aratott, 
mely méltó volt a nagy művésznő híré
hez és tíz éven át sűrűn vonzotta mindig 
a legnagyobb közönséget. A M. Kir. Ope
raházban 1885 óta 53-szor lépett fel, 
1889 febr. 28.-án búcsúzott tőlünk, mint 
Szilágyi Erzsébet (Hunyadi László), 
ugyanoly ragyogó művészettel, mint a 
minővel mindig gyönyörködött. Főbb 
szerepei voltak még: Melinda (Bánk 
bán), Sulamith (Sába királynője), Bor
gia Lucrezia (címszerep), Alice (Ördög 
Róbert), Berta (A próféta), Valentiné 
(A hugenották), Leonóra (A trouba-
dour), Aida (címszerep). De filharmó-
liaí hangversenyeinken Ophélíát, Izoldát, 
Brünnhildát is énekelte. — A nagy mű
vésznő Operánk tiszteletbeli tagja lett. 
Halála tragikus volt: végzetes Öregkori 
szerelmében levetette magát a negyedik 
emeletről.. . Végrendeletében 5000 fo
rintot hagyományozott a Nemzeti Szín
ház és a M. Kir. Operaház nyugdíjinté
zetének. (Kereszty István.) 

Wirth Sári, színésznő, sz. 1897-ben, 
Besztercebányán. Iskoláit Budapesten 
járta, majd Rákosi Szidi sziniiskolájátv 
végezte. Működött Szegeden, Szabad
kán, Debrecenben, majd a Belvárosi 
Színház tagja is volt. A naiva szerepkör
ben szép sikerei voltak. 

Wister Ernő, a Vígszínház adminiszt
ratív igazgatója, sz. 1872-ben, Váguj-
helyen, — megh. 1929 szept, havában. 
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Wlassics Gyula Wodianer Albert 
1 

Budapesten. A váguj helyi négyosztályú 
reáliskola elvégzése után a budapesti 
Kereskedelmi akadémiát látogatta és az 
egyetemen államszámviteli államvizsgát 
tett. Tanulmányainak befejezése után 
öt évig a Váguj helyi Hitelbank titkára 
és innen szerződtette a Vígszínház, 1896-
ban, könyvelőnek. 1899 áprilisában a 
színház gazdasági főnöke, 1925-ben pe
dig adminisztratív igazgatója. A szín
ház iránti rajongó szeretete, egyenes, 
puritán jelleme megbecsülhetetlen érté
ket jelentett a színészetnek. Gazdasági 
tevácenységének, ügyes pénzügyi szak
értelmének köszönhető, hogy a színját
szás tradícióit őrző Vígszínházát a leg
nehezebb időkben sem érte semmiféle 
anyagi megrázkódtatás. Lelkes barátja, 
atyai jóakarója volt a színészeknek és 
bár a direkció érdekeit képviselte, tu
dott áldozatot hozni, anyagi előnyt ki
vívni a színészek számára is. 

(Zólyomi Jenő.) 

Wlassics Gyula dr. báró ifj., h. állam
titkár és író, Wlassics Gyula báró ny, 
miniszter, a közigazgatási bíróság és a 
felsőház elnökének fia, a Nemzeti Szín
ház Nyugdíjintézetének elnöke, a M. 
Kir. Operaház nyugdíjintézete kormány
zó-választmányának tagja, az Orsz. Szi-
nészegyesület dísztagja, sz. 1884 no
vember 19-én, Budapesten. Jogi tanul
mányait a budapesti m. kir. Pázmány 
Péter tudományegyetemen végezte s na
gyobb külföldi tanulmányút után 1908-
ban a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium szolgálatába lépett. Itt 
rövidesen a művészeti ügyosztályba ke
rül s a színművészeti ügyek előadója 
lesz. Ebben a minőségben gr. Festetics 
Andor nyugdíjba vonulása után, 1913-
ban, a vidéki színészet orsz. felügyelő
jévé nevezik ki. Ez állásban nagyvonalú 
műveltsége, megnyerő modora és a szín-
ügyekben való nagy jártassága folytán 
hamarosan nagy népszerűségre tes& 
szert s a vidéki színészet az ö működése 
alatt, mellyel a Festetics kezdette reor
ganizálást eredményesen folytatta, leg

szebb időszakát élte. 1918-ban min. osz
tálytanácsosként visszatér a miniszté
rium művészeti ügyosztályába, hogy 
szerzett tapasztalatait, mint az ügyosz
tály h. főnöke, értékesítse. A forradal
mak után a szocializált színházak biztos
ságát líquidálja, 1920-ban miniszteri ta
nácsossá lép elő s még ez évben kineve
zik az állami színházak kormánybiztosá
vá, 1922-ben pedig főigazgatójává. Az 
állami színházak igazgatását a legnehe
zebb gazdasági viszonyok közepette vette-
át s annak dacára, hogy pénzünk értéke 
épen működése idején napról-napra zu
hant, ez intézmények kulturális integ
ritását mindezek dacára átmentette a 
konszolidáció számára. 1925-ben mint: 
h. államtitkár ismét visszatér a minisz
tériumba, amikor is a Tankönyvügyi 
Bízottság elnökévé nevezik ki, mely mi
nőségben az új tantervekhez alkalma
zott tankönyvek előkészítését irányítja. 
1923 márc. 23-án a Szinészegyesület 
dísztagjává választotta. 1928-ban az Orsz. 
Közoktatásügyi Tanács tagjává nevezik 
ki, igazgatósági tagja ezenkívül a P. E . 
N. Clubnak is, tagja a Szellemi Együtt
működés magyar bizottságának. Mint a 
külföldi irodalmi kapcsolatok kultusz-
minisztériumi előadója, tevékeny részt 
vesz a magyar irodalom külföldi megís-
snertetésének munkájában. Mint iró az 
irodalom több ágában jelentős síkereket, 
éi-t el, önállóan megjelent művei: „Füst", 
színmű, (a Nemzeti Színházban szinre-
került 1907), „Az én gályám", (költemé
nyek, 1911), „Medúza", színmű (a Nem
zeti Színházban színrekerült 1913),-
„Háború és színház", (tanulmány, 1915), 
,,A hatósági művészetápolás feladatai",, 
(tanulmány, 1917), „A vörös szalon", 
(regény, 1918), „Régi fiók", (költemé
nyek, 1927.) 

Wodianer Albert báró, sz. 1818 aug. 
13-án, Szegeden, — megh. 1898 jun. 17-
én, Budapesten. — 1890 jan. havában 
100 frtot adományozott az Orsz. Szinész
egyesület palotájára. — Végrendeleté
ben a Nemzeti Színház nyugdíjintézete 
részére 2000 frtot hagyott. 
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Záborszky Ilona -Zadravecz István 

Záborszky Ilona, énekesnő, koloratúra-
és drámai szoprán, az Orsz. Zeneakadé
mián Passy-Comet Adél és Maleczkyné 
tanítványa, utóbb Bécsben Gutheil-Scho-
der kamaraénekesnönél is tanult. 1910-
ben férjhez ment dr, Záborszky IstváTi 
föoi-vos, egészs. tan.-hoz. 1912-ben a M. 
Kir. Operaház tagja lett, 1913-ban Am
sterdamban mint Donna Annát („Don 
Jüan") ünnepelték. Képességeinek ékes-
szóló kritikája szerepköre: Szilágyi Er
zsébet („Hunyadi László"), Melinda 
(„Bánk bán"), Sulamith („Sába király
nője"), hesseni Amália („Nemo"), az 
Éj Királynője („Varázsfuvola"), Senta 
(„Bolygó hollandi"), Erzsébet („Tann-
háuser"), Elsa („Lohengrin"), Brünn-
hilde („Siegfried"), Ariadné (címsze
rep), Leonóra („Troubadour"), Amelia 
(„Álarcosbál"), Aida (címszerep), San-
tuzza („Parasztbecsület") stb. 

Zacconi (zakkóni) Ermete, az olasz 
verisztikus színpadi irányzat legjellegze
tesebb képviselője, egyben az olaszok 
és korunk egyik legkiválóbb és legkie
melkedőbb színésze, sz. 1857-ben, Monte-
chio-ban, Olaszország. Társulatával 
európai körutj án ismételten j átszőtt 
Budapesten, így többek között 1898 de
cemberben és 1907 novemberben, a "̂ Víg
színházban és vendégjátéka erős hatást 
gyakorolt a mi színészeinkre is. Hatá
sosabb szerepei voltak: „Kean", „Os-
wald", (Kisértetek), Kusofkin Vaszili 
(Kegyelemkenyéren), stb. Több magyar 
darabot is tűzött műsorára és ismertetett 
meg az olasz közönséggel. 

Zacharíásné Kallós Ilona, szinmüírónő 
(Lásd: pótlásnál. Kantomé Kallós 
Hona). 

Zádor Dezső, operaénekes, zeneakadé
miát végzett. 1903-ban a prágai német 
színház tagja volt. Ez év máj. 12-én 
mint vendég fellépett a M. Kir. Opera
házban, a „Rígoletto" címszerepében. 
Aug. havában a müncheni opera tagjai 
sorába szerződtették. 1906 ápr. havától 
pedig a berlini Komisehe Opemál műkö
dött. 1913 febr. 18-án mint vendéget a 
Népoperában láttuk viszont, ekkor a 
„Faust" ,Mefisztó-ját énekelte. Ezután 
a drezdai udvari opera tagja lett. 1917-
ben Hamburgba szerződött, majd 1918 
ápr. havában kinevezték a M. Kir. Ope
raház főrendezőjévé ós mint magánéne
kes is közreműködött. Az intézetnél első 
rendezése a „Nürnbergi mesterdalno
kok" volt, melyben mint Hans Sachs be 
is mutatkozott. (1918 V. 4.) Ez év dec. 
havában az intézet igazgatójává nevez
ték ki, de nemsokára megvált. — 1929 
ápr. havában a berlini Bühnen Klub al
elnökévé választotta meg. Mint a berlin-
charlottenburgi Stadisehe Oper nagyra
becsült tagja halt meg, 1931 ápr. 27.-én. 

Zádor Jenő, zeneszerző, sz. 1894-ben, 
Pécsett, ahol iskoláit is végezte. Lipcsé
ben Max Reger tanítványa volt, a dok
torátust Westfaliában szerezte meg, 
utána Bécsben a Neues Wiener Konser-
vatorium zeneelméleti professzora lett. 
„Diana" c. zenedrámáját bem. 1923^ 
dec. 22. M. Kir. Operaház. (Szöv. irta: 
Mohácsi Jenő.) — „A holtak-szigete" 1 
fv. lírai dalmű, szöv. Zverenz K. György^ 
ford. Lányi Viktor; u. o. 1928 márc. 29. 
és azóta Németországban is. 

Zadravecz István, tábori püspök. Szer
zetes korában és fiatalabb éveiben ia 
nagy rajongója volt a színpadi irodalom-
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'Zágon István Zalaegerszegi színészet 

nak. Ennek a szinpadszeretetnek volt 
gyümölcse a „Kapisztrán", című törté
nelmi színműve, amelyet először Gyön
gyösön mutattak be. A Fővárosi Nyári 
Színház 1921 október 6-án játszotta ezt 
a darabot, a sajtó és a közönség egyhan
gú elismerése mellett. 

Zágon István, író sz. 1893-ban, Tisza-
szöllősön, (Heves m.). Középiskoláit 
Zentán, a műegyetemet Pesten végezte. 
Első színpadi műve: „Jack", kom. 3 f, 
Bem. Szegeden, 1918-ban. 1921-ben ve
zetője az Andrássy-uti Színháznak. I t t 
ierülnek színre kupiéi, egyfelvonásosai: 
„Vélemény dógába", „Kigyütt az igaz
ság", „Tavasz", „A Káldy-pipa", „Sak-
matt" stb. Fordításai és átdolgozásai kö
zül megemlítésre méltók: „A kék ma-
2Ur", operett, (Steín, Jenbach—Lehár,) 
„A rózsalány", Vernenil-Caryll, szintén 
-operett), „Csattan a csók", Barde-Yvain, 
(operett), továbbá: „Darázsfészek", (A. 
I>uer-Miller és Kóbert Milton), „Agg
legény-apa", (E. Childs Carpenter), 
„Fruska", (Barry Conners), „A család 
esze" (Lawrence Johnson), bem. Belvá
rosi Színház, 1931. jan. 10. — Eredeti 
Mromfelvonásosai: „Marika", (1925. 
Budapest, Renaissance Színház), ugyan
ez szinrekerült a Burgtheater előadásá
ban Bécsben, továbbá Olaszországban, 
Hollandiában, Svájcban és Spanyolor
szágban. „Szegény leányt nem lehet el
venni" (Budapest, Belvárosi Színház, 
1928), ugyanez szinrekerült Hollandiá
ban, Bécsben, Hamburgban, Berlinben 
és Newj'-orkban. 1928 november óta a 
„Nemzeti Újság" munkatársa, ahol kar-
•colatokat és színikritikákat ir. Ugyanott 
jelent meg két regénye: „Rózsakirálynő" 
és „Timár Böske hozománya". — Neje: 
Verő Márta, volt színésznő, (L..o.) 

Zágrábi magyar színészet. (Lásd; Ma
gyar színészet külföldön.) 

Zahler Erzsébet, színésznő, sz. 1901. 
dec. 1-én, Budapesten. 1924-ben végezte 
íi Színművészeti Akadémiát. 1924 szept. 
1-től a Teréz-^köruti Színpad tagja. 

Zahler Magda, táncosnő, sz. 1905-ben, 
Budapesten. Színpadra lépett: 1920-ban. 

Pallay Anna táncakadémiáját végezte. 
1924-ben a Royal Orfeum tagja. 

Zajonghy Elemér, tenorénekes, sz. 
1845 dec. 28-án, Mohácson, — megh. 
1899 márc. 6-án, Nagykikíndán. Atyja 
Brummer, tekintélyes kereskedő volt, s 
fiát is ennek szánta. De Z. a gimnáziu
mot végezve, otthagyta a boltot, ügyvéd
nél, majd jegyzőnél dolgozott, végre 
1867-ben Szigeti Imre társulatának tag
ja lett. 1874 máj. 9-én már fényes ope
rai szerepben mutatkozott be, Kolozs
várott, mint Lyonéi („Mártha"), 1876 
márc. a budapesti Nemzeti Színház szer
ződtette. Játékoperákban szépen megáll
ta a helyét; majd a Népszínház segéd-
tenoristája lett, de 1880 nyarán visz-

. szatért Kolozsvárra, csak egy-egy nyári 
évadban láttuk a Budai Színkörben. Az 
egész ország ismerte és kedvelte: volt 
Aradi Gerő, Mosonyí Károly (1883-4), 
Tóth Béla (1885), Dombay Mihály 
(1889), társulatánál; 1890-ben maga is 
igazgató lett. De 1894-ben Rakodczay 
Pálhoz szerződött, utóbb Deák Pétei-hez. 
Halmay Imre társulata adta meg a vég
tisztességet az elég korán elköltözött mű
vésznek. — Első neje: Lucsák Jozefín 
volt, 1878 aug. óta; második neje Pethő 
Júlia, sz. 1856 márc. 3-án, Debrecenben s 
már 1872-ben lépett színpadra; 1909 óta 
nyugdíjas. Z. fia, szintén Elemér, te
norista, már 30 éves pályáját jubilálta. 
1911-ben Komjáthy János társulatánál 
volt. 

Zala Karola, színésznő, sz. 1879-ben, 
Nagyváradon. A Szinia:kadémiát végezte, 
1907-ben. 1907 október 1-töl a Magyar 
Színház tagja. FÖbb szerepei: özv. Tassy 
Lászlóné (Párizsi divat), Lina (Olyra-
pia), Szultanovné (Hotel Imperial), 
Gertrúd (Hamlet), stb. Egyike a leg
szerényebb és a legértékesebb epízódszi-
nésznőinknek, az elért sikereivel az is
mertebb művészek sorába lépett. 

Zalaegerszegi színészet. Zalaegersze
gen a 30-as években Déryné is műkö
dött. 1839 aug. havában itt járt színé
szek: Balogh és neje,_Bács, Farkasné, 
stb. A „Honművész" tudósítása szerint 
a szinteremben pipáztak. (Lásd: 1839. 
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Zápor Zátony Kálmán: 

69. szám.) 1840 jan. 14-én Munkácsy 
Pál volt itt igazgató. (Tagok névsorát 
lásd: „Keszthelyi színészet" címszó 
alatt, 11. kötet, 418. old. — II. hasábban.) 
1845 jun. havában Pázmán Mihály járt 
Zalaegerszegen, („Életképek", 1845. I. 
kötet. 810 old.) majd a kiváló Latabár-
féle társulat is kap játszási engedélyt, 
aki 1853 jun. 4-én vonult be. Ismertebb 
tagjai voltak: Gyulai, Berzsenyi Károly, 
Benedek, Csercser Natália, Prielle Cor-
nélia, Felekyné, stb. — 1859 ápr. havá
ban Szuper Károly, 1860 jun. havában 
Köszeghy-Balog-féle társulat játszik i t t ; 
e társulatok az „Arany bárány"-ven-
déglŐben állították fel a színpadot. 1865 
szept. Miklóssy Gyula, 1882 jul. 8. if j . 
Bokor József, 1883 aug. Jakab Lajos, 
1884 aug. Aradi Gerö, 1885-máj. 2. új
ra Miklóssy Gyula az igazgató, stb. — 
A színtársulatokat 1931-ben 1000-1200 
P. értékű szinház-jegy megvételével tá
mogatják, e jegyeket a tanuló és levente-
ifjúság közt osztják szét. — Ujabban itt 
jár t igazgatók: Micsey F. György, Szál
kai Lajos, Alapi Nándor, Kadó Béla, 
Szentiványi Béla. (ErŐdi Jenő.) 

Zápor. A zápor a fővárosi színpadokon 
valóságos zápor. A zsínórpadlás ugyanis 
köröskörül már tüzrendészeti szempont
ból is záporkészülékkel van ellátva, te
hát ugyanezt a készüléket lehet felhasz
nálni arra az esetre, ha a színpadon zá
poresőre van szükség. Vidéken a legré
gibb időktől fogva drótszitában borsót 
vagy kukoricát hömpölygettek és ez a 
müvelet a színpadon kívüli esőt jelezte. 
A zápor-készülék feltalálója Stehle Ká
roly udvari tanácsos, a müncheni udvari 
színházak intendánsí hivatal-főnöke, sz. 
1835-ben, megh. 1912 okt. havában, 
Münchenben. 

Záporpróba. A fővárosi színházak 
évadzárás idején előadás után a közön
ség szemeláttára záporpróbát tartanak. 
Ilyenkor megnyitják az Összes záporké
szülékeket és hatalmas záporeső indul 
meg a színpadon. Van rá azonban eset, 
hogy a látványosságtól kirekesztik a kö
zönséget. . 

Zárcsattanás. A „zárcsattanás" szí
nészi kifejezés. A próbákon amikor még 

nincsenek meg a kellékek és díszletfel
szerelések, az ügyelő a színre hangosan_ 
bekiáltja, hogy: „zárcsattanás", ~ persze 
akkor, ha valamely ajtót zárni kell, szer
zői utasítás szerint. A későbbi, komo
lyabb jellegű próbákon természetesen, 
már meg van az illető ajtón a zár s ilyen
kor a csattanást csakugyan hallani kell.. 

Zárójelenet. A felvonás utolsó jele^ 
nete, mely a cselekményt befejezi. 

Zárt díszlet. Régebben a Nemzeti Szin-
házban-ép ugy, mint egyebütt — a zárt; 
diszletet még nem ismerték. 1862 nov., 
közepén használtak itt első ízben Z-t, a 
„Fehér hajszál" c. 1 felvonásos uj elő
adásán. (Lásd: „Hölgyfutár", 1862 X I . 
17.) 

Zárt főpróba, azon próba neve, ame
lyen csak az arra illetékesek vannak 
meghíva. Ha a nagyközönség is részt, 
vesz egy főpróbán, akkor nyilvános a 
főpróba. (L. o.) 

Zártszék. A pesti régi német színház
ban az előkelőségek székeit kulccsal le
hetett lecsukni, hogy senki le ne ereszt
hesse, csak maga a tulajdonosa. Ezért. 
„Sperrsitz"-nek hívták a helyet, melyet 
később Murányi Zsigmond úttörő szí
nész felesége: Lefébre Teréz „zártszék"-
re keresztelt el. Később már magyarosan 
„zsöllyé"-nek, vagy „földszinti ülőhely"-
nek nevezték. Mondták úgyis, hogy: 
„zárthely", „numerízált szék", „elre
kesztett szék" és „töltött szék". — (A Z. 
egyébként az utolsó sorokban van elhe
lyezve.) 

Zátony Kálmán, színész, sz. 1886 márc-
3-án, Budapesten, Középiskolai tanul
mányai után színészakadémiára iratko
zott, 1907-ben nyert oklevelet. 1910-ben 
Krecsányi Ignác színigazgató szerződ
tette, fellépett Temesvárott, Pozsony
ban, Miskolcon. 1912-ben Szegeden ta
láljuk, ahonnan ez év szept. 1-én a Víg
színház együttesének lett tagja, ahol fel
tűnő sikert aratott a„TündérIakí lányok" 
Pázmán Sándor szerepében. 1914-ben 
egy francia fürdőhelyen érte a világhá
ború kitörése, erre Párizsban feltartóz
tatták és internálták, azonban sikerült. 
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Závodszky Zoltán Zenedráma 

megszöknie. Hazatérve harctérre került, 
majd orosz fogságba jutott. 1920 aug, 
14-én ismét fellépett a Vígszínházban, 
1925 szeptember 1. óta a Magyar Szín
ház tagja volt. 

Závodszky Zoltán, operaénekes, hős
tenor, sz. 1892 jul. 18.-án, Bátorkeszin 
(Esztergom m.), unokaöccse Komjáthy-
né Závodszky Teréznek (1. ezt). A Zene-
múv. Főiskola végeztével a M. Kir. Ope
raház szerződtette. Itt főbb szerepei: 
Talabér (A vajda tornya), Erik (A boly
gó hollandi), Tannháuser (címszerep), 
Tristan (címsz.); s ö az első magyar 
„Tristan" és az első magyar 
tenor, aki a „Nibelung gyürűjé"-nek 
mind a 4 vezető szerepét énekelte: volt 
Loge (Rajna kincse), Siegmund (A wal-
kür), Siegfried címsz. és Az istenek al
konya. 

Zboray Miklós dr., ügyvéd, az Orszá
gos Szinészegyestilel ügyésze, sz. 1866 
aug. 30-án, Gyulafehérvárott. Mint gya
korló ügyvéd működik és a háború előtt 
élénk részt vett a politikai életben, ve-
zetötagja volt a néppártnak és több cik
luson át képviselte a marcali-i kertiletet 
az országyűlésen. 20 év óta ügyésze a 
Szinészegyesületnek és mint a fegyelmi 
berendezkedések és bonyolult nyugdíj
szervezet alapos ismerője, a színészet 
iránt táplált lelkes szeretetével értékes 
szolgálatokat tett a Szinészegyesületnek. 

Zempléni P. Gyula, hírlapíró, műfor
dító és kritikus, sz. 1856 jul. 28.-án, 
Tállyán, Zemplén m., megh. 1902 jun. 
•6.-án, Budapesten. Tanulmányait Kassán 
végezte. Több nagysikerű külföldi új
donságot ültetett át zamatos magyar
sággal színpadjaink számára. Ismerteb
bek: „Arthur kalandjai", boh- 3 felv. 
Ir ta: Alfréd Duru és Henri Chivot. Bem. 
1897 márc. 2. Vígszínház. ,̂ A bilincs", 
szinraü 3 felv. Irta: Paul Hervieu. Bem. 
1897 nov. 20. Nemzeti Színház. „A háló
kocsik ellenőre", vj. 3 felv. Alexander 
Bisson, Bem. 1898 jun. 3. Vígszínház. 
„Fehér csirke", operett 4 felv. Ir ta: 
Maurice Hennequin és Antony Mai^. 
Zen. szera. Victor Eoger. Bem. 1899 ápr. 
28. Népszínház. (Társfordító: Makaí 

Emil.) „A törökök", vígoperett 2 felv. 
Irta: H. Crémieux és Ad. Janié. Zen. 
szerz. Hervé. Bem. 1901 aug. 23. Város
ligeti Színkör. — Neje: Elek Irma, írónő. 
Szinműfordítása. „Riquette". Boh. 3 
felv. írták Maurice Hennequin és Pierre 
Veber. Bem. 1906 szept. 7. Vígszínház. 

Zeneakadémia. Az „akadémia" görög 
szó, eredetileg tudományos tárgyalások, 
vitatkozások helyét (Akadémosz kertjét 
az ókori Athénben) jelentette; a 19. szá
zad első felében külföldi példák nyomán 
„zenei akadémiának" azt nevezték, amit 
ma „hangverseny" szavunk jelent. De 
német hatás alatt már majdnem száz év 
óta a főiskolákat nevezzük (erdészeti, 
jog-, stb.) akadémiáknak, ahova tehát 
csak középiskolai tudással lehet feljutni. 
Az 1875-ben megnyílt Orsz. M. Kir. Ze
neakadémia is a zongora- és a hegedű
játékban jelentékeny tudást követelt a 
felvételre j elentkező növendékektől; 
épen csak az énektanítást kezdte elemei
nél. Félszázados jubileuma óta neve 
többé nem akadémia, hanem Zeneművé
szeti Főiskola; sokrétű tagozódásában 
nemcsak a zeneelmélet, hanem minden
nemű hangszer játszásának s természe
tesen az éneknek is, tanítását a kezdet
től a legmagasabb fokig viszi. 

(Kereszty István.) 

Zenedráma: hibásan képzett s ma már 
alig is használt szó (zenének drámája? 
zenéből dránía ? zenét drámázni — 
képtelenség); a németben helyes „Mu-
sikdrama" kifejezésnek szolgai for
dítása: a zenésdrámát, a megzenésített 
színművet jelenti. Ellentétben az operá-
val» mely szintén színpadi mű, de sok
szor silány szövegével szemben a zene 
szépsége az uralkodó eleme: a zenés
drámában a szöveg és a zene egyenlÖjo-
gúak, egyformán fontosak, egyik sem 
akar értékesebb lenni a másiknál. Ezt 
ugyan már az opera megteremtői is 
(Peri, Monteverdi, stb.) így akarták, de 
az opera műfaja elfajult, azaz első sor
ban a zenéjével uralkodó műfajjá lett; 
Gluck (1. ezt) reformálni, azaz vissza
vezetni próbálta: a szöveg és a zene 
egyenértékűvé tételére, de csak kevés 
követője akadt. Wagner Híchard (1. ezt). 
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Zenei dráma Zerkovitz Béla 

„Oper und Dráma" c. könyvében ugyan-
ily irányban emelte fel hatalmas szavát, 
jnég hatásosabb volt azonban elméleté
nek gyakorlati megvalósítása: az 1860-
as évek óta írt művei, amelyeket már 
nem is operának, hanem „Musikdrama"-
nak nevezett. Az 1844-ben írt „Tannháu-
ser" jelzése eredetileg „romantikus 
opera" volt; az 1860-as párizsi átdolgo
zását már „cselekmény"-nek (Handlung) 
nevezi, amely a görög „dráma" szónak 
hü fordítása. (Kereszty István.) 

Zenei dráma; helytelen kifejezés a 
zenésdráma helyett. 

Zenésdráma: az a megzenésített szín
padi mű, amelyben a zene folyton szól, 
még pedig nem azért, hogy a maga szép
ségével jelentéktelenné zsugorítsa a szö
veget — amint ez a legtöbb operában 
történik —, hanem arra való a zene ki
fejező ereje, hogy a szövegül szolgáló 
drámának az érzésvilágunkra hatását 
fokozza — a szöveg szépségével páro
sítsa a maga szépségét. Remek példái: 
„A walkür", „Tristan és Isolde" stb. A 
„zenésdráma" szó a Wagner Richárd 
(1. ezt) által először használt „Musik-
drama" jellemző kifejezésnek egyedüli 
helyes fordítása. (Régebbi, nyelvtanilag 
hibás fordítás: „zenedráma"; 1. ezt.) 

(Kereszty István.) 

Zenés játék. Ujabban így is nevezik 
az operát. Ily néven jelent meg a „Ró
zsalovag" (L. 0.) c. opera jelzése szinla-
pon is. 

Zenejavitő:a zenekar próbája^az olyan, 
amelyen a karmester a próbákon eddig 
tapasztalt zenei hibákat a színpadi sze
mélyzet jelenete nélkül kijavítja. 

Zentai színészet. Zentán, ebben a ked
ves bácskai városban mindig meleg ott
hont talált a magyar színészet. 1833 
december havában Kilényi Dávid szín
társulata jött Szabadkáról jó tagokkal, 
1864^65-ben Sípos Kárdy társulata 
fordult meg többízben Z.-n, akinek tár
sulatánál Kölesi Lujza (Blaháné) is tag
ként működött itt. 1868-ban Szuper Ká
roly társulata játszik a városház termé

ben. 1877 okt.—dec.-ben Jakabffy Gá
bor színészei játszanak. 1882-ben Mik-
lóssy Gyula, majd Aradi Gerő, 1884-ben 
Balassa Károly, később Pesti Ihász La
jos, 1885-ben Gáspár JenŐ társulata ját
szik Z.-n. 1886-ban Roth Nándor járás-
bíró mozgalmat indít egy szinügyet 
gyámolító egyesület alakítására. 1900-
ban ismét Pesti Ihász Lajos az igazgató. 
Ez időben az Eugen-szálló nagytermé
ben tartják az előadásokat. 1903 dec. 
19.-én Kunhegyi Miklós igazgató nyitja 
meg az új színházat, Orbán Károly pro
lógusával és a „Katalin" c. operettel. 
Ezután a Délvidéki szinikerülethez tar
tozott a város és annak megválasztott 
igazgatói látogatták. Utóbb, 1909-ben, 
Nádassy József, 1910 és 1911-ben Hid-
véghy Ernő, 1912-ben Könyves Jenő 
staggionéja, 1913-ban Krémer Sándor, 
1915-ben és 1917-ben Miklóssy Gábor 
színtársulata játszott Z.-n. 

(Erődi Jenő.) 

Zerkovitz Béla, zeneszerző, sz. 1882 
jul. 11.-én, Budapesten. Építészmérnök, 
de zenei tehetsége, dailamalkotó ereje 
mind jobban kitört, kupiéi (sokszor sa
ját szövegével) csakhamar az egész nagy 
közönséget meghódították, a tengeren 
túlra is jutott „Hulió falevél" (1914) 
komponistája „a pesti nép muzsikusa 
lett." 1918-tól a Royal Orfeum igazga
tója volt, itt „Aranymadár" és „Hattyú
lovag" c. kis operettjeivel aratott nagy 
sikereket; 1923-ban visszalépett az igaz
gatástól, de — miután az 1925—6-iki 
évadban a Városi Színház művészeti 
igazgatója volt —1926 öszétÖI 1930 nya
ráig ismét a Royal Orfeum igazgatói 
székében ült. Színpadi müvei: „Arany
eső", operett 3 felv. Szövegét irta Béldi 
Izor, verseit Mérei Adolf. Bem. 1913 
febr. 21. Népopera. „Gyerünk csak!" 
látványos nagy revü; szöv. ugyanúgy; a 
zenét részben Barna Izsó szerzetté. B&ra. 
1913 máj. 24. u. o. „Katonadolog", ope
rett 3 felv. Szöv. ugyanúgy. Bem. 1913 
okt. 25. u. 0. „Die Wundermühle", ope
rett 3 felv. Szöv. Buchbinder György. 
Bem. 1914 márc. 24. Bécs, Josephstad-
ter Theater. „Das Pinanzgenie", operett. 
Bem. 1915 okt. 29. Bécs, Apolló Theater. 
„Százszorszép", operett 3 felv. Szöv. 
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Zezz Anna Zichy Géza-

Faragó Jenő. Bem. 1919 nov. 28. Városi 
Színház. „Árvácska", operett 3 felv. 
SzÖv. Bús Fekete László, verseit Kulinyi 
Ernő, Bem. 1924 jul. 1. a Budai Színkör; 
1924 szept. 13.-án a Király Színház is 
műsorába illesztette. „Postás Katica", 
operett 3 felv. SzÖv. Bús Fekete, verseit 
Kulinyi Ernő irta. Bem. 1925 jun. 24. Bu
dai Színkör. „Csuda Mihály szerencséje", 
énekes bohózat 3 felv. SzÖv. írta: Bús 
Fekete; verseit Kulinyi Ernő. Bem. 1926 
máj. 22. Magyar Színház. „A csókos asz-
szony", operett 3 felv. Szövegét írta: Szi
lágyi László. -Bem. 1926 febr. 27. Városi 
Színház. „Muzsikus Ferkó", operett 8 f. 
SzÖv. írta: Szilágyi László. Bem. 1926 
jun. 18. Budai Színkör; 50-ik előadása: 
aug. 6.-án volt. „A legkisebbik Horváth
iány", operett 3 felv. Szöv, irta: Szilá
gyi László, Bem. 1927 máj. 21. Király 
Színház. „Eltörött a hegedűm", operett 
3 felv. Szöv. irta: Szilágyi László. Bem. 
1928 nov. 3. U, o. — 50-edszer: dec. 6. 

Zezz Anna, híres német énekesnő, sz. 
1822-ben. A bécsi Karnthnerthor szín
háznak tagja volt a 40-es években. Leg
jobb szerepe volt a „Varázsfuvolá"-ban 
az Éj királynője. Flotow neki írta a„Már-
tha" címszerepét. 1849-ben Londonban a 
magyar emigránsok javára énekelt s e 
miatt a bécsi operától egyszerűen min
den kárpótlás nélkül elbocsátották. Azó
ta nem is lépett színpadra, csak koncer
teken énekelt. A 60-as években egészen 
visszavonult. Megh. Karlsruheban, 1881 
június havában. — (Lásd: „Pesti Hír
lap", 1881 VL 20.) 

Ziccer-szerep, a. m. biztos hatású sze
rep. (Német: „sitzen"-szóból formálták 
át az uj kor színészei.) 

Zichy Antal, író, a Kisfaludy Társaság 
és a Magyar T. Akadémia tagja, sz. 
1823 nov, 7-én, Zalán, Somogy m., megh. 
1898 máj. 19-én, Budapesten. A jogot 
a pesti egyetemen elvégezve, Mosón vár
megye aljegyzője és tiszti ügyésze lett 
és ez időben kezdte meg irodalmi műkö
dését. Tagja volt a M. T. Akadémia Te
leki-pályázat drámabiráló-bizottságának, 
1870-ben, Radnótfáy intendáns halála 
xitán,a Nemzeti Színházhoz ideiglenes in

tendánssá nevezték ki. Vezetésével bizo
nyos arisztokrata-körök elégedetlenek 
voltak és ezt tüntetőleg ki is mutatták.. 
Eántotta ez az ellenszenv s hogy nem 
véglegesítik állásában — a mit bizalmat
ságnak tekintett —, ezért jun. l~én le
mondott. Színművei: „Stuart Mária",. 
(1865), „Cromvell", (1867), (Teleki-
díjat nyert.) „Strafford" (1872.) — 
Fordítása: „Bölcs Náthán", dr. költe
mény 6 felv. Irta: Lessing. (1878)* 

Zichy Géza gr, (vedrődi), költő és ze
neszerző, sz. 1849 jul. 3-án, Sztárán^ 
(Zemplén vm.), megh. 1924 jan. IS-én^ 
Budapesten. Gimnáziumot és jogot vég
zett Nagyszombatban és Pozsonyban, i t t 
a híres Mayrberger Károlynál tanult 
zongorázni. 15. évében vadászat közben 
puskája elsült, jobb karját érve keresz-
tülfurta.hogy le kellett vágni;bámulatos 
akaraterővel arra nevelte magát, hogy 
balkarjával is mindent tudott végezni; 
nemcsak elsőrangú zongoraművész volt 
(Liszt Ferenc tanítványa), a ki egész 
Európán fényes hangversenyeket adott 
(mind jótékonycélra), hanem almát há
mozott, körmét maga vágta s tanfolya
mot tartott a világháborúból megtért 
félkezű katonáknak, akik nem győzték 
öt áldani, (Meg is írta oktató művét „A 
félkezü ember könyve", 1915.) 1876 óta 
a Nemzeti Zenede elnöke volt, s a Petőfi 
Társaság tagja, majd dísztagja 1916 (50 
éves művészi jubileuma) óta; a Kisfa-
ludy-Társaságnak is tagja lett. Nyilvá
nos szereplése egyébiránt csak az iroda
lomra és művészetre szorítkozott. Költe
ménykötetei is vannak. „Emlékeim" c. 
3 kötete németül is megjelent. Színpadi 
művei: „A phrenolog", vígjáték 1 felv, 
Bem. 1871 máj. 11. Nemzeti Színház; 
„A szerelem harca", dr 5 felv. Bem. 
1876 márc. Nemzeti Színház; „Tízparan
csolat", vj . Bem, 1898 jul. 1. a budai Fő
városi Nyári Színház. — Operáinak úgy 
szövegét, mint zenéjét maga írta, a M. 
Kir. Operaház mutatta be mind: „Alár", 
3 felv. Bem. 1896 ápr. 11. (Németül: 
Karlsruhe, 1897, Berlin, 1898). — „Ro
land mester", 3 felv. 1899 jan. 10. (Ber
linben is játszották) — „Gemma", melo
dráma 3 felv. (Ének helyett a személyek 
beszélnek, állandó zenekísérettel.) 190i 
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Kabay György 
{szövegét 1. Színjátszó társa

ságok) 

lí^ 
^ ' 

Illés Dávid 

Kállay Lilly Kádass Mariska (S.) 

Kallós Ilona (Kántorné) özv. Kárpáti Józsefné 
(1. Színjátszó társaságok) 

30* 



Kertész Ödön 
(szövegét 1. II. kötet 415 old.) 

Kiss János 

Kovács Béla (szoboszlói) Komlós Elemér 

Krémer Sándor 
(1. III. kötet 56. oldalon) 

Kováts Erzsébet 



Zigány Árpád Zilahy Gyula 

február 20. (És Prága, Deutsches 
Theater, már 1903 márc. 7. Bécs, 1916 
jan. 20.) — Fö műve a Rákóczi-trilógia: 
„II. Rákóczi Ferenc", előjáték és 3 felv. 
1909 jan. 30.; előbb játszották a trilógia 
második tagját: „Nemo", elöj. és 3 felv. 
1905 márc. 30.; „Rodostó", 3 felv. és 
utójelenet, 1912 márc. 20. 

Zigány Árpád, író, sz. 1865-ben, Szé
kesfehérvárott. Színmüvei: „Shakespe
are", korkép 5 felv. előjátékkal. Bem. 
1900 ápr. 27. Nemzeti Színház. — „Roz-
munda", drámai dalmű 1 felv. Zen. szerz., 
Vavrinecz Mór, Bem. 1900 nov. 14. M. 
Kir. Operaház. — „Agrippina", trag. 
1902-ben a M. T. Akadémia Teleki-díját 
nyerte el, — Fordításai: „Troilus és 
Cressida", (Nemzeti Színház), „Vörös 
talár", (1901 okt. 18. ~ U. o.) „Sze
relmes asszonyok", operett 3 felv. Ir ta: 
Raoul d'Auvergnac. Zen. szerz. Domeni-
co Monleone. Bem. 1910 jun. 19. Város
ligeti Színkör. - „Mint a falevelek", szmű 
4 felv. I r ta : Giuseppe Giacosa. Bem. 
1910 dec. 10. Nemzeti Színház. — A Ka
maraszínház 1925 márc. 3-án illesztette 
műsorába. 

Zilahi (Kiss) Károly, kritikus, hírlap
író, sz. 1838 okt. 28-án, Zilahon, megh. 
1864 május 16-án, Pesten. Gimnáziumi 
tanulmányait szülővárosában és Kolozs
várott végezte. Már 15 éves korában 
kezdi meg írói szárnypróbálgatását; vi
déki tudósításait szívesen fogadták a 
pesti lapok. 1857-ben jogász lett. Sok 
tartalmas kritikát írt Madáchról, Tele
ki: „Kegyenc"-éről, Dobsa: „I. István"-
járóí, Molíére: „Tartuffe"-jéről. Leg
becsesebb műfordítása: Aeschylos: „Le
láncolt Prometheus"-a (1861.) 

Zilahi színészet. A rendelkezésünkre 
álló adatok közül a legrégibb a „Honmű
vész" 1833 évi 46. száma, melyben Fejér 
társulatáról emlékezik meg, Fej érné, Ni-
na leányasszony, Fejér, Eranosz, Bá
nyai, Pozsonyi nevű tagokról. Zilahon 
1858-ban műkedvelő társulat alakult. A 
zilahi színház építkezési költsége 440.000 
korona volt, befogadó képessége 300 ülÖ-
é& 300 álló-hely. 1884 közepén Polgár 
Károly, 1885 jul. végén Dancz Nina és 

Lajos társulata, 1886 márc. végén, Zol
tán Gyula járt Zilahon. 1920 május 31.-
én Heves Béla szatmári társulata kezdi 
meg előadásait. Ugyanez év nov. 1-én, 
Hidvéghy Ernő játszik társulatával Zi
lahon. 

Zilahy Gyula, színész és színigazgató, 
sz. 1859 jan. 15.~én Zilahon. Atyja Zilahy 
Balogh János, (megh. 1888), anyja: 
Domby Katalin (megh. 1905.). Iskoláit 
Zilahon, majd Kolozsvárott és Pesten 
végezte, de otthonról megszökött és Po-
mázon Soós Mihály és Kovács Gyula 
társulatánál beállt színésznek és az első 
iöben mindennemű színpadi segédmun
kák elvégzését is vállalta* Első szerepe 
Peti volt, „A cigány" c. népszínműben. 
Ezután küzkíjdve járta be a vidék kis he
lyeit, mint Adony, Gödöllő, Léva, Esz
tergom, Nyitra, Újpest, a míg Völgyi 
György színtársulatához került, a kinél 
Vácott már kedvelt tagja volt a társu
latnak. Innen Temesváry Lajos szerződ
tette, a kivel Szabadkán, Zomborban, 
Kúlán, Újvidéken, és Kiskunhalason 
játszott. Már mint jónevű színész került 
Aradi GerŐ szegedi társulatához. 1880-
ban Kolozsvárra szerződött, a hol az ot
tani jeles színésztársak között is kiemel
kedett népszerűségével. Ambícióját kö
vetve, a fiatal hősöket játszotta, de me
leg kedélye és kedves humora idővel át
vezették Őt arra a szerepkörre, a mely
ben legnagyobb sikereit aratta és amely 
alkalmat adott neki azokra a kitünÖ 
alakításokra, melyek nemcsak a közön
ség szemében, de a szinészettörténet 
szempontjából is maradandó és megörö
kítésre méltó értékkel bírtak. 1885~ben 
Kolozsvárról Debrecenbe szerződött, a 
hol a színházat Aradi Gerő, majd Nagy 
Vince, utóbb egy konzorcium vezette. A 
társulat nyáron a Budai Színkörben ját
szott, a hol a fővárosi közönségnek is 
feltűnt Z. Gy. tehetsége, sőt 1886 jun. 
20-án, a Nemzeti Színházban is elját
szotta a „Cifra nyomoruság"-ban Mádi 
Simit, amely későbbi időkben is egyik 
legkitűnőbb alakítása volt. 1888-ban 
Krecsányihoz szerződött, a honnan 
lS89-ben a Nemzeti Színházhoz került, 
1- melynek 1902-ig volt tagja. Itt első 
szerepe Váradi Antal „Tőr" e. darábjá-
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ban „Lenci" volt, a mely után Tóth Kál
mán „Király házasodik" darabjában 
Kopjai Imre és a Mádi Simi következ
tek, a melyekkel Z. Gy. rövidesen a 
Nemzeti Színház legnépszerűbb tagjai 
közé emelkedett. Sikerei egymást követ
ték, melynek hosszú sorából is kiemel
kedtek a „Dolovai nábob leánya"-ban Bi-
licky, „Közönyt közönnyel"-ben PoHIla, 
„Himfy dalai"-ban Szalóki Péter, „Csók"-
ban Carlo szerepeiben nyújtott felejt
hetetlen alakításai. 1890-ben a Farkas-
Ratko-díjjal jutalmazták. 1893. jun. 10-
én házasságra lépett Singhoffer Vilmá
val. De ambíciója sarkalta és pályáza
tára Arad városa 1901 aug. 19-én meg
választotta őt színigazgatójának. 1902-
1905-ig szép eredménnyel vezette az 
aradi színházat, de 1904-ben már a 
debreceni színházra pályázott, a hol az 
év ápr. 30-án ő lett a színigazgató. 
1905-ben vette át a debreceni színházat 
és 8 éven át igazgatta. Sok siker fűző
dik ottani működéséhez. 1908 febr. 23-
án megtartott 25 éves színészi jubileuma 
országos ünnepség volt. De a színház 
üzletmenetele idővel rosszra fordult és 
1913 febr. 13-án anyagi zavarok miatt 
le kellett mondania . az igazgatásról. 
Hosszabb szünetelés után, 1915~ben, a 
Vígszínházban jutott ismét szóhoz. A 
háború alatt, 1918-ban, a fronton tartott 
a katonáknak művészi előadásokat. 
Ugyanez évben a Belvárosi Színház szer
ződtette tagjai közé. Azóta mindrítkáb-
ban szerepel színpadon. 1929 május 
hó 4-én a vasutasok Törekvés mű
kedvelő gárdája, melynek hosszú időn 
át rendezője volt, a „Bor" előadásával 
ünnepelte 50 éves színészi jubileumát, a 
mikor Z. Göre Gábort játszotta. Iro
dalmi munkái: „Magyar színészek múlt
jából" (Debrecen 1885), „Foltényi Vil
mos 44 éves színészi működése" (Debre
cen, 1885), „Ötven év,egy boldog kor em
léke" (Színészujság, 1930).Felesége Sing
hoffer Vilma, énekesnő, sz. 1873 jan. 
16-án, Budapesten, megh. 1918 okt. 
7-én, u. o. (Atyja: Singhoffer Ágoston, 
udvari halászmester, megh. 1900 febr. 
9.--én.) Énektanulmányokat folytatott, 
a midőn 1901 okt. 30-án a beteg Hegyi 
Aranka helyett a régi Népszínházban el
játszotta a „Katalin"-ban a Cárnő sze

repét. A siker oly nagy volt, hogy a 
színház az év nov. 7-től tagjai sorába 
szerződtette. Egy síkerekben gazdag 
művészi pálya kiindulópontja volt ez. 
Legnagyobbrészt férje társulatánál mű
ködött, majd a Király Színházban s hang
versenyeken szerepelt. Temetésén a szí
nész-kollegák nevében Szirmai Imre bú
csúztatta. Díszsírhelye fölé 1920 okt. 
17-én helyezték el Kallós Ede művészi 
emlékmüvét. Gyermekük: Zilahy Pál, 
színész, sz. 1894 márc. 16-án, Budapes
ten. Már gyermekkorában szerepelt a 
színpadon. 1914-ben végezte a Színmű
vészeti Akadémiát, majd 1914-ben be
vonult katonának, (L. Világháború) és 
1918 dec.-ben kezdte szinipályáját. Első 
szerepe a „Faun" volt, Debrecenben. 
Igazgatói: Heltai JenÖ, Kiss Árpád, Bo-
donyi Béla, Fekete Mihály, Csáki Antal, 
Sebestyén Géza és Mihály, Míklóssy Im
re, de volt a Belvárosi Színház és a bécsi 
Theater an der Wien tagja is. Szerel
mes és komikus szerepeket is játszik. 

(dr. Farkas Ferenc.) 

Zilahy Irén, színésznő, sz. Kaposvá
rott. A nagyváradi Immaculata-zárda 
növendéke volt, középiskolai tanulmá
nyai elvégzése után, kézében a jeles 
érettségi bizonyítvánnyal, előbb az orvo
si pályára indult, nemsokára fellépett a 
„Csitri" címszerepében, Aradon, ahol 
először, mint prózai színésznő hódította 
meg a közönséget, „A lányom", „A kis 
lord", a „Gyurkovics lányok", „Terike", 
stb. főszerepeiben. Mint ünnepelt naiva 
tért át az operettre és már néhány hó
nap elteltével a „Nebántsvírág", „Su
hanc", „Tatárjárás", vezető szerepében 
hozott friss színeket, hódító ifjúságot, 
pompás tánckészséget és kellemesen kul
turált hangot a színpadra. Szatmáron 
és Nagyváradon, majd ismét Aradon 
tetézte szubretti sikereit. Szülővárosa 
a „Nótás kapitány", „Csókos asszony", 
„Marica grófnő", „Erdészleány", „An
nabál", „Postás Katica" együttesének 
élén ünepelte öt, de vendégül látta Er
dély minden nagyobb városa is. Szege
den is vendégszerepelt,innen a budapes
ti Városi Színház szerződtette; az „Er
dészleány" címszerepében mutatkozott 
be. Itt — és más fővárosi színpadokon 
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— a „Mesék az Írógépről", „Gyurkovics 
fiuk", „Zenebona", „Párizsi divat" „Szö
kik az asszony", (175, előadásán), és 
más operettek főszerepében ünnepelte őt 
sajtó és közönség. Kitűnő visszhangra 
lelt az „Iglói diákok" és a „Trilby" pró
zai főszerepeiben is, ami arra enged 
következtetni, hogy a prózai^ színpado
kon fényes jövő vár rá. Kultúrája, Ízlé
se és csalhatatlan színpadi érzéke két
ségtelenül a magyar színművészet egyik 
büszkeségévé avatják, akinek eddigi si
kerei szinte meghazudtolják korát és 
számos diadal eljövendő részeseként 
jegyzik fel a magyar színpad történeté
ben. 1931 júniusban Bécsbe szerződött, 
vőlegénye, Latabár Kálmán mellé. 

Zilahy Lajos, színész, sz. 1885 márc. 
14-én, Fehérgyarmaton. Tornatanárnak 
készült, de színész lett 1904-ben, Sopron
ban, Russ német színigazgatónál. Mint 
német színész működik másfél éven át 
Sopron, Pozsony, Pőstyén, Grác városok
ban. Szülei kívánságára magyar tár
sulathoz szerződik, előbb daltársulatok
nál működik, majd Komjáthy János, 
Eajcsányi István, Mezei Kálmán, Lász-
lóffy V. Bódog, Tarr Béla, Tompos Péter 
színtársulataival járja az országot. Je
lenleg színigazgató. Szerepköre: jellem-
színész, buffó. A világháborúban mint 
11-es honvéd harcolt, kétszer súlyosan 
megsebesült. Első felesége Bihari Mar
git, a második Székely Ilonka. 

Zilahy Lajos, író, sz. 1891 márc. 27.-
én, Nagyszalontán. A budapesti egyete
men megszerezte a jogi doktorátust, de 
tehetsége hamarosan az irodalom felé 
terelte pályáját és annak egyik legjele
sebb, legnépszerűbb és legtermékenyebb 
képviselője lett. Előbb versekkel, kaba
réjelenetekkel, később regényekkel sze
repelt, a míg áttért a szinmüírásra. írá
saiban kitűnően látja a háború utáni 
magyar falut és népét, a háború után 
elkövetkezett lelki és gazdasági életben 
rejlő irodalmi témákat. Több darabja 
külföldön is szinre került. 1925-ben a 
Kisfaludy-Társaság tagjai sorába , vá
lasztotta és a Tud. Akadémia 1825-ben 
a „Süt a nap", 1929-ben a „Tábornok" c. 
darabjaiért a Vojnich-díjjal jutalmazta. 

Színpadi művei: „A házasságszédelgő", 
Bem. Nemzeti Színház, „Virágosbolt", 
idill. Bem. Belvárosi Színház. 1918 aug. 
21. „Hazajáró lélek", szmü 3 felvonás
ban, Bem. Nemzeti Színház, 1923. máj. 
7. „Jégcsap", boh. 3 felv. Bem. Belvá
rosi Színház, 1923. dec. 18. „Süt a nap", 
Vígj. 3 felv. Bem. Nemzeti Színház, 1924 
márc. 21. 100-ik előadás 1927 márc. 29. 
Százhuszonötödször: 1931 március 20. 
„Csillagok", szmű 3 felv. Bem. Vígszín
ház, 1925. márc 20. „Zenebohócok", co-
media dell'arte 3 felv. Bem. Nemzeti 
Színház, 1925. dec. 18. „Fehér szarvas", 
szmű 4 felv. Bem. Nemzeti Színház, 1927 
márc. 18. „Világbajnok", Boh. 3 felv. 
Bem. Vígszínház, 1927 máj. 14. 
„Szibéria", hadifogoly történet 3 felv. 
Bem. Nemzeti Színház, 1928 márc. 16. 
„Tábornok", szmű 3 felv. Bem. Nemzeti 
Színház, 1928 nov. 9. 50-ik előadás: 
1929. márc. 29. „Leona", szmű. 4 felvo
násban Bem. 1930. október 3. U. o. 
„A tésasszony", vígjáték 3 felvonásban, 
Bem. 1930 dec. 13. Vígszínház. Fordí
tásai : „Diktátor", szmű 4 felv. I r ta : Ju-
les Eomains. Bem. Nemzeti Színház Ka
maraszínháza, 1927 február 19-én. 
„öreganyó katonája", szmű 3 képben. 
Ir ta: I. M. Barrie, Bem. Nemzeti Szín
ház Kamaraszínháza 1929 márc. 18. 
„Topáz", vígjáték 3 felvonásban I r ta : 
Marcel Pagnol, Bemutatta a Vígszínház, 
1929 máj. 3-án. 1930 október 25-én a 
Corvin-koszorúval tüntették ki. 

Zimonyi színészet. Zimonyban 1906 
jun. havában Halmi Jenő és Győri Jó
zsef daltársulata, 1911 jul. havában Hal
mi Jenő társulata jár t és kedvező fogad
tatásban részesült a magyar és szerb 
lakosság részéről. 

Zitás Bertalan (vitéz, valki), színész, 
sz. 1891 okt. 2-án, Prügy községben, 
Szabolcs m. Atyja ref. pap. Szinészaka-
démiát végzett, előzőleg a tudomány
egyetem bölcsészeti fakultásán középis
kolai tanári képesítést nyert. 1910 jul. 
havában egy vándortársulatnál Kábán 
(Hajdú m.) lép a szinipályára, a mikor 
a „Csókon szerzett vőlegény"'-ben elját
szotta Csontay Lőrincet. Igazgatói: Féld 
Irén, Polgár Károly, Faragó Ödön. Részt 
vett a világháborúban. Nemsokára le-. 
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Zmeskal József Zoltán Vilmos-

mondott a pályáról és Kőszegen tanár 
lett. Több színdarabja megjelent nyom
tatásban. 

Zmeskal József, győri ügyvéd, 1864 
február havában kelt végrendeletében 
1000 forintot hagyott a Nemzeti Színház 
nyugdíjára. 

Znojemszky: két ismert színházi kar
nagy neve. 1) Gyula. sz. 1848-ban, Pes
ten, megh. 1908 máj. 7-én, Kassán. Cseh 
származású volt, de teljesen magyarrá 
lett. 1871-ben Debrecenben lépett a szín
ház szolgálatába. Neje: Csepregi Emma, 
színésznő, S2. 1875 jun. 24-én, Kolozsvá
rott. Színpadra lépett 1892-ben. — 2.) 
Nándor, sz. 1846-ban, Pesten, megh. 
1896 jun. 26-án, Szegeden. Színházi mű
ködését megkezdte 1866 okt. 1. Debre
cenben; halála előtt 3 hónappal jubilál
ták. Első neje: Gilliam Lujza, sz. 1850.; 
megh. 1881 juI.13.-án,Zomborban. Máso
dik neje: Koch Elíz, színésznő, megh. 
72 éves korában, 1930 jun. 20-án, Ko
lozsvárott. 

Zoltán Gyula Ferenc, színigazgató, sz. 
1846 dec. 3.-án, Érsekújvárott. Szinipá-
lyára lépett 1867 aug. Í7.-én, Könyves 
Ignácnál. 1886-ban színigazgató lett. 
1905 ápr. 16.-án nyugdíjba ment és 
Szentendrén telepedett le, ahol 1914 
márc. 22.-én jubilált. ElsŐ neje: Döme 
Mari, színésznő, kivei 1872 dec. 9.-én lé
pett házasságra. Nagy Mihály társulatá
nál, Sepsiszentgyörgyön. (Megh. 1874 
okt. 28.-án, Györszigeten.) Második ne
j e : Buczi Malvin, színésznő lett 1869 
dec. 8.-án. Harmadik neje: Molnár Ju
lianna. 

Zoltán Irén, operaénekesnő, sz. 1903-
ban, Cegléden. A Zeneakadémiát végez
te. 1926 óta a Városi Színház tagja. 
1927-ben Augsburgba, 1930-ban Prágá
ba szerződtették. Az Ej Királynője (Va
rázsfuvola) szerepétől lefelé minden ko-
loraturaszerepet és ifjú drámait énekel. 

Zoltán Jenő, színigazgató, sz. 1876-
ban, Dunaföldváron, megh. 1911 ápr. 1.-
én, Gautingban, München mellett. Jó
módú polgárí család gyermeke volt: ko

rán került szülővárosából a fővárosba és 
itt csakhamar mint hírlapíró és színi
kritikus jó hírnévre tett szert; kedves 
modoráért, egyéni szeretetreméltóságá
ért sokan megszerették és Jaime — ez 
volt a becéző neve — csakhamar népsze
rű és kedvelt ember lett színházi és írói 
körökben. De hajlamai a színpad felé ve
zérelték, aktív szerepre vágyódott, ezéi-t 
1911-ben a Tarka Színpadot (L. o.) ala
pította, anak igazgatója és managere is 
lett — Komái Bertát is ö vitte ekkor 
a színházhoz — majd később Leszkay 
Andrással bérbe vette a Magyar Szín
házat (1902) és annak igazgatására for
dította minden idejét. Egyes darabokkal: 
„Tavasz", „Milliomos leány" és különö
sen a „Víg özvegy"-gyel — nagy síkerei 
is voltak, de amikor Leszkay a színház 
bérletéről szóló szerződését átruházta 
Beöthy Lászlóra, Zoltánnak is meg kel
lett válnia a Magyar Színháztól. 

Zoltán József, színész, sz. 1842 dec. 
17.-én Misztótfaluban (Szatmár m.) 
megh. 1884 nov. 12.-én, Kassán. Színész 
lett 1862 jan. 2.-án. Jeles énekes volt, 
működött: Debrecen, Szeged, Buda, Szé
kesfehérvár színpadjain. Utoljára Zsa-
dányban működött. Füredi Alajosnál. 
Első neje: Sprenez Lis^a , második ne
je : Vída Katalin, színésznő, sz. 1854-ben; 
színésznő lett 1874-ben. Táncosnőnek ké
szült, utóbb színésznő lett, végül mint 
sugónő működött. Majdnem valamennyi 
társulatnál megfordult. 1907-ben nyug
díjba ment. Gyermekei: Z. Olga (L. Ár-
kossy Vilmos) és Zoltán Ilona, (ifj. Né
meth Jánosné) színésznő, sz. 1878-ban, 
Fehérszéken, színpadra lépett 1894-ben. 
Mint koloratur-énekesnő működött szép 
sikerrel. 

Zoltán Vilmos, hírlapíró, sz. 1869 máj. 
8.-án, Pécsett, megh. 1929 jun. 5.-én, 
Budapesten. Iskoláit Pécsett végezte. A 
„Budapesti Napló" belső munkatársa 
volt. Sokat fordított angol, francia, né
met, olasz, latin és ó-görög költőkből. Irt 
kéteredeti színművet. Ezek:„Szabina", 1 
felvonásos történelmi verses színmű, 
Győr, 1900. „A Darnay-család", 3 felvo
násos dráma. / "^ugonícs Társaság pá
lyázatán dicsérb vet nyert. Fordításai: 
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Zólyomi Jenő Zombori színészet 

„Fedora" (Sardou drámája), „Aida" 
„Álarcos bál" (opera), „Galotti Emília" 
(Lessing), „Britannicus" (Racine), 
„Szeszély" (Musset), „Keresztelő János" 
(Sudermann), „Tasso" (Goethe). 

Zólyomi Jenő, színész, sz. 1900 márc. 
22.-én, Budapesten. Az Orsz. Szinész-
egyesület Szinésziskoláj át 1923-ban vé
gezte. 1924-ben a Forgács Rózsi Kamara
színházának tagja. 1927-ben Alapi Nán
dor Országos Kamarpszínházához szer
ződött. Vidéki újságokban több színész-
esztétikai cikke jelent meg. 1928 január 
14.-én Székesfehérvárott szinrekerült 
„Prológus" című drámai Jelenete. Fő
ként jellemszerepekben volt sikere. Mor-
tensgarde (Rosmersbolm), Schigorszky 
káplán (Ifjúság), Rummer Caleb (Házi 
tündér), Báró Házy '^Elzevír), Pilátus 
(Passió) a jobb szerepei. Ujabban a 
Stúdióban is sikerrel szerepel. A Ma
gyar Színművészeti Lexikon munkatár
sa. 

Zólyomi színészet. Zólyomban 1872 
aug. havában Molnár Gy. játszott, Bíró 
Sándor társulatánál. 1886-ban Ara-
nyossy Gyula, Bodi-ogi László, Krasznay 
Andor konzorcíumos társulata játszott. 
1901—1902-ben Halmay Imre igazgató 
volt itt. Ekkor a város az északmagyar-
országi szinikerülethos tartozott. Igaz
gatói : dr. Farkas Ferenc, Szabados 
László, Szalóki DezsÖ (1910), Rácz 
Dezső (1911 és 191u), Krasznai Ernő 
(1917). 

Zombori Zoltán, színész, sz. 1902-ben 
Pozsonyban. Színész iett 1923-ban, mi
után sikerrel végezte el a Rákosi-féle 
iskolát. Mint énekes bonvívant műkö
dött vidéken, majd a Király Színháznál, 
a Bethlen-téri színpadon, stb. 

Zombori Mercédesz, színésznő, sz. 
1910-ben. Góth Sándor növendéke volt. 
1928 szept. 1-töl a Vígszínház tagja, 
majd 1931-től a Belvárosi Színháznál 
működött. 

Zombori színészei. Zomborba, ma
gyar színtársulatok mellett sűrűn láto
gattak el német és szerb társulatok is, de 

a közönség a legszívesebben a magyar 
előadásokat látogatta és így Zombor a 
délvidék egyik legjobb színházi városa 
lett. 1824-ben Horváth József és Kom-
lóssy Ferenc székesfehérvári társulata 
jött át Szabadkáról Zomborba. Ugyan
ez a társulat játszott 1825-ben is, 
a mikor májusban a főispáni instal
láció alkalmával Inátsi Papp Gábor 
fehérmegyei tiszti alügyész „Imre 
vagy a királyi tekéntet hatalma" 
c. drámáját játszották. A tagok között 
vannak: Kantomé, Megyeri Károly, Ab-
day Sándor, Czégényi Erzsébet, Hetei 
Eszter, stb. 1826-ban újból a székesfe
hérvári társulat, majd még ez évben és 
1827-ben Kílényi Dávid igazgató játszik 
a „Vadászkürt" szálló termében. 1828-ban 
ismét Komlóssy Ferenc, 1834-ben Já
nosi Kakas János Nagykikindárói jött 
társulata, 1844-ben Bács Károly (meg
nyitó előadása: Szökött katona, bevétel 
100 frt), 1845-ben Chiabay Pál színészei 
játszottak az „Aranyszarvas"-ban épí
tett színpadon. 1849 után hosszú ideig 
a magyar színészek nem jutnak szóhoz. 
Német és szerb társulatok keresik fel a 
várost. 1865-ben Aradi GerŐ, 1866^ban 
Buday József, 1867-ben Szuper Károly, 
1870-ben Bokody Antal, majd Zoltán 
Gyula, 1871-ben Mannsberger Jakab 
színtái'sulata játszik a „Vadászkürt" 
udvarán. Jelesebb tagjai: Bényeiné, Lu-
kácsyné, EÖry Gusztáv, stb. 1875-ben 
Nagy Lujza színtársulata van Zombor-
ban. 1877-ben Prielle Péter és társai ját
szanak. 1879-ben egy részv.-társaság ala
kult egy új színház építésére, az „Ele-
fánt"-szálló telkének kerti részébe. A 
tervek elkészítésére Pártos Gyula pesti 
műépítész nyert megbízást. Ez évben 
Aradi Gerő színészei játszanak Zombor-
ban. 1880 év elején német színészek ját
szottak, utánuk Temesváry Lajos tartott 
hosszú színídényt. A primadonnája: 
Hegyi Aranka, tagjai: Zilahy, Polgár 
Károly, Dalnoki, Bokody, Könyves Ma
ri, stb. 1881-ben Erdélyi Marietta, majd 
Csóka Sándor az igazgatók. 1882 tava
szán Jakabffy Gábor, majd Csóka Sán-
dorjátszanakitt. Ez év nov.25-én nyitják 
meg az újonnan épült színházat, Sághy 
Zsigmond és Dobó Sándor színigazgatók 
Dömötör Sándor prológusával és a 
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Rang és mód" c. vígjátékkal. A szín
házat Vojtha Antal pápai építész építette 
45.000 frt költséggel és körülbelül 600 
férőhellyel. 1883 telén szerb színészek 
játszanak, 1884 februárban Tóth Béla, 
szeptemberben Mándoky Béla, 1886 ja
nuárban megint Tóth Béla és december
ben Sághy Zsigmond társulata játszik. 
1887-ben a város megváltja a színházat 
a részvénytársaságtól. Később a város a 
délvidéki szini-kerülethez csatlakozott 
és annak igazgatói jártak oda, így töb
bek között Deák Péter: 1909; 1910-ben 
Polgár Károly az igazgató, ez évben az 
újvidéki szerb társulat is játszik itt, 
1911. és 1912, Mezei Bélaa zombori igaz
gató. Ez átadja társulatát Mezei Andor
nak, aki fizetésképtelen lesz. Tagok: 
Szentgyörgyi Lenke, Vécsei Ilona, Ma
gas Béla, Vándory Géza, Békeffy Lajos, 
stb. 1913-tól 1917-ig Ballá Kálmán, 
1917—18-ban Betleni Bruckner László 
színtársulata játszik. Ezzel vége szakad 
Zomborban a magyar színielőadások so
rának. 1927 nov.-ben Földesy Sándor 
nyert engedélyt magyar előadások tar
tására, de az előadásokat rövidesen tra
gikus körülmények között beszüntették 
az ottani hatóságok és áttették a társu
latot a határon. Magyar műkedvelők is 
kísérleteztek, hogy n.agyar előadásokat 
tartsanak, de ezeket is botrányokkal 
akadályozták meg, úgy, hogy Zomborban 
ezidőszerint semmiképen sem juthat szó
hoz a magyamj^elvu színjátszás. 

(dr. F. F.) 

Zongorajáték. Ha a színen zongorázás 
van a szerzői utasítás szerint előírva, de 
a szereplő történetesen nem tud zongo
rázni, ezen úgy segítenek, hogy a szín
falak mögött (közvetlenül a színpadon 
elhelyezett zongora mellett) egy valódi 
zongorát helyeznek el, ahol az adott pil
lanatban az ügyelő baintésére a színház 
karnagya megkezdi a zongorázást és 
ugyancsak az ügyelő leintésére abba
hagyja. Ezalatt a színen szereplő szí
nész csak markírozza a zongorajátékot. 
Némelyik színház kasírozott zongorát 
használ a színen, — melynek billentyű
során el van helyezve egy villamos-
gomb; est a szereplő a kellő pillanatban 
megnyomja, mire a szín mögött egy 

jelző-lámpa kigjnúl; ekkor a karmester 
megkezdi a játékot és ismételt lámpa-
jeli-e abbahagyja. Hogy a villanylámpa 
jól funkcionáljon, a játék előtt az ügyelő 
előbb kipróbálja. 

Zongorapróba; olyan próba, amelyen 
az énekes-darab szereplői még nem a 
színpadon próbálnak, csak énekszámai
kat tanulják a zongorateremben, ahol az 
oktatást a karmester, operaházakban 
pedig külön korrepetitor, végzi. A zon
gorapróbán külön-külön időben részt 
vesz a női és a férfikar, a szólisták, majd 
pedig az együttes (ensemble). 

ZÖbisch Ottó, balettmester, sz. Svéd
országban. Előbb a berlini udvari opera 
tagja, majd Pétervárott működött; on
nan meghívást kapott több német szín
házhoz. Stockholmból 1915 nov. havá
ban a Magy. iCír. Operaház szerződtette. 

Zöldhelyi Anna, énekesnő, sz. 190^ 
febr. 4.-én, a zempiénmegyei Zetény 
községben. Kereskedelmi iskolát és a Rá
kosi-féle sziniiskolát végezte. 1919-ben 
Aradon működött, cnnan Debrecenbe 
ment. 1922-ben a Király Színházban ven
dégszerepelt, az „Offenbach" c. operett
ben és fellépett a Magyar Színházban is, 
Molnár Ferenc „Ibolya" c. vj-ában. 
1924-ben Kolozsvárott volt szerződés
ben. 1930 óta a Városi Színház tfigja. 

Zöldi Márton, író, hírlapíró, színész, 
majd színigazgató, sz. 1854 dec. 23.-án, 
Békéscsabán, megh. 1919 ápr. 25.-én, 
Budapesten. Középiskoláit Szarvason vé
gezte, 1 évig technikus volt, majd 1872-
ben Kovács Istvánnál színész lett. Ha
marosan áttért az irodalomra és alig 
volt folyóirat, amely „Lucián" álnév 
alatt közölt írásait ne hozta volna. Irt 
színészi visszaemlékezéseket, novellákat, 
regényeket, karcolatokat a szinész-élet-
ből. Ilyenek: Thália pongyolában, Szi-
nészhistóriák, Nappali komédiások, stb. 
1882-ben a Nemzeti Színház írnoka, 
majd egy ideig titkára volt. 1899-ben 
igazgatta a városligeti Dalos Színházat. 
Színpadi munkái: „Az adóvégrehajtó", 
vigj. 1 felv. Bem. 1882. „Nana leánya", 
színmű, idegen eszme után. Bem. 1882 
jul. 8. „Az Eiffel-torony kisasz-
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szony", énekes bohózat. Bem. 1889 aug. 
2.-án „A pópa", népsz. 3 felv. Bem. 
1894 aug. 31. Városligeti szinkör, „Esz
ter", bibliai melodr. (\ ersszövegek: Mé-
rei Adolftól, zene: l^mger Nándortól). 
Bem. 1889 aug. Dalos Színház. „Szent
gáti Márta", színmű 3 felv. Bem. 1918 
febr, 25. Zombor (Brucknernéí). „Vagy 
megszökik, vagy megszokik", gyermek
darab. Bem. 1919 ápr. Munkás-gyermek-
színház. Monológjai:' „Fürdővendég", 
„Nyugdíjas színész"'. Fordításai: „A 23-
as hölgy", boh. 3 felv. Irta: Paul Ga-
vault és Albert Bourgúin. Bem. 1905 jan. 
4. Vígszínház. 1881 júniusban lett fele
sége: Alszeghy Ilona, sz. 1855-ben, Pes
ten, megh. 1903 aug.-ban. Leányfalun. 
Eltemették, Póesmegyeren. Színpadra lé
pett 1869-ben, a Nemzeti Színháznál. 
1887 jan. 1-töl haláláig mint karénekes
nő működött az Operában. Leányai: Z. 
Tilda, énekesnő, 1902 októberben az Ope
rához szerződött, 1904 jan. 2.-án férj
hezment dr. Hollós Gábor nagykátai or
voshoz és visszavonult; - Z. Elza, színész
nő, sz. 1885 máj. 23.'án, Budapesten. 
1904-ben oklevelet nyert a Sziniakadé-
mián és azonnal szerződtette a Magyar 
Színház; itt 1904-ben játszotta a Sherry-
ben Mistigrettet. 1905 jun. 18.-án a 
Nemzeti Színházban a „Sötétség"-ben 
Emmát játszotta, utóbb oda is szerződött, 
de nagyrészt a nagyobb vidéki színpado
kon működött. 1919 jul. 6-án férjhez
ment Telkes Pálhoz. - Z. Vilma, sz. 1887 
ápr. 4-én, Budapesten, megh. 1927 máj. 
1.-én, Budapesten. 1906 márc. 25.-én a 
Népszínházban a „Falu rossza" Boriská-
ját játszotta. 

ZÖIdy Miklós, színész, sz. 1821-ben, 
megh. 1878 jan. 7-én, Aradon. Színpadra 
lépett 1839 okt. 29.-én, Fejér Károlynál. 
Pályája kezdetén szerelmes-szerepeket 
játszott, később intrikus- és hösapákban 
jeleskedett. 1843-ban Szatmárról Debre
cenbe szerződött és itt töltötte szinész-
kedésének legnagyobb részét. 1847-ben 
Egerben feleségül vette Szabó Juliannát. 
Mint honvédtözmestei részt vett a sza
badságharcban. 1859 május 8.-án mint 
a Nemzeti Színház szerződött tagja a 
„Cigány" címszerepében mutatkozott be. 
Utóbb azonban innen megromlott orgá

numa miatt elbocsátották. Később 
hangja újból megjavult és megint Deb
recenben működött. Jobb szerepei: Grit-
ti, Brankovics György, Vén bakancsos 
és Cigány címszerepei, Menenius (Co-
ríolanus), Valjean (Nyomorultak), stb. 
Korának egyik legnépszerűbb és legjele
sebb színésze volt. Fogadásból mindig 
magyar ruhában járt. 1875 dec. 21.-én 
lépett fel utoljára, Aradon, Don Carlos-
ban, mint Álba herceg Ravatalánál Mán-
doky Béla búcsúztatta. Felesége: Szabó 
Julianna, színésznő, sz. 1812 nov. havá
ban, Debrecenben, megh. 1886 ápr. 10.-
én, u. 0. Színésznő lett 1830-ban, László 
Józsefnél. ElÖbb naiva, majd drámai 
színésznő, később pedig komika lett, 
megfogadva férje bölcs intelmét: „Jobb, 
ha Öreg szerepekben azt mondják, hogy 
még fiatal vagy, mintha fiatal szerep
ben azt mondják, hogy már kivénültél 
belőle." 1880 szept. 9.-én tartotta 50 éves 
színészi jubileumát Nagyváradon. Sír
jánál Mándoky Béla mondott búcsúzta
tót. Nevelt leányuk: TörÖkné Szakáll 
Róza, színésznő. (L. o.) (Erődi Jenő.) 

Zrínyi Miklós hős alakja ismételten 
inspirálta a hazai és külföldi drámai 
szerzőket. Ismertebb feldolgozásai a kö
vetkezők : „Zrínyi Miklós, avagy Sziget
vár veszedelme", históriai szomorú
játék 3 felv. Irta: Werthes Kelemen. 
Fordította: györgyialvi Csépán István. 
„Zrínyi Miklós", Korner drámája, fordí
totta : Petrichevich Horváth Dániel, 
utóbb Szemere Pál. A Nemzeti Színház
ban műsoron szerepelt 1842-ben. — „Zrí
nyi", Adelburg Adolf tört. drámai zene
képe a Nemzeti Színházban 1868 jun 
23-án került színre. „Zrínyi Miklós", 
opera, szövegét írta Badalics szláv költő, 
zenéjét szerzé Zaic (1876). — „Zrínyi 
Miklós és barátai", írta Andrád Elek. — 
„Zrínyi", Angyal Armand operája. 

Zsebkendő a színpadon. I. Napóleon 
idejében illetlen dolog volt a zsebkendőt 
nyilvánosan használni. Josephine császár
nénak rossz fogai voltak, hogy beszéd köz
ben leplezze, csipkekeadőt tartott a szája 
elé. Ez meghozta a zsebkendő-használat 
divatját. A XIX. szárad elején elképzel
hetetlen volt, hogy a színpadon síró szí-
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nesz szemét zsebkendővel törülgesse. 
Gsak a hü'es Duchesnois k. a. mert zseb
kendővel lépni a színpadra, de „könnyű 
szÖvet"-nek nevezte. De Vig-ny eg'y 
Shakespeare-darabban használta a„mou-
choir" szót, de a közönség kipisszegte. 
Hugó Victor fellépése óta az egykori 
précieux-kor ilyen maradványai végleg 
eltűntek. 

Zsebkönyv. (Lásd. Almanach.) 
Zsidó a sziupadon. 1788-ban a „Ma

gyar Múzeum" közli Simay Kristóf (L. 
0.) „A váratlan vendég" c. „vígságos já-
ték"-át, melyben egy Salamon nevű zsi
dó is szerepel. (167. old. 3. jelenet.) Ez 
volt az első színdarab, amelyben magyar 
színen a népszínművek állandó zsidó 
alakja előfordul. (A későbbiek: Jókai: 
„A zsidó fiú", — Szigligeti: „A zsidó", 
Tóth Ede: „Schneider Fáni", „Falu 
rossza", Lukácsy Sándor: „A zsidó hon
véd", stb.) 

Zsidónő, nagy opera 5 felv. Szöv. irta: 
Eugén Seribe. Zen. szerz. Halévy Jac-
ques, ford. Jakab István. Bem. 1844 télhó 
1-én, a Nemzeti Színházban. Felújítot
ták 1853 máj. 28-3n. Főszereplők: 
Young, Hasselt-Barthné, Jekelfalusy, 
Kőszeghy, Leiter Paulina, — majd újra 
1855 szept. 30-án került színre; — új 
szereposztással adták még 1865 okt. 4-
én, stb. — A Magy. Kir. Operaházban 
bem. 1884 okt. 9-én. Akkor Ney Dávid, 
Paulí Richárd, Szekeres, Perotti Gyula 
és TuroUa Emma voltak a főszereplői. 
A későbbi évek folyamán Eudoxia szere
pét Ábrányiné Wein Margit, majd Ma-
leczkyné vette át. Eleázár szerepében 
Broulik Károly, majd Prevost lépett fel, 
vendégszerepelt benne a jeles Larizza 
is, Brogni bíboros szerepét 1889-tőI hosz-
szú időn át Szendrői Lajos énekelte, 
Recha szerepében pedig a huzamos ideig 
állandó Vasquez grófné mellett Barbe-
riní, Lehmann Lili, Díósyné, Brogni 
bíboros szerepében pedig 1905-ben 
a hollandi Maas, 1906-ban Sebel-
lígo Antal, 1907-ben pedig Gíulo 
Rössi vendégszerepelt. Eleázer sze
repében 1912-ben Lunardi, 1922-
ben pedig Nasta Mihály mutatkozott be. 
Uj betanulással, Lányi Viktor fordítá

sában, 1925 dec. l l-én került színre, ez
zel a szereposztással: Brogni, bibomok 
a zsinat elnöke — Székely Mihály, Lipót, 
császári herceg — Somló József, Rug-
giero, Konstanz város polgármestere — 
Pusztai Sándor, Alberti, tiszt — Palotai 
Árpád, Eleázár, zsidó — Székelyhidy dr. 
Eudoxia hercegnő — Halász Gitta, Recha 
— Relle Gabriella. A Népopera bem. 
1914 ápr, 21^én, — (Eleázár-Jadlowker, 
Recha-Adler Adelina.) A Városi Színház 
előadta 1920 dec 3-án. Eleázár - Ocskay 
Mihály, Recha — Vágó Boriska, Eu
doxia — P. Gerő Erzsi, Brogni — La
katos Sándor, Lipót — Halmos János, 
Ruggiero — Bársony Aladár, 

Zsinórpadlás. A zsinórpad az a tér, 
amely a színpad felett van, IVg-szer na
gyobb rendszerint, mint a szinpad-nyilás. 
Ide húzzák fÖl a lógó díszleteket s egyéb 
más felszereléseket. Ezeket ellensúllyal 
felszerelt csigakötelekkel húzzák föl és 
le. A zsínórpadon, a színpad hosszában 
és a színpadon keresztben is vashidak 
futnak, ahonnan díszleteket, reflektoro
kat és kellékeket mozgatnak a színpad-
mester utasítására. (V. ö. Díszletezés). 

(Tamássy Miklós.) 

Zsirkay János, hírlapíró, politikus, 
nemzetgyűlési képviselő. Színműve: 
„Pongrác mester", drámai játék 3 felv. 
Bem. 1926 jan. 11. a Nemzeti Színház 
Kamaraszínházában. 

Zsíros István, író, katonatiszt, sz. 1873 
jun. 29-én, Újvidéken. Gimnáziumi ta
nulmányait Budapesten végezte, azután, 
tényleges tüzértiszt lett. Színmüvei; 
„Fátum", szmű 3 felv. Bem. 1907. máj. 
30. Nemzeti Színház. „Délibáb", szmü 3 
felv. Bem. 1911. Szálkai Lajos színtár
sulatánál, „Grál lovag", szmü 3 felv. 
Bem. 1916 dec. 2. Magyar Színház. 

Zsolnai színészet. Zsolnán 1864-ben 
műkedvelők eljátszották a „Vén bakan
csos" c. népszínművet, magyarul. 1865 
dec.-ben volt az első magyar előadás 
hívatásos színészekkel, GyŐrfy szín
társulatánál. (Lásd: „A Hon", 1865. 
dec. 31.) 1886-ban Dalnoki Gyula, Kré-
mer Sándor és Sághy Zsigmond konzor-
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László Imre Losonczy Zoltán 
(1. III. kötet 145. oldalon) 

Marsi Gizi Márkus Margit 

31 



Márton László Metz Albert 
(1. III. kötet 244. oldalon) 

Moldoványi Ica Miklóssy Margit 

Nádassy József 
(1. m . kötet, 306. oldalon) 

Molnár Imre 



jm 
Németh Margit Nagy Zoltán (P.) 

Nyerges Ferenc Németh Nándor 

Paláathy Sándor 
(I. III. kötet 430. oldalon) 

Oláh Gábor 
(1. III. kötet 399. oldalon) 
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t3^ 

Pálffy Zsazsa 

Parlagi Ilonka 
(1. Parlagi Lajos címszónál) 

Parlagi Lajos 

Pelle János dr. Petrán Ede 
(1. Színjátszó társaságolc) 



Zsolt Béla Zwifíchenakt 

ciuma j átszőtt. 1892-ben szinpártoló 
egyesület alakult. 1901-ben Báródi Ká
roly és Fehér Károly társulatai jártak 
ott. Ezután a város az északmagyaror
szági szinikerülethez csatlakozott és en
nek igazgatói tartottak előadásokat. 

(Erődi Jenő.) 

Zsolt Béla, író, hírlapíró, sz. 1898-ban. 
Színművei: „Erzsébetváros", pesti élet
kép 3 felv. Bem. 1929 nov. 30. Fővárosi 
Művész Színház. „Tizenötezer pengő ju
talom", burleszk 3 felv. 1930. ápr. 19. 
Magyar Színház. Neje: Hollós Ilona 
színésznő. 

ZsögÖn Lenke, operaénekesnö, sz. 1906 
febr. 11-én, Kolozsvárott. — 1929-ben 
végezte a Zeneművészeti Főiskolát. Ezt 
megelőzőleg, már 1924-ben fellépett Ma
rosvásárhelyen, az ott működő társulat
nál, a „Kis kadét" c. operettben. Midőn 
1929-ben Budapesten bemutatkozott 
mint operaénekesnö a „Sába királynője" 
c. operában, a budapesti Operához szer
ződött, de mert az itt kínálkozó tér nem 
elégítette ki becsvágyát, a Városi Szín
házhoz szerződött, a hol főleg a „Tos-
cá"-ban volt nagy síkere. Szerepei: 
„Thais", „Jancsi és Juhska", „Parsifal", 
„Walkür", „Kózsalovag", „Zsidónő", c. 
operák főszerepei. A rádió műsorának is 
sürün foglalkoztatott szereplője. Ének
tanulmányait folytatja és Wagner-éne-
kesnővé kívánja magát tökéletesíteni, 
1926 óta dr. mohai Szabó Andor pénz
ügyi titkár felesége. 

Zsöllyeszék. A színházakban azon 
széksor, amely a színpadtól lefelé számí
tott első sorokban '/an elhelyezve. Az 
utolsó sor a zártszék. (L. o.) 

Zsombori Ede, műbarát, sz. 1822-ben. 
Székesfehérvárott, megh. 1873 jul. lO-én, 
u. 0. Az ötvenes években élénk te
vékenységet fejtett ki az irodalom és 
művészet ístápolása körül. A székesfe
hérvári színház létrejötte az ő fáradha
tatlan agilitásának érdeme. 

Zuglói &!inház. E néven Budapesten 
Nagy László, a dr. Marton Sándor
iroda főtisztviselője 1928 aug. 31-én szín
házat nyitott VII., Angol ucca 26. szám 
alatt, e célra rendezett új épületben, mely 
szombat és vasárnap, később pedig na
ponként rendezett előadásokat. A mű
soron egész estét betöltő darabok szere
peltek. A színház vezetését 1929 dec. 
20.-án Pataky Ferenc vette át. A szín
ház nemsokára megszűnt. 

Zürichi magyar színészet. Midőn 1847 
nyarán Havi Mihály és Szabó József 
egyesített dalostársuLata bejárta a kül
földet, hogy dicsőséget arassanak a 
nemzeti kultúrával, a bátor csapat Zü
richbe is ellátogatott és itt is nagy si
kert értek el művészetükkel. 

(Erődi Jenő.) 

Zverina Császár Mária színésznő, sz. 
1880 febr. 2.-án, Böhönyén, Somogy me
gyében. Atyja főerdész volt gr. Festetics 
Pál somogymegyei birtokán. Budapes
ten a Zeneművészeti Főiskolát végezte. 
Színházakhoz szerződései voltak: a trieri 
Stadttheaterhoz egy évre, az oldenburgi 
udvari színházhoz 3 évre, azonkívül a 
breslaui és danzigi színházakhoz. 1912-
ben P. Nagy Zoltán a debreceni zenekon
zervatórium igazgatója meghívására 
hazajött és, elfoglalta nála az énektanári 
állást, 3 évi szerzödéösel. Hatásosan mű
ködött Debrecen zenei közéletében is. 
1914-ben Budapestre költözött; itt min
den idejét és tehetségét a zenepedagó
giának szentelte. Állást vállalt a Fodor 
Ernő-féle zeneiskolában, tanított a 
Sacré-Coeurben, az országos Színész-
egyesület iskolájában. 1924 okt. 14.-én 
halt meg, járványos betegségben. 

Zwischenakt. Blatter für Theater 
Musik, Kunst und Tagesereignisse. (Pes
ten a legrégibb német színházi újság.) 
Megjelent 1863 máj. 3-án, Morlander 
(^Englánder Mór) szerkesztésében. 
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Antony Béla dr. Balassa Sándor 

PÓTLÁSOK ÉS HELYESBÍTÉSEK 

Antony Béla dr., polgármester, sz. 
1880-ban, Belényesen (Bihar m.). Közép
iskoláinak elvégzése után a budapesti 
egyetemen jogot hallgat. Ügyrédi okle
velet szerzett, majd 1913-ban Szentendre 
polgármesteri székét foglalta el; 1915-
ben Esztergom szab. kir. városa vá
lasztja polgármesterévé. Esztergom 
szűk viszonyai közt külön szinházépüleí 
emelésére irányuló tervét el kellett ejte
nie, annál is inkább, mert a főváros kö
zelsége állandó színházi életet nem tesz 
rentábilissá. Ideiglenes megoldásul a vá
ros egyik központi fekvésű telkének in
gyenes használatát tette lehetővé, kez
detleges színházi épület felállításának 
céljaira, majd ennek lebontása után sze
mélyes utánjárással is segíti a társula
tokat, hogy előadásukhoz a lehetőség 
szerint megfelelő termet kapjanak. Köz
reműködik abban is, hogy a Kath. Le
gényegylet új székházában, valamint az 
Esztergomi Takarékpénztár r. t. újonnan 
átalakított Fürdő-szállójában színházte
rem létesíttessék; mindkét helyiség 
állandó, beépített színpaddal bír s nagy 
befogadóképességgel rendelkezik. 

Elnöke a városi szinügyí bizottságnak 
s ott mind a műsorok összeálh'tását, 
mind az anyagi támogatást illetőleg a 
színtársulatok érdekében érvényesíti 
szavát. A képviselőtestülettől kieszkö
zölte, hogy a nyaranta érkező társulatok 
— ha a közönség nem látogatná eléggé 
a színházat — anyagi támogatásban ré-
szesíttessenek; cikkeivel, beszédeivel is 
állandóan ráirányítja a figyelmet a ma
gyar kultúra e munkásaira, hogy így fo
kozza az érdeklődést. A műkedvelő-elő
adásoknak is jóindulatú támogatója. 

Any(K Laci, zeneszerző, nótaköltö, sz. 
1881 jan. 17.-én, Budapesten. Papnak 
indult, de megváltoztatta tervét, nóta
költő és zeneszerző lett. Operetteket is 
ír, melyek sok helyen kerültek színre. 
Főként népdalokat írt, melyekkel az or
szág határán messze túl is ismertté tette 
nevét. Verseit maga írja. A Petőfi 
Társaság verseit meg is jutalmazta. 
(Vigyázó-díj.). Híresebb nótái: „Nem én 
lettem hűtlen hozzád", „Féltelek a szél
től", „Elkerülsz, mert szegény vagyok", 
„Amióta asszony lettél", „Megöleltem a 
Katót!" „Ugy megyünk el egymás mel
lett", stb. stb. Dalait maga is adja elő, 
hegedű vagy zongorával kisérve önma
gát. Körülbelül 360 nótája jelent meg 
idáig. 

Arany Irén (N.), hangversenyéne
kesnő, sz. 1905-ben, Nagyváradon. 
Csengő, tiszta szopránja és egyéni ked
vessége szerzik meg számára a közön
ségnél a sikert. Gyakran szerepel Debre
cenben a hangversenypódiumon, színpa
don és a templomi énekelőadásokon. 

Aranyossy Irma, színésznő, oki. tánc-
tanárnő, sz. 1895-ben, Esztergomban. 
Dr, Farkas Ferenc színtársulatánál 
működött, mint színésznő, 1921-ben 
táncmesteri képesítést nyert, azóta sa
ját tánciskoláját vezeti. A régi magyar 
nemzeti táncok kutatásával és terjesz
tésével foglalkozik és e téren a szakkö
rök legnagyobb elismerését vívta ki. 

Balasi^ Sándor, lapszerkesztő, sz. 
1882-ben. Tanulmányainak elvégzése 
után Kassán lépett a hírlapírói pályára. 
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Ballay Margit Breitner Aladár 

A Kassai Napló, Felsőmagyarország és 
Abauj Kassai Közlöny szerkesztőségei
ben dolgozott. Már mint fiatal újságíró 
élénk érdeklődést tanúsított a színészet 
iránt. Számos hírlapi cikke jelent meg 
a művészeti kérdésekről. Kassán 1903-
ban két egyfelvonásos vígjátékát adták 
elő. A két kis darab színre került még 
Eperjesen, Iglón és Sátoraljaújhelyen is. 
Mint lapszerkesztő és kritikus élénk 
tevékenységet fejtett ki Miskolcon, Szat-
máron, Szabadkán, Veszprémben és Szé
kesfehérvárott, a színházi életben. Ez 
idő szerint Debrecenben a „Debreceni 
Hírlap" pol. lap felelős szerkesztője. 

Ballay Margit, színésznő, sz. 1900-ban, 
Budapesten. A Rákosi Szidi-féle szinész-
iskola síkeres elvégzése után vidékre 
szerződött. Győrött, Szatmáron, Nyír
egyházán, stb., működött, szép sikerre!, 
mint operett-szubrett színésznő. Tagja 
volt a Royal Orfeumnak is. Főbb szere
pei: Leányvásár (Bessie), Mágnás Miska 
(Marcsa), Luxemburg grófja (Julíette), 
stb. 

Benyovszky Pál, író, hírlapíró, sz. 1899 
dec. 28.-án, Szatmárhegyen. Számtalan 
értékes sziníbírálatával kapcsolódik a 
színházi életbe. Munkatársa volt a „Deb
recen", „Szatmári Hírlap", „Szamos" 
című lapoknak, mint szerkesztő szere
pelt a „Tiszántúli Hírlap", „Debreceni 
Hétfői Újság", „Gyermekek Debrecen
je" című lapoknál és szerkesztette a 
„Vihar" című költői antológiát és 
„Alkotás" című szépirodalmi lapot. 
Irodalmi munkássága rendkívül széles
körű. Versei, novellái az egész országban 
sűrűn _ látnak napvilágot. Több kisebb 
darabja és jelenete került színre: „Le
vél" (1918), „Ilonka udvarlói" (1919), 
„Mefisztó kudarca" (1919), „A profesz-
szor unokahuga" (1919), stb. c. alatt. 

Beöthy Zoltán (szlování), színészísko-
laí titkár, született 1897 október 22-én, 
Budapesten, megh. 1931 július 5.-én, 
u. 0. Beöthy László és Soldos 
(Blaha) Sári fia. Iskoláinak elvég
zése után hadbavonult, 1919-ben a 
Belvárosi Színház dramaturg-titkára 
lett, majd Berlinben a filmnél szerepelt. 

Megjárta Amerikát és visszatérve, vidé
ki kabarétársulatokkal működött. 1927 
óta Rákosi Szídi Szinészképzőískolájá-
ban működött, mint titkár és tanár. 

Betegh Béby Mária (csiktusnádi), 
színésznő. Rákosi Szídi iskoláját végezte, 
azután a Városi Sz. tagja lett. Innen 
Nagyváradra, majd Aradra és Kolozs
várra szerződött és itt működik már évek 
óta mint szubrett-primadonna. Főbb 
szerepei: „Viktória", „Marica grófnő", 
„Dr. Szabó Juci", Franci („Varázske
ringő"), Tommy („Tommy és Társa"), 
stb. 1930-ban férjhez ment bulcsi Janka 
Jenőhöz. 

Bíró Sári, énekesnő, sz. 1891-ben, Buda
pesten. A Zeneművészeti Főiskolán 1930-
ban művészi oklevelet nyert s ezzel iga
zolta gyermekkori, csodagyermek-sike
rét (a „Fészek"-ben jósoltak neki fé
nyes jövőt): azóta Budapesten is, kül
földön is fellépett, egyelőre zenekari 
hangversenyeken. 

Bognár Elek, színész, sz. 1904 ápr. 
23-án, Budapesten. Édesapja: dr. Bog
nár Elek miniszteri tanácsos, közp. 
vámigazgatóhelyettes, egyetemi magán
tanár, édesanyja: nagyfalusi Arany 
Margit (A. János családjából). Iskolái: 
1926-ban absolutóriumot nyert a buda
pesti közgazdaságtudományi egyetemen, 
1929-ben az Orsz. Színművészeti Akadé
mián oklevelet kapott. Utána a szegedi 
Városi Színházhoz szerződött, ahol 1929 
szept. 21-én mutatkozott be, mint Cson
gor, Vörösmarty: „Csongor és Tündé"-
jében. Főbb szerepei: Horkai Feri, Tar
ján Gida, Austin Bevans („Darázsfé
szek"), Jack, Figaro, Píerot, Noszty Fe
ri, stb. 

Boros Elemér, író, a Magyar Színmű
vészeti Lexikon Szerkesztő-bizottságá
nak tagja, a névsorból (I. kötet, IV. old.) 
tévedésből kíhagyatott, úgyszintén Pesti 
Kálmán és Zólyomi Jenő neve is. 

Breitner A^dár, A magyarországi 
táncművészet egyik legnevesebb peda
gógusa. 1889-ben született, Budapesten. 
Kereskedelmi pályára készült, de már 

— 475 — 



Csomor Gyula Erényi (Erhardt) Böske 

akkor is, mielőtt még hivatásszerüleg 
foglalkozott volna tánctanítással, már 
mint amatőr több díjat nyert. 1918-ban 
nyitotta meg táncintézetét Budapesten, 
melyből nemcsak amatőrök, hanem a 
magyar színész- és artistavilágnak igen 
sok nagysága került ki. Legnagyobb si
kerét a „Magyar keringő" című tánc
kreációjával aratta, amely a külföld min
den nagyobb városában közismert lett. 
Több művészi tánckreációja elismeréséül 
1929 évben Párizsban tartott kongresz-
szuson az „Union des Professeurs de 
danse de Francé" oklevéljel, később a 
francia táncegyesületek „Grand Prix"-
vel jutalmazta a tánctanítás körül ki
fejtett érdemeit. 

Csomor Gyula, mozitulajdonos, sz. 
1874-ben. A Vígszínház növendéke lett 
1897-ben. Néhány évig mint szavaló-
művész működött a vidéken és különö
sen Petőfi verseivel aratott sikert, de 
rövidesen búcsút mondott a színpadnak 
és jelenleg Debrecenben mozitulajdonos 
és törvényhatósági bizottsági tag. 

Debreceni zenede (Debrecen sz. kir. 
város zeneiskolája) Farkas Ferenc kez
deményezésére 1861-ben alakult. Első 
igazgatója Komlóssy Lajos volt, a kit 
Simonffy Emil követett. Jelenlegi igaz
gatója P. Nagy Zoltán, {L. o.) a kinek 
igazgatása alatt az iskola erősen fellen
dült. Az iskola tanári kara, a mely a 
szak- és zeneirodalom terén is jelentős 
tevékenységet fejt ki: Sz. Nagy Károly 
(orgona), Emmerth Antal, Laub István, 
Fábry Irma, Hőchtl Margit, Simonffy 
Irén, Szabó Emil, Halácsy Margit, (zon
gora), Ridley Kohne, Füredi Sándor, 
Búza Gábor, Csanak Mária (hegedű), 
HoórTempis Erzsébet (ének), Füredi 
Samu, Éisler Mihály (gordonka), 

Dénes József, színész, sz. 1886 dec. 
30-án, Karancson. A Rákosi-sziniiskola 
elvégzése után, 1912-ben, a Sziklaí-szin-
körben lépett fel először, majd 10 évig 
Miskolcon és az óbudai Kisfaludy Szín
házban működött mint színész és ren
dező. Jelesebb alakításai: Borinszky 
(„Királynőm, meghalok érted"), Tarján 
(„Dolovai"), Richárd („Tolvaj"), Des 
Prunelles („Váljunk el"), Armand 

(„Kaméliás hölgy"), stb. Felesége: Har-
rer Irén, színésznő, sz. 1895 dec. 19-én, 
Budapesten. Színpadra lépett 1915-ben, 
az óbudai Kisfaludy Színházban, mint 
vígjátéki színésznő. 

Dénesné Boga Janka, írónő, sz. 1889-
ben, Gyergyóalfaluban. A kecskeméti 
állami polgári leányiskolában tanít. Bel
ső munkatársa volt évekig a „Kecskeméti 
Közlöny"-nek; erdélyi problémákról írott 
cikkeit átvették az amerikai magyar la
pok is. Az „Apátfalviak" című 3 felvoná
sos drámáját a Belvárosi Színház 1927-
ben elfogadta; a darab bemutatója azon
ban Szegeden volt, Faragó Ödön igaz
gatása alatt, 1927 februárjában. 

Dezső Kázmér, Nagykörös város pol
gármestere, sz. 1883 nov, 23-án, Nagy
kőrösön. Nagyköröst a kultúra terén a 
Duna-Tisza-köze vezető városává fej
lesztette. Ö alapította a nagykőrösi 
Arany János irodalmi társaságot, a 
Szinpártoló egyesületet. Irodalmi tevé
kenységet is fejt ki. Költeményei és gaz
dasági cikkei sűrűn látnak napvilágot a 
fővárosi és vidéki lapok hasábjain. 

Elek Ica, színésznő, sz. 1906 jul. 23-án, 
Budapesten. 15 éves korában került a 
Zeneművészeti Főiskolára, Maleczky 
Biankához és 19 éves korában Budán 
Sebestyén Géza társulatánál nagy sikert 
aratott a „Nótáskapitány"-ban mint 
operett-prímadonna. 1926-ban Pécsre 
szerződött, 1927-ben Kardoss Géza deb
receni társulatának lett a tagja, a hol a 
„János vítéz"-ben és „Mersz-e, Mary?"-
ben aratott nagy sikert. 1928-ban a Te-
réz-köruti Színpadon és az Újpesti Blaha 
Lujza Színházban működött, majd Iván 
Sándornál Kassán és a szegedi színház
nál működik mint prímadonna. (Arcke
pét 1.1. kötet, 456. — oldal után. 

Erényi (Erhardt) Böske, színésznő, sz. 
1905 december 25.-én, Paripáson (Bács 
megye). 1921-ben lépett a színípályára. 
Első szerződése Nagyváradra szólt, ahol 
a „Táncos huszárok"-ban, Mogyoróssy 
önkéntes szerepében lépett fel, nagy si
kerrel. Táncos szubrett. Játszott még 
Kolozsvárott, Pécsett, innen szerződtet
ték a Király Színházhoz, ahol az „Eltö-
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Falus Edith Fülöpp Andor dr. 

rött a hegedűm" c. operett azubrett sze
repében mutatkozott be. Jelenleg az 
Andrássy-uti Színház tagja. 

Falus Edith, operaénekesnö, sz. 1908 
nov. 11-én, Budapesten, mint Friedlán-
der Manó fővárosi orvos leánya. Gim
náziumi érettségit tett. Énekhangját és 
színpad-tehetségét bécsi társaságban 
való szereplése alkalmával fedezték fel 
és ott mindjárt szerződéssel marasztal
ták. Ezután magánúton Gábor József 
énekmestemél és dr. Dalnoki Viktor 
rendezőnél nyert kiképzést és 1928 f ebr. 
18-án^ a Városi Színházban mutatkozott 
be a „Denevér" Adél szerepében. Fellé
pése oly sikerrel járt, hogy a Városi 
Színház azonnal tagjai sorába szerződ
tette, a hol most is működik. — Jobb 
szerepei: a „Carmen" operában Micaela, 
„Bohémélet"-ben Musette, stb. A fővá
rosban rendezett önálló hangverseny fel
lépései is mindig érdekességei a zenei 
évadnak. Jelenleg a müncheni Staats-
opera koloratur-énekesnöje. 

Fáy B. Béla (cs. n. dr. Furniann Béla), 
író, sz. 1899-ben, Debrecenben. Iroda
lommal és főleg színdarab-fordítással 
1925 óta foglalkozik. Színrekerült fordí
tásai a következők: „öltöztessük fel a 
mezteleneket" (Pirandello), e. e. Alapi 
Nándor társulatánál (a budapesti Ka
maraszínházban is szinrekerült), „Min
den jóra foi'dul" (Pirandello), e. e. 
Alapi Nándor társulatánál, 1929. „IV. 
Henrik" (Pirandello), e. e. debreceni CJso-
konai színházban, 1928. „Arc és álarc" 
(Chíareli), e. e. a debreceni Csokonai 
Színházban, 1930. Megjelent és sajtó 
alatt van több regényfordítása, ugyan
csak Pirandellótól. 

Fazekas EmŐ, író és iskolaigazgató, 
sz. 1899 aug. 17-én, Kecskeméten. Fia
talon kezdett verselgetní. Első munkái a 
„Kecskemét" c. lapban jelentek meg. 
„Vadvirágok", „Tavaszvárás", „Mese-
tarisznya", „Kis köszöntő", „Ószí ka
land", „Tüsszentő királyfi" címen jelen
tek meg kötetes munkái. Színdarabja: 
„Zách Klára", dr. 3. f. Több színmüve 
kéziratban. Tagja a Berzsenyi Dá
niel-, Gárdonyi Géza- és Katona József 
irodalmi társaságoknak. 

Ferfcó Gyula (1. Debreceni Színjátszó 
Társaságok). 

Fichtner Sándor, karnagy, életírója 
nem Ecker (sajtóhibával), hanem Ec-
kert Elek. Az általa említett 4 füzet: 
zongoradarabok (Rozsnyai-kiadás). Ka
marazenemüvek helyett Énekkari mü
vek olvasandó. (Petőfi szövegeire, 
„Nagyszombati himnusz" stb.). Azóta 
írt nagyobb zeneművek: II. szimfónia és 
II. magyar suite. 

Fodor István, vívómester, sz. 1894-
ben, Budapesten. Atyja: Fodor Károly 
mellett már 1918-óta tanította a vívást 
az Orsz. Színművészeti Akadémián. 
1927-ben, atyja megüresedett helyére, őt 
nevezték ki tanárnak. A sportszerű ví
váson kívül a történeti vívást is ta
nítja, a mint az a színdarabokban elő
fordul (pl. Hamlet, Cyrano, stb.) 
Ugyancsak ö szokta betanítani a buda
pesti színpadokon előforduló vívójelene
téket. (Arcképét 1.: a 11. kötet, 57. old.) 

Fóthy Károly, színész, végezte a szí-
nészegyesületí iskolát, 1909-ben és mini 
kiváló jellemszínész működött Szabadka, 
Pozsony, Kassa, Szatmár és Brassó szín
padain. Jelesebb szerepei: „Cyrano" 
Lőrinc barát, („Romeo"), Volkhardt 
(„Takarodó"), Gáspár apó („Cornevil-
lei harangok"),„Gül Baba",stb. 192S-ban 
visszavonult a színészettől és a brassói 
Astra mozgószinház művészeti titkára 
lett, támogatója az erdélyi magyar színé
szetnek és magyar műkedvelő-előadások 
rendezője. 

Primmer Pál, író és m. k. áll. faipar-
iskolaí művezető, sz. 1900-ban,. Szatmá-
ron. Irodalommal 1923 óta foglalkozik. 
A debreceni hangversenyek és műkedve
lők részére több darabot írt és számos 
novellája jelent meg. A „Debrecen". c. 
lap gyermekujságjában sűrűn szerepel
nek állati és pedagógiai meséi és kis da
rabjai. 

Fülöpp Andor dr. (bordosi), író és 
orvos, sz. 1893 jun. 14-én, Röődön (Ko-
lozs megye). Több munkája jelent 
meg nyomtatásban: „Szerelem hatal-
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Garzó Adél Hegyi Lilly 

ma" (regény), „Novellák", „Gondolatok" 
„Vas vakondok" (technikai regény), stb. 
Színdarabjai: „Árulás", dráma, „A fa
kír bosszúja", dráma, „Csak a vasútiba" 
vígj. 1 felv. e. e. Nyíregyházán, 1929. 
Tagja több irodalmi társaságnak. A 
„Magyar Hazánk" c. hetilap felelős szer
kesztője. 

Garzó Adél (Bleyemé), énekesnő, sz. 
Komáromban. A budapesti Zeneművé
szeti Főiskolán nyert mint opera-énekes
nő jeles művész-oklevelet. Tanára Passy 
Cornet Adél volt. Tehetségét ösztöndíj
jal és államsegéllyel is jutalmazták. Ko
lozsvár, Miskolc, Nagyvárad és a buda
pesti Magj-ar Színház színpadain aratta 
legjelentősebb sikereit. Kitűnőbb szere
pei: Rosina („Sevillai borbély"), Philin 
(„Mignon"), Saffi („Cigánybáró"), 
Eudoxia („Zsidónő"), Adél és Rosalinda 
(„Bőregér"), Friquet Rózsi („Remete 
csengetyűje"), Gara Mária („Hunyadi 
László"), Mimosa („Gésák"), Jadviga 
(„Hajdúk hadnagya") és a „Szulamit" 
címszerepe. Nagyváradon férjhez m?n^^ 
zeneiskolát .'Japított, melyből több jeíes 
tehetség került ki. 

Götz Erzsi, színésznő, sz. 1910 július 
14.-én, Budapesten, Rózsahegyi Kálmán 
szinésziskoláját 1927-ben végezte, A 
Teréz-köruti Színpad tagja. 

Gayné Édy, írónő, sz. Debrecenben. 
Trodalonimal 1900 óta foglalkozik. Ver
seket, regényeket ír. 1930-ban „Tavasz" 
címmel megjelent verses kötete nagy si
kert aratott. 1926-óta a debreceni lapok 
állandó munkatársa. Színdarabjai: 
„Andrásnapi álmok", népszínmű 1 felv. 
„A cár nevében", e. e. Debrecenben, 
1930-ban, „Nem igaz abból egy szó sem", 
vígj. 1 felv. „Hajótöröttek", operett 3 
felv. (zene: Szigethy Gyulától), „Tün
dérek között", zenés mesejáték 3 felv. 
(zene: Szigethy Gyulától) e. e. Debre
cenben. Férje: Gay János, iparművész. 

Halász Ilonka, színésznő, született 
Budapesten. Már gyermekkora óta 
szerepelt a színpadon és mint ilyen 
Ibsen „Kis Eyolf"-jában és Molnár 
Ferenc „Józsi"-jában aratott nagy 

sikert. A Sziniakadémiáról dr. Farr 
kas Ferenc szabadkai társulatához 
szerződött, ahol mint naiva és szub-
rett működött, állandó sikerrel. A naiva 
szerepek mellett: Juliette („Luxemburg 
grófja"). Suszterinas („Táncos huszá
rok"), Mogyoróssy („Tatárjárás"), stb. 
voltak azok, melyekben nagyobb sikerrel 
szerepelt. Szabadkáról Pécsre szerző
dött, ahol 1912-ben férjhez ment dr. 
György Ármin odavaló orvoshoz és 
visszavonult a színpadtól, egy szépen in
duló pálya elején. 

Hattay Adrienné, színésznő, sz. 1910-
ben, Budapesten. A Színművészeti Aka-
lémiát végezte. Nagyrészt a főváros szín
padain működött, u. m. Városi Színház, 
Budapesti Színház, Kamara Színház. 
Egy évig dr. Janovics kolozsvári társu
latánál játszott. Főbb szerepei: Claire 
(Vasgyáros), Katica (Diákélet), Gara 
Mária (Árva László király), „Masamód", 
stb. 

Hegyi Lilly,színésznő, sz. 1883 jun. 27-
én, Dunaharasztin. Már 17 éves korában 
kezdte énektanulmányait Manheit Ja
kab énekmestemél. Első szerződése Ma
kó Lajos buda-temesvári társulatához 
kötötte, utána Debrecen, Szeged (5 év
ig), Pécs színpadain működött mint ko-
loratur, majd mint szubrett primadonna. 
1911-14-ig a kolozsvári Nemzeti Színház 
primadonnája volt és játszotta az ak
kor műsoron szereplő operettek majd 
mindegyikének vezető szerepét, 1915-ben 
dr. Vértes Oszkár neje lett. Azóta nem 
vállalt állandó szerződést, csak alkalmi 
fellépésekkel szerepelt Erdély városai
ban. 1925-ben áttért az operára. Kiképzé
sét Pfeiffer kolozsvári tanártól, majd 
Olaszország legjelesebb mestereitől 
nyerte. Betegsége miatt nem folytathat
ta tanulmányait és jelenleg hangverse
nyeken lép fel, a miért a marosvásár
helyi Kemény Zsigmond irodalmi társa
ság rendes tagsággal ismerte el kultu
rális érdemeit. Operaműsorában szere
pelnek; Tosca , Santuzza (Parasztbe
csület), Recha (Zsidónő), Aida, Le
onóra (Troubadour), stb. (V. ö. III. köt. 
56. old.) 
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Hetényi Dömény Elemér Kádass Mariska 

Hetényi Dömény Elemér, színész és 
rendező, Hetényi József úttörő szinigaz-
gató unokája, sz. 1866-ban, Ádándon. 
Színpadra lépett, 1889-ben, Völgyi 
György szinigazgatása alatt, Magyar-
óvárott. Igazgatói: Kömley Gyula, 
Szathmáry Károly, Miskolczi Henrik, a 
kiknél mint színész és rendező működött, 
majd Füredi Károly, Rakodczay Pál, 
Polgár Károly, Kövessy Albert és Szál
kai Lajos. — 1903 óta több mint 18 évig 
dr. Janovics Jenő szegedi majd kolozs
vári társulatának tagja és rendezője. 
Résztvett az erdélyi jótékonycélú társa
dalmi mozgalmakban is mint művészi 
rendező. 1921-ben Parlagi Lajosnál 
működött Nagyváradon, mint igazgató
helyettes és rendező. 1924-ben Nagyvá
radon szinésziskolát alapított. Jobb szere
pei: Lohonyai (Tatárjárás), Agárdy 
(Kis gróf), Basíl (Luxemburg grófja), 
Durbints (Bor), Dragutin (Cigánysze
relem), Zéta (Víg özvegy), stb. Több 
színházi szaklapot szerkesztett. „Szula 
Mici" címen sikerült paródiát írt (1900. 
Miskolc); fordított, átdolgozott, film-
szkeccset irt (Apacsnő szerelme), fil
met rendezett. — 40 éves jubileumát 
Nagyváradon ünnepelte, a „Limonádé 
ezi-edes"-ben. -— 1904-ben nőül vette 
Szegeden Ferenczy Irmát, Ferenczy Bé
la árvaszéki elnök húgát. (Ezzel bőví
tettük a II. köt. 246. old. I. hasábban ta
lálható rövid életrajzát.) 

Hoffmann Dezső, a Leszámítoló és 
Pénzváltó Bank fiókjának volt h." igaz
gatója, könyvkiadó, sz. 1889-ben, Szente
sen. A Kereskedelmi Akadémiát Bécs
ben és Budapesten végezte. A színészet 
lelkes barátja, hozzáértésével, nagy agi
litásával nagyban segítségére volt az 
Oi-sz. Szinészegyesület propaganda osz
tályának s jelen Magyar Színművészeti 
Lexikon létesülésének. 

Hollós Ilona, színésznő, (1. II. kötet, 
259. 0.) születési évszáma ott téves. A 
helyes: sz. 1911 aug. 28.-án. 

Horti Idi, színésznő, sz. 1901-ben, Ab-
rudbányán. 1919-ben lépett fel először, 
Marosvásáhelyen. Játszott prózai, ope-
i-ett s népszínmű-szerepeket. 1920-ban 

a kolozsvári színtársulathoz szerződött. 
Jelentősebb szerepeket játszott a „Cse
regyerekek", „Cornevillei harangok", 
„Mágnás Miska", „Cigánygrófnő", c. 
darabokban. 1922-ben ifj. Szász István 
földbirtokos neje lett. 

Horváth Árpádné (borsodi), írónő, sz. 
Í873-ban, Nagyváradon. Számos költe
ménye lett népszerű, közülük több Krü-
ger Jenő zenéjével. 

Horváth Sándor, (makói), honv. alez
redes, zeneszerző, dalkÖltŐ, sz. 1872-ben. 
Kezdetben több katonai indulót írt, 
majd kuplékat, táncdarabokat szerzett, 
később a saját szövegre szerzett magyar, 
magyaros, továbbá műdalokkal ért el 
nagy sikereket, melyeket szerzői estek 
keretében a rádión ismertetett. Főként 
ezekben nyilvánul meg eredeti magyar 
egyénisége. Maradandó értékű zenei kom
pozíciója: a „Balatoni legenda", c. ma
gyar daljáték (Nyári Andor szövege), 
mely Budapesten, a Városi Színházban, 
1927. V. 20-án került bemutatásra. 

Illés Dávid, ny. MÁV főmérnök, a ma
gyar zeneszerzők s zenekiadók szövetke
zete békésmegyei körzetének vezető
je, sz. 1878 április 26-án, Budapesten. Is
koláit Budapesten végezte. 1905-ben a 
magyar Tudományos Akadémia „Albert 
király özvegye", c. tört. drámáját a 
Kóczán-díjjal jutalmazta. Színházi rovat
vezetője volt a „Békésmegyei Függet
lenség" c. napilapnak is, huzamosabb 
ideig. 

Kabay György (1. Színjátszó Társa
ságok.) 

Kádass Mariska (S), (Terray Gyula-
né) színésznő, sz. 1892-ben, Temesvárott. 
Atyja Kádass Imre, színész. Iskolái el
végzése után a Színművészeti Akadémiát 
végezte. 1910-ben elszerződött Krecsányi 
Ignác buda-temesvárí színtársulatához, 
hol három éven át a naiva szerepkört 
töltötte be. Főbb szerepei: Noémi 
(Aranyember), Márta (Egér), Puck 
(Szentivánéji álom), Hempel Teri (Táj
fun), Micheliné (Buridan szamara), Bay-
Annuska (Himfy dalai), stb. Majd férj-
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Kállay Lilly Komlós Elemér 

hez ment HoUósi-Somogyi László föld
birtokoshoz, kitől rövid idő után elvált 
és ismét visszatért a színpadra. 1919-ben 
a Fasor Kabaré tagja volt, onnan a Vár
színházhoz szerződtette Komjáthy János 
igazgató. 1922-ben férjhez ment légrádi 
és szigligeti Terray Gyulához. 

Kállay LHIy, mozgásmüvészeti ta
nárnő. Tanulmányait Fernand Ernőnél 
kezdte, majd Hellerauban és Párizsban 
folytatta. 1922-óta saját iskolájábantanit 
egyéni módszere szerint, de önálló tánc
estjeivel és a róla elnevezett tánccsoport 
működtetésével is állandó elismerés mel
lett szerepel. 

Kallós Ilona <Kántorné), írónő, szü
letett 1872-ben, Debrecenben, Atyja; 
Kallós Kálmán, arcképfestÖ és rajz
tanár volt, utóbb Aradon élt; itt 
gyermeke a felsőbb leányiskolát vé
gezve, árvasági'a jutott s az anyai Ta-
bajdy-feszekben, Nagy-Szerinden Zacha-
riás József községi jegyző neje lett. 
Addigi költői szárnypróbálgatásait nyil
vános irodalmi működés váltotta fel: la
pokban elbeszélései jelentek meg s már 
1892-ben „A majoresco" c. regénye (ezt 
németre is lefordították), amelynek bí
rálatában Rákosi Jenő a szerző drámai 
tehetségét hangsúlyozta. K. erre benyúj
totta a Népszínház pályázatára „A hű
ség jutalma" e. népszínművét s dicsére
tet nyert; 1894-ben Aradon „A bankár 
leánya" c. színműve aratott sikert, Tö
rök Irmával és Somló Sándorral; 1895 
nyarán a Budai Színkör mutatta be „A 
fogadott leány" c. népszínművét (Szent-
irmáy Elemér zenéjével); a Magyar 
Színház 1897 dec. 7. „A titok" c. népszín
művét (Dankó Pista zen.) vitte sikerre; 
a darab megjelent (if j . Nágel Ottó kiad.) 
s hamarosan el is fogyott. Ezóta csak 
elbeszélései s regényei jelentek meg a la
pokban. Az írónő emberi erényeit, tudás
vágyát, munkaszeretetét, kitartását és 
rokonszenves egyéniségét jellemzi, hogy 
1900-ban özveggyé válván, magánszor
galommal elvégezte a tanítóképző tanul
mányokat, 30 éves korában szerzett ok
levelével egy falusi iskolában működött, 
s öt év múlva Vásárosnamény áll. isko
lájához kerülvén, Kántor József igazgató 
nőül vette. 

Katona Gyula, operaénekes, sz. 1901-
ben, Kolozsvárott. Iskoláinak elvégzése 
után Kolozsvárott, majd külföldön: 
Róma, Bécs, Berlin, Köln zenei kiváló
ságaitól nyerte kiképzését az éhekművé-
szetben. 1930-ban az ulm-i városi szín
ház énekese lett. Szép lírai baritonja, 
zenei kulturáltsága, tehetsége, előnyös 
megjelenése szép jövŐt ígérnek. 

Kezdi Rezső, színész {II. köt. 420 old.) 
nem volt a Népszínház tagja. (Dr. Vá
sárhelyi Miklós úr közlése.) 

Kiss Ilona (Csősz Lászlóné), hangver-
senyénekesnő, sz. .1904-ben. Kulturált 
hangjával a hangversenypódiumon arat
ja síkereit és Hajduvármegye majd min
den előadásán találkozunk nevével, 

Kiss János, karnagy sz. 1886 aug. 
19.-én, Ujverbászon (Bács-Bodrog m.). 
Zenei tanulmányait a Nemzeti Zenede, 
később a Szemere-féle Konzervatórium 
hegedű-tanszakán végezte. 1911-ben 
Szentesen magánzeneiskolát nyit, meg
szervezi a szentesi Filharmonikus zene
kart, melyet mint karnagy vezet. 1921-
ben Budapesten karmesteri vizsgát tesz 
a Zeneművészeti Főiskolán s még ez év
ben a nyíregyházi m. kir. „Rákóczi Fe
renc 12. honvéd gyalogezred" karnagya 
lett. Szerzeményei (kéziratban): hege
dűszóló zongora kísérettel, magyar da
lok (zongora), triók, quartettek, zene
kari indulók stb. 

Kiszely Pálné dr., (benedekfalvi), 
írónő és dalszerzŐnÖ,sz. 1892-ben, Kolozs
várott, ahol zeneiskolai tanulmányait is 
végezte. Számos szerzeménye lett nép
szerű, melyeknek úgy szövegét, mint ze
néjét ö szerezte. 

Komlós Elemér, zeneszerző, sz. 1894 
jul. 6.-án, Aradon. 1908 óta foglalkozik 
zeneszerzéssel és sok munkája jelent 
meg a kotta-piacon és nyert díjat pályá
zatokon. Színpadi munkái: „Tűzijáték", 
operett 3 felv. (társszerző: Gárdonyi 
Jenő), 1920. „Felség hadnagya", operett 
(társszerző: Gárdonyi Jenő), 1923., 
„Testőrszereiem", daljáték, (társszerző: 
Kállai Nándor) e. e. Nagyvárad, Erdélyi 
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Koraios Lajos László Imre 

Miklósnál, 1925. „Szerencsekerék", op. 
(társszerzők: Kardos Andor és Szegő 
Nándor) 1927 „Szerelem rózsái", revü 
operett (szöv. Galetta Ferenc), e. e. Te-
mesvárott, Szendrey Mihálynál, 1929. A 
többi darabok is az erdélyi nagyobb ma
gyar társulatok műsorán szerepeltek. — 
Felesége: Szabó Böske, színésznő, sz. 
Aradon. Színpadra lépett 1915-ben, 
Szendrey Mihály aradi társulatánál. 1—1 
évig Nagyváradon és Pozsonyban mű
ködött, mint operettszinésznő. 

Kormos Lajos, színész, sz. 1910-ben, 
Székesfehérvárott. A sziniiskolát Rózsa
hegyi Kálmánnál végezte. Mint jónevü 
táncos komikus ismeretes. Jelenleg Radó 
Béla színtársulatánál működik. 

Kovács Béla (szoboszlói), honvéd kar
nagy, zeneszerző, sz. 1886 január 20.-án, 
Hajduhadházon. Iskoláit Hajdúböször
ményben, Máramarosszigeten, Kisújszál
láson végezte. Zenetanulmányait jogász-
korában kezdte el, Debrecenben. Már 
akkor saját szerzeményei jelentek meg, 
Oláh Gábor szövegeivel. Budapesten Sik
lós Albertnél befejezve tanulmányait, 
elvégezte a jogot is. Utána Bécs
ben a Kaiser-konzervatóriumban tö
kéletesítette tudását, két éven át 
dr. Ludwig Kaíser híres karmesternél 
tanult; több darabját a híres Tonkünst-
ler-orchsster 1914-ben műsorába vette 
fel. Pozsonyban Polgár Károly két ope
rettjét adta elő: „Cigányvér", 3 felv., 
szövegét irta Polgár K., bem. 1915 nov. 
20., „Bűvésztanya", 3 felv. 1916. Nagy
pál Béla dirigálta. Bécsi zenei szereplé
sét megszakította a világháború, hadi
fogságba került. Irkuck hadifogoly-tábo
rában három zenekart vezényelt. Pár év 
multán hazakerült és rövid budapesti 
tai'tózkodása után a 10. honvéd gyalog
ezred karmestere lett. Fricsay Richárd 
ajánlatára a zenekart megszervezte és 
művészi nívóra emelte, Békéscsabán, hol 
magyar színvonalú fúvós és szimfonikus 
zenekari hangversenyeket ad. Kétszáz
nál több szerzeménye van. 

Kováts Erzsébet, színésznő, sz. 1887 
szept. 14-én, Kisbaráthegyen. Első szer
ződése Szabadhegyi Aladár erdélyi igaz

gatóhoz kötötte. Ezután Mariházy Mik
lóshoz Kecskemétre, Krecsányi Ignác
hoz Buda-Temesvárra, majd Palágyi 
Lajoshoz és Sebestyén Gézához Mis
kolcra szerződött. 1919-ben férjhez 
ment vitéz Bábonyi Ferenchez, Miskol
con. Jelentősebb szerepei: Királykisasz-
szony (János vitéz), Leila (Gül Baba), 
Treszka (Tatárjárás), stb. 

Krizsán Karola, színésznő, sz. 1910 
jan. 8-án, Kolozsvárott. Szinípályára lé
pett 1926-ban, Marosvásárhelyen, Fehér 
Imre színtársulatánál. Ezidőszerint a 
szatmári színház szubrettje. 

Kulcsár Juliska, színésznő, sz. 1896 
febr. 16-án. 1917-ben végezte a Zenemű
vészeti főiskolát és az Opera ösztöndí
jas tagja lett, ahol 2 évig működött. 
Később Sebestyén Géza buda-temesvár-
mískolci társulatának volt tagja. Főbb 
szerepei: Traviata, Lakmé, Mimi (Bohé
mek) , Gílda (Rigoletto), Pillangókis
asszony, Margit (Faust), Médi (Három 
a kislány), Rosalinda (Bőregér), stb. 
Utóbb a színípályáról lemondott és férj
hez ment dr. Bozsinka Kornél v. főis
pánhoz, Temesvárott. 

Laudon József, színész, sz. 1882-ben, 
Mohácson. Az Országos Szinészegyestílet 
iskoláját végezte és onnan Heves Béla 
színigazgató szerződtette. Később a fő
városba került, Féld Zsigmond színtársu
latához. Hosszabb ideig volt a Magyar 
Műszinkör és Sziklai Kornél városligeti 
színházának kedvelt tagja. Jobb szerepei 
voltak: János vitéz (Bagó), Falu rossza 
(Göndör Sándor), stb. 1913-ban lelépett 
a pályáról és műkereskedő lett. Neje: 
Kovács Gizella, színésznő, a Rákosi Szí-
di-féle színiiskolát végezte és rövid mű
ködés után szintén lelépett a pályáról. 
(Arcképeik a III. kötet, 81. — oldalán.) 

László Imre, énekes és zeneszerző, sz. 
1896-ban, Kiskunfélegyházán. A háború
ból hazatérve, elvégezte a Rákosi-iskolát. 
1921-23-ig a pécsi színház bonvivantja 
volt. 1924-ben Békéscsabán, 1925—27-íg 
Csongrádon közművelődési egyesületi 
igazgató volt. 1927-ben a Royal Orfeum 
színtársulatához szerződött. 1928-óta a 
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Lóránt József Moldoványi Ica 

magyar nóta kultuszának szolgálatába 
szerződött mint énekes és zeneszerző. 
Több nóta j át országszerte énekelik 
(Száz szál piros rózsa, Azt a fehér ró
zsát, stb.). Gramofonba énekelt lemezei 
keresettek és a Rádió közönségének is 
kedvence. 

Lóránt József, színikritikus, a debre
ceni városi világítási vállalat titkárja, 
sz. 1876-ban. Újságírói működése alatt 
több debreceni lapnál, utóbb saját lapjá
nál 1907-óta ö ír a színházi előadásokról 
kritikákat. 

Márkus Margit, színésznő, sz. 1911-
ben. Dr. Márkus József székesfővárosi 
főjegyző leánya. A gimnáziumi érettségi 
megszerzése után a. Színművészeti Aka
démiára iratkozott be. Mint akadémiai 
növendék vizsgázott a „Marsall" báróné, 
— és a „Kaméliás hölgy" Gauthier Mar
git szerepében, majd a Magyar Színház
ban, „Túl a rácson . . ." című darab 
Teréza szerepét játszotta el. Az akadé
mia elvégzése után a Vígszínház tagjai 
sorába szerződtette. 

Marsi Gizi, színésznő, sz. 1900 nov. 10-
én. A szinészegyesületí iskola elvégzése 
után, 1920-ban, Heltai Jenő debreceni 
igazgatónál lépett a szinipályára. Azu
tán Szatmáron és Kolozsvárott műkö
dött. Jelenleg is a kolozsvári Magyar 
Színház naivája. Férjhez ment Schück 
Hermann dr. ügyvédhez. Főbb szerepei: 
Katica (Diákélet), Tóth Mari, (Noszti), 
Júlia (Romeo), „Trílby", „Csöppség", 
„Fruska", „Terike" címszerepei. 

Márton László, színész, sz. 1894 máj. 
16-án, Bpesten. Nyarai Antal készítette 
elő a szinipályára. Első fellépése a Fővá
rosi Orfeumban volt, ahol négy évig mű
ködött mint táncos komikus. Mint a fő
város kedvelt kabaré komikusa, játszott 
még az „Intim Kabaré", „Muskátli Ka
baré" és az „Érdekes Kabaré"-ban is. 
1926-ban lemondott a szinípályáról és a 
Társadalombiztosító Intézetnél a segé
lyezési osztály vezető tisztviselője lett. 

Matolay Viktor dr,, író, székesfővárosi 
tanácsjegyző, sz. 1886 nov. 28-án, Sátor- ' 

aljaujhelyen. Közigazgatási tevékenysé
ge mellett állandóan foglalkozik iroda
lommal. Színdarabja: „Ráskai Magda", 
tört. színmű 3 felv. (1911-ben a Tudo
mányos Akadémia Koczán-díját nyerte), 
e. e. Sátoraljaújhely, 1926. jul. 19 . 

Miklóssy Margit, színésznő, sz. 1877 
jun. 9-én, Keszthelyen. Színpadra lépett 
1893-ben, Kömley Gyulánál, Szatmáron. 
Igazgatói voltak: Halmay Imre, Komjá
thy János, Bessenyei Miklós, Feid Zsig
mond, Kövessy Albert, Peterdy Sándor, 
Tiszay Dezső. 1898-tól 1903-ig Kolozs
várott működött, majd két évig Szegő
dén, dr. Janovics Jenőnél. Innen újra 
visszatért férj ével, Czakó Gyulával 
együtt, Kolozsvárra. 1906-ban Kecsekmé-
ten működött. Bihari Ákosnál, 1908-ban 
testvérbátyjához, Miklóssy Gáborhoz 
szerződött. Ezután Szálkai Lajosnál sze
repel, Székesfehérváron és Aimássy End
rénél, Szegeden. 1916-ban visszatér Ko
lozsvárra, a hol ezidőszerint is működik. 
Utóbb sikerrel játszott szerepei: Mari 
(Szent Péter esernyője), Bonivámé 
(Válás után), Nemzetes asszony (Obsi
tos) , Szerémi grófné (Nagymama), 
Dajka (Romeo), stb. (Ezzel bővítettük 
a III. köt. 257. oldalán levő szöveget.) 

Móczár Gyula, (jászárokszállási), ze
neszerző, sz. 1889 nov. 1-én, Kiskunfél
egyházán. Honvédhuszárőrnagy; zene
szerzői oklevelét 1928-ban szerezte. 
Mintegy száz magyar nótát szerzett 
1904 óta; legismertebb a „Hazudik a 
muzsikaszó", a „Befagyott a folyó" c. 
pedig a Magyar, Zene Barátainak orszá
gos pályázatán 1931-ben díjat nyert. De 
Csokonai és Ady verseire is írt maga
sabb igényű dalokat; karénekeket is 
szerzett s nagy zenekarra g-moll szim
fóniát. 

Moldoványi Ica, színésznő, színpadra 
lépett 1922-ben. Mint drámai hősnő mű
ködött, a közönség nagy elisme
rése mellett, Győr, Szombathely stb. 
színpadain szerepelt szép sikerrel. Jobb 
szerepei voltak: „Magdolna", „Trilby", 
Julía (Romeo), Éva (Ember tragédiája) 
stb. 
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Molnár Imre Nagy Zoltán <P.) 

Molnár Imre, énekes és énektanái% sz. 
1888 okt. 28-án, Péterrévén. Középiskolai 
és tanítóképzőintézeti tanári oklevelet 
szerzett. Az énekben Farkas Ödön ta
nítványa. Tanári működése után mint 
zenekritikus működött. 1922 óta a Nem
zeti Zenede, 1928 óta a Zeneművészeti 
Főiskola tanára. Mint énekes különöské-
pen a régi magyar dalokkal és népdal
kutatásokkal és tolmácsolásával szerzett 
nevet. Zenei tanulmányai eredményekép 
több szakmunkája jelent meg. 

Nádor Kálmán, a hasonnevű zenemű
kiadócég megalapítója, sz. 1834-ben, 
Abonyban, megh. Budapesten 1917-ben. 
Kiadványainak gerincét népszínművek 
és magyar nóták alkották. 12 gyermeke 
közül három lépett művészpályára. 1. 
Gyula, sz. 1860-ban, Nagykőrösön, megh. 
1889 végén, Budapesten. A 80-as évek 
népszerű nótaköltője volt. Az „Uzsai 
g'yöngy", „Magduska öröksége" zenéjét 
ő szerezte. Több nótája: u. m. „Hej, 
be hangos a becsali csárda", „Kéket vi
rít a nefelejts", „Októbernek elsején", 
„Nem forog a dorozsmai szélmalom", 
„Nincsen apám, mégis haragszanak 
rám", stb. még ma is népszerű. 2. Kszti, 
sz. Budapesten, 1869-ben. A 90-es évek 
elején szép sikerrel szerepelt a fővárosi 
és vidéki színpadokon, valamint a hang
versenytermek dobogóján, míg nőül nem 
ment Lányi Mór bankigazgatóhoz, orsz. 
gyűlési képviselőhöz. 3. József (Jóska), 
(született Budapesten, 1876-ban) egyik 
legjelesebb nótaköltőnk. A zongorajáték 
elemeibe Palotásy Gyula vezette be. Ta
nult még rövid ideig SchnÖller Lajostól 
és Huber Sándortól, majd autodidakta 
módon fejlesztette tovább tudását. Ze
neszerzésben dr. Toldy László, Kazacsay 
Tibor és Kosa György voltak mesterei. 
Első versét Fejér Jenőnek, a „Katalin" 
operett szerzőjének egy magyar nótá
jára írta, 1894-ben. Első zeneszerzemé
nye 1899 körül látott napvilágot. 50 éves 
korában rendezte első hangversenyét a 
Zeneakadémián, egy év múlva jelent 
meg első verseskönyve. A sajtó kedve
zően fogadta első kísérletéit. 54 éves 
korában tanult énekelni Herzberg Mik-
sánál és azóta önmaga adja elő dalait. 
Már túlhaladta 50-ik esztendejét, mire 

népszerűvé vált. Közel 1000 verset és 
több mint 200 nótát szerzett. Népszerű 
nótái közül említésre méltók: „Fekete 
éccaka, borulj a világra", „A ti uccátok-
ba fényesebb a csillag", „Sárga csizmát 
visel a babám", „Sáros az uccátok", „Va
lahonnan levél ment a kaszárnyába", 
stb. (Fényképét lásd a III.-ík kötet, 320. 
oMalán.) 

Nagy Ilona, színésznő, (Lásd I. kötet, 
430. oldal) neve elé tévedésből került 
az „Eöttevényi" elönév. 

Nagy László, id., színész, sz. 1896 ápr, 
6-án, Egerben. Rózsahegyi Kálmán szi-
nésziskoláját 1925-ben végezte; egy évig 
működött a Miskolci Nemzeti Színházban, 
Sebestyén Gézánál és a Budai Színkör
ben. — Jobb szerepei voltak: „Elnémult 
harangok" Todorescu pópa, „Hid" gróf 
Széchényi, „Dolovai nábob leánya" Tar
ján Gida, „Mariká"-ban az író. 3 évig 
hadifogságban volt, a magyar hadifo-
goly-szinház egyik megalapítója volt; 
a hadifogoly színházban játszották 63-
szor a „Bolondos szivek" című 3 felvoná
sos operettjét. A szinipályáról lemon
dott, aktíváltatta magát és jelenleg mint 
vámörszázados teljesít szolgálatot, Sá
toraljaújhelyen . 

Nagy Sándor dr. (Alex), író és zene
szerző, sz. 1901-ben, Nagykanizsán. 
Zongorára és hegedűre írt szerzeményei 
elterjedtek. Foglalkozott a szépirodalom
mal is, írt nagyobb intellektuális re
gényt. Színpadi művei: „Hermelin", 
színmű 3 felv. „Giardínetto", színmű 3 
felv. 

Nagy Zoltán (P), a debreceni városi 
zeneiskola (1. o.) igazgatója, sz. 1873 
febr. 23-án, Debrecenben. Az ősi debre
ceni kollégiumban a zenének emelt tan
széken első rendes tanára volt A Zene
művészeti Főiskolán a zongora és zene
szerzési szakot végezte. Amerikai tanul
mányútja után 70 tagú szimfonikus ze
nekari és 150 tagú énekkart szervezett 
Debrecenben és megalapította ugyanott 
a zenekedvelök társaságát. A debreceni 
Városi Zeneiskolát a hasonló intézetek 
között az első sorba emelte. 1929-ben 
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Nánássy Juliska (K.) Parlagi Lajos 

ünnepelték országos jelentőségű ünnep-
Bégek keretében 30 éves művészi jubileu
mát, Debrecenben. 

Nánássy Juliska, (K.) színésznő, sz. 
Debrecenben. A Solymossy-féle szinüs-
kolát végezte. Működött Rácz Dezső
nél, majd Sopronban (Szabó Fe
renc), Marosvásárhelyen, Temesvá-
rott, Nagyváradon, Brassóban. 20 évig 
játszott mint drámai szende és hősnő. 
Jelentősebb szerepei: Melinda (Bánk
bán) mint vendég Kolozsvárott, Júlia 
(Romeo), Ofélia (Hamlet), Boriska 
(Tündérlaki lányok), Dorina (Tartuffe), 
Rita (Románc), Roxane (Cyrano), Ker-
ner Ilona (Taifun), Loute, stb. — Férje: 
Kiss Gyula, színész és rendező, aki önke
zével vetett véget életének. K. Gy. szín
darabja: „Balassa Bálint", tört. dr., e. e. 
1922. Marosvásárhelyen. 

Németh Margit, színésznő, sz. 1902 
máj. 22-én, Pesten. Rákosi Szidi színész-
iskoláját 1919-ben végezte és a buda
pesti Intim Kabaré tagja lett. Később 
Nagyváradon és Kolozsvárott működött 
mint operett szubrett. Főbb szerepei: 
Marcsa (Mágnás Miska), , Hortense 
(Offenbach), Bob herceg és prózai dara
bokban: Margit (Kaméliás hölgy), Ker-
ner Ilona (Taifun), stb. 

Németh Nándor, színész, sz. 1894-ben, 
Dunaföidváron. Rákosi Szidi szinészis-
koláját végezte, majd Neményi László
nál kezdte pályáját, Erdélyben. Sokfajta 
szerepet játszott, a mi annak a bizonyí
téka, hogy tehetségét már riső kísérle
teinél méltányolták. Főbb szerepei: „Ci-
gánybáró"-ban Barinkay, „Hoffmann 
meséí"-ben Hoffmann, „Mágnás Miska" 
címszerepe, a „Bőregér" Alfrédje, 
„Sztambul rÓ2sájá"-ban Flórián, a „Gye-
rekásszony" c. népsz-ben Ugrom Sanyi 
stb. — Életének egyik nevezetes epizód
ja, hogy revű-társulatával 1931. ápr. ha
vában magyar előadást tartott az indiai 
király udvarában. A magyar főváros
ban S kabaréja is volt: a Nagykomédía, 
Kedélyes Kabaré és a Colosseum. —• 
Felesége: Hajnal Vilma, a Népopera 
volt szólótáncosnője. — (Meghalt 1921-
ben.) 

Niedermann Imre, vármegyei főlevél-
táros, színikritikus, sz. 1893. október 10-
én, Nagyszécsényben. 1925-óta a „Balas-
sagyamiati Ujság"-nak színikritikusa. 

Nyerges Ferenc (fíadfalvi), színész, 
sz. 1903-ban, Kolozsvárott. Szakáts An
dor tanítványa volt. 1927 őszén lépett 
színpadra, Földessy Sándor zombori tár
sulatánál. Ezután külföldi tanulmány
útra ment és filmeken is szerepelt. Visz-
szatérve, Szendrey Mihály arad-temes
vári, majd dr. Janovics Jehő kolozsvári 
társulatának lett a tagja és mint bon-
vivant és jellemszinész szerepel sikere
sen. Szerepei: György (Takács Alice)^ 
Vjereszov (Féltékenység), stb. 

Pálffy Olly, színésznő, sz. 1903 jun. 
10-én, Budapesten. 1921-ben kezdte a 
színipályát, Kassán, Faragó Ödön társu-. 
latánál. Ezenkívül a következő városok
ban működött mint kedvelt operettszub-
ret t : Szeged, Kolozsvár, Pozsony, Sop
ron, Arad, Szombathely, Nagyvárad, 
Brassó, Kecskemét. Jobb szerepei: Gá
bor (Gül Baba), Midílí (Stambul rózsá
ja ) , Marcsa (Mágnás Miksa), Boris 
(Nótás kapitány), stb. 

Pálffy Zsazsa, színésznő, (P. Boldi
zsár színész gyermeke), sz. 1907 nov. 
6-án, Kassán. 1925-ben lépett a szinipá-
lyára, Gáspár Jenőnél, Erdélyben, ké
sőbb Fekete Mihály arad-temesvári 
színtársulatánál játszik, 1930-ban Erdé
lyi Miklós nagyváradi társulatának tag
ja. — Főbb szerepei: Mari (Noszty), 
Judit (Tábornok), Gyöngyi (Két lány 
az uccán). Ápolónő (Szent láng), stb. 

Palicsí színkör megnyílt 1891-ben, Bá-
tosi Endre szinigazgatása alatt, Faragó 
Jenő „Thália Palicson" c. alkalmi játé
kával. A társulat primadonnája Völgyi 
Kató, bonvivantja Szendrey Mihály volt. 
A színkört pár évi fennállása után le
bontották. 

Parlagi Lajos, színész és színigaz
gató, született 1877-ben, Szentesen. 
Horváth Zoltán és Rákosi Szidi iskolái
ban nyerte színészi előképzettségét, 
ahonnan a Magyar Színházhoz szerző
dött. Innen Micsey György igazgatóhoz, 
majd dr. Janovics Jenőhöz szerződött és 
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Pataki Riza Pogány Magdii 

itt 20 esztendőt töltött, mint titkár, fő-
pénztáros, végül mint dr. Janovics vál
lalatainak helyettes igazgatója; 1921-
•ben a nagyváradi színház igazgatója 
lesz és 3 évig vezeti a színházat, nagy 
hozzáértéssel és lelkesedéssel. Magyar 
•érzelmei miatt gyanúba kerülvén, nem 
vezetheti tovább a színházat, visszavo
nul a színészettől és Heyman Bélával 
együtt megalapítja a „Heyman-szinkör" 
•héven müködő mozivállalatot és mint 
a mozi igazgatója, annak színpadán is 
mindig helyet szorít a filmképek mellett 
a művészi előadószámoknak és jelene
teknek. — Leánya: Parlagi Ilonka, szí
nésznő, született 1910-ben, Kolozs
várott. Atyja szárnyai alatt neve
lődött a színpadra és első sikerét 
Török Rezső „Forog, vagy nem forog", 
•című egyfelvonásosában aratta. Dr. 
Janovics Jenő igazgatása alatt bonto-
_gatta szárnyait szépen fejlődő tehetsége 
és sikerrel játszotta többek között a kö
vetkező szerepeket: Márta (Nagyma
ma), Elsie (Darázsfészek), Tóth Mari 
(Noszty fiu), Vera (Te nem ismered 
Verát), stb. — Egyik szép reménysége 
az erdélyi magyar színjátszásnak. 

Pataki Riza, színésznő, sz. 1882-ben, 
Veszprémben. 1901-ben végezte a Szín
művészeti Akadémiát, azután Győrben 
(Dobó Sándor), Miskolcon (Szálkai La
jos), Szabadkán (Festi Ihász Lajos), 
•Szegeden (dr. Janovics Jenő) működött 
mint kedvelt és népszerű drámai szí
nésznő. Főbb szerepei: Ofélia (Ham
let), Júlia (Rómeó), Melinda (Bánk 
•bán), Desdemona (Othello), Ráskainé 
(Kurucz Feja Dávid), Alice (Becstele
nek), stb. 1910-ben férjhez ment Bo-
donyi Sándor állampénztári tanácsoshoz 
Berettyóújfalun és visszavonult a színé
szettől. 

Pavlova Anna, orosz balett-táncosnő, 
sz, 1885 január 31.-én, Szentpétervárott. 
U. 0. kezdte pályáját a cári balettkar
ban, ahonnan 16 éves korában került 
ki. Karrierje Prágából, az ottani ünnepi 
játékokból indult el, majd Bécsben, Pá
rizsban és New-Yorkban ünnei)elték. 
1914 május 30.-án "nálunk is bemutat
kozott, a Népoperában; ekkor Béldi Izor 
igy jellemezte: „A legegyszerűbb eszkö

zökkel dolgozik. Nem hat nuditásokkal, 
nem törekszik erotikái effektusokra, 
nem exponálja intimebb bájait. EUen-
k^öleg: visszatér a régi iskolához: tri
kóban táncol, tüllszoknyában, balett-
cipőben. Sőt a régi táneformákat, a pas-
kat is restítuálja. De ahogy csinálja az 
ismert figurákat, ahogy spiccel és pi-
rouettezik, olyan igézően szép, hogy egy
hamar nem felejti el a néző." („Pesti 
Hirlap", 1914 május 31.) 1927 március 
21.-én újra ellátogatott hozzánk, ekkor 
a M. Kir. Operában lépett fel. 

Pécsi Aranka, színésznő, már 15 éves 
korában naiva szerepeket játszott a di
csőséges múltú kolozsvári színpadon, a 
honnan a budapesti Nemzeti Színházhoz 
szerződtették, majd a Vígszínházban 
Bródy Sándor „Dadá"-jának kis hiszté
rikus bakfisát játszotta sikerrel. Pár 
éves színpadi szereplése a sikerek soro
zata volt. A „Kis lord", „Józsi", „No
émi" és a naiva szerepek legkitűnőbbjei 
tartoztak műsorához. De hamarosan 
visszavonult a színpadtól és mint belé
nyesi Várady Józsefnek, a Pesti Hirlap 
éjjeli szerkesztőjének neje a magánélet
ben Örvend köztiszteletnek boldog csa
ládi körben. 

Pelle János dr., író és ügyvéd, sz. 
1885 febr. 18.-án, Jánosdán (Bihar ra.). 
Mint író először a nagyváradi lapokba 
szerepelt.— 1916-faan megjelentek versei 
„Népek Golgotája" címmel. Színda
rabja: „Magdolna", szinmű 3 felv. e. e, 
1911-ben, Nagyváradon, Erdéljd Miklós 
színtársulatánál. 

Pethes Margit, színésznő. Rózsahegyi 
Kálmán növendéke volt, majd 1924 jul. 
havában a Nemzeti Színház ösztöndíjas 
tagja lett. Itt ez év okt. 13.-án mutat
kozott be. Szerepei: Mária (Mózes), 
Eurydike (Antigoné), Athália (Arany
ember), Heléna (Szentivánéjí álom), 
Televényné (A túlbuzgó fiatalember), 
stb. — (Aroképét lásd: III. kötet. 448. 
oldalán.) 

Petrán Ede (1. Színjátszó Társasá
gok). 

Pogány Magda, balett-táncosnő, sz. 
Í911-ben, Budapesten, önálló táncesté-
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Pongrácz Elemér Zoltán Erzsébet 

lyeket rendezett Európa összes színpad
jain. 

Pongrácz Elemér (Felső-eőri), oki. kö
zépiskolai tanár, a bpesti II. Rákóczi F. 
felső kereskedelmi iskola igazgatóhelyet
tese, író, sz. 1889. jun. 26-án, Budapes
ten. Középiskoláit Pécsett, a ciszt. r. 
gimn.-ban, egyetemi tanulmányait pe
dig Budapesten végezte; dr. Riedl 
Frigyes, dr. Katona Lajos és dr. Császár 
Elemér tanítványa volt. 1920-ban a 
Császár Elemér és Pékár Gyula által 
szerkesztett „Magyar Múzsa" c. szépiro
dalmi lap segédszerkesztője volt. Színda
rabjait eleinte tanítványai adták elő; 
egyfelvonásosai: „A magyar feltáma
dás", „Az isaszegi csatatéren", „Déli
báb?", „Mohács", „Apáczai"; nagyobb 
darabjai: „Rákóczi vitéze", „A Lenkey-
huszárok papja", „Október 6", „Magyar 
Lót", „Múlt, jelen, jövő". Nagy irreden
ta-darabjával nyitott az újjáéledt Uj 
Színház, 1931. febr. 3-án; ez a darabja 
, ^ hajnal fiai" .c. 3 felvonásos, amely 
március 15-én érte el a 25-ik előadást. 
Színművei könyvalakban is megjelen
tek. 

Pongrácz Géza, (szentmiklósí és óvári), 
karnagy, zeneszerző és zongoraművész, 
sz. 1899 febr. 14-én, Nagybánhegyesen 
(Csanád m.). Már 9 éves korában nyil
vánosan fellépett: Liszt-rapszódiával. 
A világháborút mint zászlós küzdötte 
végig; oroszországi intemáltsága után 
lett az Orsz. Zeneakadémia növend^e; 
1923-ban pályadíjat nyert „Petőfi" 
szimfóniáját maga dirigálta. 1926-ban 
Békéscsabán zeneiskolát nyitott s a vá
ros zenei életét föllendítette; 1930-ban 
Miskolcra nevezték ki honvédkamagy-
nak. Zeneművei minden műfajban van
nak. 

Réz Béla dr., színházi orvos, sz. 1894 
nov. 8.-án, Sátoraljaújhelyen. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten és Bécsben 
végezte. 1918-ban avatták orvossá. 1925 
óta a Belvárosi Színház orvosa. 

Sziklai Miklós, színész, sz. 1859 dec. 
6.-án, Fogarason, 19 éves korában lépett 
a szinipályára, ahol mint operett-buffó 
és jellemszinész a legismertebb művé

szek sorába került. A vidéken igen nagy-
rabecsülték, ezért nem is engedték el
szerződni a fővárosba. Igazgatói voltak: 
Miklóssy Gyula, Gerőffy Andor, Szegedi 
Mihály, Komlóssy József, Ballá Kálmán. 
1908 jun. 1-én nyugdíjba vonult. 

Tihanyi Ferenc, színész, sz. Dunake
szin, 1857 dec. 10-én. Színi pályára lé
pett 1881-ben Völgyessy Györgynél 
Besztercebányán. Mint népszinműéne-
kes aratta sikereit Szabadkán, Kassán és-
Miskolcon, 1894-ben a Magyar Királyi 
Operához szerződött és 1925-ig műkö
dött ott, mint karénekes és kisebb ma
gánszerepeket is játszott. Azután 44 évi 
működés után nyugdíjba ment. Leánya. 
Tihanyi Vilma (L. o.). 

VaszUievits Emil dr., zenei író, ügy
véd, sz. 1865 aug. 3.-án, Budapesten^ 
megh.1915 ápr.l3-án,u.o.Anyja:a Nem
zeti Színház karmesterének, Bognár Ig
nác operaszerzőnek leánya: Adél, éne^ 
kesnö volt; atyja: Vazul; kúriai tanács
elnök, szintén jó zenész; tehetségüket 
örökölte a fiú, aki zenei és egyéb tanul
mányait Budapesten végezte. Szegény 
zeneirodalmunk egyik hiányát fájlalva, 
magafogott tollat s megalapította irodal
munkban az operaismertetőket. Kotta
példákkal ellátott, alapos szöveg- és ze
neelemzést írt („Operai útmutatók" so
rozat Önálló füzetei. Nádor Kálmán ki
adása) a következő művekről: 1. A 
bolygó hollandi, 2. Lohengrin, 3. Tann-
háuser, 4. A nürnbergi mesterdalnokok,. 
5. Tristan és Isolde, 6. A Rajna kincse,-
7. A walkür, 8, Siegfried, 9. Az istenek 
alkonya, 10. Bohémek, 11, Pillangó
kisasszony 12. Lakmé, 13. Parasztbe
csület, 14. Bajazzók, 15. A sevillai bor
bély, 16. La traviata, 17. Az álarcos hái,. 
18. A hegyek alján, 19. Rigoletto, 20. 
Bánk bán, 21. Hunyadi László, 22. Car
men, 23. Mignon, 24. Hoffmann meséig 
25. Manón Lescaut, 26. Faust. 

Zacharíásné Kallós Hona, színműíró.. 
(Lásd Kallós Ilona, Kantomé.) 

Zoltán Erzsébet, színésznő, sz. 1905-
hen. Ódry Árpád növendéke volt. Uni
verzális tehetség, ki úgy énekben, mint 
szavalásban nagy sikereket aratott. A 
Zeneakadémián több önálló estet adott. 
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