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A Magyar Színművészeti Lexikon szerkesztő
bizottságának és munkatársainak névsora: 

Alapi Nándor 
színigazgató 

Antóny Béla dr. 
polgármester, EsztergoB ' 

Balassa Imre 
szerkesztS 

Bálint Lajos 
hó, a Nemzeti Szinliáz dramaturgja 

gr. Bánffy Miklós dr. 
V, b, t. t.,. nyűg. miniszter 

Bánóczi László dr. 
itó, rendezS, szkfr. biz. tag 

Bárdi Ödön 
színművész, timái ^ , 

Bárdos Artúr dr. •" ' 
iró, szinházigazgató 

Barna János dr. 
iró, keresk. iskolai igazgató 

Bencs Kálmán dr. 
B. kir. kormáayfötsnicsos, 
polgármester. Nyíregyháza 

Benyovszky Károly 
irö, lapszerkesztő, Pozsony 

Beöthy László 
m. kir. kormányfStanácSOSi 
színházigazgató 

Blaha Sándor dr. ' ' 
államtitkár 

Boross Mihály 
iró 

Bosnyák Zoltán dr. 
iró, nyűg. államtitkár 

Császár Elemér dr. 
író, egyetemi tanár 

Császár Imre 
a Színművészeti Akadémia tanárai 
a Nemzeti Színház öiőkős tagja 

Csepely György 
miniszteri osztály tanácsot 

Cserna Andor 
író, szerkesztő 

Dánielné Lengyel Laura 
Írónő 

Deési Sándor 
író, segédlanfelagyelS 

Dezső Kázmér 
polgármester. Nagykörös 

Diósszilágyi Sámuel dr. 
iró, főorvos. Makó 

Ditrói Mór 
a Vígszínház nyűg, művészeti igaz
gatója, az Orsz, SzinészegyesOlet 
örökös cliszelnöke 

Doktor János 
szia művész 

Ernőd Tamás 
író 

Endrey Zalán 
szerkesztő 

Ernst Lajos 
múzeum-igazgató. 
m. kir. kormány főtanácsos 

Erődi Jenő 
a Belvárosi Szinház tagja, színé
szet történész, a lexikon szerkesztő
bizottsági előadója és segédszer
kesztője 

Faludi Sándor 
szin igazgató 

Faragó Jenő 
író, szerkesztő 

Farkas Béla (alsótakáchi) dr. 
főispán. Szentes 

Farkas Ferenc dr. 
színművész, tanár 

Ferenczi Frigyes 
a M, Kir. Operaház rendezője, 
szinésziskolaí tanár 

Fodor Oszkái" dr-
orvos, m. kir. egészségügyi főtanácsos 

Fülei-Szántó Endre dr. 
kultuszminiszteri titkár 

Gál Gyula 
a Nemzeti Szinház örőkős tagja, 
a Színművészeti akadémia tanára 

Géczy István 
iró, az Országos Szinészegyesűiet 
titkára, a Petőfi Társaság tagja 

G, Miklóssy Ilona 
irönÖ 

Gergely István 
iró, szerkesztő 

Gergelyffy Gábor dr. 
m- kir. rendőrtanácsos, iró 

Gruner Ede 
a Vígszínház fővilágositója 

Gulyás Menyhért 
színigazgató 

György Lajos dr. 
tanár, Kolozsvár 

Győző Lajos 
színművész 

Halmos István dr. 
szerkesztő 

Harsányi Tibor 
író 

Harsányi Zsolí 
iró 

Hegedűs Tibor 
a Vígszínház rendezője 

Heltai Jenő 
iró, a Belvárosi Színház igazgatója, 
a Magyar Színpadi Szerzők Egye-
s ületének elnöke 

Heltai Nándor 
színművész 

Hevesi Sándor dr. 
író, a Nemzeti Szinház igazgatója, 
a. Színművészeti Akadémia tanára 

Hont Ferenc 
rendező 

Hubay Jenő dr. 
a Zeneművészeti Főiskola főigazga
tója, a felsőház tagja, a M, Tudo
mányos Akadémia tagja 

Ilovszky János 
szkfv. bíz. tag, a Népszínház nyug
díjintézetének elnöke 

Janovics Jenő dr. 
színigazgató, Kolozsvár 

Jeszenszky Sándor dr. 
(kisje széni) 
miniszteri tanácsos 

Kállay Miklós 
iró, szerkesztő 

Kardos István 
iró 

Karinthy Frigyes 
iró 

Kéky Lajos dr. 
iró, egyet, magántanár, a Magy. 
Tud. Akadémia lev. tagja 

Kellér Andor 
szerkesztő 

Kereszty István 
zenei publicista, a Magy. Nemzett 
Múzeum nyűg. könyvtáröre 

Kertész K. Róbert 
kultuszminiszteri államtitkár 

Kiss Menyhért dr-
író 

Kóhn Dávid 
szerkesztő, Békésvármegj'e törv. hat. 
bizottságának örökös tagja. Gyula 

Komor Gyula dr. 
író, a Vígszínház dramaturgja, 
országgyűlési elnöki tanácsos 
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Korniss Géza dr. 
kuUuitanácsnok, Békésgyula 

Kosztolányi Dezső 
iró 

Kovács Kálmán 
iró 

Kovács Soma dr. 
helyettes polgármester, Kaposvár 

Laczkó Géza 
iró 

Lám Frigyes dr. 
igazgató-tanát, Győr 

Lányi Viktor 
zeneszerző 

Liber Endre dr. 
m. kir. kormány főtan ácsos, 
székesffíváiosi tanácsnok 

Lipíay Károly 
író, szerkesztő 

Lugosi Döme dr. 
ügyvéd, szinészeti szakíró, Szegeti 

Márkus László 
a M Kir. Operaház vezető főren
dezője 

Marion Lajos dr, 
a Nemzeti Múzeum régészeti osz
tályának igazgatója, iró 

Medgyaszay Isíván 
műépítész, műegyetemi magántanár 

Miklós Jenő 
i iú 

Móra Ferenc 
iró, a szegedi Kultúrpalota igaz
gatója, Szeeed 

Móricz Zsigmond 
író 

Morvay Győző dr. 
tankerületi kir. főigazgató 

Nádas Sándor 
szerkesztő 

Nagy Adorján 
a Nemzeti Színház tagja, 
a Színművészeti Akadémia tanára 

Németh Antal dr. 
szinészeti szakiió, 
a szegedi városi színház főrendezője 

Oláh Ferenc 
szinraüvész, Szeged 

Oláh Gusztáv ifj. 
a M. Kir. Operaház szcenikai fő-
felügyelője 

Olay Ferenc dr. 
miniszteri osztálytanácsos 

Orbók Attila dr. 
író, a Magyar Irök Egyesülete fő
titkára 

Pacher Béla dr. 
székesfővárosi tanácsjegyző 

Pálffy József dr. 
a szegedi Városi Színház intendánsa 

Pataki József 
a Nemzeti Színház tagja, szinészet-
történeti szakíró 

Pékár Gyula dr. 
V. miniszter, a Petőfi Társaság elnöke, 
a Magy. Tud. Akadémia tiszt, tagja, 
az Orsz SzinészegyesOlel diszelnőke 

Péterfi István dr. 
hírlapíró 

Polgár István 
Máv. titkár, szinészeti szakirö. Szom
bathely 

Porzsolt Kálmán 
iró, szerkesztő 

Dr. Pukánszky Béláné 
Kádár Jolán dr, 
szinészeti szakíró, a Nemzeti Múzeum 
könyvtárÖre 

Pünkösti Andor (uzoni) 
szerkesztő 

Rédey Tivadar dr. 
kritikus, a Nemzeti Múzeum főkönyv-
tárnoka 

R e x a D e z s ő (nemeskuthi) 
iró, szinéazettörténész, Pestvármegye 
főlevéltárnoka 

Robitsek Zoltán 
rendező 

Rozsnyai Kálmán 
író 

Sallay Géza dr. 
a vidéki színészet országos fel-
Ügyelője 

Sándor József 
a Magyar Artista Egyesület elnöke 

Schöpflin Aladár 
író, a lexikon szerkesztője 

Schwartzer Géza 
a Magy, Kir, Operaház födiszlel-
festŐje 

Sebestyén Károly dr. 
iró, az Országos Színművészeti Aka
démia igazgatója 

Serédi Jenő dr. 
orvos, iró, Miskolc 

Siliga Ferenc 
iró 

Somlár Zsigmond 
színművész 

Somogyi Szilveszter dr. 
m. kir. kormány(5tanácsos, 
polgármester. Szeged 

Vitéz Somogyváry Gyula 
a Rádió h. igazgatója 

Stella Gyula 
színművész, az Orsz. Szinészegye-
sület elnöke 

Sírazsinszky László dr. 
polgármester, Szentendre 

Szász Károly dr. 
V. b t. t. iró 

Szávay Gyula 
iró, m, kir. kormány főtanácsos, 
a Budapesti Kereskedelmi és ipar
kamara főtitkára 

Szécsi Ferenc dr. 
kir, közjegyző, itó 

Szentpál Olga 
tanárnő 

Szerb Antal dr. 
tanár 

Szirmai Imre 
színművész 

Szöts Ernő 
a Magyar Telefon-Hírmondó és 
Rádió r. t. igazgatója 

S. Fáy Szeréna 
a Nemzeti Színház örökös tagja, 
a Színművészeti Akadémia tanára 

Tamássy Miklós 
az állami színházak szcenikai fel 
ügyelője 

Tarnay Ivor 
Arad-Csanád vm. alispánja 

Tiszay Andor 
rendező 

Tolnay Pál 
mérnök, az állami színházak mű
szaki főfelügyelője 

Tóth László dr. 
főszerkesztő 

Vajda Ella 
tanárnő 

Vándor Kálmán 
iró 

Vásárhelyi Miklós dr. 
városi tanácsnok, Balassagyarmat 

Véli Miksa 
takarékpénztáti igazgató, Abony 

Vidor Dezső 
a M- Kir. Operaház titkára, a 
Színésze gye süIet szinészképzŐ isko
lájának igazgatója 

B. Virágh Géza 
szerkesztő, szkfv. biz. tag 

Widmar Antonio 
az olasz követség titkára 

ifj. báró Wlassics Gyula dr. 
h. áilamtitkár 

Zavaros Aladár dr. 
m, kir. kormányfStanácsos, polgár
mester, Székesfehérvár 
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Á színművészet általában ősidők óta a nemes szóra
koztatás egyik eszköze volt. A magyar színművészet 
keletkezésének elsÖ percétől fogva ezen messze túlmenő 
feladatok szolgálatában állott. A nemzeti gondolat, a 
hazafias érzés felkeltése és ébrentartása, a magyar nyelv 
pallérozása és terjesztése, a magyar drámairodalom 
megteremtése és ízmosítása voltak a magyar színművé
szet azon feladatai, melyekben különbözik minden más 
ország színészetétől és melyek a magyar színészetet a 
magyar kultúra egyik legfontosabb tényezőjévé tették. 
Cs az ma is. 

Amikor az Országos Színészegyesület a közel ifo 
éves magyar színjátszás történetét, az azzal összefüggő 
minden művészi, irodalmi, személyi és technikai kér
déssel együtt lexikon formájában összefoglalva, a nagy
közönség elé terjeszti, nemcsak magának a magyar 
színművészetnek tesz szolgálatot, de a magyar műve
lődés-történet számára is hézagpótló munkát végez. 

Örömmel köszöntöm az Országos Színészegyesületet 
e törekvésében és olyan sikert kívánok e vállalkozásá
nak, melyet e mű jelentőségénél fogva meg is érdemel. 

GROF KLEBELSBERG KUNO 

magy. Icir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
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Ez a mű a színpad művészetének, a színháznak és szerep
lőinek birodalmán vezet végig. 

Megvilágít minden elrejtett zugot Thálía honában. 
Bepillanthatunk az örökszép szolgálatában álló színművészet 

minden titkába... 
Megismertet a színművészet körébe vágó fogalmakkal, isme

reteket ad elintézett és vajúdó problémákról. 
Felelevenednek e mű lapjain a magyar színészet régi, fényes 

emlékei, síkerei. 
Megtaláljuk benne a jelen törekvéseit. 
Megjelennek előttünk Thália büszke hősei, kik a magyar szó, 

a magyar nyelv zengzetének vértezetében Indultak eí szolgálni 
a magyar eszményt.... 

Szemlét tarthatunk a jelen harcosain, akik működésükkel a 
nyelv és a haza szeretetét váltják ki a telkekből és közrehatnak 
a nemzeti kultúra emelkedésére... 

Ismerje meg ebből a könyvből minden magyar ember a magyar 
színművészetet, melyből a muIt mint dicső emlék, a jelen mint 
küzdelmes valóság s a jövő mint reményeink szívrepesve várt 
hajnaihasadása tárul elénk... 

Az Országos Színészegyesületet a Magyar Színművészeti 
Lexikon kiadása alkalmából melegen üdvözlörn. Elismerésre méltó 
munkát végzett, mert ez a nagy mű a magyar színművészeti iro
dalomban régóta érzett hiányt pótol. 

Kertész K. Rtibert 
magy. kir. vallás- é s közoktatásügyi 

áilamiitk&r 
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AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZEGYESÜLET 
ÉS NYUGDÍJINTÉZETE 

IGAZGATÓ-TANÁCSÁNAK NÉVSORA 

^íszeínőkök: 

DR. PÉKÁR GYULA 
V. miniszEer, országgyűlési képviselő, 

író, I a Petőfi Társaság elnöke, 
stb., slb. 

DR. VASS JÓZSEF 
kalocsai nagyprépost, pápai protonotárius, 

országgyűlési képviselő, magy. kir. népjóléti 
és munkaügyi miniszter 

Gínö^ség: 

STELLA GYULA 
elnök 

KARDOSS GÉZA REMETE GÉZA RÓZSAHEGYI KÁLMÁN 
vidéki alelnök vidéki alelnök fővárosi alelnök 

FEHÉR GYULA PERCZEL OSZKÁR DR. ZBORAY MIKLÓS. 
számvizsgáló számvizsgáló Dgyész 

DR. MINIGH KÁROLY, egyetemi tanár DR. IRSAI FRIGYES, főorvos 
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i?5 ígazgaió^ianács íagjaf: 

Fővárosi tagok: 
Fehér Gyula, Dr. Farkas Ferenc, Nagy Jenő, Matány 
Antal, Perczel Oszkár, Sarkadi Aladár, Rózsahegyi 
Kálmán, Sebestyén Géza, Stella Gyula, Tihanyi Béla. 

Vidéki tagok: 
Bársony Aladár, Békefi Róbert, Deréki János, Erdélyi 
Rezső, Falussy István, Gulyás Menyhért, Herczeg 
Vilmos. Kardoss Géza, Kiss Árpád, Korda Sándor, 
László Gyula, B. Polgár Béla, Remete Géza, Szabó 
Ferenc, Szalay Pál, Szatmári Endre, Szirmay Vilmos, 
Thuróczy Gyula, Zilahy János. 

Tisztikar: 
Géczy István, Ballá Kálmán, Delli Lajos, Kabelik 
Anna, Jerffy Antal, Indig Sándor, Györgyi Rezső. 

Propaganda-osztály vezetője: 
B, Kovács Andor. 

Ez a tanács adta ki ezt a művet az Országos Színész-
egyesület és Nyugdíjintézete 60 éves fennállásának emlé
kére, azzal a tudattal, hogy ezzel a magyar színművészet 
történetében hézagpótló munkát végzett. 

Ezúton is hálás köszönetet mondunk az egész magyar 
színészet nevében illusztris munkatársainknak, akik a mű 
megteremtésében olyan nagy szeretettel és buzgalommal 
segítségünkre voltak. 
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ELŐSZÓ. 

A magyar színművészet másfél évszázados múltja a magyai' 
kultúra történetének egyik legérdekesebb fejezete. Tele van küz
delemmel, romantikus lelkesedéssel és dicsőség-gel. S a másfél 
évszázados harc eredményei itt vannak előttünk: ma a magyar 
özínmüvészet — ezt szerénytelenség nélkül el lehet mondani — 
a magyar kultúra egyik legvii^gzóibb ága. Nemcsak a kiemelkedő 
nagy tehetségek teszik aazá., hanem az átlag-színvonal is joggal 
hozható párhuzamba a legfejlettebb színészetű nagy nemzetekével. 
Ügy éreztük, elérkezett az ideje annak, hogy ennek a másfél
százados múltnak és ennek a virágzó jelennek az adatai össze
gyűjtessenek egy nagy enciklopédikus műben. Ezért hatáiroztiüi: 
el magunkat a Magyar Színművészeti Lexikon kiadására. 

A maga nemében példa nélkül álló vállalkozás ez. Ilyen nagy 
arányú színművészeti lexikon nemcsak a magyai^ irodalomban nem 
volt eddig, hanem tudtunkkal a külföldi irodalmakban sincs. Mi 
azonban abból a meggyőződésből indultunk ki, hogy szükség van 
i'á. A magyar művelt közönséig a művészeteket általában s külö
nösen a színművészetet sohasem tekmtette egyszerűen szórakozás 
dolgának, hanem fontos nemzeti ügynek, a maigyar nyelv döntő 
hatású terjesztőjének és pallérozójának, a magyar műveltség elő-
harcosának. Xem felesleges munka tehát másfél évszázados küz
delmeit és eredményeit egy egységes műben úgy Összefoglalni, 
hogy a közönség bármikor tájékoródást szerezhessen bármely rész
letről. Mi szeretnők elérni, hogy a magyar színművészet múltja 
és jelene élővé legyen a magyar közönsége tudatában éS' ennek a 
célnak a szolgalataiba hivatott a Magyar Szinmű-vészeti Lexikon. 
Színművészetünk irodalma elég gazdag, van nagyszabású lalkotása, 
mint Bayer József alapvető nagy műve: A Nemzeti Játékszín 
Története, van saámos monogi'áfiánk, amely a széles kör egy-egy 
kisebb szelvényét megvilágítja. Ezek azonban alig forognak a 
nagyközönség kezén, legnagyobbrészt folyóiratokban vannak elte
metve s csak szakemberek számára közelíthetők meg. Viszont a 
ícözönségben meg van az érdeklődés, a tájékozódás és megismerés 
vágya. Ezt jobban kielégíti egy nagy lexikális mű, amelyben aiZ 
egész anyag könnyen kezelhető formában együtt van. Ezért hisz-
szük, hogy lexikonunk meg fogja találni az utat a nagyközönséghez. 

Igyekeztünk a lexikont a lehetőséghez képest teljessé tenni, 
hogy minden benne legyen, ami a magyar színművészettel szoros 
kapcsolatban áll. Természetesen nagy súlyt fektettünk aa élet
rajzokra; a múlt színészei közül mindenki benne van, akiről egy
általán maradtak fenn adatok, a jelenkor lehetőleg minden színé-
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szere vonatkozíó adatokat felvettük, jelentőségüknek megfelelő ter
jedelemben. De nemcsak színészéletrajzok gyűjteménye ez a lexi
kon, hanem benne van minden, amit a m'agyar színpadról a kö
zönség tudni kívánhat: a drámatörténeti adatok, nemcsak az egyes 
drámaírókra vonatkozók, hanem az egyes nevezetesebb színmű
vek története a magyar színpadon, nevezetesebb előadás aiknakí 
dátumai és szereposztásai, a magyar városok színházainak törté
nete, a színpad és színjátszás technikájára vonatkozó ismeretek, 
a speciális színész-nyelv jelenségei, terminus technikusai, szólás
módjai, a színészet fontosabb problémái. Igyekezetünk szerint e mű 
a magyar színművészet részletes enciklopédiája liell, hogy legyen. 
Minden figyelmünket arra fordítottuk, hogy a műben hézagok ne 
maradjanak, hogy minden benne legyen, ami belevaló. Ha netalán 
mégis akadna valami Mány, ami ilyen roppant anyagnál szinte 
elkerülhetetlennek látszik, azt a negyedik, utolsó kötet végén külön 
függelékben fogjuk pótolni. 

Meg kell itt állapítanunk, hogy a Magyar SzinmüvégzeU 
Lexikon létrejöttét elsősorban ErŐdi Jenő úrnak, a Belvárosi Szín
ház ügyelőjének köszönheti. Az ö negyedszázados fáradhatatlan és 
önfeláldozó gyűjtő munkája révén halmozódott fel az az óriási 
anyag, mely e lesikon törzse. Erödi Jenő maga a következőkben 
mondja el gyűjtő munkájának történetét: 

»Hozzáfogtam a magam erejéből azi adatok gyűjtéséhez, neki
vágtam az irdatlan útnak, vezetett a pályaszeretet, a Icitartó és 
el nem lankadó szorgalom, a nagy ősök iránti tisztelet és hála 
érzete. A Nemzeti Múzeumnak törzsvendége lettem. A munkabe
osztást előbb valósággal stúdium tárgyává tettem. Miadenek előtt 
a kutatás speciális tudományával kellett megismerkednem. Ez abból 
áll, hogy a források kikutatását tartottam első célomnak megis
merni, ilyenek: Bayer: »A Nemzeti Játékszín Története« és Vali 
Béla dr.: »A magyar színészet történetes című munkái, majd Incze 
Henrik dr.: »Szinészeti almanach«-jainak lesikon-része, — ^zután 
ezek alapján az eredeti helyeket néztem; át a megfelelő újságokban, 
— és cédularendszer alapján kezdtem a katalogizálást, még pedig 
a színészet kezdetétől, 1790-től, a mai napig. Ez a munka nem 
járt mindig sikerrel, mert színészi életrajzot a régi lapokban nem 
igen találunk. Ha sikerül is nagsméha egy-egy ilyen régi színész 
nevére bukkanunk, azoknak rendszerint csak a vezetéknevük van 
kiírva, ami a lelkiismeretes kutatást megnehezíti. így például a 
régiek között nagyon gyakori volt a Farkas, Kiss, Barna, Váradi, 
Horváth, Nagyné, Fehérné stb. és ezeknek most már, évtizedek 
múlva, lehetetlen a valódi tulajdonosára rábukkannunk. 

Az első hiteles életrajz Láng Adámné-é (Lásd: Rajzai és Kül
földi Tudósítások, 1806. 209. szám, 766—768. oldal), utána T&r~ 
metzky Franciskáé, akiről a Razai és Külföldi Tudósítások 1810. 
Szent Mihály-hava 22-ik száma, a 170. oldalon hoz nekrológot. Egy-
egy kisebb terjedelmű megemlékezés akad ezután is, de természe
tesen ezt is sok-sok fárad!ság:gal találja meg a kutató, mert hiszen 
idevonatkozó katalógus, amely a színészi életrajzok betűrendes hely
megnevezését közölné, nincs a mi irodalmunkban. Jó sokára la 
Honművész-hen ráakadtam Pm-úzsáné elhunytára. Ebből a;z alkalom
ból igen érdekes megjegyzést fűz a szerkesztő a beküldött közlés-
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hez, mely így szól: »Igen szívesen venné, e lapok! kiadója, ha 
eddig elhalt más jelesebb színészek életéből is hasonló közlemények 
küldetnének hozzánk, hogy e szerint ezek e folyóiratban közre 
bocsáttatván, nemzeti színészetünk azon hézagát is kipótolnák, 
mellynek betöltése felöl mindeddig még nem gondoltunk, holott a 
külföld ennél sokkal csekélyebb érdekű cikkelyeket is kimerítő 
teljességgel már régen kiegészíte.« (Honművész, 1838—20. szám, 
159. oldal.) Mint ebből is látni, már 1838-ban is fontosnak találtaik 
a nekrológokat. Már most elképzelhető, hogy mennyi életrajizunk 
lenne, ha a lapok vidéki levelezői ezeket megírták volna; eszerint 
a nekrológok hiányossáigai is az okai annak, hogy aa úttörő szí
nészekről vajmi kevés feljegyzésünk maradt. A kevéssé ismert 
színészről a lapok nem is emlékeztek meg, az ismertebbek is csak 
8—10 sort kaptak. Pergő Celesztmt, Jancsó Pált, Megyeri Károlyt, 
Kantomét egészen röviden örökítik meg, — tehát hogy a szak
lexikon ennek ellenére lehetőségszerüen mégis bőven emlékezzék 
meg a színpad egy-egy kiválóságáról, elhatároztam, hogy minden 
nevezetes eseményt feljegyzők, amely az illetővel vonatkozásban 
van; azután nyonnól-nyomra, lépésről-lépésre haladtam^ hogy meg
ismerjem azon kort is, amellyel annak tárgyalása alatt foglalkozom, 
és azután egy-egy ívre írtam sok-sok színész nevét, akikről valai-
melyes érdemleges adatot találtam, ezeket aa adatokat ÁBG-rend-
szerbe foglalva, összegyűjtöttem és mikor már körülbelül teljesnek 
bizonyult az életrajz, egyenként lemásoltam. A munka kedvező 
folytatása azonban a vidéki lapok áttekintésénél iS' megakadt, mert 
sajnos, a vidéken csak a kolozsvári lapok foglalkoztak behatóbban 
a magyar színművésZettel. Az is baj, hogy az ujságirodalom csak 
a 60-as években kezd fellendülni, tehát meg kellett elégednem' azzal, 
amit az addig megjelent lapok njnjtottak. A fővárosban a M,agyw 
Hirm,ondó, Magyw Kurír, Hazm és Külföldi Tudósítások, Honművész, 
Honderű, Regélő, Hölgyfutár, Fővárosi Lapok és újabban a PesU 
Hírlap foglalkozott eléggé méltányosan a színészet! viszonyokkal, 
a vidéken pedig a kolozsvári Erdélyi Híradó, a győri HaMnk, a 
Debrecen-Nagyváradé 'Értesítő, a Szegedi Híradó, a debreceni Hor
tobágy, az aradi Alföld, stb. Ezenkívül miég sok saáz és száz 
lapból jegyezgettem, de nem hagytam figyelmen kívül a réigi szín
házi zsebkönyveket, színlapokat, kéziratokat, szakkönyveket, sőt a 
gyászjelentéseket sem. Múzeumi kutatásaimon kívül a pestmegyei 
levéltárban is dolgoztam, az Egyetemi-és Fővárosi Könyvtárban nem
különben, ezenkívül jegyzeteket készítettem az Orsz. Színészegye
sület emlékeiről is és, hogy lehetőleg eredeti jegyzeteim is legye
nek: közel háromszáz ismertebb nyugdíjas színész életrajzát sikerült 
megkapnom. De felhasználtam magánjegyzeteimet is, melyeket 1899. 
óta naponta gyűjtök. Tehát sok mindenre igyekeztem kiterjeszteni 
figyelmemet és mindig javítani, bővíteni, újjal kiegészíteni a már 
meglevő anyagot. És hogy hozzáértő é)s e téren elismert nevű 
egyén kritikai hozziászólását is megismerhessem, összeköttetésbe 
jutottam néhai Bakodczay Pállal, az ismert színészi szakíróval, aki 
munkámat sok újfajta útmutatással gazdagította. Azonkívül halálos 
ágyán rám testálta egy megkezdett lexikon anyagát és teljes 
színlapgyűjteményét is, melyek szintén jó szolgálatot tettek mmi-
kámnak. Legyen áldás emlékén I« 
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Ebből a beszámolóból látható, mekkora kutató és gyűjtő munka 
eredménye a Magyar Színmüvészeü Lexikon. 

Erődi Jenő úr munkiáját azután kiegészítették azok a kiváló 
írók és színházi szakemberek, akik egyes kérdésekről szóló cikkeik
kel hozzájái'ultak a munka teljességéhez és színvonalához. Háiásaa 
emlékezünk meg e helyütt róluk, müit nagy munkánk segítő tár
sairól. Munkatái'saink 2iévsorát a IV. oldalon soroljuk fel. 

A Magya-r Szín-művészeti Lexikon nem üzleti lydllalJcozás. As 
Országos Színészegyesület, a -magyar színművészet egyetemes szer
vezete adja ki. A példányok eladásából származó jövedelem la. 
inagyar színészek nyugdijalap fát fog'ja gyarapítani. Aki tehát a 
négy kötetet megvásárolja, az nemcsak nagyértókü mtinkával gazda
gítja könyvtárát, hanem egyúttal a nehéz helyzettel küzdő színé
szet jobblétének is szolgálatot tesz. 

Külön kell megemlékeznünk a lexikon illusztrációiról. E tekin
tetben is mennél nagyobb gazdagságiba törekedtünk. Nemcsak a 
színészek arcképeit gjmjtöttük össze, hanem a színészetünkre vonat-
kosró egyéb illusztráció-anyagot is, úgy hogy illusztrációink mintegy 
szemléltetik színészetünk történetét. Az illusztrációk összeállításá
ban nagj' segítségünkre voltak a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti 
Színház igazgatósága, Ernst Lajos kormányfötanácsos úr, több 
megye és város, akik múzeumuk anyagát és több színházbarát, akik 
a birtokukban lévő színésztörténelnii tái'gyakat készséggel bocsá
tottak rendelkezésünkre. 

A négykötetes nagy mű előkelő díszü kiállításáért a Thália-
Kultúra nyomdai részvénytársaságot illeti meg az elismerés. E 
tekintetben is igyekeztünk a legjobbat nyújtani s a nyomdavállalat 
e tekmtetben a legmesszebbmenő áldozatkészséggel támogatott ben
nünket. 

Abban a meggyőződésben bocsátjuk a nagyközönség elé a 
Magyar Színművészeti Lexikmit, hogy nemcsak a magyar színé
szet ügye iránt érdeklődőknek adunk a magyar színházra vonat
kozó ismeretekben tájékoztatót, hanem a magyar tudománynak 
is szolgálatot tehetünk. 

Budapest, 1929. október. 
A^ Országos Színészegyesület 

és Nyugdíjintézete. 
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A magyar színészet. 
Történeti áttekintés. 

Amikor József császár kiadta híres nyelvrendeietét, melyben a 
német nyelvet tette kötelezővé a magyar közhivatalokban, a meg
támadott nemzetiség védelmére egyszerre talpra ugrottak a tekin
tetes magyar vármegyék és riadót fújtak a testvér erdé/yi Székek, 

E nagy megmozdulás eredményeképpen jött létre a h i v a 
t á s s z e r ű magyar színészet, még pedig azzaf az egyenes cél
zattal, hogy a magyar nyelv pallérozását előmozdítsa s nemzeti
ségünket megerősítse. 

A magyar játékszín tehát védőbástyának épült a Habsburgok 
beolvasztási törekvései ellenében; az úttörő színészek pedig a 
magyar nyelv apostolainak s a nemzeti eszme harcosainak tekin
tették magukat. 

Ezért van, hogy míg más nemzeteknél, ahol a színészet 
pusztán csak szórakoztatási célból létesült, többnyire a nép fiaiból 
kerültek ki a színészek, nálunk csaknem kivétel nélkül a nemesi 
középosztály adta az úttörő színész-anyagot. 

József császár halála után két magyar játszó társaság kelet
kezett az országban: az egyik Pesten, 1790-ben, a másik Kolozs
várt, 1792-ben. A pesti úttörők Kelemen Lászlóék (I. o.) voltak, 
Kolozsvárt pedig a Fejér testvérek (í. o.) és Kótsi Patkó János 
(I. 0.) toborozták össze az első magyar színtársulatot. 

Kelemen László színtársulata 1796-ban teljesen feloszlott. 
Ennek oka Pesthez való merev ragaszkodása volt. Kevés magyar
ságával Pest kis város volt ahhoz, hogy német színháza mellett 
állandó állomást adjon a magyar színészetnek. Ennek a körülmény
nek fel nem Ismerése okozta Kelemenek bukását. 
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Szerencsére Kolozsvárt jobban alakultak a dolgok. Ott hama
rosan belátták, hogy a magyar játékszínt (megfelelő nagy város 
hijján) csak az úgynevezett vándor színészeti rendszerrel lehet 
fenntartani. Az erdélyi színtársulat csak a téli hónapokban játszott 
Kolozsvárt, míg az év többi részében kisebb-nagyobb kirándulásokat 
tett Marosvásárhelyre, Brassóba, Nagyváradra, Debrecenbe stb. 

Az erdélyi játékszín ügyét nagyban előmozdította az a körül
mény, hogy 1794-ben már országos főigazgatója volt: az idösb 
báró Wesselényi Miklós személyében, aki — nem egészen 20 évi 
főigazgatósága alatt — körülbelül 20.000 pengő forintot (tehát 
abban az Időben temérdek összeget) költött saját zsebéből a játék
szín céljaira. 

Ilyen körülmények között az erdélyi színtársulat annyira meg
erősödött és úgy megnövekedett, hogy 1806-ban Wesselényi jónak 
látta azt kettéosztani. A társulat fele Erdélyben maradt, a másik 
fele pedig kijött Magyarországba, hogy a Kelemenek kezéből kihul
lott zászlót — Wesselényi óhajára — újra magasra emelje. 

Az Erdélyből kijött társaság 8 évig játszott Pesten, egy ideig 
a Rondellá-ban (I. o.), majd a Hacker-házban (1. c ) . 

A társaságnak egy ideig Wesselényi volt a főigazgatója, de 
a nagy távolság miatt erről leköszönt s a magyar játszókat Pest 
vármegye gondjaira bizta. A társulat főigazgatója előbb Vida László 
(l. o.), majd Kultsár István (l, o.) volt. Lelkes magyar emberek voltak 
mindaketten s tőlük tej-hetöleg anyagi áldozatokkai is előmozdí
tották a magyar játékszín ügyét. 

Csak az volt a baj, hogy az Erdélyben olyan jói bevált ván
dor-rendszert nem alkalmazták. Ennek pedig az lett előrelátható 
következménye, hogy amikor Vida László és Kultsár István anya
gilag kimerült, a társulat kénytelen volt v é g l e g e s e n eltávozni 
Pestről. 

A cél tehát, amit az Erdélyből kijött társasággal el akartak 
érni, hogy t. i. Pesten állandósítsák a magyar játékszínt, nem sike
rült ugyan, de, Wesselényi előrelátó gondoskodása következtében, 
lett legalább egy állandó játszótársaságunk, mely vándorlásai köz
ben megnövekedvén, lassankint újabb ós újabb rajokat bocsátott 
ki magából, úgy, hogy életképessé tette a Királyhágón innen Is a 
magyar játékszínt. 
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Az erdélyi részekben ez alatt annyira megerősödött a játék
szín ügye, hogy 1803-ban építeni kezdték a kolozsvári színházat, 
mely 1811-ben tetÖ alá is került, de a közbejött pénzdevalváció 
következtében az építkezés folytatása sokáig szünetelt, úgy, hogy 
a színházat csak 1821-ben adhatták át hivatásának. 

Ez volt az első állandó magyar színház a két magyar hazában. 
Az első életképes színtársulatot s az első állandó színházat 

tehát Kolozsvár adta a magyar színészetnek. 
Az indítás munkája általában Kolozsváré, s az irányítást is 

csak később — Wesselényi halála után — vették át egyes ma
gyarországi vármegyék és városok. 

Pest vármegye már Kelemen Lászlóék útjait is segítette elő
mozdítani, majd pártfogásába vette Wesselényi színjátszóit is. 
Azután Fehérmegye társulata alakult meg 1818-ban, a kitűnő tár
sulatot az 1825-iki Pozsonyi országgyűlésre is felküldte Székes
fehérvárról a vármegye, hogy szabatos előadásaival a tekintetes 
Karokat és Rendeket a magyar játékszín országosítására buzdítsa. 

Fehérvármegye után Borsod vármegye és IVIiskoIc városa is 
kivette részét a magyar színészet fejlesztésében. Miskolc 1823-ban 
színházat épített, mely 1827-ben megnyílt s így Borsod vármegyé
vel karöltve — szubvenció mellett — módot nyújtott arra, hogy egy 
magyar színtársulatnak állandó téli állomást biztosítson. 

Ennél talán még többet tett Abauj vármegye és Kassa városa. 
A két törvényhatóság 1828-ban állandó pártfogásába vette a Kolozs
várról országos körútra indult színészeket, akik Berzeviczy Vince 
(I. o.) intendáns kitűnő vezetése alatt s az intelligens kassai közön
ség műízlése következtében olyan nagy előmenetelt tanúsítottak, 
hogy hamarosan a legkitűnőbb magyar színtársulattá fejlődtek. 

1828-tól 1833-ig Kassa volt a magyar játékszín központja. 
Nyáron vándorútra keltek ugyan az aktorok, de télire mindig vissza
jöttek Kassára. Ebben az időben még »színészeti plánta iskoIá«-t is 
akartak létesíteni Kassán. Az érdekes tervből ugyan semmi sem 
lett, de Kassa így is kítünÖ nevelő iskolának bizonyult. Hiszen ott 
nőttek naggyá azok a színészek, akik a négy évig tartó budai 
időszak után az 1837-ben megnyílt Nemzeti Színháznak (I. o.) 
tagjai iettek. 

A Nemzeti Színház felépítése a legnagyobb horderejű esemény 
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volt a magyar színészet történetében. Ezzel az épülettel, melynek 
anyagait a fellelkesült magyar társadalom hordta össze, végre igazi 
központja lett az addig tisztára vándor-rendszerű színészetünknek. 

A Nemzeti Színház létesítésével új perspektívák nyiítak a 
magyar drámairodalom és színjátszás fejlődése elé. Egy állandó 
jellegű magyar színház a finom ízlésű, de nagyobbára német ajkú 
fővárosban nemcsak nemzeti, hanem művészi szempontból is nagy 
jelentőséggel bírt. A magyar színészeket itt már maguk a viszo
nyok Is folytonos fejlődésre sarkalták. Életbevágóan fontos volt, 
hogy a mi színészeink mielőbb túiszárnyalják a minden tekintetben 
gazdag pesti német színház művészi színvonalát. Ha e versenyben, 
mely a két színház között fennállt, mi maradtunk volna alul, akár 
becsukhattuk volna a Nemzeti Színházat. 

Am a jónak mindig van rossz oldala is. A Nemzeti Színház 
felépültével meggyengültek a nagyobb vidéki városok színpadai. 
Azok a városok, melyek azelőtt országos jellegű központjai voltak 
a magyar játékszínnek, most jelentőségükből sokat vesztettek. A 
Nemzeti Színház minden jobb erőt magáíioz vonzott s a vidéknek 
inkább csak a selejtje maradt. 

A legnagyobb hanyatlást Kassa mutatta, ahol 1840-től 1861-ig 
jóformán egészen elhallgatott a magyar színészet. 

Egyedül a kolozsvári Nemzeti Színház (I. o.) tudta országos 
jelentőségét fenntartani. A kolozsvári színház az országnak második 
drámai színpada volt s mint ilyen, sok jó színészt nevelt — a 
budapesti Nemzeti Színház számára. 

Ha a tóba nagy követ dobnak, a csendes víz nagy hullám-
gyűrűket vet körülötte, míg aztán megint sima lesz a víz tükre. 
Így volt ez a Nemzeti Színháznál is. Eleinte meggyengítette a 
vidéki színházakat, de idő múltával irányítója és fejlesztője lett az 
egész magyar színészetnek. A messzeeső vidékek is úgy néztek 
a Nemzeti Színházra, mint az Óceán utasai a világító toronyra. 
Tekintélye, súlya egyre nőtt: Ö diktálta a műsort, az ízlést s a 
stílust. 

A magyar színjátszás 1790-ben tévesztett úton indult. Kelemen 
Lászlóék ugyanis a német színészeket vették mintául. Tőlük tanul
ták el a színpadi beszéd és mozgás szabályait. Ennek a magyar
talanul álpáthoszos beszédnek ugyan már a híres kolozsvári Patkó 
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János is ellenzője volt, de a németes játékstílust mégis csak a 
Nemzeti Színháznak sikerűit a magyar színészet vérkeringéséből 
iassú, céiirányos munkával kioperálni. 

A magyar színjátszás fejlődésére nagy hatássai volt az a 
körülmény, íiogy a 40-es évtized folyamán a Nemzeti Színiláznak 
e r e d e t i m ű s o r a iett. Az ekkor keletkezett népszínmű s a fel
lendült történeti dráma egyre több és több alkalmat adott a magyar 
parasztok és magyar hősök ábrázolására. így lett igazán magyarrá 
a magyar színjátszás. 

Azután jött az 1848—49-ikÍ szabadságharc. Már ez a rövid 
kis korszak is megnehezítette a magyar színészet sorsát. 

Az elnyomatás korszaka azonban még szomorúbb volt. Az 
osztrák hatóságok behozták a cenzúrát, letiltották a színpadról 
a hazafias drámákat. 

IWegsínylette ezt a gyászos korszakot a Nemzeti Színház is. 
A vidéki színészet talán még jobban. 

Uj színház mindössze négy épült ebben a korban: a szabad
kai (1848—54.), a miskolci (1857.), a budai Népszínház (1861.) 
és a debreceni színház (1865.). 

Nehéz idők voltak ezek s csak a 60-as évek elején mutatko
zott egy kis derengés, amikor az elnyomás' enyhült s a cenzúra is 
engedékenyebb lett. 

A hatvanas évtizedben már a hazafias drámákat is eltűrték. 
Politikailag ugyan el voltunk még nyomva, de a színpad valameny-
nyire felszabadult. 

Íróink ki is használták ezt a szabadságot. Annyi hazafias 
drámát sohasem írtak, mint náiunk a hatvanas években. Igaz, 
hegy ezek a drámák többnyire szónoki drámák voltak s a színpad 
így szükségszerűleg inkább szószék lett. De ezt már az idök szel
leme hozta magával. Szószék lett a színpad, mert a politikailag 
elnyomott nagy szónoknemzetnek valahol ki kellett szónokolnia 
ma^át 

Ez azonban nem tartott soká. A kiegyezés után a politika 
leszorult a színpadról. Uj idők jöttek. A Nemzeti Színház állami 
intézet lett (addig csak országos volt); a vidéki színészek pedig 
egyesületbe tömörültek. 

Az Országos Színészegyesület (I. o.) és a Nyugdíjintézet 
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megalapítása vidéki színészetünk életében kétségkívül a legnagyobb 
jelentőségű esemény, mert anyagilag és erkölcsileg egyaránt elő^ 
mozdította a színészet ügyét. 

Az 1867-iki kiegyezés után új lehetőségek nyíltak a színészet 
fejlődése elé. Látszik ez abból a sok színházépítési mozgalomból, 
mely Budapesten is, a vidéken is megindult. Egymásután emelked
tek a színházak. Pesten kettő Is: a Népszínház (1875.) és a IVI. 
Kir. Operaház (1884.). A vidéki városok közül Arad (1874.), Te
mesvár (1875.), Szeged (1883.), Pozsony (1886.), Pécs ,(1895.), 
Kecskemét (1896.), Kassa (1899.), Nagyvárad (1900.) stb., stb. 
szintén felépítette a maga díszes színházait. 

Az új színházakban nagy fejlődéseknek indult a vidéki szín
játszás, úgy, hagy lassankint kihalt az a modorosan rikító játék-
mocJor, mely a vidéki színészek legtöbbjét még a hatvanas évek
ben is jellemezte. 

Az egyre sűrűsödő vasúti sínek is hozzájárultak a vidéki 
színészet fejlesztéséhez, amennyiben a távolesö vidékeket is köze
lebb hozták a fővároshoz. 

A Nemzeti Színház ez időben (a Paulay-korszakbanJ érte 
el addig legmagasabb művészi színvonalát ós csakugyan világító 
tornya lett a vidéki színészet kisebb-nagyobb hajóinak. 

A magyar színészet 1890-ben ünnepelte meg száz esztendős 
fennálltát. 

Elfogulatlanul megállapíthatjuk, hogy e száz esztendő alatt 
nagy előrejutások történtek a magyar színpadon. 

Mik voltunk mi a kezdet kezdetén és még azontúl is negyven 
esztendeig ? Megtűrt és kiuzsorázott vendégek, teljesen kiszol
gáltatva a német színigazgatók szeszélyeinek. 

Mert német színésziét előbb volt nálunk', mint magyar, még 
pedig minden tekintetben gazdagabb a miénknél. Nekik voltak szín
házaik, (Pest-Budán kettő) volt műsoruk, drámairodalmuk, volt pén
zük, a nagy németországi színpadokról nagynevű művész-vendégeik. 
Nekünk nem voJt semmink. Sem pénzünk, sem drámairodalmunk, 
sem műsorunk, sem színházunk. Szegények voltunk és nincstelenek. 
Idegenek voltunk a magunk földjén, saját országunkban. 

És mégis előrejutottunk. Megerősödtünk. Megnövekedtünk. Sok 
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tekintetben túlszárnyaltuk, majd véglegesen el is némítottuk a 
magyarországi német színészetet. 

Nem a politika eszközeivel harcoltunk (hiszen ilyesmikkel nem 
is rendelkeztünk), hanem tisztán a művészet fegyvereivel. 

Annál nemesebb volt a harc és annái szebb az eredmény. Mert 
a százesztendős fennállási ünnepen már nem volt német színház 
a fővárosban (az utolsó 1889-ben égett le), és a vidéken is egyre 
ritkult a számuk.. Pozsony, Temesvár, Kassa, Sopron lassankint 
mind magyarrá lett, úgy, hogy német színtársulat (egy-két kisebb 
város kivételével) alig működött az országban. 

A magyar színészet tehát n e m z e t i m i s s z i ó j á t — akkor 
—• csaknem egészen betöltötte. 

Most új nemzeti hivatás vár a magyar színészetre. Nagyobb 
és nehezebb, mint bármikor. 

A trianoni béke-diktátummal letépték rólunk legjobb színház
városainkat. Kolozsvár, Kassa, Pozsony, Temesvár, Arad idegen 
kézben, idegen elnyomás alatt!. . . 

Az elszakított részeken még őrt áll egy-egy magyar színész-
csapat, de félő, hogy a hősi küzdelmet nem birja soká! Ott az el
nyomók sorvasztják a magyar színészetet, a csonka országban 
pedig a nehéz gazdasági viszonyok, amelyek csaknem lehetetlenné 
tesznek minden magasabb célkitűzést. 

A hajó, amelyet Kelemen Lászlóék és Kótsi Patkó Jánosék 
indítottak útnak s melynek hősi kapitánya valamikor Wesselényi 
volt, most tépett zászlóval és tépett vitorlákkal hányódik a viharos 
tengeren.. . 

Vájjon lesz-e, aki majd egyszer biztos révbe tudja vezetni?! 

Pataki József. 
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Rövidítések magyarázata; 
a. m. 
bem. 

boh. 
cs. n. 
e. e. 
felv. 
fr. 
1. o. 
ol. 
szmű 
szomj. 
trag-
lárssz. 
u. i. 
U. 0 . 

vj. 
V. Ö. 

= annyi, mint 
=^ bemutató, bemutatója. 

bemutatták 
= bohózat 
= családi neve 
= első előadása 
= felvonás 
= francia 
= lásd ott 
= olasz 
= színmű 
= szomorújáték 
= tragédia 
= társszerző 
= ugyanitt 
=^ ugyanott 
= vígjáték 
= vesd össze 

zen. szerz. = zenéjét szerzetté 
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Aágh Eiidce, színész, sa. 1894. máj. 
11-én, Kecskemété?!. Színpadra lépett 
1919. jan. havában. 

Aa lbe rg lda , finn színésznő (Uexküll-
Ghyllenhand báróné), sz. 1858'. dee. 3. 
ieppaífoski-ban, meg-h. 1915. jan. havában, 
Hehingfors-han. Hazájában egészen fiata
lon feltűnt; népszerű és ünnepelt művésznő 
volt külföldön is. Magyarországon 1880. 
szept. 7-én vendégszerepelt, a budapesti 
Népszinházban, a »Falu rosszas Boriska 
szerepében lépett fel. Ugyanez év szept. 
21-én Kolozsvárott is eljátszotta ezt a 
szerepet. Utoljára 1907-ben jelent meg a 
magyar közönség előtt, Ibsen »Eosmers-
holmí<-jáhan és G. von Niimers finn 
drámaíró »Elina halála« c. ötfelvonásos 
színművében, a Magyar Színházban. Ha
zájában és külföldön mint Ibsen nőalakjai
nak legkiválóbb megszemélyesítőjét ünne
pelték és Duse legméltóbb vetélytársának 
tartották. 

Aba nagyközségben (Fehér m.) 1831. 
máro. 6-án Balogh István társulata játszott 
egj estén, amikor hái-om' frt. volt a be
vétele. A társulat ezután Sümegre ment. 

Abádszatók (Szolnok m.) az 1928—29. 
évben Tarr Béla színigazigató színikerü
letéhez tartozik. 

Abafi Gabriella, színésznő, sz. 1882. ápr. 
IS-án, Debrecenben. 1899. őszén lépett a 
színipályára Kövessg Albertnél. 

Abafi Dedán Károly, színész, sz. 1863. 
Sepsiszentgyörgyön, megh. 1886. deo. ha
vában, Yácott. 1882. jan. 11. lépett szín
padra, Sztupa Andornál. 

Abaffy Margit, színésznő, sz. 1884., Bu
dapesten. Színipályára lépett 1899-ben. 

Aba iÁdámué Bera Nina (Anna), szí
nésznő, sz. 1856. júl. 5-én, S2Ígetváron> 
megh. 1900. dec. 2ö-én, Kódmezóimár-
helyen. Színpadra lépett 1875. jan. 1-én, 
Bokody AntaLuál. 

Aba i l lona . színésznő, sz. 1893. febr. 
28. Szatmáron. Színpadra lépett 1911. jan. 

Abaxijszántó (Abaúj m.), 1928—29-ik 
évben Tarr Béla színigazgató színikerü
letéhez tartozik, 

Abay Gyula, színész, sz. 1877. jún. 
22-én, színpadra lépett 1894. márc. 24-én, 
Kömley Gyulánál. 1926-baJi nyugdíjba 
ment. Neje: Bodrogi Margit, színésznő, sz. 
1883. febr. 25-én, Budapesten. Színipá
lyára lépett 1902. szept. havában. 

Abaujvármegye 1792-ben közgyüiésileg 
elhatározta, hogy 100 forint segélyt nyújt 
Kelemen László társulatának. Ugyanez év 
november havában szolgabirái által pénzt 
gyűjttetett, s6t a királyt is kérte Qgy nem
zeti színház felépítésére. 1819-ben azépülŐ 
miskolci színháznak nyújt anyagi támoga
tást a megye, majd 1829-ben 3000 -forin
tot gyűjt a kassai színészeknek. 

Abday Sándor, színész és színigazgató, 
a magyar színészet úttörője, az első szín
igazgatók egyike. Sz. 1800. febr. 2-án, 
Kaposváron, ahol atyja Esterházy Pál 
herceg uradalmi ispánja volt. Megh. 1882. 
nov, 18-án, Szatmáron. Iskoláit Pécsett, 
Szombathelyen és Pesten végezte. Es
terházy hercegtől 100 frt. évi stipendiu
mot kapott. A színészpálya iránt már 
fiatalon nagy vonzalmat érzett. Megtudta, 
hogy Debrecenben magyar színészek tar
tózkodnak, a húsvéti vakáció alatt oda
utazott és jelentkezett felvételre Komú-
rom/y igazgatónál. Szép termetű, csinosan 
öltözködő fiatalember volt, ami már akkor 
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Abday Eozina Ah.'l Priírves 

is elősegítette a felvételt és így 18 évt̂ s 
korában Komáromy társulatának tagja lef.. 
Később KiUmji Kocsis Dávidhoz szerző
dött, közlőn meghaltak a szülei, akik utá:: 
1000 frtot örökölt és evvel .a tőkével. 
alig 20 esztendős korában, színigazgatónak 
csapott föl. Miskolcról és Kolozsvárról 
szervezte első társulatát, amely hét féríi-
és liárom nő-tagbÓl állt. Első előadásukat 
6^se^eííe«j a városháza nagytermében tartó > 
ták. Néhány hónap muívaSsahaáJíára köl
tözik a kis színtársulat, majd később Zom-
horha, ahol azonban a közönség nem tíí-
mogatja Őket, megbuknak. Abday Kilényi-
vei társul és az így kibővült társulattal 
Bajára, Pápára és Komáromba megy, ahol 
azonban ismét elválik KilényitŐl és egye
dül próbál szerencsét. Szerez két lovat és 
kocsit és így járja kis vándortársulatával 
az országot. 1825-ben Pozsonyba hívják 
és itt y>jS!emzeti Színjátszó Társasága címen 
tartja előadásait. 1826-ban már az Al
földön bolyong, azután Temesvár, Arad 
és Nagyvárad a fontosabb állom'ások, ahcl 
mindenütt kiűzik a német színészeket. 
1827. októberében szervezi az elsŐ drámai 
és énekes »/ia;H?ra«-társaságot. Ekkor már 
44 tagja van, de mert nem tudnak eleget 
keresni, a társulat két részre oszlik. Az 
énekes-rész Kassára, később Budára megy 
és ezek adják magvát a pesti nemzeti 
színjátszó társaságnak. A nem énekes ta
gokkal városról-városra vándorolnak, ismét 
egyesülve Kilenyivel, akitől később megint 
különvált. 182S-ban nőül veszi S^dbó- Zsu
zsannát, színésznovén Böszörményi Johan
nát. lS30-ban megint társul Küényivel és 
Egerben, Miskolcon^ Sátoraljaújhelyen és 
Székesfehérvárott működik, majd ismét 
Pesten tűnik fel, most már mint '>'>Duna-
melléki színésztársaság«. Nagy érdeme, 
hogy negyvenhárom magyar mrosban ő 
ismertette meg először a magyar színé
szetet. A Nemzeti Színház felépítésére 
1836-han Szegeden előadást rendezett, 
amely 138 frt. 59 krajcárt jövedelmezett. 
Egressy Gábor három ízben vendégszere
pelt nála. A. univerzális színész volt. Sze~ 
repei: Uudolf (Walburg éje), Alphonso 
(Borgia Lukrécia), Haimhurg (Haimburg 
Mária), Greifenstein (Bársonycipő), Nör-
hurg (16 éves királynő), Angelo (Címsze
rep), P&íriUo (Tüudérlakat), GUhert (Tudor 
Wana), Albert (Kőm férje), Hara

miák Moor Ferenc, majd az öreg Moor, 
Zajtay (Peleskei nótárius) stU. Legna
gyobb érdeme, hog;v' több mint negyven 
jónevü színész az ö társulatánál szerezte 
meg a színjátszás alapismereteit. Ezek 
közül a legnevezetesebbek: Bartha, Páhj, 
Megyeri, Petőfi, Benza, id. Szerdahelyi, 
Parázsé, stb. Népszerűségét jellemzi, hogy 
Pákh Albert Garai János Kant c. költe
ményének mintájára Csont címen paródiát 
írt róla, mely így kezdjödik: 

Három színész Létára tart, 
Elienhalásra kész, 
Három komédiás élén 
Osont, a kóbor színész. 
Mind lumpok ők, mind rongyosak'^ 
Mind éhes hazafi, 
Mint naplopókat Karcagon 
Elverte Abday — stb. 

Régi feljegyzések szerint huszonegy szi-
nészpárt házasított Össze egy-egy esti elő
adás jövedelmóbi'ől, tizennégy tagját temette 
el és kilenc esetben vállalt kommágot. Igen 
jószívű ember volt és ha tagjai egyben-
másban megszorultak, mindig kész volt 
segíteni rajtuk. 2S49-ben egyik honvéd-
tábor élelmezési biztosa volt. Öregségére 
Szatmáron telepedett le, ahol kataszteri 
másolásból és abból a kegydíjból élt, amit 
a Nemzeti Szinhm és az Országos SÍ:Í-
iíészegyesület adományozott neki. 1878 
március 4-én megünnepelte ŐO éves szí-
nészjuhileumát Szatmáron. Irodalmi mun
kássága: Cic Kegynek boszorkánya, 
színmű (németből ford.). Bem. 1839. júl. 
15-6n, Deésen. Szatmár városa egy más 
világrészben, bob. bem. 1878. febr. 24n, 
SzaUnáron. 

Abday Rozina, színésznő, A. Sándor 
leánya, sz. 1829-ben. !Mint gyermeksze
replő 1836-ban fellépett Szegeden. Pérjhez 
menése után — egy kereskedő vette nőül 
— lelépett a pályáról. 

Abel Frigyes, színész, sz. 1903. dee. 
11-én, Budapesten. A kereskedelmi aka
démián érettségizett 1921. július 6-áai, 
ugyanez óv okt. 29-én lépett fel először 
a Belvárosi Színházban, a Gazdag lány 
e. vígjátékban. Tagja volt az Andrássy-
nti Színháznak is. 1928. óta a müncheni 
Deiítsches Theater dramaturgja. 
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Ábel Pál Abonyi Géza 

Ábel Pál, zeneszeHő, zenei taniű-
mányai elvégzése után előbb a komoly 
zenével kísérletezik; később népszerűbb és 
köniiyobb ^ zenei munkákkal jelentkezik. 
Kabaré-számokat ír, amelyek azonban ma
gukon viselik szerzőjük felkészültségét. 
Néhány éve Németországban működik, a 
legutóbbi időben a külföldön nagyon nép
szerű Eevellers-ek mintájára Ábei's néven 
többnj-ire magyar fiúkból, jazz énekkart 
alakított. 

Abelovszky Margit, .színésznő, 1904-
ban a Képszínházban a Llösei fehér as::-
szony c. színműben aratta első sikerét. 
Tagja volt 1909-ben a Vígszínháznak, 
majd 1912-bL'n a Magyar Színháznál, 
utána a Népszínház-Vígoperánál működött. 
1914-ben neve letűnt a színlapokról. 

Abgang, szakkiiejozés (német eredetű), 
operetteknél használták. Azt jidentette, 
hogy a színről távozó együttes z.néje kö
vetkezik. jNla már, miután a zenekarok 
tagjai magyarok, nem igen használjálí,. 

Abouiiement szakkifejezés (francia ere
detű). A színházi ^dlágban a bérlet neve. 
Régebben így mondták: sas előrefizetőktől 
\aló jöve:;L':;'m:<, aelőbérléac;, selííí'iiiL'ÍLs :, >;a:-; 
ülőhelyeímek esztendőszámra való kiadása«. 
(Lásd; Bérlet.) 179ü-ben ezt a irancia szót 
írták a színlapra, amit a német tájrsu-
latoktól vettek át. Ha a bérletet felfüg
gesztették, akkor így jelölték azt a 
színlapon: »Abonnement susp3ndu«. Ez 
utóbbi megjegyzés a rendkívüli előadá
sokon szerepelt. A Nemzeti 8zinház meg
nyitása után az A. szót a magyar »B.éir-
let«-szüval cserélik fel az igazgatók, aa 
»Abonnement suspeudu«-t pedig )>bérlet-
szünés«, később »bérletszünet« jelzéssel. 

Abonyi Aranka , színésznő, sz. 1882. 
jan. 7-én, Budapesten. Színpadra lépett 
1899. ápr. 1-én, C&óka Sándornál. 

Abonyi (Csia) Árpád, író, színműíró, 
sz. 1865. szept. 11-én, Barsszentkereszten, 
mégli. 1918. júl. 25-én, Budapesten. Iskoláit 
és jogi tanulmányait iKolozsváirt végezte. 
Tagja volt a Petőfi Társaságmk és az Er
délyi Irodalmi^ Társaságnak. Kedvelt no
vellaíró volt, különösen a boszniai katona

életből vett tárcáinak volt sikere. Színpadi 
művei: A hírnév, szniű (1887^ Kolozs
vár). Mór htrceg, szmű (1887. dec. 
U. c ) . György íír, szmű (elsŐ előadása: 
Kolozsvárt, 1890. jan. IS-án; bemutatta 
a yemzefi Színház is). A'ehéz sehek, 
dráma 4 felv. (1889. dec. 20. U. o.). 
A Zách cmláü, dráma 4 felv. (1895. okt. 
'lő. U. u.). Skorpiók, vígjáték 3 felv. 
(1890. U. ü.i. A kápoJíia, szmű 3 felv. 
(1898. ápr. 2. U. o.). Kuruemlág, tört. 
népsz. 4 felv. (1899. Népszhiház). Ea-
áorks fehf'éye, szmű 3 felv. (1899. 
nov. 17. ycDizeti Színház). A míkolai 
bíró, népsz., zenéjét szer.: Barna Izsó 
(1901. szept. 28. Híépszínház). Lefordí
totta Faragó Jenő tár.saságában a Bézi 
c. énekes bohózatot (Engi'J és líorst. ZL>né-
jét szer.: Barna Izsó. Bem. 1904. szept. 
16. Népszínház)- A yyermelc, szmű 
fl908. márc. 20. Nemzeti Színház). Pálya
díjat nyert: Laczkovícs kapitány, szmű 3 
felv. (1909. okt. 1. U. o.). Fordítása: 
4 hűnös {VüSü Biehard), .szmíű 3 felr. 
(Bem. 1809. jan. 27. Nemzeti Színház). 

Abonyi Géza, színész, a Nemzeti 
Színház 'tagja, sz. 1892. okt. 23. Buda
pesten. Iskoláit is itt végezte. 1915-ben 
a Magyar Színház szerződtette. íA há
ború alatt három évig katona volt. 1917. 
szeptembertől 1918. júliusáig az azóta meg
szűnt Intim-Kabaré (ezidjŐszerint: Teréz-
körúti Színpad) tagja volt. .Innen szer
ződtette öt Hevesi Sándor ajánlatára a 
Nemzeti Színház, ahol 1918. szept. 19-én 
lépett fel először a Faust egyili: angyal 
szerepében. 1920. okt. 7-én játszotta elő
ször Rom^e^-t és azóta főkép vele ját
szatják a Nemzeti Színház klasszikus d'a-
rabjainalí hősszerelmes szerepkörét. Ezen
kívül modern darabokban érzelmeseai hu
moros színezetű fiatal szerelmesek szere
pét is nagy sikerrel játssza. Hevesi Sán
dor: ))Császár és komédiás« c. drámájá
ban volt első nagy sikere. Főbb sze
repei : Csaba (Ellák), Bolond (Lear), 
Blanco Posnet, Mortimer (Stuart -Má
ria), Sehastian (Vízkereszt), F&réinQnd 
(A vihar). Tímár Mihály (Az arany
ember), Christian (Cyranó), Koréiái (A 
szerelem iskolája), Claudio (Sok hűhó sem
miért), Első karvezető (Antigoné), Mos-
sóc'zy Pál (Vége a szép nj'árnak), stb. 
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Abouyi Gyula Abouyi színészet 

AbonyiGyula (nemes Kása László), 
színész, sz. 1850. jul. 30-án, Ahonyhan. 
1868. jan. 5-ón lépett a színípályára, 
Keszy József társulatánál. Hösszerelmes 
színész volt. A' nyolcvanas jévek elej én 
Krecsányi Ignác társulatánál működött, 
ahol kedvelt tagja volt a színiiáznak. 1885. 
ápr. 15-én a VárszínMz szerződtette. Itt 
a Negyvenhetedik cikk c. darabban lépett 
fel. Ugyanez év szept. 1-én került a Nem
zeti Színházhoz, aliol 1912. nov. 29-éii 
tartotta búcsúfellépásét és nyugalomba 
vonult. Mint színműíró is ismert volt. 
•— Munkája: Az araivyhalta, népsz. .3 
felv. Társszerző: Marffíttai Dezső. (1890. 
aug. 28.). Első felesége Klósz Kenfy 
Lujza volt, aki 1858. jan. 6-án lett szí
nésznő. Második neje Kovács Etel (sa. 
1857-ben, Nagyzomhorhan), akivel 1873. 
márc. 11-én kötött házasságot, Máramaros-
Rzigeten. Kovács Etel az akkori kritikák 
szerint úgy drámában, mint népszínmű
ben és operettben is kitűnő volt. 1880. 
ápr. 7-én mint a Iwlozsvári szÍTihm tagja 
vendégszerepelt a Népszinházhan, a Piros 
h%igyellá7-ÍB-hs.n és a Boceaccio-ban (cím
szerep) lépett fel. Kovács 'Etel később" 
Szávay Gyula neje lett. 

Abonyi Gyula ifjabb, színész, sz. 1875. 
dee. 2-án, Debrecenben.. Színpadra lépett 
1896. virágvasárnapján. 

Abonyi Kornél, zeneszerző, két operett
jét mutatták be. A Muskátli hercegnő, 
(szöv. írtait: Dévény JenŐ és Siliga Fe
renc) operett 3 felv. bem. 1927, szept. 9. 
Kispesten. A bolygó zsidó, daljáték 3 felv. 
bem. 1928. febr. 28. Újpesten. (Az utób
bit a Budapesti Színház is bemutatta 1928. 
ápr. 7.). 

Abonyi Lajos (zsarolányi és mándi 
'Mm-ton Ferenc), író, színműíró, sz. 1833. 
jan. 9-én, Kistérenyén, megh. 1898. ápr. 
ápr. 28-án, Ahonyhan. Vagyonos föld
birtokos szülei voltak. Iskoláit Kecskeméten 
és Pesten végezte. A szabadságharc alatt 
nemzetőr volt, majd a pestmegyei Abony-
han _ gazdálkodott saját birtokán. Az al
földi magyar nép között élt és irodalmi 
munkásságát is ennek szentelte?. Népies: 
targyu regényei, elbeszélései révén nagyon 
népszerű ir^ ^^olt, a KisfaMy- és Pe
tőfi Társaság tagja. A betyár kendője című 

népszínműve (1873. szept. 24. Nem'zeti 
Színház) egyike volt a legnépszerűbb nép
színműveknek, vidéken itt-ott ma is jiátsz-
szák színtársulatok és műkedvelők. Egyéb 
színművei: Anna asszoiyy leánya, niépsz. 
(1875; ,ápr, 16., Nemzeti Színház.) Fel
újítottak 1908. szept. 20. U. c ) . 
Ambrus bácsi, Uiépsz. (1878. márc. 
1. Népszínház). Magduska öröksége, 
néps23. (1880.). Siroki románc, népsz. 
(1894. nov. 14.). Leányasszony, njépsz. 
(1893. Népszínház)- Utolsó színre került 
műve: A férfi sorsa az asszony, népsz. 
(1897. ápr. 30.). 1905. ápr. 30-áu Abony-
ban szobrot állítottak emlékének. 

Abonyi Marianne, színésznő, sz. 1900. 
nov. 1-én, Budapesten, megh. 1927. aug. 
4. ü . 0. A Zeneművészeti Főiskola opera-
tanszakát végezte, majd operetténekesnő 
lett. Tagja volt a Király Színiiáznak és 
a Városi Színháznak. 

Abonyi Sámuel, magyar származ-ású 
newyorki polgár, 1898-ig idebaza hivatal
nokoskodott, majd kivándorolt Amerikába, 
ahol bankár lett és meggazdagodott. 1928-
ban meghalt és 100.000 dollárra becsült 
vagyonából 25.000 dolláros alapítványt tett 
egy Newyorkban vagy Csikágóban létesí
tendő magyar színházra. 

Abonyi színészet. Abony nagyközségi 
régi mezőváros Pest vármegyében, egy
kor hatalmas uradalom központja, amely 
a múlt század elején már számos birto
kos kezén oszlott meg. Jobbára túladunai 
eredetű művelt birtokossága, ieigyéb kul
turális mozgalmak mellett, a magyar 
színművészet támogatásából is korán ki
vette a részét. Valószínű, hogy a kö
rében többször időző Kazinczy Ferenccel 
és a szomszéd Törtelen birtokos Vida 
Lászlóval való érintkezés eredménye volt 
ez és egyszersmind kezdete annak a szín
művészetet kedvelő szellemnek, amelyet iié-
sŐbb Megyeri Károly és Kassai Vidor 
családjának kapcsolata a kis várossal és 
lakói közül Abonyi Lajosnak összeköttetése 
a színm'űirodalómmal, Abonyi Gyula szí
nész volta állandóan ébrentartott. 

A múlt század elején az uradalmi nagy 
szállóban (ma Kossuth szálló) tartották az 
előadásokat. Mint Keszynek Abonyi Lajos-
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Abouyi színészet Ábonyi színészet 

sal közölt adataiból tudjuk (Abonyi Lajos; 
Az Abonyi régi társaságról) a színtársulatot 
a birtokosság hívta meg és megállapított 
belépő dijak helyett önkéntesen felajánlott, 
adományokkal támogatták és pedig oly 
bőkezűen, hogy Kolozsváron kívül alig volt 
Uíáshol olyan jó dolga színjátszó társu
latnak, mint a kis Abonyban. A szín
művészet pártolói élén Szily István kir. 
tanácsos állott, aki a színtársulat számára, 
amelynél Keszy működött, Kotzebue húsz 
vígjátékát fordította magyarra és maga 
is írt egy »Kódorgó éhesK c. színdarabot, 
amelyet Abonyban elő is adtak. 

A szabadságharc leveretése utáni idő
ből nincs adatunk arról, hogy Abonyban 
színtársulatok fordultak volna meg, való
színű azonban, hogy Keszynek a környék 
községeiben játszó társulata nem kerülte 
el, hiszen őt fiatalkori emlékek fűzték 
Abonyhoz. A város fiatalsága szervezkedett 
1 S50-ben műkedvelő táraulattá, Eatter-
nay Imre 1848—49. országgyűlési kép
viselő igazgatósága alatt, a magyar nyelv 
ápolásán kívül honvéd árvák és özvegyek 
és az oroszok által fölégetett Losonc városa 
károsultjainak segítése volt a céljuk, ame
lyeken a közönség hathatósan támogatta 
őket. Báró Orczy György 1851 -ben az 
abonyi műkedvelőknek ajándékozta újszászi 
kastélyának régi, házi színpadát összes 
díszleteivel. 1863-han Antos János 184S 
—49-es vezérkari alezredes igazgatása alatt 
24 előadásra szen^ezkednek az abonyi mű
kedvelők. Üj díszleteket festetnek a Nem
zeti Színház festőjével. A társulat ren
dezője Abonyi Lajos, legjobb erői gróf 
Szapáry latvánné sz. E,áday Biri grófnő 
és Molnár Pál abonyi ref. tanító voltak, 
több előadásukat végignézte Lendvay, 
Szerdahelyi Kálmán, Bognár Vilma (ké
sőbb Balázs Sándorné), Bognár Adél pe
dig Iiözreműködésükkel tüntették ki az 
abonyi műkedvelő színpadot. 

A múlt század hetvenes éveiben épült 
föl az első színkör Abonyban. Laczkó. 
Bertalan építtette kis vendéglője udvarán, 
a csinos Ids színkört teljesen körülzárták 
a vendéglő és melléképületei; ez döntötte 
el sorsát, mintegy húsz évi fönnállás után 
a hatóság tűzveszélyessége miatt lebont
tatta. Színpadán az itt időző társulatoknál 
Újházi Ede, Tamássy József, Németh Jó
zsef és Tollagi Adolf vendégszerepeltek. 

A színház nélkül maradt művészetked
velő kis városnak a Nemzeti Színház mű
vészei jöttek páratlanul álló ÖnzeÜenséggel 
segítségére, ugyanis az lS93-ban Lukács 
Gyula kezdeményezésére Abonyi Lajos el
nöklete alatt megalakult színpártoló egye
sület meghívására, Abonyi Gyula buzdítá
sára a Nemzeti Színház töhb^ tagja, jú
nius végén, a Nemzeti Színház szezonjá
nak lezárása után Mihályfi Károly igaz
gatása alatt lerándult Abonyba és^ háxomi 
előadást tartott. A résztvevők fellépti dí
jakra való igényükről is lemondottak: és 
előadásaik összes bevételét a felépítendő 
színkör költségeire ajánlottáJr föl. A szín
művek csaknem ugyanazon szereposztásban 
kerültek színre, mint Budapesten. A mel
lékszerepekben pedig a színítanoda jele
sebb növendékeinek engedtek érvényesülési 
teret, akik közül szintén többen állanak 
ma legjelesebb művészeink sorában. Az 
1897-ig évente megismételt előadásokon 
Csillag Teréz, Lánczy Ilka, Helvcy Laura, 
Szacsvayné, Palotai Piroska, Keczeii Irén, 
Mai'óthy Margit, Meszlényi Adrienne, V. 
Molnár líózsi, Nógrády Jolán, GyÖrgyné, 
Baróthy Irma, Abonyi B. Aranka, Ná-
day Perenc és Béla, Mihályfi Károly, 
Dezső József, Zilahy Gyula, Császár Imre, 
Odry Árpád, Hetényi Béla, KörÖsmezey 
Gusztáv, Páiffy György, Paludi Antal, 
Paulay Ede, Nárcisz, Latahár Kálmán és 
még mások vettek részt. 

Lukács Gyula és a színpártoló egyesület 
agilis titkára, Véli Miksa fái'adoztak az 
előadások technikai nehézségeinek elhárí
tásán. Az első évben még a városháza 
udvarán vert hatalmas sátor volt az: elŐ-
ad'ások színhelye, a m'ásodilc évben készen 
állott az egyszerű, de tágas színkör, téres 
színpadával, a harmadik évben Öltözők, 
páholyok készültek ós zártszéküléöek, 
ugyanezen évben vásárolta meg az abonyi 
színpiártoló egyesület egy történelmi élő
képeket bemutató budapesti fŐuri műked-
velőelŐadás művészi díszleteit, ezek meg
felelő felhasználására zsinórpadlást emelt 
a színpad fölé, amelynek gerendázatáról a 
harmadik előadás záró jelenetében az abonyi 
közönség hálája jeléül rózsaesŐ hullott a 
közreműködő művészekre. A díszleteket 
még két polgári és egy parasztszoha dísz
letének beszerzésével tették teljessé. A 
Xemzeti Színház művészein kívül Kiss Pál. 
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Abouri Teréz Ábrahám Ernő 

Pesti Ihász Lajos és EakoJczay Pál tííi--
SLilata 3; átszőtt a színkörben az 1894—-
1902. években. Eakodczay IdváJt nagyon 
kedvelte Abonyt, drámák, törtónelnai 
tárgyú színművek előadásái-a alkalmas mi
liőt nyújtó színpada és megértő közönsége 
miatt, amelyet a Nemzeti Színliáz itteni 
előadásai fogékonnyá tettek a dráma él
vezetére; 1902. után sűrűn változnak a 
társulatok. 1902—1903-ban Kunliegyi 
Miklós, lOOa-ban Palotai Antal, 1905-
ben Tóvái-y Antal, 1906—1910-ig- dr. Far
kas Ferenc, 1911—1913-ig Könyves 
Jenő, ugyanezen években és mé^ egészen 
1915-ig Miklóssy Gábor, 1906-ban Far
kas Béla játszott a színházban, 1917-ben 
nem^ játszott benne társulat, 191S-ban 
Rad'ó Béla társulata 'töltött pár hetet 
Abonyban, 1919-ben a direktórium fog
lalta le kommunista propaganda előadá
sok és a néphygieiie és eg-yiéb' basznoa 
ismeretek mellett fŐleg az új ?)jogrend'ről« 
fölvilágosító előadások sziámára. . A romá
nok egy géppuskáaosztagot helyeztek el 
benne, ezek elpusztították: a zártszékeke
ket .és páholyokat, leszerelték a zsinór
padlást, elpusztították a díszletek azon ré
szét, amelyhez hozzáférhettek, annj'ira 
megrongálták az épületet, hogy annak 
lielj'reállítására gondolni míár nem lehe
tett, a viszonyok új épület emelésére még 
kevésbé voltak alkalmasak, ezért a szín-
pái'toló egyesület lebonttatta a színkört, 
az épületanyag és telek eladásából ereda 
Összeget bankban hélj^ezte el és gondos
kodott arról, hogy még mindig értéket 
képviselő díszletei méltó kézbe kerüljenek. 

Szerencsére került A.bonyban olyan, em
ber, az abonyi kerület akkori nemzetgyű
lési képviselője, Fábián István, aki nem 
tekintette azt, hogy a színházépítés nem 
mutatkozik jó üzletnek, a tulajdonát ké
pező Kossuth-szálló udvarán szilái'd anyag
ból tágas színkört emelt, amelyben télen, 
is lehet előadásokat tartam. Fábián utóbb 
Igen niéltánj'os .árért a községnek adta el a 
színkört, a község azt mozgóképek elő
adására rendezte be, Idbővitette és átalald-
totta, de egyszersmind biztosította azt, 
hogj- az bármely időszakban rendelkezésre 
álljon színielőadások számlára. Évente fö] 
is keresik azt a színtársulatok, Abony in
telligenciája és intelligens iparosai pedig 
szintén híven ápolják színpadán a mű

kedvelő színjátszás helyi tradícióját, c'gyet 
azonban nem találnak föl a színházban, a 
színművészetért oly melegen lelkesülő réíri 
abonyi közönséget. (Dr. Mmian- LajosA 

Abonyi Teréz, színésznő, sz. 1870. ápr. 
15-én, DebreceniGK- Színpadra lépett 1898. 
okt. havában, JÍJiss Pálnál. 

Abonyi Tivadar , színész, sz. 1SS7. 
okt. l8-ián, Budapesten. I t t végezte isko
láit, érettségit is tett. Előbb iparművész
nek készült, majd a Szimmívészeti Aka
démián nyert diplomát. 1907-ben a Ma
gyar Színház tagja i'olt, egj év múlva 
az akkor alakult Népszinház-VígoperáJwz 
került. Ennek feloszilásakor vidékre szerző
dött, majd ismét a, Magyar S£Ínhá.zhoz tért 
vissza. A háború alatt katona volt, 51 hó
napot töltött a fronton. A háború után 
ismét budapesti színházaknál működött, 
tagja volt a Bárdos Artúr igazgatása alatt 
.álló Belvárosi SzinMz'naJc, a Magyar 
Szinháznalc és az Andrássy-úti Színház
nak; e színpadbkon jelentSs szerepekbén 
nagy sikere volt, db egy-egy szerepben fel
lépett más színházaknál is. Mint festő
művész is szerepelt kiállításokon. 

A bor, majd a víz dicséreti, tábori 
mulatságra szánt játék 1642-ből. Cselek
ménye iLÍncs, de a katonai élet incselkedő, 
vaskos humorát jól megismerhetjük belőle. 
A téJi táborozás pihenő óráiban szórakoz
tatta a kuruc katonaságot. Szerzője isme
retlen. 

Abos Elza, színésznő, sz. 1901. Dolna 
Tuzlá-n, Boszniában. Színipályára lépett 
1921-ben. 

Abos Erzsi, színésznő, sz. 1896. nov. 16. 
Dolna-Tuzlá-n. Színpadra lépett 1918. má
jus 1. 

Ábrahám Ernő, (P.) író, sz. 1882. 
márc. 15-én, Debrecenben. U. o. végezvén 
középiskoláit, Budapestre került az egye
temre és irodalommal is sikerrel próbálko
zott. Első novelláit a Budapesti Hírlap 
adta ki, később sokat dolgozott más napi
lapokba, hetilapokba is és mint ifjúsági 
író is kitűnt. Több novellás kötete, ifjú
sági elbeszélése jelent meg. Színművei; 
Isten vám, misztérium 4 felv. Bem. 1923. 



Ábraliám Pattantj^us Miliálj-. Abi-ányi Emil 

ápr. 20. Nemzeti SzinJiáz. Beveszek, dráma 
2 lelv. Bem. a Nemzeti Színház Kamara-
szinMza, 1926. dec. 10-én. 

Ábrahám Pattantyús Mihály, (dancz-
kai) színész, sz. 1894. nov. 24-én, Szamos-
ujv.árott. Atyja P. Ábrahám Zakariás, vá
rosi főjeg-yzü, la. polgármester, anyja bi-
zerei Gámán Erzsébet. Marosvásárlielyen 
érettségizett, majd 1911-ben a kolozsvári 
egyetemen államvizsgát tett, azután 1911. 
márc. l-ig Szamosujvái-on és Marosvásár
helyen m. kir. adótiszt volt. Ez utóbbi 
helyen lépett a színipályára, Szabó Pál 
társulatánál (1919. niárc. 22.). Közben mű
ködött Kolozsvárott, Nagyváradon, Pé
csett. 1927. óta Gulyás Menyhért színigaz
gatónál működilc. Több zeneszerzeményét 
a kolozsvári színházban operett-betétként 
játszották. 

Ábrahám Pál, zenesze:ző ós karmester, 
sz. 1892. ápr. havában, Ápatinban. Ke
reskedelmi akadémiát végzett, zenei. ki
képzést a Zeneművészeti MőisUőlárh nyert, 
ahol Reiner Erigyes, Herzfeld Viictor, Siklós 
Albert, Molnár Géza voltak tanárai. Kis 
opuszokat és egy vonósquartettet írt, ame
lyeket jónevű művészek adtak elő. Később 
elhallgatott és teljesen ^dsszavonult a zenei 
pályátólj. Tisztviselő, jnajd' tpzsdebázományos 
lett és hosszú szünet után, 1927-ben ismét 
feltűnt, mint zeneszerző, de eklior már a 
könnyebb és népszerűbb hatású jazz-zené
vel. Mint jazz-zeneszerző gyorsan és szinte 
tüneményesen nagy karriert futott' bo. A 
Hott Sándor igazgatása alatt álló Kis Ko
média egyik műsorában zenésített meg 
egy kis revűt és ennek a zenének a hatása 
alatt szerződtette a Fővárosi' Operett 
Színház karmesternek és háziszer zőnék. 
Munkái: Zenebona, operett. (Szövegírók: 
Lakatos László és Bróáy István.) Bem. 
1928. márc. 2. Fővárosi Operett Színház;. 
Az utolsó VereMly-lány, operett. {Dré
gely Gábor A kisasszony férje c. vj.-ból 
átdolgozta: Harmatit Imre.) Bem. 1928. 
olvt. 13. Fővárosi Operett Színház. 

Ábrái Aranka, szinésznŐ. (Lásd: Makó 
Lajosné.) 

Ábrái Irén, színésznő, sz. 1886. aug. 
1-én, Budapesten. Színpadra lépett 1904. 
okt. 1-én. 

Ábránd, üres képzelet megfelelő való
ság nélkül, a zeneművész képzeletének sza
bad esapongása valamely téma felett (fan
tázia). 

Ábránkat Mariska, színésznő, sz. 1879. 
jún. 25-én, Nagyvé-adölasdn. Színpadra 
lépett 1899. szept. 1-én, Micsey E. 
Györgynél. 

Ábránovicz Anna, táncosnő, sz. 1912. 
jan. 1-én, Biídapesten. Színpadra lépett 
1927. 

Ábrányi Emil, író, lapszerkesztő, sz. 
1820. nov. 20-án, Szenigyörg-yáhrányhan 
(Szabolcsra.), megh. 1850. ápr. 7. (Áb
rányi Kornél zeneszerző testvére). Omodé 
Pál c. drámáját a Nemzeti Színhús mu
tatta be. 

Ábrányi Emil (ifj.), író, id. Á. Kornél 
zeneszerző és zenei író fia, sz. 1850. dee. 
31. Pesten, megh. 1920. máj. 20-án, u. o. 
Fiatalon lépett az írói pályára, 17 éves 
volt, mikor első verse megjelent a 
Fővárosi Lapokban, egy évvel később 
bátyjával, Kornéllal együtt műfordí
tásokat, majd bírálatokat adott ki a 
1872. a Nemzeti Színház előadta A vá}-ó-
ieremben c. egyfelvonásos darabját. Köl
teményei hamar hírnevet szereztek neki, 
különösen hazafias verseit kedvelték, mert 
szavalásra kiválóan alkalmasak' voltak. 
Évek során át mindig ő írta az ifjúság 
njárc 15-iki ünnepére az alkalmi ódákat, 
melj^eket országszerte szavaltak a színhá
zak ünnepein is. Szerelmi költeményei kö
zül a feleségéhez írt Margit-dalok váltak 
legnépszerűbbekké. 1873-tól csaknem ha
láláig állandóan írt színházi kritikákat, 
melyeket művelt hang, gondos stílus és 
előkelő szellem en^lt ki s melyek hatás
sal voltak a színházi közvélemény meg
teremtésére. Mint drámaíró is ismételten 
kísérletezett; 1882. Az első c. 5 felv.. 
drámája került előadásra a Nemzeti Szín-
iiázban, 1S86. A végrehajtó c. egyfelvoná-
íos, mely sokáig műsoron maradt.Tagja volt 
a Nemzeti Színház drámabírál.ó bizott
ságának, & Kisfaludy és PefőfiT^ársas&gmJé 
s a, M. T. Akadémiának.'^&%y jelentő
sége van műfordítói munkásságának a 
:--zínpad szempontjából is. Lefordította 
Byron: Bon Jiian']kí és Manfréd-j&t. A 
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Ábránji Emil Á})rányi Korn '1 

Cyrano de Bergerac és A sasfiók, Ros-
iand két drámája jór&zt annak köszön
hette nagy sikerét a magyar színpadon, 
hogy az 6' fordítása nemcsak híven, ha
nem erővel, tűzzel, szellemességtől szikrá
zón tolmácsolta a francia költő verseit. 
Fordításai valódi inűfordítások, kitűnő mű
vészi munkák. Egyéb dráma-fordításai: 
A cremonai hegedűs (L. o.). A koro
náért (Goppée), bem. 1898. Manna Vaww 
(Maeterlinck), bem. 1902. dec. 28. Nem
zeti SzÍ7iház. Az ösztön, szmű 3 felv. (H. 
Kistemaeckers), Vem. 1906. máre. 9. ü. 
0. A jászol, szmű 3 felv. (H. Bernsteirt), 
bem. 1906. ápr. 6. JJ. o. EUanü, köl
temény 3 felv., Tennyson: Kiráhjidilljei 
nyomán írta: Herrig H., bem. 1908. febr. 
16-áji a M. Kir. Operaház, zen. szerz:: 
Mihalovks Ödűü. Robespíerre, dráma 
5 felv. (Sardou), bem. 1908. febr. 29. 
Nemzeti Színház, Sasfiók (Rosland). L. 
o.). Rahab, dalmű 1 felv. (Szöveg: F . 
Mayer, zene: Frankenstein (Kelemen), bem. 
1909. dec. 4. M. Kir. Operaház. Papiilon, 
a kőfaragó, vj. (Louis Béniére), bem. 
1910. ápr. 15. Nemzeti Színház. A halga 
szűz, szmű 4 felv. (Henry Bataille), bem. 
1910. okt. 21. Ü. 0. A szerelem gyer
meke, szmű 4 felv. (Bataille), bem. 1911. 
okt. 27. Ü. 0. Paolo és Francesca, dalmű 
3 felv. Zen. szerz.: legifj. Ábrányi Emil, 
bem. 1912. jan. 13. M. Kir. Operaház. 
Sappho, szmű 5 felv. (Danáét A. és Belot 
Adolf), bem. 1912. okt. 25. Nemzeti Szín
ház. Don Quijote, opera 3 felv. Zen. 
szerz.: legifj. Ábrányi Emil, bem. 1917. 
nov. 30. M. Kir. -Operaház. Utolsó mun
kája: Bagatelle, szmű 3 felv. (Paul Her-
vieu), bem. 1918. dec. 20. Nemzeti Szín
ház. — Sírkőavatása 1922. máj. 20. 
volt. (Schöpflin Aladár) 

Ábrányi Emil legifjabb, zeneszerző, 
karmester, sz. 1882. Budapesten. Ifj. Áb
rányi Emil író és Ábrányiné Wein Mar
git operaénekesnő fia. 1904. máre. havában 
a kölni operaházi szerződtette kai^mestemek. 
1906. ápr. 28. házasságot kötött Várnay 
Rózával, a hannoveri operaház szubrett-
primadonnájával. Í1911. a M. Kir. Opera
ház karmestere, 1914. m'árc. 6. pedig a 
debreceni ^zínliáz; igaziglatója lett. 1919. 
s^pt. 4. a M. Kir. Operaház igazgató
jának nevezték M. Két évvel később a 

Városi Színház művészi ügyeit veziítte 
egészen 1924. szept.-ig, majd 1926. őszé
től a szegedi színház operaelőadásainak 
művészi ii-ányítója és karmestere volt. 
1928. ^ szept. ^ 1. a budapesti Ostende-
kávéház délutáni hangversenyein vezényel. 
Zenemű^'ei; A ködkirály, opera 1 felv. (szö
veg: Pásztor Árpád), bem. 1903. okt. 16. 
M. Kir. Operaház. Monna Vanna, opera 
(szöveg: ifj. Ábrányi Emil), bem. 1907. 
máro. 2. ÍJ. o. (F. ú.: 1925. jan. 9. Vá
rosi Színház). Paolo és Francesca, opera, 
(szöveg; fifj. Ábrányi Emil), bem. 1912. 
jan. 13. ü. 0. Don Quijote, opera 3 felv. 
(szöveg: ifj. Ábrányi Emil), bem. 1917. 
nov. 30. U. 0. Ave Maria, májusi in
termezzo 1 felv., bem. 1922. febr. 25., 
Yárosi Színház. A vak katona, daljáték 1 
felv. (szöveg: Sas Ede), bem. 1923. jun. 
11. V. 0. 

Ábrányi Kornél idősebb, zeneszerző és 
zenekritikus, sz. 1822. okt. 15. Szent-
györgyáhrányhan (Szabolcsm.), megh. 
1903. d'ee. 20. Budapesten. Á.tj]&, Áhrányi 
Eördög Alajos, n&gy vagyonához méltóan 
neveltette. Tíz évig élt házuknál Lavotta 
János (1. 0.), aki neki ajándékozta Stra-
divárius-hegedűjét. Lavottán kívül Bihari 
János, a magyar cigánykirály és Boka 
András is sokszor megfordult náluk. 
Hajlama a szép iránt már zsenge évei
ben megnyilatkozott. Első zenetanái-a 
Kírch János volt. Tanulmányait Nagy
váradon fejezte be. 1841. jogot hallga
tott. 1843. külföldön utalgatott és be-
j árta Ném e törsz ágot, Franciaországo t, 
Olaszországot, Belgmmot és Hollandiát, 
végül Párizsban telepedett le egy évre. 
1845. 'hazajött, de &^ év múlva ismét 
külföldre ment és Bécsben tanult, Fischof-
nál. 1847-ben a pesti Nemzeti Színházban 
tartotta (liangversenyét, nalgy sikerrel. A 
szabadságharc alatt hírlapírással foglalko
zott, több politikai misszióban is résztvett 
és az 1849. független magyar kormány 
igazsálgügyminisztériumában titkári állást 
töltött be. Ekkortájt nősült meg, majd 
atyja halála után örÖksógéb'oL nekilátott, 
hogy kiképezze ma|glá,t a zeneszerzésben. 
Három évi szorgalmas és alapos tanulás 
után jelentkezett, mint zeneköltő, író és 
zenekritikus és mindjiárt az első lépések
nél nagy megbecsüléssel fogadták. 1860. 
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Ábrányi Kornél Accidencia 

ott. 1-én megindította a ZenészeU Lapo
kat, amelyet kevés megszakítással 1882-ig 
szerkesztett. 1868—lö72. a Nemzeti Szín
ház operabírálója volt és 1868—69. a 
színház diramaturgi-wenquétecí-jében tevé
kenykedett. Zenei munkásságának 50 éves 
jubileumát a Petőfi-Társaság rendezte 
1897. máj. 23. A hazai zenekultúra kifej
lesztéséhen elmúlhatatlan érdemei vaunak. 
Neki köszönhető, hogy a zenekari hang
versenyek meghonosodtak. Az országos 
zenészsegélyező egyesületnek, majd a Ze
netanárok országos egyesületének és az Ál
lami felső zeneiskolának, a k'ésó'bhi Aka
démiának alapitója volt. Az ő közben
járására ^Ött haza Liszt Ferenc a Ze
nei Főiskola élére. A magyar zenei iro
dalom úttörője, 1875—87. zeneakadémiai 
tanár volt és mint elsőrangú zenekiitikus, 
a zenei közvéleményt ő irányította év
tizedeken át. 

Ábrányi Kornél ifjabb (Uszlófálvi és 
mikeföleli), író, szerkesztő, sz. 1849. dec. 
31. Pesten, megh. 1913. márc. 10-én, TJ.o. 
Publicista volt, országgy. képviselő, a Pesti 
Napló főszerkesztője, majd a miniszterel
nökségi sajtóiroda főnöke, a Kisfaludy- ós 
Petőfi Társaság reudtes tagja. Színpadi mü
vei: Böviélátólc, vj. 5 felv. (1870., áka-
dénbial dicséretben részesült. Légyott, vj. 
1 felv. (Bem. Nerrhzeti Színház, 1873.) 
Fölavatás, dtámaí prológ (1875.) Doktor 
Percival, verses vj. (1876., száz m-anyat 
nyert a Teléky-pályáiSaton). A kis gróf 
szerelme, népsz. 3 felv., zen. szerz.: Erkel 
Gryula (bem. 1877. aug. 10. Népszínház). 
Marianne, dráma 4 felv. (1882). Olga, 
dráma (1884. Nemzeti Színház). A csal
hatatlan, verses vj. 3 felv. (1883. jelent 
meg könyv alakban, uígyanez év okt. 12. 
a Nemzeti Színház is bem.). Tudomctnyos 
társaság, vj., bem. Nemzeti Színház. — 
— Sírkövén ez a felirat áll: )>S most, 
hogy még nem rég élt — álomnác tet
szik •« 

Ábrányi Margit, operaénekesnó' sz. 1903. 
jún. 17. Pestszentlőrincen. Színipályára lé
pett 1926-ban. 

Ábrányi Hlubovszky jMari, színésznő, 
sz, 1862-ben, Püspöklddá7iyhan. Szín
padra lépett 1881-ben, Krecsányi Ig-
nácnál. 

Ábrányiné (ifj.) Wein Margit, opera
énekesnő, sz. 1864-ben, i??ííMra. Atyja Wein 
János, fővárosi vízvezetéki igazgató volt. 
Zeneakadémiát végzett. 1884. ápr. 1. a 
Nemzeti Színházhoz szerződtették, azután 
a M. Kir. Operaház tagja lett. 1882-ben 
ment férjhez Ábrányi EmiUiez. Népszerű, 
ünnepelt énekesnő volt. 1897. Bécsben (An 
flV WHU SZ.) NeddM énekelte. 1917. ta
nára lett a Zeneakadémiának, ekkortájt 
vált meg az Operaháztól. Szerepei: Pa
rasztbecsület (Lola); Házitücsök (Dot); 
Bohémek (Musette); Jancsi és Juliska 
(Jancsi); Hugenották (Valois Margit); 
SzeriUai borbély (Bosina); Higoletto (GU-
(la); Hamlet (Ófélia); Ördög Póbert (Iza
bella); "Ezred leánya (címszerep); TeU 
Vilmos (Matild); Bánk bán (Melinda); 
Hunyadi László (Gara Mária); Varázs
fuvola (Papagénu); Figaro házassága (Che-
nibin); Fekete dominó (Angéla); Falu 
rossza (Boriska); Villars . díagoűyosai ^í 'ri-
qitet Rózsi); Granadái éji szállás (Gab
riella); Eladott menyasszony; Az alva
járó; Jeanette menyegzője főszerepei; Don 
Jüan (Zerlina); Afrikai nő (Juez); Porticii 
néma (Hercegnő); Lammermoori Lucia 
(címszerep); Mignon (PMline); Eajazzók 
(Nedda) stb. , 

Ábrázolat, később tableau (1. o.) A 
hatvanas években volt szokás, hogy a fel
vonások elején vagy vé;gén színészek eleven 
csoportozatokat mutattak be. Többnyire ha
zafias jelenetek voltak ezek. Később' így 
Í6 mondták: némakép és némázat. (Lásd 
iiies^: kért.) 

Abrudbányán már 1530-ban tartottak 
világi előadásokat. (Vasárnapi XJjság, 1871. 
15. szám). 1825. nyarán a városban a 
kolozsvári színészek játszottalc. Az 1830-as 
években egj pajtában játszottak a színé
szek, »hol az a históriavvá vált ökör belé 
bőgött a színészek heszédébei'.. 

A capella (olasz, álla eapeUa v. capella), 
zenei, egyházi modorban. 

Aceelerando (olasz, accse-), zenei mnszó: 
)>gyorsítva«, az idŐmértéket fokozatosan 
gyorsítani kell. 

Accidencia (lat.) akszi = Mellékjövede
lem. Kisebb társulatoknál, ahol a színész 
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Aecoi-d Acsádi Imác 

képtelen megélni kis fízeitS'''bül, accideneiát 
vállal; e biztosított uiellélíjövedelem el
lensúlyozza szűkös anyagi viszonyait. Is
mertebb accidencia-fori'ások: a díszletfes
tés, díszítés, színpadépítés és bontás, ügye
lés, kÖDjTtárosi tisztség, rnhatár kezelése, 
áJlomásváltoztatás alkahnával a felszere
lésre való felüg^'elot stb. Az accideneiát 
néha a kis igazgató ravasz módon ruházta 
rá a kezdü színéí^xre: az első hetekben 
felmondott, de aztán azzal a megokolással, 
hogy accidencia mellett mi-startja a ta
got, visszavonta a felmondást. Ilyesmit 
azonban ma már nem tűr a törvény. 

Accord (latin) = Hanírzat, összhang, 
harmónia; a latin chord-t > húr") szóból: 
tcbb különböző magasságú hang együttes 
niegcsendülése. 

Acha td (ejtsd: ásárV francia színészée 
Bzínigazgató, társulatával VM'2. dec. 12-én 
mutatkozott be a Loitff t'Ióadásával a Ma
gyar 8zí)íh(bbmi. Tagok voltak: Achard 
Darcey, Munié, líahicr, G. Dalién, Doi--
naia, Reihar, G. Moreau, Barberot, Da-
maury stb. 

Aclité Aino, finn tízárniazású énekesnő', 
a párizsi Nagyopera tauja. Éu'kre anyja, 
Ackté Emmy tanította. líír>i). a p in:;si C',ii-
servatoire növendéke volt. Í8!)7-ben, még 
mint növendék játszotta elsÖ szerepét, ^lar-
gitot (Fami). l!)üfí. jaii. •2(Í. nálunk is 
fellépett a Vigadóban és 29-én az Opera
házban. 

Accomj)agnement (fr. akkompányman). 
zenekíséret, szólóénc^k kísérete zongorán. 

A eommodo (olasz), (zenei kifejezés), 
a. m. tetszés szerint. 

A cont-0 (olasz) = gázsi-előleg. A contot 
minden hónap 8. és 24. napján szokás fi
zetni, ez azonban nem kötelező az igaz
gatóra nézve. Némely táj-sulatnál az á 
contot kifizető személy percentet is húz 
fáradságáéi-t. Ha a színész túlkivételben 
van, akkor nem számíthat jaz á contora. Az 
á conto-rendszer sok baj előidézője; ezekből 
származnak a színész anyagi gondjai, mert 
amint elsején és tizenötödikén megkapja 
gázsiját, az Á.-levonások miatt nem tudja 
azt beosztani. 

Ács Antónia, színésznő. A Népszínház
ban mint magáníáncosm is biemutatko-
zott 1876. szept. 6-án. 

Acs Flóra, színésznő, sz. 1859. jan. 
1-én, Kecskeméten. Színpadra lépett 1878-
ban, a Népszinkásnál 

Ács Irma, színésznő, sz. 1852. dec. 16. 
Mint a budai Népszínház énekesnője 1869. 
dec. 8. lépett a színészpályára. 

Ács József, színész, sz.^1884. aug. 2-án, 
KiiíSGváthO'?.. A Vígszínház színésziskolájá-t 
véííezte és 1902. ápr. havában lépett a 
s;ánipályára. 

Ács Kózsi, színésznő, sz. 1908. aug. 
22. Színipályái-a lépett 1927. szept. 1. 

Ács Sarolta, színésznő, az 50-es évek
ben a JXemzpM SzhiMz aU-é)iehesn6je volt. 
Tanulmányait a Gentiluomo-íéle énekisko
lában végezte. A Nemzeti Színházban 
1853. dec. 13. lépett fel először mint 
vendég, a Prd/éfa-ban, Fides szerepébon. 
Később már csak hangversenyeken lépett 
fel és mikor elvesztette a hangját, nőül 
ment Devoyod zenetanárhoz és Ő maga is 
mint énekmesternŐ működött. 1884. febr. 
24-én halt meg Párizsban. 

Ács Zsigmond, ref. lelkész, SZÍ. 
1S24. ápr. 24-én, Laskón (Baranyam.)L 
Halason és Kecskeméten tanult, majd 
lS47-ben református pap left Darócon 
(Baranyám.), onnan Kecskemétre ment. 
1855-ben a pestmegyei Foktő Ivözség, majd 
1874-ben szülőfaluja, Laskó hívta meg lel
késznek. jMunkája: Shakespeare: »A velen
cei kalmái'«, angolból. Kecskemét, 1853. 
Dmnm: »Paul Jones«, dráma, franciából. 
Kecskemét, 1854. Shakespeare: »Sok zaj 
K.:nmnért(í, angolból. Budapest, 1886. 
(Olcsó köDyvtár, 210. szám.) 

Acsádi Ignác dr., történetíró és publi
cista, sz. 1845. szept. 9. Nagykmvlydan, 
megh. 1906. dec. 17. Budapesten. Jogi 
tanulmányainak elvégzése után, 1869-ben 
hírlapírói pályára lépett és a Századunk 
politikai napilap munlcatársa lett. Szműve: 
Aranyország, vjL 3 felv. A Magy. Tuő,.^' 
Akadémia dicséretben rész:esitette, de a 
darabot a Nemzeti Színház biráló-bizott-
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Acsádi Ilona Aczél Houa 

sága nem fogadta el. — A darab köny\^-
alakban jelent meg és 1879. dec. havá
ban 8000 példányban IceJt el 

Acsádi Ilona, színésznő, sz. 1866. febr. 
20. Má-amwosszineten. Színpadra lépett 
18S9-ben. 

Acsádi Szeréna, sz. 1862'ben, Dehre-
c&iihen. Színpadra lépett 1883. okt. ha
vában, Farlcas Gusztávnál. 

Ácsai Rezső, színész, sz. 1884. dec. 5-én, 
Komjáthon. Színpadra lépett 1921. júl. 

Aet, actus (lat.) = tett, cselekedet, szín
padi műszó: felvonás. Az előadás kezde
tét a függöny felvonása '(felhúzása), vé
gét pedig annak lebocsátása .(vagy ösz-
szecsapódása, leeresztése) jelzi. A felvo
násnak (I. 0.) részletei a váltoZ'ások. 

Actio (lat., ejtsd: akció) == cselehi'és, 
tevékenység, cseleJcvény. Régebben a szííi-
darabok elnevezése; tulaj donképen azonban 
a színész testjátékának összesége, amelyet 
^^alamely szerep megjátázásánál felhasz;niáJ. 
(Szemjáték, arcjáték, taglejtés, mozdulatok 
stb.) Ma már inkább a darabok' törté
netét, cselekményét nevezik A.-nak. 

Actio curiosa (lat. a. m. furcsa szín
játék) egj lG78-bau készült régi magyar 
színdarab címe. Nyolc »beszédből« (rész
ből) áll, cselekvénye alig van, személyei 
is folyton változnak. Főszereplője egy 
Gaude uram nevű protestáns nemesember, 
£iki közmondásokkal és vaskos élcekkel te
letűzdelt dialógusában gúnyolja a kor köz
állapotait; a vallás üldözést, a kurucofcat, 
a törököt lés a németet. Dnámai értéke nincs, 
de művelődéstörténeti szempontból érdekes. 
Egyes részeit Tbaly Kálmán adta ki 
»Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor iro-
dalomtörténetéhez'K c. művében. 

Acíor (lat., franciául: acteiir, ejtsd: 
aktŐr) = a színész. Actrice (aktrisz) = 
színésznő. Bégebben nálunk is sokáig actor-
nak hívták a színészt, amíg szokásba nem 
jött a foglalkozás magyar »szíuész« neve. 

»Actus! Mándoky schreit *« (»Felvoná5-
végi Mándoky kiabál!«) A debreceni szí
nészek szállóigéje volt, mely a színház né

met zenészeitől származik. A debreceni szín
háznak ugyanis híres b^Ssszerelmesszínésze 
volt Mándoky Béla, aki a felvoníások'at 
olyan dörgő páthosszal fejezte be, hog-y 
a zenészek, akik a szüneteikben azi udvar
ban tartózkodtak, mindig Mándoky kiáltó 
szavalásából tudták meg, hogy .be kell 
vonulniuk a zenekarba, közzenét játszani. 
(V. ö. Kacagó Thálía, 1888. 16. sz. 126. 
old.) 

Acustika. (Lásd: Akusztika.) 

Aczél Ada, színésznő, sz. 1899. jan. 1. 
KŐrösladányon. Színpadra lépett 1921. júl. 

Aczél Antal, színész, sz. 1887. jan. 
17-én, Debreceniben. Színpadra lépett 
1907-ben. • 

Aczél Endre, hírlapíró, sz. 186-3. Vng-
várott. Bud'apesten és Bécsbén jogot hall
gatott- A Borsszem Janhó állandó munka
társa, aliol a Mucsa c. rovatot ő terem
tette meg. Színdarabja: Pof.'fárné, operett, 
zen. szerz. Major J . Gyula, bem. 1890. 
Népszínház. 

Aczél Ilona, színésznő. A nagy szí
nésznemzedéket követő generáció egyik ki
váló, felette értékes tagja. Talentuma szé
les regiszterű, nagy skálán játszó. Szerep
körében ott láttulí a rejtelmes, fantasz
tikus asszonyt, Juana-t, a félelmetesen okos 
Fortiát, )>Velencei kalmár«, a kacér, még 
önmagának is folyton hazudozó JuUettet, 
»Elzevir«, a testét, lelkét állandóan festői 
pózokba burkoló Rainát »H!5s és katona«, 
a hidegségében és meg nem értésében 
férjét halálra ítélő Lizát, »Az élő hoittestíc 
és végre ott láttuk a jó öreg, úri magyar 
asszonyt, Linka n'énit, »Te csak pipálj, 
Ladányhc, stb., stb. Egy fraaoia kritikus 
mondotta, hogy egy igazi színészi erő előtt 
nincs lehetetlenség. Fizikumát épen olyan 
szuverén módon formálja, alakítja, mint 
lelkét. Az igazi színész egyaránt tud fiatal 
és üreg, szép és csúnya lenni, Aczél Ilona 
nagy skálájú tehetsége, diadalmas sikerei 
mintha ennek a teóriának adnának igazat. 
Élete éppen olyan biztos, kiegyensú
lyozott és harmonikus, mánt művé
szete. — Született 1888-ban, Király-
lielmecen. Elvégezte a. színészakadémiát 
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Aczéi István Adelburg (AbranoWcs'l Áî -'át 

és 1905-ben Kolozsvárra szerződött, hol 
nagy sikerei voltak. A sikerek után kívta 
meg a Nemzeti Színház vendégszereplésre, 
mely után azonnal le is szerződtették. Ké
sőbb átment a Magyar Színházhoz, de 
érezvén, hooy talentumának karaktere a 
iSTemzeti Színháziban jelöli ki helyét, me-
oint visszamegy az állami színházhoz. 
1911-ben Csathó Kálmán felesége lefct, ki
nek darabjait játékaival segít diadalra 
vinni. 1928-ban örökös taggá nevezték ki. 
!Föbb szerepei: Éva »Az ember tragédiaja«,' 
J-uana »A boszorkány«, Linika JíTe csak 
pipálj, Lad!ányi«, BéSmé »Lilla«, Juliette 
»Blzevir«, li'ma »A házasságok aa égben 
köttetnek«, Rabia xAliIŐsés'k'atonaK, Bdifh 
»Di% Nikodémusz«, Anna »Egy pohár víz«, 
Bíla »John Gábriel Borkmann«, Gilherte 
»Nás2Índuló«, Cany »Barátságból«, Portia 
»Velencei kalmár«, Lanibertné »Passe-par-
tout«, Janka »Dülovai nábob«, Lady Perey 
j>IV. Henrik«, Katinka »Gyurkovics lá
nyoké, Louise »Az új bálváiiy«, Heléna 
xSzentivánéji álomí<, Liza »É1Ő holttest«, 
Lemiarda »A salamancai varázsló«, stb'. 

(Damelné Lengyel Laura.) 

Aczél Is tván, János és Lajos aradi 
polgárok, az aradi színészet lelkes párt
fogói voltak 1849-ben, akik nagy áldo
zatot hoztak a helyi magyar színészet ímeg-
teremtéséért. 

Aczél Mária, színésznő, sz. 1884. júl. 
2-án, Zentán. Színpadra lépett 1910-ben. 

Aczél Szicli, színésznő, sz. 1873. dec. 
6-án, Budapesten. Színpadra lépett 1897. 
okt. havában, Baranyai Mihálynál. 

Adatcio (olasz, adadzsó), lassan,lassú, 
(zenei műszó). Adagissimo, szerfölött 
lassú. 

Adam Adolf, fr. zeneszerző, sz. 1803, 
júl. 24--én, Párizsban, megh. 1856. máj. 
3. u. 0. Előbb tudományos pályára lépett, 
majd a Conservatoire-ba került, ahol Boil-
dieu vette pártfogásába. Koppant termé
keny zeneszerző volt. 1836-ban alapította 
meg hírét a Lonjtcmeaui postakocsis első 
előadásával. (Bem. a budapesti Operaház 
is. 1904. nov. 29.) Güela c balettjét 1841. 
mutatták be Pesten. ő3 operát irt. 'A 

vüimhergi haha c. operája nálunk ál
landó műsordarab volt. 

Ádám Győző, színész, sz. 1882. febr. 
4. Budapesten. Színipályára lépett: 1902. 
virágvasárnapján. — Neje: Kosma Mar
git, színésznő, sz. 1883. jún. 14. Gyön
gyösön. Színipályára lépett 1905. júl. 1. 

Ádám Pál , színész, sz. 1894. aug. 19. 
Budapesten. Színpadra lépett 1915. szept. 

AdámlEezső , karmester, sz. 1848. dec. 
6-án, Szereden (Pozsonym.). Színházi mű
ködését megkezdte 1880-ban, Völgyi 
Györgynéh 

AdanűEezső , zeneszerző, sz. 18ol. dec. 
26^án, Semptén (Nyitram.). Gimnáziumi 
tanulmányait Nagyszombaton végezte. Az 
építendő Népszínház javára h'angverseny-
körutat tett. Zenét írt a Figaró házassá-
gá-hoz. 

Adamik J ános (marinelH), karénekes, sz. 
1900. szept. 6. Mezőberényben (Békés m.). 
Színipályára lépett 1924. szept. 1. 

AdamsEde , színész, 1839-ben lépett a 
színészpályára; a Nemzeti Színház ének
karában 40 évig működött és apróbb epi
zódszerepeket játszott, amelyek közül kü
lönösen a zsidó-figurákat alakította ki
tűnően. 1881. év novemberében nyuga
lomba vonult. 

Adams Károly, operaénekes, a bécsi ope
raház volt tenoristája, 1875. jan. 5-én ven
dégszerepelt a N&mzeti Színházban, a 
))Rienzi« c. operában. Jan. 9-én a »E,igo-
lettóíc-bau búcsúzott és »Az asszony inigatag« 
kezdetű .áriát magyarul énekelte. 1881. 
febr. havában Amerikában telepedett le, 
ahol a szerepléstől visszavonult és csak 
zenetanítással foglalkozott. 

Adelbnrg (Abranovics) Ágost lovag, 
horvát születésű zeneszerző, sz. 1830. nov. 1. 
Perában, megh. 1873. okt. 20. Bécsben, 
elmebajban. Diplomatának készült, de mint 
Marpeder jeles tanítványa (1850—54.) he
gedűművész lett. Zeneművei; Wallenstein 
és Martinuzzi operák. Zrínyi c. zenedrá
májának első nagj"" sikere: Pest, 1868. 



Adcr Eose Adorján ÁJidíir 

júii. 23. »Ezea szöveg és zenekölteniényét 
hazánkban írta s hozzá hosszabb elobes2á-
det csatolt, mely a drámai zene kellé-
keire és igényeire vonatkozó eszméit és 
elveit foglalja magában« írja róla az egj--
korú kritika. Entgegmmg stb. cím alatt 
(Pest, 1859.) megjelent'röpiratában Liszt 
megcáfolására azt bizonyítgatta, hogy a 
magyar zene nem cigány-eredetű. 

AderEose , (Eose Trigona di Calva-
ruso bárónő) operaénekesnő. Kálunk a Vá
rosi Színházban 1926. máj. 3. mutatkozott 
be Baklanofíal (L. o.) a »Eigolettoc: G-ilda 
szerepében. 

Adler (Aqnila) Adelina, operaénekesnő, 
sz. 1892. szept. 28. Budapesten. A Ze
neakadémiáról néhány évi tanulás után az
zal bocsátottáJi el, hogy y>dii,pla hmigja vmia. 
és ezért éneklésre altalmatlan. Ezután 
Münchenbe és Salzburgba került Biwichi 
Biancához. Budapesten 1912-ben lépett .fel 
a Szevülai borbély Rosina szerepében az 
akkori Népoperában, mely azonnal szerződ
tette. 1913-ban a M. kir. Operaházban is 
felléptették. Többször énekelt külföldön is, 
különösen Berlinben, MoszJcváhan és Genf-
he7i. Az utóbbi városban ismételt vendég
szereplései során magyar nyelven is énekelt. 
Főbb szerepei: Margaréta (Faust), Mimi 
(Bohémélet), Melinda (Bánk bán), Olym-
ph-GiuUetta-Antónia (Hoffmaun meséi), 
Gilda (Rigoletto) stb. 

Ad l ibitum (latin), (zenei műszó), tet
szés szerint, kénye-íkedve szerint. 

Adni — ezt a Idfejezést különféle ér
telemben gyakran használják a színházzal 
kapcsolatban. 1. A leggyakrabban ebben 
a formájában fordul elő: »Mit adnak?« 
t. i. a színházban. Ez azonban németes és 
rossz, mert helyesen ezt így kell kérdezni: 
mit játszanak ? 2. Kritikában is, termé
szetesen szintén helytelenül, igj'akorta elő
fordul ilyen formában; a színész adta a 
szerepét. 3. A színész a próbákon a vég
szó elhangzására is alkalmazza. (Adf vég
szót.) 4L. Más vonatkozásban is ismeretes 
kifejezés ez: adni, ugyanis a súgó szokta 
a szót, a szerep részeit; lm t. i. a színész 
a próbán, vagy előadáson nem értette meg 
a súgót, akkor az illető rendszerint azzal 

védekezik, hogy a súgó nem »adta<í, vagy 
nem »adta felcc a szót. (V. Ö. »Eeladni«). 

Adoifi Grusztár, magyar származááú né
met színész, kedvelt operett-bonviván volt. 
Eőkép Berlin és Hamburg színpadjain 
működött. Igazgatója volt a frankfurti 
V'ikiéria-Theaternak. Megh. 1890. noy. ha
vában, PJiiladelpJiiábctn, szívszélhűdésben. 

Adony (Pest m.), 1928—29-ik évben 
Solti Ernő színiga2ígató színikerületéhea 
tartozik. 

Adorján Andor, író, hírlapíró, sz. 1883. 
máj. 27. Szombathelyen. Tanulmányait 
Budapesten és Párizsban végezte. Lefordí
totta Molnár Eerenc Ördög című vj.-át, 
úgyszintén Lengyel Menyhért Tájfun c. 
szművót francia színházak részére. Számos 
francia színdarabot fordított le. Ezek: Pa-
tachon, vj. 4 felv. írták: Hemzeqiún és 
Duquesnel. Bem. 1907. jan. 4. VigszínMz. 
Hercegek 'iskolája, vj. 4 felv. Irta: Mau-
rice Donnay. (1908. jan. 22. Magyar Szín
ház). A mama barátai, .boh. 3 felv. ír
ták: Nanoy és Arm-ont. (1908. aug. 28. 
ü . o.). Virraszt a szerelem; vj. 4 felv. 
írták: Flers és Oaillavet. (1908. okt. 3. 
Vígszínház). Visszatérés Jeruzsálemből, sz-
mű 4 felv. í r ta : Maurice Bomiay. (1908. 
nov. 21. ü . 0.). Á meztelen nő, szmű 4 
felv. í r ta : Henry Bataille. (1909. febr. 
19. Magyar Színház). Arzéné Lupin, 
dráma 4 felv. írták: E. Crúisset [és Maurice 
Leblanc. (1909. máj. 1. Vígszínház). A 
zsíros ügy, boh. 3 felv. írták: Henneqioin 
és Veber. (1909. szept. 4. Vígszínház). 
A menedék, szmű 3 felv. írta Dario iViíc-
GÓdmii. (1909. dfec. •29. U. o.). Édes a 
hiin, szmű 4 felv. ír ta: Henry Lavedan. 
(1911. szept. 29. Nemceti Színház). Nyári 
szerelem; vj. 4 felv. írta: Artus Luis, 
(1911. szept. 30. Vígszínház). Cló mél
tósága, vj. 1 felv. ír ta: Buó!<harát Miksa. 
(1912. jún. 28. U. o.). A telefon, boh. 3 
felv. írták: Oavault és Berr. (1913. ápr. 
12. U. 0.). A kék madár, tündérmese 5 
felv. 9 részben. ír ta: Maete^-l'mck M. A 
kisérő zenét szerz. Nádor Mihály. (1913. 
máj. 8. Magyar Színház). A titok, dráma 
3 felv. ír ta: Henry Bernstein. (1913. okt. 
11. Vígszínház). A két jómadár, boh. 3 
felv. Irta: Fmedmann Prederic Er|itz. 
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(l!)l'>. máj. 22. U- o.). A háború után 
Piirizs'biui telepedett le, aztóa kint él, sajtó^ 
tiuló.'ító üíryuüksége van és mint az ottani 
inaiivarok "egyiJí v̂ ezető embere nagy szol
gálatukat tesz a magyar irodalomnak, i í a -
gyárból franciára is sokat fordít, többek 
között 5 fordította le a párizsi Odeon szá-
jjjj\j.ji. e<ry francia író társaságúban — 
Molnúr Ferenc Hattyu-jÁt. 

Adorján Ber ta (Paulay Edéné), szí
nésznő, a Nemzeti Színház v. tagja, sz. 
1864. febr. S. JSi agy váradon. 1883. jún. 
havában lépett a színipályára, a Nemzeti 
Színházban. 1884. máj. 22. vette felesé
gül Paulay Ede, a Nemzeti SziixJiáz igaz
gatója. (L. 0.) 1895. okt. 7. volt első fel
lépte a NcTUZetiSzínházban, a á7-ík cikk 
c. szmü Cora szerepében. Leánya: paulay 
Erzsi (L. 0.), a Nemzeti Színház volt 
tagja. 

Adorján Boldizsárné, (sz. Lemouton 
Emilia), írónő, sz. 1827. Pesten, megh. 
1869. január 22. Gortva-Kisjaludon (Gö-
mörm.). 1844-ben kiadta Shakespeare Ösz-
szes művei pró'záhan c. gyűjteményét, 
amely csonka maradt, csak Ö füzet jelent 
meg belőle. 

Adorján Erzsébet, (felsőeőri), színésznő, 
sz. 1903. ápr, 14-én, Kispesten. • Színi
pályára lépett 1922. szept. havában. 

Adorján Irma, színésznő, sz. 1879. ápr. 
4-ón, Nagyváradon. Színiakadéiuiát vég
zett, majd színpadra lépett 1897. "okt̂  
7-én. 

Adorján Irma, színésznő, (atyja A. 
Gyula, ismert párizsi billiárd-művész). Szí
nészakadémiát végzett, de később francia 
színpadra lépett át. 1906. jún. havában 
a párizsi Antolne-színház szeraSdtette. 
Jean Coíle francia festőművész felesége 
lett. 

Adorján László, író, sz. 1871. nov. 3. 
Karcagon. Gimnáziumi tanulmányait Deb
recenben végezte, majd Budapesten jogot 
hallgatott és hírlapíró lett. A háború alatt, 
iniut népfölkelö főhadnagy két évet orosz 
%T!T '̂ Ŝ ^̂ *̂ *'- Darabjai: A keztyii, vj. 
(1JÜ3. Kisfaludff Színház). Az őrmester 
ur, bob. (Tsz.: Fodor Aladár 1905. Nép

ligeti Színkör). Kóbor istenek, operett 3 
felv. (Tsz.: 'Sebestyén Kálmáai). Zen. 
Bzerz.: Yúányi Jenjő. (1909. Kolozsváj'). 
Pintyőke, ojDerett 3 felv. Zen. szerz.: 
Jaizká Kezső. (1924. Budai Színkör). 
(Neje: Mányai Aranka, énekesnő. L. o.). 

Adorján Sándor, hírlapíró, sz. 18-58. 
jan. 5. Debrecenben. Iskoláit jSTaoyvárad'on 
és Budapesten végezte; itt orvostanhallgató 
volt, majd a műegyetemre iratkozott. A 
Műkedvelői; Színpadja (1. c.) szerkesztője 
volt. Sokat fordított. Fordításai: A rejtett 
arc, vj. 4 felv. Irta: BlumentJml Oszkár. 
(1898. máj. 13. Nemzeti Színház). Vasár
nap délutáai, vj'. í r ta : Eugéne Lahiohe. 
Elkésett ötletek, vjl í r ta : E. d'Berville. 
Á varázslat, vj. Irta: Jaques Normand. 
Válság előtt, vj. 3 felv. Irta: Julién Berr 
de Turique. (1899. máj. 19. Nemzeti Szín
ház). A w.enyem, vj. 3 felv. írták: Carre 
és Bilhaud. (1899. nov. 3. U. o.). A kis 
márkiné, vj . 3 felv. írták: Meilhac és 
Halévy. (1900. máj. 9. U. o.). 

Ady Endre , költő, a magyar irodalom
nak Petőfi óta legnagyobb lírikusa, sz. 
1877. nov. 22. Érmindszenten, (Szilágy
megye), megh. 1919. jan. 27. Budapesten. 
1896-ban tett érettségi vizsgát Zilahon, 
ezután jogot hallgatott Debrecenben, Bu
dapesten, Nagyváradon. 1898-tól I900~ig 
Debrecenben juj sági róskodott, később több 
mint négy évig Nagyváradon volt lapszer
kesztő. 1904-ben Pestre jött, majd hosz-
szabb időt töltött Párizsban, ahová hosszabb-
rövidebb tartózkodásra sokszor kiutazott. 
Egyetlen színdarabja .4 műhelyben, szmű 
1 felv. Bem. 1902. szép. 27. Nagyvára
don. Pelujították Budapesten, az h^U Be-
m%itaié- Színházában, 1923. ápr. 15. 

Aesopus. Eredeti vj. 5 felv. írta: Má-
kosi Jenjo-. Első előadása 1866. okt. 
14-én volt a Nemzeti Szíuházban. Sze
replők: Aegeus: Komérorrd- Alajos, Dio-
dor: ifj. Lendvay Márton, Xanthus: Szi
lágyi Sándor, Nicia: Paulayné, Brota: 
Felekyné, Trundusia: P?«eíZe Comélia, Cas-
tus: Szigeti József, Samios: Paulay Ede, 
Alkias:Tóí^ József, Dorsus: Feleky Mik
lós, Aesopus: Szerdahelyi Kálmán, Sar-
danapala: Szathmáryné, Tamia: ifj.Lend-
vayné, Kleón: Náday Ferenc, Küpelton: 
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Aesthetika Ao:<í-házy Károly 

Egressy Árjjád, Arktos: Mthy ^íiiiálj, 
Dartlianus: Sántha Antal, Kemeta: Dulka 
Sarolta. öO-ili előadása 1912. szcpt. 19. 
volt. .Felújították 1916. okt. 14. U. o, 
Aesopust Beregi Oszkár játszotta, Erotá-t 
yáj-aái Aranka, a többi főszereplők: Bajdu 
József, Bézsáh&gyi Kálmáji, Fethes Imre, 
Bakó László, Rákosi Szidi, AUzeghy Irma, 
Bajor Gizi, Aghy Erzsi, Mátrai Erzsi, 
Kürihy, Pataki. Prágában lis játszották, 
Brabek Ferenc fordította le cseli nyelvre. 
1872. okt. 17. volt a bsniutatója. Leg
kiválóbb példája nálunk a 60-as években 
divatba jött új romantikus vj.-nak s szá
mos követőre talált (Dóczy Lajos, Váradi 
Antal, Bartók Lajos stb.). 

Aesthetika, .(esztétika), (g-.), ízléstan, 
széptan; aesthctikailag = széptanilag', aes-
thetikus ^ szépész, szép, ízléses. (Lásd rész
letesen Esztétika alatt.) 

Affektáció (lat.) = a színész mester
kélt játéka. Az 1820-as években volt di
vatos az affektálás, különösen a színész
nők szerettek affektálni. Éneklő modorban 
beszéltek a színpadon, amit a német szín
társulatoktól vettek át. 

Afrikai nő. (Az), opera 5 felv. Zen. 
szerz.: Meyerheer, szcv. írta; Eugén Seribe. 
Fordították: Böhm Gusztáv ás Ormay 
Ferenc. Első előadása 1866. febr. 15. volta 
Nemzeti Színkázban, melyen Ferenc József 
király is megjelent. Szereposztása; Selika: 
Paidiné, Inez: Hahaiinszki jMária, Vaseo 
de Gama: Ceresa Lajos, Bon Alvador: Fe
kete, Nelusco: Simon, Don Diego: Kacz-
vinszky János, Don Pedro: Kőszegi, Fő-
inquisitor: Ormoy Ferenc, Nagy bramin: 
Bodorfi, Anna: Kendelényi Fanny. (Ber~ 
Jmhen: 1865. nov. 19. adták először). A 
M. Kir. Operaház 1885. április 25. újí
totta fel ezzel a szereposztással: Selika: 
Turoíla Emma, m. v., Inez: Maleczkyné, 
Vasco de Gama: Broulik, Don Alvar: 
Dalnoki, Nelusco: Bignio, Don Pedto:' 
Köszeghy, Don Diego: TalUán, Főinqui-
sitor: Sze/rtdrU, Nagy btamin; Ney Dá
vid, Anna: Doppler 1. Ajtónálló: Ta
kács. Bánzshan 1865. ápr. 28. volt az első 
előadása. 

Ágai Adolf, szerkesztő, színikritikus, sz. 
1836. miárc. 31. JanJcovácon (Báos-Bod-

rogm.), megh. 1916. szept. 21. Budapes-
ten. Atyja orvos volt. Iskoláit Pé-
celen, Abonyban és Nagykőrösön elvé
gezve, szintén megszerezte az orvosi diplo
mát a pesti és bécsi egyetemsn 
(1862), de inkább irodalmi munkás
ságának élt. — Jókai A Hon c lapjá
ban kezdte működését 1863-bau, mint 
színikritikus. Porzó álnéven. 1877-ben a 
Kisjáliidy-Társaság rendes tagja lett. Je 
les humorista volt, a modern magyar él-
cet ő teremtette meg- Az 1868-ban általa 
alapított Borsszem Jankó c. élelap alak
jaiból Almásy Balogh Tihamér társaságá
ban írta Egy görhe nap c. bohózatát, 
amely 1902. febr. S. került színre a A^ép-
színházhan. 

ÁgaiBCda dr. hírlapíró, sz. 1870. aug. 
S-án, Budapesten. 1895. orvos-dckíori diplo
mát nyert, de nem lépett orvosi pályára, 
hanem hírlapíró lett. Lefordította a Sze
gény emberek című 3 felv. drámát. (írta: 
Langmwm Fülöp). Bem. 1899. jan. 14. 
2^épszínliáz\ 

Ag'álni (a latin »a,go<.(^ csdekedhn szó
ból) = a sok taglejtéssel beszélő, szerepét 
túljátszó színészre mondjuk. 

Aggliázy Károly, zongoraművész és ze
neszerző, sz. 185Ő. okt. 30., megh. 1918. 
okt. 8. Budapesten. Nyolc éves korában 
kezdett zongorázni, elŐbb' Bartalus-nál, 
majd három évig a Nemzeti Zenedében 
tanult s már növendékkorában megjelent 
egy kompozícióija. A bécsi Zenekedvelők 
Egyesületének' Konzervatóriuma, ahová 
1870-beii iratkozott be, a második évfo
lyam végén egyhangúlag aranyéremmel 
tüntette ki. 1874-ben Liszt Ferenc ta
nítványa volt, majd külföldi tanulmány
útja után a budapesti Zenekedvelők Egye
sülete Intézetének zenetanái-a, 1891—92-
ben pedig az Operaház korrepetitora lett. 
Munkái közül különösen zongoradarabjai
val szerezte meg hírnevét, de színpadi 
művei is elismeréssel találkoztak. Megze
nésítette Csiky Gergely Szép lézyok c. 
szművét, valamint Almásy Balogh Tiha
mér Borbáné Marcsája o. népszművét. Az: 
Operaház 1897. okt. 16. mutatta be Ma-
rítta c. 2 felv. operáját. (Szövegét irta 
Fuhrmann Irén.) 
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Agsházy Slelinda (A. Karolj' zene
szerző "k^nya), ezínésznő, sz. 1891. aug. 
1. Btmipeshti. Kákosi Szidi szímiskoláját 
vég-jzte, 1916-baii. 

Agglegények-(Az). Szmű 5 felv. Irta: 
Victorien Sardou. Fordította DeSc Farkas. 
Első előadása 1866. okt. 1. volt a Nemzeti 
Színházban. Szereposztása: Mortimer: Fe-
lelcy Miklós, Veauoourtois: Szigeti Imre, 
Claviéres: Benedek, Nantya: Paiday, Cka-
renay: ifj. Lewlvay, Chavenayné: Sdgli-
geti Anna, Troeues: Szerdahelyi, Tro-
enesné; Szigligeti Jolán, Bourg: Náday, 
Clémence: Szigligeti A., Louise: Szigli
geti J., Rebeka: Prdelle C , Antónia: ifj. 
Lendvayné, Ráká,sz-láuy: Didka Sarolta. 
Felújították: 1891. máj. 11., 1908. nov. 
12. és 1910. máj. 25. Am<brus Zoltán 
fordításában. 

Ágh Aladár, (jékei), színigazgató, sz. 
1870. dec. 28. Kassón, megb. 1916. szept. 
20. Btidapesten. Kassán, Sárospatakon és 
Máramarosszigeten iskolázott. Papi pá
lyára készült, majd 1892-ben líömley 
Gyulánál színésznek csapott fel és egé
szen fiatalon, 1896-ban, színigazgató lett. 
1897-ben Berónék Mihily társigazgatója, 
azután hosszabb ideig Bétliy L. Pál szín
házi ügynökségének irodavezetője volt. 

Ágh. Ilona,színésznő. (Lásd: Veszprémi 
Jenőné.) 

ÁghyEdi th , énekesnő, sz. 1902. Buda
pesten. Színipályára lépett 1927-ben. 

Ághy Erzsij színésznő, sz. 1897. júl. 
11-én, Nagyváradon. Atyja Á. Sándor, 
színész. (L. o.) Iskoláit Kolozsvárott De 
Gerando Antónia intézetében végezte, ahol 
hat felsőbb iskolát látogatott. Ezután szí
nészakadémiára iratkozott; itt kiváló te
hetségével annyira feltűnt, hogy már 1916-
han a Nemzeti Színház tagjai sorába szer
ződtették és 1918. ^pr. 9-én elnyerte a 
Farkas—Eatkó-díjat. 1919. nov. 28-^án Ká-
zasaágra lépett üray Tivadarral.- (L. o.) 
Főbb szerepei: »Aranyember«: Timea, 
;>Falu rossza«: Boniska, »Árniány és szere-
lmn<í: iMJza, »Hedda Gablercc: Mvsteéné, 
»Feket« lovas«: Búhi, »Bunburyí<: Oiven-
f'Olin, »Nagymama«: Márta, stb. 

Ághy Sándor, színész, ez. 1856. szept. 
27. Kecskeméten. Színipélyára lépett 1874-
ben, Völgyi Györgynél. Hosszú ideig mű
ködött Kolozsvárott, majd' 41 évi színész-
kedés után 1915. jún. 1. búcsút mon
dott a világot jelentő deszkáknak. Neje: 
Zách Veron, sz. 1876. Nagyváradon. Szín
padra lépett 1893. okt. 3., Leszkay And
rásnál. Leánya: , 1 . Erzsi, a Nemzeti Szín
ház tagja. (L. o.) 

Agnel l i l rén , színésznő, az. 1882. jan. 
2-.án, Budapesten. Színpadra lépett 1902. 
virágvasárnapján. 

Ágonizálás: annyit tesz, mint haldok
lás. A színpadi haldoklás tulajdonképpen 
egészen miás természetű, mint a valódi 
élet haldoklása. Az életben a betegségnek 
ez a végső stádiuma csak hosszú idő le
folyásának az eredménye, a színpadon ren
desen már csak az! agóniát láthatjukí. A 
színésznek hangsúlyosan úgy kell mieg-
játszaui a halálnak ezt az ouverture-jét, 
hogy mintegy éreztetni keU a nézjőközön-
séggel azt is, hogy tulajdonképpen mi
lyen betegségnek a végslő eredménye ez a 
színpadi agónia. . Az a színész, akinek 
a helso érzésvilága nem olyan gazdag, hogy 
a saját képzelőerejéből alkossa meg a hal
dokló embernek végtuSiáját, az kell, hogy 
realisztikusan, vagyis Qgy valódi agóniá,-
nalí életbeni lefolyását maga előtt lássa 
és azt tanulmányozása után a színpadon 
mintegy lemásolja. Azonbíin ennek az 
úgynevezett technikailag kiagyalt jele
netnek nem lesz olyan mély' habása, mint 
a másiknak, amely nem a való életet ko-
pírozza, hanem a saját fantáziájának agy
munkája. Egy realisztikusan, tanulmány 
ubán megjátszott agonizáló játéknak a Im-
tása nem is lehet olyan intenzív, mert az 
eszközök, amelyekkel a színész az életet le
utánozza, csak technikai nyomokat hagy 
maga után és semmxesetre sem érinti a 
látó és hallgató publikumnak a23 érz!ő. szer
veit. A gazdag képzeletű és érzésű színész 
önmaga teremti meg azt a képzelt hangu
latot, amelybe saját magát belehajtja és 
beleéli és így soktal jobban hat a figyelő 
érzékeire, mint a realisztikusan miásoló 
színész. A realisztikus színésznek élet
utánzó technikája észszerűen tudatos, amíg 
a másik fajta színésznek elképzelt techni-

— 32 — 9 







A^orasztó Tivadar Ahogy tetszik 

iiája tudatalatti és egybevegyül annak gaz
dagon bugyogó érzésvilágával. A szín
padi agónia csakis akkor tudja a hallgató 
publikumot beleringatni a jelenetnek hafcá-" 
sába, ha az emberi közvetlenséggel hat a 
né2yó'nek érzésvilágára. Igaz ugyan, hogy 
^^gy 'gyakorlattal a realisztikus tech'nikiát 
is lehet fejleszteni és azt fölfokozni; 
Az emberi életnek igazi agóniája a szín
padon nem oly színes, nem oly hatásos, 
mint a színész képzelő erejének képletes 
haldoklása. Somlár Zsigmond. 

Agoraszfcó Tivadar , Pest-Püis-Solt-
Kiskún vármegye alispánja, sa. 1870. szept. 
16-án ós 1918. nov. 25-ike óta feje, veze-
tjője az ország első vármegyéjének. A. amel
lett, hogy kiváló szakteMntély a köaigazga-
tás kérdéseiben, mindbn olyan téren, amely 
a vármegye szellemi ós anyagi fejlődésére 
jelentSs, megértő' ós láldozatkéez munkás!. 
A vármegye iskolánkívüli népoktatása — 
ami voltaképen alapot van hivatva adni a 
nép nagy rétegének arra, hogy megértője 
legyen a színészetnek — benne a leglel-
kesebh apostolát .hiírjá, aki erre a magasztos 
nemzeti célra évente körülbelül tízezer pen
get áldoz, aminek eredménye már ma is 
3elentke2iik, de olyan reményekre jogosít, 
amelyek beláthatatlanok;. A vármegyében 
előforduló színészeti ügyeket is lelkesen tá
mogatja s (ahol szükségét látja, ott határo
zott fellépésével viszi döntőre az ügyet;. 
Ilyen eset volt az utóbbi időben a kétes-
jöVőjű újpesti színház karbáhbzásának 
kérdésében. A vármegye, mely már csak
nem másfél százada óta áll a magyar szí
nészet pártfogói között az els'Ő sor élén, 
mindig igyekszik hű maradta e nemes 
tradiciókhoz. 1923-ban, amikor PetlŐfi szü
letésének évszázados ünnepét ülte a magyar 
nemzet, Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye 
három könyvet .adott ki nagy fia dicső 
emlékére, melynek egyikéében bősé^sen 
szólott Petőfinek a vármegye területén le
folyt 8zánészkedóséi|51. 1927-ben, amikor a 
vármegye által emelt Nemzeti Szíuh'álz 
fennállásának kilencvenedik esztendejét él
vén, a színház megteremtjőinek emlékét ün
nepelte, akkor Pestmegye maradandóan 
óhajtotta ezt az ünnepet megülni és ogy 
pompás, gazdagon illusztrált könyvben ki
adta a színház megnyitásának hányattatások
ban oly gazdag történetét. T^gj, mint a 

Petíőfi-emlékkönyvnek kiadása A. kultúr-
érzékérol és áldozatkészsiégéről tanúskodott, 
épen úgy hirdeti a »Nemzeti Színház 
megnyitásának történetes című monográfia 
A. megértő, elődöket tisztelő szellemét és azt 
a gondolkozást, ^mely a magyar Thália 
nagy nemzeti, nemzetemelö és nemzeterŐ-
sítő jelentőségének első helyet ád'. A.-bau 
a magyar vidéki színészet lelkes támogató
ját bírja és nem rajta múlik, ha a nem
zeti színészet a vármegye területén nem 
emelkedhet arra a magaslatra, amelyen 
Pestvármegye je lení t i alispánja — elő
déihez méltóan — tudni szeretné. 

Ágostoni August ini Izabella, színésznő, 
sz. 1862-ben, Nagyváradon. Színpadra lé
pett 1878. okt. 11-én. 

Ágotái Ferenc, színész, sz. 1860. Kún-
ágotán. 1888. okt- 1. lépett a színipályára, 
Balogh Árpádnál. Ismert vidéki komikus 
volt. 1919. jan. 17. nyugdíjba vonult, 
azután ismét visszatért a színpadra, mely
től 1928. aug. 1-én végleg elbúcsúzott. 
Neje: Thurzó Marg-it, színésznő, sz. 1887. 
jan. 12. Budapesten. 1907-ben lépett a 
szí ni pályára.) 

Agyonjátszás alatt azt értjük, hogy a 
színész szerepét túlságosan kiszínezi, vas
kosan kiélezi minden mozdulatát és hang
ját. A régebbi német iskola stílusa volt 
ez, ma már azonban ok is áttértek az 
egyszerű, közvetlen, élethű játékmod'orra. 

Ágyúsző utánzása a színpadon úgy tör
ténik, hogy a kulissaájfc möigött egy nagy 
dobba többször beleütnek. Ha nagyon tá-
voból akarják a színpadra bevinni az á ^ ú 
szavát, akkor a színpadba vezető folyosón 
állítják fel a na^döbot. 

Ahogy tetszik, vj. 5 felv. Irta: Sfia-
kespeare. Pordította: Bako&i Jenő. 2en, 
szerz.: Konrád Hermann. Első ízben Ko-
lozsvárott mutatták be 1886. okt. 16., ez
zel a szereposztással: Eosalinda: Meégya-
szai Evelin, Célia: Geró Lina, Idősebb 
fejedelem: E. Kovács Gyula, Próbakő: 
M&gyeri Dezső, SÜvius: Kulkuyi Márton, 
Olivér: Kazaliczky- Antal, Phoebe: 'Major 
Ida, Orlando: Ivanfi Jenő, Jacques: FöP 
desi- A Nemzeti Színházban 1918. jan. 
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18. volt a bemutatója a következő szerep
osztással : A herceg: Mihélyfi Károly, 
Pridrik: Gál Gyula, Amiens: Fehér 
Cijula, Jacques (a száműzött herc3g t i -
séretében): Horváth JenŐ, Le Beau 
Orlando: Beregi Oszkár, Ádám: Bartos 
Gyula, Demiis: Bádai íJénes, Próbakő : 
Rózsahegyi K., Szeövetrrontlió OUV/T: (?fl-
há?iyi László, Corin: Pof aki Józí^ef, Sil-
\-iua: üray Tivadar, Vilmos: Mészáros 
Alajos, Hymeii: Lánczy Margit. 

Ahol unatkoznak, vj. 3 felv. L'ta: FaÜ-
hron E. Fordította: Hi(s:ár hiivo. Első 
előadása 1S81. szept. 22. volr a Xewtefi 
Színházban. Szereposztása: Bellac: Ber
csényi Béla, Eoger; Náday Fcioae, líay-
mond: Halmi Foreuc, Toulonnier: Heté-
nyi Béla, Reville hercegnő: FrieUe C. 
Cérán grófnő: Felelcyaé, Laudanné: Leiid-
vayné, Eavmondné: Mohiáni'', í?uzanne: 
Csillag Teréz, Lucy: Márkus Emma, Tá
bornok : Kovács Gyula, Kíilti-'i: Fől.?t/i,"' 
Béla. 100-ik előadiisa 1911. ápr. Ki. volt. 
Játszották méír: 1913. nov. 8. 1914. máj. 
23. és 1926. fan. 22. dírizelőadásl-an Csil-
lag Teréz ernlékczetére. (1889. jau. 18. 
háromszázadszor játszották Párizsban, a Co-
hiédie fra«5£íiíjc-ban). 

Aicard (ojtsd: ekár) Jean, franoin 
költő, sz. 1848. febr. 4. Toidonhan. Szín
műve: LehoiUHtrd aiió, szmű 4 felv. (Ford.: 
Szalay Emil.) Bem. 19üő. dec. 30. Nem
zeti tizínhéz. 

Aida, dahnű 4 fely. L-ta: Ghislanzoui 
Auíal. Zen. szerz.: Tereli József. Olaszból 
fordította: Onnay Ferenc. Először a A'eni-
zeti Színházban játszották, 1S7Ö. ápr. 10. 
Szf-'reposztása: Aida: Hauk Minuie, m. 
V., Amneris: Tanuemé Szahó Róza, Ra-
dames: ElUnger József, Amonasro: Láng, 
Főpap: Kőszegi Károly, Király: Talllan 
János, Egy hang: Nádayné Tidmár Erzsi. 
A M. líir. Operaházban első előadása 
18SŐ. ápr. 12. volt, ebben a szereposz
tásban: Király: Tallián, Amneris: Bar-
tohteci Viktória, Aida Turolla Emma, Ea-
dames: Broidík, Bamphis: JS^ey Dávid. 
Ugyanitt századik előadása: 1890. márc. 
29. (Párizsban 1884. okt. 18.), a lőO-ik. 
előadása pedig 1911. dee. 3.. volt. Fel
újították 1913. nov. 13-án. Aida: Me-
deh Anna, Király: Szende Ferenc, Amne

ris: Haselbeck Olga, Kadames: Eöniyei 
Béla, Eamphis: Venczell Béla, Amonasro: 
Bózsa S. Lajos volt. 1916. nov. 2-,án is
mét felelevenítették. A Városi Színházban 
W eingartn er i^éliií vezényletével 1926.. szept. 
25. (Bodá Erzsivel a címszerepben) mu
tatták be. .(Verdi ezt a dalművét Ismail 
pasa, egyptomi khedive megrendelésére 
80,000 lira tiszteletdíjért írta. A dal
művet 1871. adták először Kairióban). 

Aischylos (525—456. Kr. e.), athéni 
költő, mint ifjú látta hazája felszabaduló-

dicsőségű szabadságharcát a perzsák ellen. 
Eendkí^ l i mértékben .fejlesztette a tragé
diát, külsőleg azzal, hog^^ már két színészt 
alkalmazott, akik egyniással folytattak pár
beszédet, tehát megteremtette a drámai 
dialógust, mely egj'úttal cselekvést is je
lent; emellett azonban a karok szerepe 
még folyvást igen nagy maradt nála is. 
Belsőleg azzal fejlesztette, hogy rendkívül 
íuagas erkölcsi felfogást vitt a drámába. 
Tárg^-a is rendszerint magasztos, nagy 
esemény, de a költői gondolat is, melyet 
drámáiban ábrázol, vagy a karok éneké
ben kifejez; érzése pedig emelkedett és 
fenséges. Drámáiban az emberi szenve
dély az isteni gondviseléssel ütközílí' össze 
és ez utóbbi győz. E drámákkal az is
teni gondviselés eszméjére nevelte polgár
társait. Rendszerint tetralógiiákat szerzett, 
azaz négy-négy dl'ámából álló csoporto
kat, amelyek tárgyuknál fog'va tartoztak 
össze. A tetralógia három darabja tra
gédia volt, amely kisebb-nag-yobb is le
hetett, (tragikus trilógia), a negyedik 
pedig satyrdiáma. 84 darabja közül hét 
maradt ránk, úgymint: A'p&rzsák (Rákosi 
Jenő ford., a I^enizeti Színház bem. 1913. 
évi november hó 1-én Heten Théba el
len {Rákosi Jenő ford., a JSlemzeti Szín
ház bem.: 1913. április hó 24-6n.), A 
könycr^pk, Agamemnon, A s>r\i áldozat, 
Az Eumenidálc. Ez utóbbi három darab 
együttvéve trilógiát alkot, melynek első 
része Agamemnon halálát adja elő, a má
sik Klytaimnestra büntetését, a harma
dik pedig fiuknak, az Eumenidálctól ül
dözött Orestesnek felmentését. A hozzá
juk tartozó satyrdráma elveszett. (Aischy
los összes fennmaradt drámáit Gsengery 
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Aitner (Aidrioi) Ilka Atnav Vilma 

János fordította; Prometlieusát külön Zi-
laliy Károly. Oresteia színrekerült Kolozs
várott, 1912. nov. végén, ford.: Osengery 
Jónos.) 

Ai tner (Aidrici) Illía, színésznő, sz. 
1858. mái'c. 22. Színipályáxa lépett 1875-
ben. Eleinte operett- és népszínműénekesnő 
volt, ebben, a minőségben kedvelt prima-
dounája a vidéknek, majd' drámai hősnő 
lett és mint anyaszínésznő fejezte be pá
lyafutását 1912-benj amikor nyugalomba 
vonult. 1881. júl. 4. B. Polgár Gyula 
temesvári színész (Szegedi Mikály társula
tánál) felesége lett. 

Ajániö-szerep. 1840- körül így, hívták 
a Nemzeti Színháznál (a színlapokon is 
így szerepelt) a beníutatkozó színész első 
szerepét. 

A j k a y P á l ajkai, vasmegyei táblabíró, 
sz. 1772., meg'b. 1845. nov. 1. Kispösön 
(Nógrádm.). Egyetlen munkája: A név
telen szerető c. németből átültetett 5 feiv. 
vj., amely a Rondellában került színre 
1794. okt. 6-án, Pesten. 

Ajtai Is tván, színész, sz. 1896. Budapes
ten. Színipályára lépett 1920. szept. 1. 

Ajtai Károly, színész, sz. 1840. Marús-
vásás'helyen, ahol iskoláit is végezte. 
1859. kezdi a színészetet Nagy Mihály 
társulatánál és a 70-es évekig jaűltödilv. 
Úttörője volt a magyar színészetnek. Mint 
az aradi színház gondnoka fejezte be éle
tét. Neje: Winkler Teréz, színésznő, sz. 
1854. szept. 21-én, SzabacUkán. 1873-ban 
Sztupa Andor társulatánál Arcidon lépett 
a színipályára és játszott Szabadkán, Ko-
lozsvárptt, Nagyváradon stb. 1897. jan. 1. 
nyugalomba vjonult és 1925. jún. 8-án, 
Áradon halt meg, ahol a közönség nagy 
részvéte mellett helyezték örök [nyugalomra. 

Ajtai Ödön, színész, sz. 1882. okt. 
19-én, Máramarosszigeten- Színipályára lé
pett 1902. szept. havában. 

Ajtai Ödönné Bartel Margit, színésznő, 
sz. 1892. máj. 6. Aradon, megh. 1920. 
okt. 18. Szegeden. Színpadra lépett 1918. 
jún. 5. 

Ajtai K. Albertné, színésznő. (Lásd: 
K. Papp Mildósné Szabó Pepi.) 

Ajtai Kovács Lili, színésznő, sz. 1902. 
dec. 18-án, SzekesfeHérvárott. Színpadra lé
pett 1925. márc. havában. 

Aj tay Lilly, színésznő, sz. 1903. dec. 
IS-án, Székes-fehérrvárott. Szánipályára lé
pett 1916-ban. 

Akadémia (Magj'ar Tudományos), 1830-
ban határozta el, hogy a magyar dráma
irodalom előmozdítását is támogatni fogja. 
i)Gondja leszeu, hogy a nemzeti játék
szín egyik segéde a liazai nyelv kimível-
tetésének jó darabokban szükséget ne szen-
vedjen«, — írja az eredeti jelentés. 1832. 
máj. 11-ild ülésén száz arany jutalmat 
tűzött ki pályadíjul. Az első három pálya
munka: Vörösmoj'ty Vérnásza, Horváth 
Cyrill Tinisza és HobUJc Márton Valkói 
amazon-ja. 1833. nov. ülésén jutalomkér
dést hirdetett: sMiképen lehetne a magyar 
játékszínt Budapesten állandóan megala
pítani ?« Az első jutalmat F.áy András, 
a másodikat Kállay Ferenc és a hárma
kat Jakab Istv,án feleleteinek ítélte oda. 
Az Akadémia nagyob'b színművészeti ala
pítványai : 1855-ben gr. Teléky József" 
12.000 pengő frtos alapítványt létesített; 
1858. márc. 30nán gr. Karácsonyi Guidó 
30,000 frtot adományozott drámai művek 
jutalmazására; 1887. jún. 6-án lióezán 
Perene 12,000 frtos alapítványt, maljjd 
1904-bén Yojnieh Tivadamó 20,000 K-as 
alapítványt létesített. 

Akadémia , á. y/Színiakadémlan rövidí
tett elnevezése. (L.: Országos Színművé
szeti Akadémia.) 

Akadémia elnevezéssel jelölték meg az 
ötvenes években a hang-versenyeket, to
vábbá a rövidebb és egyszerűbb tartalmú 
színielőadásokat, amelyek keretében több
nyire szavalók' léptek fel. A Nemzeti Szín
házban gyakran rendeztek akadémiákat. 

A k n a y Vilma, magyar származású né
met színésznő. 1916. máj. végén iud'ul el 
a pozsonyi színházból, majd Bécsbe köl
tözik, ahol bejut a Biirgszínházba és első 
komoly sikerét Taddeus Biütner: Kinder 
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Akusztika Alapszín 

der Erde e. dramájábaa aratta. Német 
színésznő létére an'janyelret ^ hibátlanul 
megőrzi és 1924. febr. 22. jáitszifc elso-
ízben magrarul a pesti közönség előtt, 
Vajda Ernő A három c. TÍgjátékában, a 
Renaissance Színházban. 

Akusztika, a színháznak, hangverseny
teremnek legfontosabb tulajdonsága, mert 
a jó akusztikájú helyiség, melyben a be
széd, hang mindenütt egyformán jól és 
tisztán hallható, iiagyban hozzájárul a.z elő
adás sikeréhez és igj megíkönnyíti aa eló'-
adó m unkáját. A jó akusztika feltétele,, 
hogy a hang ne szabályosan 'verődjék 
vissza, mert akkor visszhang' keletkezik, 
viszont a szabálytalanul visszaverődő han
gok, melyek a hallgató füléhez jutó han
got erősitik, ne hösszabhitsák mbg a hang 
visszaverődésének idejét, ímert akkoi' a hang 
nem tiszta. (L. még Színhá^'építészet.) 

Aláhúzza a szerepét. Gyakran előfor
duló kritikaá meghatározás, azokra a szí
nészekre, akik szerepiíklet (vagy annak 
egyes részét) kihangsúlyozottan, feltűnő 
nyomatékkal mondják el. 

Alajos János, színész, 1851—1860. Ko
lozsvárt működött H(Wi Mihály társula
tánál, azután más vidéki színtársulatokkal 
járt, nejével, Szilvássy Eli2zel, aki elis
mert nevű vidéki komika volt (sz. 1816., 
megh. 1880. febr. 25. Budapesten). 185S. 
a t^ . 4. a Wemzeti Saínhá;zban is fellépett 
mint vendég a Romeo és JttUu d'ajkasze-
repében.) 

Alak í tás a színész játékának magasabh 
mcignyilatkozása, a k%>zelt alak meigtjele-
nítése, megjátszása, a hang, az arcjáték] 
és a mozdulatok kifejező erejével. A 
maszk és a jelmez is segítik ebiben, de 
csak akkor, ha a színész az első jelenettől 
az utolsóig végig tudja vezetni a maszk
jával és jelmezével is szemléltetett alak jel
lemét- Az alakítás akkor nevezhető művé
szinek, ha a színész nem utánoz, nem^ má-
sol ^hauem eredeti módon dolgozza ki ma
gából az alakítandó jeliemet- Természe
tesen más színészek és alakítások leután-
zasa értendők ezalatt, mert az alaknak az 
életből ellesett term&zethű másolása szintén 
oiagasrendií művészi produkció. 

Alakos — a színész egyik neve volt 
régen. A szó a latin praestiqimtor~hó\ 
srá^rmazik, a. m. bűvész, szemfényvesztő. 
»A-z a tapasztalásunk, hogy tehetősebb 
hazánkfiai készebbek a középszerű idegen 
Alajosokat gyámolítani, mint a Nemzeti 
Színjátszókat nagyobb tökéletesítésre ser-
fcenteni« ~ írja a Ma^yw Kurír 1827. 
jun. 26-.án. 

Alanyi Hajnalka, színésznő, sz. 1883. 
ápr. 16-án, Nafft/béiyán. Színpadra lé
pett 1900. jún. havában. 

Alanyias színész. A tartalmatlan, ben-
eőségnélküli színészeket hívják: így, akik 
mindig csak önmagtukat játsszák, alakító
képesség nélkül. (V. ö. Tárgyilagos szí
nész.) 

Alapi Nándor, színész és színigazgató, 
sz. 1886-ban, Alsóalapon (Fehér m.) A 
színiakadémia elvégzése utáai a székes-
fehéi'vár'i színházhoz került. A viláighábó-
rút végiigkíizdötte, mint hadnagy súlyo
san megsebesült és rokkantsálga alatt a 
SzékesfeUérvári XJjság felelős szerkesztője 
volt. — 1909. jan. 22-ón feleségül vette 
Rell Rózsit. — 1921-ben átvette a székes
fehérvári színház igazgatását. — 1923-ban 
Országos Ka'tnaraszínhás néven stag-igione-
tái'sulatot alapított, amellyel az ország na
gyobb városait járja és fŐkép komoly iro
dalmi művekkel ismerteti meg a vidéki 
közönséget. Budapesten is több ízben 
vendégszerepelt társulatával. 1928, jan. 
14-rén Székesfehérvárott tartotta az Orszá
gos 'Kamaraszínház 1500-ik előadását, 
melyen Sophlokles i>Ani\ig'one«-ja került 
színre. {A társulat kétezredik előadása al
kalmából (1929. ápr. 4. Győr) A. N. 
y>ymid^rlásu^i< címen emlékkönyvet adott 
ki. Megj. Budapest, 1929.) 

Alaplel tár . Ez volt a neve 1792-ben 
az első magyar színtársulat ruhatári fő
jegyzőkönyvének . 

Alapszín, — a maszkirozásnál ezzel, a 
természetes testszínnéí valamivel sötétebb 
árnyalatú festékkel kenik be magukat a 
színészek és csak azután jönnek a figurá
hoz szükséges különböző festékek. (V. ö. 
Testszín.) 
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Alár Alberti Lajos 

Alár. Romantikus opera 4 íelv. Irta: 
gróf Zichy Géza. Első előadása 1896. áp
rilis l l -én volt a M. K.ir. Operahá^-han. 
Szereposztása: Véghelyi: Perotti G-yula, 
Tömösi: Kaczér Maígit, Tömösi húga: 
Rotter Irma, Lestár: Bz&nŰT'öi Lajos,Eu-
ini: Rilgermann Laura, Drájgfalvi: Vas-
quemé, Sixtus: Nei/ Dávid, Gerő: Beck 
Vilmos, Abafi: Várdai, Tömös: Ney Ber
nát, Döme: Kertész, Virágtirálynő: Mül-
ler Katica. (Berlinben is színre került 
1898. máj. 3-án.) 

Álarcon y Mendoza Don J ü a n Etiiz 
de, spanyol drámaíró, sz. 1580. Mexücó-
han, megh. 1639. ang. 4. Madridban. — 
Spanyolországba költözött, ahol királyi 
ügyész lett. JSÍálunk is elŐad'ott színműve: 
Á hazug-, i^^tffy a'^ igazság is gyanús. Vj. 
3 felv. Ford. Gyön Vilnúos. Színre alkal
mazta : Faulay Ede. Bem. 1891. szept. 
9-én, a iSíemzeti Színházban. 

Álarcosbál. Nagy opera 5 felv. Irta: 
F . M. Piave. Olaszból fordította: Böhm 
Gusztáv. Zen. szerz.: J . VQMÍ. Első elő
adása 1864. jan. 16-án volt a Nem
zeti Színházban. Személyek: Ricliard: Ce-
resa, Walter René: Skmn, Amália: Ca-
rina Anna, Ulrica: Tiofbau&r Zsófi, Os-
car; RabatinszJcy Mária, Sámuel: Bodorfi 
Tom: KÖszeghy, Sylvano: Ormay, Főbíró: 
Kacs}vinszhy, Szolga: Odry Lehel. (Itt Ösz-
szesen 88-szor játszották.) Az Op&'úház-
ban 1884. nov. 13-án volt az elsŐ előadása 
TuroUa Emma és Perotti Gyula vendég-
feUéptével. 1865-töl 19094g 77-szer ke
rült színre. Századik előadása: 1919. máj. 
6-áji volt, a következő szereposztás 
mellett: Richárd: Székelykiéy di\, René: 
Szemere Árpád, Am.ália: M. Medélá Anna, 
Ulrica: Budarurvits M., Oscan: Kalász 
Gitta, iSámuel: Sz&née Ferenc, Tom: 
Kálmán Oszkár, Sylvano: Palló Imre, Fő
bíró: Kertész Ödön, Szolga: Juhász Fe
renc, A szöveg történeti tényt, — V. 
Gusztáv svéd' király megigyilkolását — vitt 
eredetileg színpadra., a római cenzrara 
azonban nem engedte mejg Verdi d'arab-
jának előadását, mert akkoriban még élénk 
emlékezetben volt Orsininek I I I . Napó
leon ellen elkövetett merénylete és poli
tikai tüntetésektől féltek. Verdit rendkívül 
elkeserítette ez a kudarc. Évekig hever

tette fiókjában Az álarcosbál partitúrá
ját, végre Nápolyban adatta elő, de a 
cenzúra ott is akadékoskodott. A cselek
ményt szerencsés ötlettel tehát Európa te-
területéről kihelyezték Ameri'káha, a ki
rályból kormányzó lett és a többi szereplő 
is ehhez képest ^^ltozott meg. Az opera 
nagy sikert aratott, s azóta minden ne
vezetesebb operaszínpad játékrendjén sze
repel. A Népopera 1915. ápr. 24-én mu
tatta be. 

Albani Carlo, olasz operaénekes, 1913. 
jan. 31-én lépett fel nálunk a Népope
rában, az »Álarcosbál« Richárd gróf sze
repében. 

Alber t Erzsi, operaónekesnő, sz. 1886. 
márc. 30-án, Szamosújvárt. A Színmű
vészeti Akadémiára és az Országos Színész
egyesületi iskolába járt, Pozsonyban 
kezdte pályafutását, indulásakor különösen 
a János vitéz címszerepével és Gül Baba 
Gábor diák-}k\3l volt nagy sikere. A Fővá
rosi Nyári Szívháztól szerződtette a 7á-
rosi Színház, ahonnan Rózsa György bank
igazgatóval kötött házassága után vissza
vonult, de 1927. márc.-ban újra fellépett 
a »Troubadour« Azuecéná-jáhan. Ugyanitt 
nagy sikerrel énekelte a Carmien címsze
repét (1928. szept. 10.) és a Gigányháró 
Cipra-jit (nov. 27.), majd 1929. 'febi'. 
23. a »Jáno8 vitéz« címszerepót. 

Alber t Eugen d' (álber), francia zon
goraművész, sz. 1864. ápr. lO-én, Glas-
gow-han. Zeneművei: A hegyek alján, ze
nedráma. (Szövegíró: Lothar KudoÖ. Bem'. 
1908. nov. 17. M. Kb: Operaház. 25-ik 
előadása 1910. okt. 25. (Berlinben 200-
adszor: 1909. máj. 8.). Holt szemek, ze
nés színjáték előjátékkal. (Szövegíró: Hans 
Heinz Ewers. Ford. Kern Aurél. Bem. 
1921. nov. 12. U. o.). 

Alb'ert Gizella, színésznő, sz. 1889. ápr. 
23-án, Szamosújváron. Színpadra lépett 
1906-ban. 

Alber t József, színész, sz. 1863-ban, 
Pesten. Színpadra lépett 1882. ápr. 20-án, 
Bogyó. Alajos társulatánál. 

Alber t i Lajos, karénekes, sz. 1887. Bu
dapesten. SzínipáJyára lépett 1908-bán. 

— 37 — 



All'-iti :'Árva:t Surolta Áldi^sv Antal 

Albert i (Árvái) Saroita, színésznő, sz. 
186S-baiL, Horgoson. Színpadra lépütt 
1886. okt. havában, Aradi Geronél. 

Albert i Weriier, (Krzsnionos) tpcra'':ic-
kes, sz. 1863. jan. 21-én, Gnesüi-hen 
(ííémetország). Előbb bankkivatalnok, 
majd fölfedezik hangját, Uöder Márton 
karnagynál Icépezteti magát és Berlinben 
mutatkozik be, mint. operaénekes. 1899:. 
okt. 29-éii vendégszerepelt a M. Kir. Ope
raházban (Eleázár—^si.b'jz(77, amelynek 
1902-ben tagja is volt. 

Albini Félix, zeneszerző. 1909. aug. ha
vától a zágrábi Nemzeti Színház zenei ve
zetője. Budapesten játszott művei: Trenh 
báró, operett, 3 feiv. (Bem. 1909- Város
ligeti Színkör). Az iiidiai nábob, operett 
3 felv. (Ford. Tábori Emil. Bem. 1910. 
júl. 2. Budai Szhikör). 

AlbinÜN". színműíró. Színműve: Mű
veltség és termászet Vj. 4 felv. (Ford. 
Balogh István. Bem. 1840. luárc. 25. 
Nemzeti Színliás.) 

AIMsi (Biki) László, színész, sz. 1819-
ben, Deésen, megh. 1881. máj. 20'án,Bw-
dapesten. Atyja kántortanító volt. A 40-68 
években Erdélyben színigazgató lesz, majd 
a kolozsvári Nemzeti Szviházhoz szerdŐ-
dSk, ahol az operaelőadások egyike főeros-
sége. 1848-ban bsáll honvédnak, az erdélyi 
hadseregben harcol, majd Olaszországban 
katonáskodik; onnan visszatérve, ismét szí
nész lesz és közel 20 évig zászlóbonlbzója a 
kolozsvári színészetnek. 1869. szept. 4-én 
Kőműves Imre városligL'ti társulatánál van. 
innen a Neznzeti Színházhoz szerződik 
ügyelőnek, másnap, szepfc. ö-én fellép a 
Vén bakancsos és fia, a huszár o. népszínmű 
lícmgos kántor-szerepében. Barjátai »BÍEÍ« 
bácsinak hívták a joviális, kedves humorú 
öreget; játszott komikus apákat, burleszk-
liumorú figurákat, operettbuffókat, stb. — 
Kéje: LitteririOíit Karolina, drámai szí
nésznő, sz. 1821-ben, megh. 1875. márc. 
4-én, Budapesten. Molnár György i^ 
jellemezte: »Gyönyörú, szép, fiatal alak 
volt, magas t&rmet, karrarui márványszin, 
fwagott, gömbölyű karaié, liattyú liHegésú 
domború mell, kákesszürkében csillámlé 
szem, 'inelyet, ha fölvetett, sokatmondó is 
volt.« Leánya: Albisi Anna, szendeszí

nésznő, sz. 18ol-ben, megh. 1873, í̂ zept. 
9-én, KomárOinhan- Pályáját atyja oldala 
mellett kezdte és egyike volt a Vidék le^^-
kedveltebb színésznőinek. Kolozsvárott lé
pett a színipályára, hol 1865—G8-ig és 
lS73-ban is (rövid ideig) működött. 1870, 
jú]. 27-én a Budai Színkörhöz szerződött, 
ahol első fellépte a »Cigány« jSd^fíí-jában 
volt. 1871-ben férjhez ment Dezső Ödön 
színészhez. 

Alboiii Mariet ta, olasz alténekcsnő, sz. 
1826. márc. 6-án, Óesená-haa, megh. 1894. 
jún. 22-én, Párizs mellett, Ville d'Avrap-
ben. Első tanára Bartolotti asszony volt 
Bolognában, ahol 16 éves korában lépett 
először színpadra. 1843-ban Milanóban 
működött. 1845 »nyár« hó 5-én nálunk 
is fellépett. 1846. júl. 4-én másodszor 
vendégszerepelt, a Nemzeti Színházban, 
y>Don Pasquaíeíi-ha.n és szerepét »olly rend
kívüli kelleminel énekló, hogy a roppant 
számú közönséget egyhangú tapsra s lel
kes ismételtetésre kényszerítette, melly kí
vánatnak a páratlan hangú jeles énekesnő 
szíves volt engedni«, — írja róla az Élet
képek. Majd később így emlékezik meg 
a világliírű énekesnőről: »E • hihetetlen 
hang minden fokozaton annyi csengéssel 
és kellemmel párosulva e' könnyű, biztos, 
játszi éneklés s,az iskola tökéletessége soha 
megközelítőleg sem volt még ballható nem
zeti színpadunkon, 's épen nem csudáljuk, 
ha minden hŐség dacára a' különben is 
izzadó közönség elragadtatva tapsolja a' 
nagy művésznő felé helyeslését és kiál
tozza sokszoros éljeneití<. 1847. nov. ha
vában ismét eljött íiozzánk, ekkor a »Borgia 
Lucretia«~ban vendégszerepelt. 

Albrecbt Károly, színész, sz. 1889. okt. 
31. Színpadra lépett 1914. máj. 

Albrecht főherceg 1855-ben a Nemzeti 
Színház belső munkái költségeire 500 frt. 
hozzájárulást ajáűlott fel. 

Áldássy Antal , Buda város rendőrkapi
tánya, a Budai Népszinházi-Bízottimny 
alelnöke, sz. 1838. ápr. 29- Biidán, ahol 
iskoláit is végezte, megh. 1869. jún. 19. 
Pesten. 1861-ben lett Buda város főkapi
tánya. Amikor a Budai Képszínház állan
dósításának eszméje először felvetődött, Ál
dássy az elsők között küzdött, hogy Buda 
városa a színházat mihamarabb fölépít-
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Áldor Adolf Alexandre 

hesse. Neje: Ehrmann Róza, az újtéri 
színház tagja volt. 

Áldor Adolf, színész, sz. 1888. dec. 
18^án, Nagysuráni/ban. Színpadra lépett 
1907-ben. 

AldorAliz, színésznő, sz. 1906. Nagy
károlyban. Színipályára lépett 1924. okt. 
havában. 

Áldor Ilona, színésznő, sz. 1888. márc. 
10. Kecskeméten. Színipályára lépett 1907. 

Áldor Ju l i ska (Saly Győzőne), népszin-
műénekesnŐ, sz. 1870-ben, Alhertirsán. 
1890. év őszén Tiszcd Dezső kassai társu
latánál lépett színpadra a »Pcpita<c c. ope
rettben. 1891-bon Leszkoy András tagja, 
aldtől Eőlossvárra szerződik. 1898. jún. 
14-én fellépett a Magyar Színházban, a 
»Gé5ák«-ban. 1902. Krecsányi Ignác tagja, 
1904-ben Szabadkán játszik, 190o-ben 
Makó Lajos szegedi társulatának egyilv 
•erőssége. 1910-ben nyugalomba vonult. 

Áldor Mariska, színésznő, sz. 1894. febr. 
11. Kecskeméten. Színpadra lépett 1916. 
<lec. 

Áldory Jözsef, színész, sz. 1878. aug. 
l4-én, Esziergomhan- Színpadra lépett 
1903. júl. havá.ban. 1928. pályát változ
tatott. Neje: Borzásy Róza, színésznő, sz. 
1876. aug. 19-én. Színpadra lépett. 1896. 
virágvasárnapján. 1927-ben nyugdíjazták. 

Aldory László^ színész, sz. 1878. aug. 
14-én, Esztergomban. Színipályáxa lépett 
1903. jun. havá.ban. 1929'. jan. 1-én nyug
díjba vonult. 

Áldozat. VörÖsmüriy 5 felv. drámája. 
Szinrekerült 1841 ápr. 26-án a Nemzeti 
Színházban (Fáncsy Lajos jutalom játé
kán). A bordalt szer.: Egressy Béni. Fel
újították többek között: 1843. ápr. 23., 
1877. dec. 3., 1882. aug. 19., 1915: 
dee. 1. 

Aldrídge I r a (ejtsd: eldrid'zs ejra), 
néger szánész, sz.* 1805. körül, Afrilíá-
ban. Szenegál néger volt, mint kis gye
rek került Londonba. Abban az időben 
nagy divat volt néger inast tartani s A. • 
így került Kean, a híres Shakespeare-szí-
nész szolgálatába. A színházi környezeto-

beu fellobbant színészi tehetsége, kiképez
tette magát s előbb Amerikában lépett 
fel, itteni nagy sikei-ei után átjött Lon
donba és különösen Othello-alakíMsával 
nlághirű lett. Nálunk is ebben a szerepben 
mutatkozott be 1852. márc. 29. Azután 
1853. jan. 29. és 31. Macbeth-et ját
szotta, majd ismét fellépett ápr. 6. Vidéki 
körúton is volt, Székesfehérvárott, Kassán, 
Győrött. 1858. febr. 10. pedig újra Pesten. 

Alexander,»Aerej?í/és2 színjátszó és has-
S^WÍCÍL'.« 1833. május 2o-éu fellépett a pesti 
német színházban a »Les ruses de Nicolas« 
c. francia vj.-ban. »Leírni nem lehet e jeles 
művésznek meglepő ügyességét és tehet
ségeit. Hihetetlen gyorsasággal tudja Ö 
változtatni ruhájit, szavát s arcát; bámu
landó dolog, mikép jelenhet meg egészen 
más öltözetben s más arccal a színnek el
lenkező oldaláról, midőn a túlsó ajtótí 
még alig lépett be. Öt különféle alakú-
személyben jelent meg;... A darab foly
tában mintegy 12-S2er változtatá ruháját, 
néhány másod percenet alatt.« {Honművész, 
1833. 17. szám. 138. oldal.). 

Alexander Bernát , egyetemi tanár, filo
zófiai író, színházi kritikus, sz. 1850. ápr. 
13. Budapesten, megh. 1927. okt. 13. V. 
0. Egyetemi tanulmányait Budapesten vé
gezte. 1922. a színiakadémián a drama
turgia tanárává, majd a budapesti egje-
tem' tanárává nevezték ki. Mélyreható 
mmikásságot fejtett ki a színpadi és a drá
mai kritikában. Iskolai használatra jegy
zetekkel és tanulmánnyal ellátva kiadta 
MadácJs »Ember tragédijá«-ját. Számos ta
nulmányt írt Shakespearerlől s egyik leg
tevékenyebb tagja volt a Kisfaludy-Tár
saság' Shakespeare-bizottságának. Hosszú 
ideig volt a Budapesti Hírlap, későbbi a 
Pester Lloyd színházi kritikusa. Hamlet
ról írt tanulmánya az idegen irodalmak 
Shakespeare - kommentátoraina'k legszebb 
munkái mellé helyezhető. 1.911 -tÖl sok 
évig a Nemzeti Színház drámabiráló bi
zottságának taigja volt. Lefordította Sar-
dbu Mweelle a. 4 felv. szművét (bem. 
1898- febr. 4. a Nemizeti Szinházhan). 

Alexandre, a bécsi karínthiai-kapu mel
letti cs. kir. udvari dalszínház első táncosa 
volt. 1846. júl. 18. nálunk is fellépett" a 
Nemzeti Színházban. 
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AJesejevics Zára Alkalmi színdarabok 

Alexejevics Zára, orosz táncosnő, Holger 
Mehnen nevű partnerével fellépett a Vá
rod Színüázhariy 1922. jun. 16. 

Alexi Sándor, baritonista, 1884. máj. 
5-én vendégszerepelt a Nemzeti Sdnház-
ban, az »Ermni« c. opera Von Carlos sze
repében. 

Alexics György dr., tanár, sz. 1864. 
Bzept. 14-én, Jrotíow. Lefordította Rosetti 
D. Radu: A leclce c. 3 felv. színművét. 
Előadták: Solt/mossy Elek színésziskolájá-
nak nörendékei 1900. jun. l7-én, Nép-
BZÍnház. — A román irodalomtörténet kö
réiül nagy tudományos munkásságot fej
tett ki. f 

Alfa. Alexander Bernát dr. (1. o.) írói, 
különösen színházi kritikáihoz baeznált ál
neve. 

Alfal. A színfal (coulifsa) régebbi el
nevezése a magyar színészet kezdetén, 
1790-ben, de még az 1840-es években is 
használták. Déryné is használja »Napló«-
jában. >>Az ÁlfalcJc Icözt az igazgatólcon 
kívül, kivévén a tudás társab-ág bhútUágá-
nak tagjait (ha megjelenni találnának), 
senkinek, a ki a társaságboz néni tarto
zik, megjelenni nem' szabad.« (Budai szín
házi törvény, 1833. nov. 18. keltezéssel.) 
Az »álfal« szó mé.gi 1880-ban is ismeretes: 
^A színpadon és Mfalak közötti tartó:^o-
dfíS önkényűleg -forrriált jog műi ttaptól 
liesfdve m'egrofuitijc. (A kolozsvári Nemzeti 
Szí-nház rendelete.) 

Alföldi Antal, kolozsvári építész, 1803. 
szept. 27. kezdte építaii a kiohzlevári I^em'-
zeii SzirűiÁsat. 

Alföldi Irén, énekeanB, sz. 1874. júl. 
24. íJ^eí*6ere. Bécsben, tanul én&kelni, 1895-
ben a prágai Nemzeti Színház tagja lett, 
1905. márc. 7. vendégszerepelt a M. líir. 
Operaházban a »LohengTÍn« Elzá-jábán. 

Alföldi Jenő, színész, sz. 1884. ápr. 
18-án, óbecsén. Színpadra lépett 1908-ban. 

Alföldi nemzeti színjátszó társaság. 
A debreceni és nagyviáradi színéezek társa-
sáiga, akik a múlt század' eléő évtizedei
ben a magyar színészet kiválóságai voltak. 

Számukra Gidácsy Antal igazgató 18l0-
ben három évre, majd 1814-ben Sándor-
ffy József, a híres mecénás tíz évre ki
bérelte Debrecen színliázát. Később Deb
recen városa állandó színházat építtetett 
számukra, amely 1835. aug. 1. nyílt meg. 
25 esztendeig' volt ez a színház a magyar 
színészet hajléka Debrecenben. 1814-ben 
Kilényi-Kocsis Dávid volt az igazgató'. A 
tagok névsora: Láng Ádám, Nagy Károly, 
Pály Elek, Mészáros J.ános, Nagyné, 
Szentpétery Zsiglmond, Láng Lajos, Si
kolya Sándbr, Ecseéi JíDzefa, Csepregi 
Anna, 'Farkas József, Bart^a Károly, Ab-
day Sándor, Luáwig Borbála ós Fekete 
Lőrinc, súgó- 1820. körül a részvétlenség 
miatt kénytelenek voltak az előadásokat 
beszüntetni. Ekkor alapították még a Du-
nSitnU színjátszó társaságot. {L. o.) 

Alföldi sziníkerület. Megalakult 1910. 
ápr. 19. A kerülethez beosztott váiwsok: 
Békéscsaba, Cegléd, Félegyháza, Jászbe
rény, Ahány, Nagykörös és Kispest 

Alföldi szfnmíítár. Füzetes könyvkiadó
vállalat, megjelent Kecskeméten, Horváth 
Döme kiadásában, 1851. okt. havában. Az 
eléo füzet tartalma: Vetélytársak, eredeti 
szomorúj. 5 felv., írta Horváth Cyrill és 
a Bo3-g.ia Lucretia, dt . 5 felv. Hugó Viktor 
után franciából ford. Horváth Döme. 

Alienor. Dalmű 4 felv. és 1 epilogban. 
Szöv. írta: Haí'oncaiii't Edinbnd, foi'd.; Vá-
radi Antal dr. Zen. szerz.: Huhay Jenő. 
Bem. 1891. dee. 5. M. Kw. Operaház. 

Alkalmi színdarabok azok, melyek ré
szint hazafias szempontból, részint vala
milyen küls|5 és a közérdeklődés központ
jába került esemény hatása alatt, illetve-
hatásának kihasználására kerübiek színre. 
A régi magyar színházi életben sűrűn ír
tak alkalmi színdarabokat és ezek, a fenn
maradt adatokból megállapíthatóan, közr-
kedveltek is voltak. Ezeket az alkalmi szín
darabokat mindig megelőzte az elmaradba-
tatlan prológus, a görögtüzes »ábrázolatí< 
vagy »tableau«, A legrégibb alkalmi szín
darabok egyikéről a Magyar Hír(rrtondó 
emlékezik meg (1799. L köt. 458. old.). 
1799. márc. 25-én József nádbr tiszte
letére ismeretlen szerzőtől előadták Pesten 
a Nagylelkű Hertzeg c. 4 felv. művet. 
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Alkalmi versek Állaga Géza 

1837. aug. 22-én a Nemzeti Színházat 
is Vörösmarty Árpád ébredése (1. o.) c. 
és sokáig műsoron tartott verses allegóriá
jával nyitották meg. A vidék különösen 
helyi szerzőktől mutatott be és mutat be 
ma is sok altalmi színdarabot. Az 
ilyenfajta színdarabok különösen a sza
badságharcban virágzottak, sztikeég is volt 
rájuk, hogy a hazafias érzést élesszék, ápol
ják. Ismertebbek: »Görgey Arthúr«, írta 
Dalnoki Gaál Gyula; »A vörössapkások«, 
»A honvéd leánya«, írta: Deésy Zsigmofiid; 
»A világosi igyásznapok«, sPetofi Sándor 
élete és halála«, írta: Egervári PotemJcin 
Ödön. 1869-ben »Bem apó« c. darabot 
7 hó-nap alatt közel Itétsz-ázszor játszották 
a budai Népszínházban. — írtak még ak
tuális darabot Rázsa Sándor és JJhnjk\ 
Borbála életérlŐl; a tiszaeszlári vérvádról 
(1882); a muszka-török háborúról (írta: 
JSónaszéky Gusztáv, bem. 1877. nyarán, 
Ungvárt); DeréM Antal a 90-es évek
ben Dreyfuss kapitány történetét írta meg, 
melyet Pesti Ihász Lajos zentai társulata, 
majd a Feld-színház is bemutatott és ké
sőbb' az egész országban előadták. A bel
grádi királygyilkosságot Ohrenovics Sán
dor c. alatt Kerekes Pungur Mihály szí
nész írta meg 1903-ban és szintén sok
szor keríilt színre a kisebb vidéki szín
padbkon. A világhá.horú kitörésekor is több 
helyütt került színre alkalmi színdarab. 
Hyen: Larr&pértU Géza: »R6ndületlenül«, 
(bem. 1914, nov. 14. Kolozsvárt); Pdkots 
Jóraef: »Hos ddákok«; továhM Tomppá 
Kálmán színész munkája: Áz oroszok 
'Máramarosszigéten (bem. 1914. inov.).í'eííi' 
Mátyás Szeriyusz, Belgrád! c. revüje a Bu
dapesti Színházban, bem. 1914. aug, 15. 
Legújabban az Vj SzínJiá^-haji, 1928. nov. 
5-én bemutatott »Tüzek az éjszakában« e. 
színdarab (szerzője Földes Imre) váltotta 
ki hosszú idbig a közönség érdeklődését. 

Alkalmi versek. A régi időkben, német 
mintára, szokás ívolt nálunk is, hogy a szí
nészek alkalmi verseket tartalmazó röpcé
dulákat szórtak a közönség közé; különösen 
a színtársulat beköszÖntiŐ- vagy búcsúelő
adása alkalmával, vagy ha jubileumi vagy 
jutalom játékul került színre valamelyik da
rab. A legrégibb ilyen alkalmi vers 1783-
ból val'ó, egy Bazálle nevű táncosnak a 
pesti és budai közönséghez intézett német 

verse. (V. ö. Magyar Bibliofil Szemle, 
Budapest, 1925. 56. old.) 

Alkáry Emília, énekesnő, 1853. külföldön 
képeztette magát, majd 1855. máj. 13. 
fellépett a Nemzeti Színházban mint ven
dég, a Tündérlak Magyarhonban c. népsz. 
Marcsa szerepében. 

Alkonyszín hatása a színpadon a fehér, 
sárga és kék vetítősugarak megfelelő ke
verésével történik. 

Alkotni annyit tesz, mint semmiből va
lamit létrehozni; egy új érzésnek új for
mát adni, egy ismeretlen .érzést újszerűen 
kifejezni. 

AH a darab . Ezt arra értik, hogy a da
rab már megérett a nyilvánossáig számára, 
tehát előadásra készen van. De használják 
még akkor is, ha valamelyik színész lekéste 
a jelenésót és emiatt az előadás megállt. 
(Ilyenkor az ügyelőt teszik rendtezeiiat fe-
lelő'ssé és a lekésett színészt színházi tör
vényszék elé állítják.) Mondják akkor is, 
ha a rendező a próbát megállítja. {V.ö.: 
Megállítani a préUát.) 

Áll a díszlet. Ha a díszítők elkészül
tek a díszlet felállításával, iákkor »áll a 
díszlet<í, — mire megkezdődik a próba, 
vagy az előadás. (V. ö. Bedíszletezm~) 

Állaga Géza, zeneszerző, sz. 1841-ben, 
óhecsén, megh. 1917. aug. 20~án, Baján. 
1861-ben Molnár György budai Nép
színházához szerződött és Bényeí István Á 
szerelmes kántor c. operettjéhez zenét írt, 
melynek dalai országszerte elterjedtek. 
Kempelen GyŐzŐ Szép Mara és Drótostót 
c. népszínműveihez is írt zenét, köztük is
mertté lett ez a dal: »Befútta az utat a 
hó«, — melyet Csepreghy Ferenc is föl
használt a Sárga csikó-hoz. — 1863-ban 
a Nemzeti Színház zenekarának tagja volt 
és zenét írt Tóth Kálmáji Dohó Katica c. 
népszínművéhez. 1865-ben karnagya volt a 
pécsi színháznak, ahol megzenésítette Bé
niéi István Szakállas farkas c. operettjét. 
1870-ben Bajáiz tanítóképezdei tanár volt. 
1871-hen újra a Nemzeti Színház karnagya 
lett, majd 1884. őszéoi az akkor mfegnyílt 
Operaházhoz került, mint gordonkás. Megze
nésítette : Szigligeti Ede: Az anterikai 
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Aíiaira Géza Áll-rasasztáa 

(187ü), Tóth Kiílmáu: Az ördög páyuája 
és Rákosi Jenő: Ni/omoriisc'ffj a korsóban 
c. darabját. 1891-heu a Xomzeti Zenedo 
tanára lett. 

Aliaga Géza, színész, ?z. 1877. nov. 22. 
Keniesmiliticseu. S;:ínipályára lépett 1911. 
jún. 

Állami színházak, Eudai>osteu a M. Kir. 
OperaMz, Nemzeti Színliá: és a yemseü 
Szmház Kamaruszinliázu. KoJozsiárott an
nakidején az ottani Nemzeti S^hiház 
is állami színház volt. Á. sz.-hoz a 
kultuszminiszter nevez ki igazgatót és a 
legfelsőbb felügyelet jogát is gyakorolja, 
de a színházak művészi irányításába nem 
szól bsle. 1921. szept. 1. a ^Városi Szín
ház is állami kezelésbe került, de a szer
ződés lejárta után újra visszament a fő
város tulajdonába. 

Ál lamti tkár úr, vj. 3 felv. Irta: Alexan
der Bisson. Ford.: Ambrus Zoltán. Bem. 
1896. máj. 4. Vigszíuhá::. SzereiílŐk: Ál
lamtitkár: Fenyvesi Emil, Suzaune: 
Lánczy Ilka, Bouquet: Hegedűs Gyula, 
Polgári):ester: Balassa Jenő, Anyós: Nikó 
Lina, Lambertiue: Ráthonyi Ákos, Gil-
berte: Kalmár Piroska, A szerelmes: Ta-
polczai Dezső, Hivatalszolga: Gyöngyi 
Izsó. 

AHaii Maud Gwendoleii, amerikai tán
cosnő. Nálunk 1907. jan. 4-.én lépett fel 
a Király Színház-hon. A zenei alkotások 
litmusát a testnek esztétikailag szabályo
zott mo2gásával és taglejtésekkel igyekszik 
megérzékíteni. Miként elődje, Duncan, a 
kaliforniai Delsarte-iskolában tanult. 

Állandó Színliázvizsgálő Bizottság 
(1. Özínbázvizsgáló Bizottság). 

Állás. Egyik elnevezése a kocsiszíu-nek, 
vagy annak a helynek, ahol — jobb he
lyiség hijján — a vándorszínészek ját
szottak. ÁUásb'ól gyors irambán csiii'ál-
tak színháza hajlékot. 'Összehordtak égy 
pár kecskelábat, felraktak rá néhány 
deszkaszálat, ez volt a színpad, az oldal^ 
részeket ponyvával vették körül, a szín
pad előtti térséget felhomokozták, a fala
kat zöld lombbal feldíszítették, azután szé

ket és padokat raktak be és így kéezen volt 
a színház. (V. ö. 8zín.) 

AUegretto (olasz), kissé gyorsan (zene). 

Allegro (olasz), élénken, vidáman, gyor
san (zene), rövidítése: Allo. 

AUegííria. A régi magfar színészet ide
jén, különösen az egyes darabok előadása 
előtt, bevezetésnek sűrűn alkalmaztak al-
legórilíus képeket. Ezeknek különösen a 
Baeh-korszalí! idején volt fontos szerepük. 

Allesch Ede, színműíró. Színpadi mun
kája: Á megváltó. (Jézus szenvedése és 
halála). Passiójáték 16 képben. Ford. :Fe?á 
Aurél. Bemutatta a Városligeti Színkör 
1900. okt. 4. 

»Áll]"unk fel« — mondja az ügyelő a 
kórusnak vagy a statisztériának a kulisz-
saák mögött, ami azt jelenti, hogy ai 
színpadon a kórus vagy a statisztéria je
lenése következik. 

Álnok. így keresztelte el a Hölgyfutár 
1853. jan. 13-iki számában valaki a ))sta-
tiszta« szót. (V. ö.: Statiszta.) 

Állóhely. A nézőtér leghátsó széksorai 
mögött fenntartott üres térség, amely több-
njóre a nép részére van fenntartva. Már a 
legrégibb színlapok is feltüntetnek álló
helyet. 

Állomáshely, az a város vagy község, 
ahol a színtársulat szerződéses megállapo
dása értelmében hosszabb-rövidebb ideig 
játszik. (Télen: téH ^ o m á s ; nyáron: nyári 
állomás.) Az állomáshelyeket az Orszá
gos Szinészegyesület eljőzetes engedélye 
(koncessziója) alapján lehet csak elfog
lalni. Ma Magyarországon megszaporod
tak az állomáshelyek és egy-egy színtár
sulatra, illetőleg színikerületre több állo
máshely esik. Az Á-ket a Színészegyesület 
állandóan nyilvántartja. A színigazgatók 
kötelezve vannak új Á.-iket mindenkor 24 
óra alatt bejelenteni, 

Állonge-iíarólía. (Lásd: Parólía.) 
ÁU-ragasztás.A színész állának átfor

málása zsiradékkal kevert diák-flastróm
mal. A kívánt formát hozzáragasztj.ák az 
álllioz és ezután testszínnel átfestik. 
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Almanachok Almússy Endre 

Almanachok, a színtársulatok súgóinak 
zsebkönyve, amelyeket, szűkös megélheté
sük feljavításáxa állítottak össze egj-es na
gyobb városokban, szezon végén. Több
nyire ^hangzatos címet adtak ezeknek a 
kis műveluiek, u. m.: Játékszmi emUk-
Jíönyv, JátéksHni zsebkönyv, Uac/yar The-
átromi ZsebkÖm/vecske, Emilény Hth. A szí
nészvilágban azonban csak sugókönyv-nek 
hívták. Az első oldalon volt az ajánlás, 
amelyet rendszerint minden súgó így kez
dett : »A színészet liön pártoló honfiai-

M A G Y A R 

T H E A T R O M I 

ZSEB-KÖNYVETSEE 
MELLT 

A" NEMZETI JÁTSZÓ TÁRSASÁG ÁL-. 
TAL SZABAD KIR. SZÉKES-EEJÉRVÁR 
VÁROSSÁBAN, AZ igiS dtk ESZTENDŐ 
Í^IND-SZENt HAVÁNAK u-d ik i íAPU-

TÓL POGVA ELÓ ADOTT JÁTÉK 
DARABOK NEVEIT POGLALJA 

MAGÁBAN. 

K É S Z Í T E T T E 

J Ó S A J Á K O S 

A' N. J. TÁRSASÁG SÚGÓM. 

S Z A M M E R P Á L B E T Ü X V E . & . 

! 8 1 p. 

nak és kecses hölgyeinelíK felírással. Ezt 
követte a következő lelkes mondat: »Tis2-
telt honfiak és leányok! Nagy lelkű pár
tolástoktól lelkesülten nyújtom' kezeitekbe 
emlékűi terhes pályám jutaimi füzetét, en
gedjetek kegyesen azon meggyőződéssel 
térni vissza óhajtott látástoktól elzárt rej
tekembe, hogy ki reményét a szépért s 
jóért hőn buzgó szivekbe helyezé, — küz
dése után méltányoíatot nyer.<( A köny
vecske tartalmazta a társulat névsorát, a 
repertoár-t, a vendégszereplök névsorát, eg)̂  
teljes színdarabot, humoros verseket, kis 
epizódokat. A legrégibh ilyen almanach 
címe: »A bud^ magyar theátrom«, amely 

lT92-től maradt reánk. A^ Kenizeti 
Színház megnyitása évétől a 70-es évek 
végéig adott ki almanachot, de 1868. jan. 
havában az igazgatóság megtiltotta a súgók
nak a házalást. Kárpótlásul pénzösszeget 
kaptak. A könyvet azontúl a szinház nyug
díjintézete adta ki. A Nemzeti Múzeum
ban mintegy 150 darab magyar színházi 
almanach található. A kiválóbbak ezek: 
Benlíő Kálmán-féle aMagyar színvilág>< 
(közli az összes magyarországi színészek 
névsorát is, 1872-ig), Csepreghy Lajos, 
Lerihardt Ede, Vedress Gyula-féle alma
nachok. Ez utóbbiak rendszeresen közlilc 
a színtársulatok névsorát. 1901-ben je
lent meg Incze Henrik dr. Színészeti Al-
manach-jíi, 1919-hen pedig Incze Sándor 
Művészeti Almanach'ja. 1929-re a sze
gedi színészetről dr. Lugosi Döme és Gö
rög Sándor adott ki értékes almanachot. 

Almási Balogh Tihamér, író. (L. Ba
logh Tihamér.) 

Almási Erzsi, színésznő, sz. 1891. jún. 
25. Zilahon. Színpadra lépett 1913. júh 

Almási Eieger Paula , színésznő, sz. 
1861-ben, Testen. Színipályára lépett 1880. 
júl. havában, líiihay Gusztávnál. 

Almási Zsuzsanna, színésznő, sz. 1882. 
febr. 12-én, Pitrován (Sárosm.). Színi
pályára lépett 1909-ben. 

Almássy Endre , színész, volt színigaz
gató, sz. 1875. nov. 24. Marosvásárhelyen. 
Az Drsz. színészakadémia elvégzésével első 
fellépte Nagykikindán, Hahnay Imre tár
sulatánál volt, 1897. máj. 1. a »Vasgyáros« 
címszerepében. Több éven át a pécsi szín
ház els'őrendű tag'ja volt. 1908. máj. 25. 
»Cyrano«-ban vendégszerepelt a Nemzeti 
Színházban. 1909-hen átvette özv. Makó 
Lajosnétól a szegedi színház igazgatását, 
melyet lelkesedéssel, hozzáértéssel, nemes 
becsvággyal vezetett a köüönség teljes meg
elégedésére. Mindenkori elve volt: szeren
csésen Összeállítani a társulatot és a re
pertoárt, hogy az egész vonalon teljes le
gyen az összhang. 1920-ban megszüntette 
az igazgatást. 1921. ápr. 19. fellépett a 
Nemzeti Színházban, mint az intézet szer
ződött tagja, az »Árva László királyíí Uj-
lakj szerepében. Azóta ott működik. 1921-
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AlniJÍf'í-T Gvörg^' gróf Alpár Gitta 

beii kinevezték az egyesületi iskola taná-
lává. — Neje: Múíió Lenke, Makó La
jos volt szegedi színigazgató leánya, 
kivel 1908- március IS-án lépett há
zasságra, Szegeden. ^Hosszabb ideig az 
Orsz. Színészegy, taaácsosa volt. Szerepei; 
Bánk bán, Lyon rdbU (Lyon Lea), Kent 
gróf (Stuart Mária), Szörényi (Ocsfcay 
brigadéros), KozMa Éiidolf (Te csak pi
pálj, Ladájiyi), Béla (Űj rokon), Ktity-
falvy (Egy magyar nábob) stb. 

Almássy Oyörgy gróf, a Nemzeti Szín
házi drámabíráló-»enquét€« tagja, sz. 1805. 
Megli. 1880. ápr. 4. Budapesten. 

Almássy Is tván, színész, 1842. jűl. 28. 
a Nemzeti Színházban vendégszerepelt a 
sSaint Georges lovag«-ban. így ír róla 
a Hdsznos Mulatságok: »Ig'3n kivált színé
szeink köz^l. Túlságos feszelgés s hang^ 
lejtés, számz el,Öadáfí jellemzék játékát, lát
szik ügyekezni és szerepére kellő figyel
met fordítni.« (61. szám.) 1842—46-baji 
Székesfehérvárt működött, ahol ren^ez^je 
volt PetŐféiek. 1853-ban Kolozsvárt van; 
18ö9-ben egy vidéki tudósítás így jel
lemzi: »Iszákos kántorok, kótyagos reeto-
rok, vén szerelmesek, zsarnok apák benne 
bű személyesítjőt taláJnak.« 1860—61-bén 
Kolozsvárott jeg '̂jŐr volt, 1864-ben Szabó 
József kassai színtársulatániál találjuk, ahol 
egy év múlva meghalt. Szerepei: Spie-
gelherg (Moor Károly); WuPm (Fortély 
és szerelem); Aj'anyos (Ércrabló); Szél-
Mzy (A kérjők) stb. 

Almássy lza , színésznő. 1899. végezte a 
Solymossy-színiiskolát, ahol a lÁli-h&n. fel
tűnt tehetségével. 1899. nyarán tagja volt 
a Városligeti Színháznak, ahol mint S2ub-
rett közkedveltségnek örvendett. 

Almássy József, mecénás, 1794. júl. ha
vában »a 'magyar Jédzá szinnek megörö
kítésére szolgáló tfjkepéiizek hipóiotására« 
1000 Rhforíntot ajánlott fel. 

Almássy Júl ia , színésznő. (Lásd: Csóka 
Sándbrné.) 

Almássy Lola (Lujza), szíiiés2ani'ő, ^z. 
1879. okt. 22. Ömoravicán, Bács m. A 
VígBzínháa színésziskolájáhan végzett. Eldő 
fellépése 1899. ápr. 11. volt a Viffsdn-

kázhan. Ezután Kolozsvárra szerződött 
(1900. júl.), ahomian 1900. szept. havá
ban meg\^ált. ^Működött méö-: 1902—03. 
év telén M'iskolcon, 1904. Aradon, majd 
1905. őszén Züahy Gyulánál, Debrecm-
ben. Ké^bh Bokor Imre pozsonyi hír
lapíró neje lett. 

Almássy Múxm, színésznő, sz. 1894. 
máj. 27. Nagykőrösön. Színipályára lépett 
1911-hen. 

Almat iAdé l , operaénekesnő, a stock
holmi kir. operaház tagíja. 1891. ápr. 2. 
vendégszerepelt a M. Kir. Operaliázha7i, 
a ))Carmen« címszerepében. 

Almberg Antal , finn író. (L.: Jalawa.) 

Álnév. A régi színészvilágban a kezdő 
ifjúnak :gyakran ineg kellett tömi a szülök 
közönyét és előítéletét, mellyel a színi
pálya iránt viseltettek. Ha ez nem^ sike
rült, a novacius megszökött hazulról és 
hogy »be ne mocskblja« a tisztes család 
nevét, álnevet vett fel. Katcma József Bé
kési József néven szerepelt. BartJía János
nak Magyar volt a családi neve, Petőfi: 
Sajói Hónai, Homonnai, Balma és Boros
tyán néven színészkedett. De még a 40-es 
években is sokszor álnév mögé búvik a 
színész, így Szigligeti Ede, akinek Szath-
máry József volt a családi neve, Réthy 
Mihály családi neve Szikszay, Solymmsy 
Eleké Sípos. Ellőfordiolt azonban, hogy 
még a 60-as és 80-as években is elhagy
ják a családi nevet a színészek, pl. Bácsay 
Nagy Gábor, ki Takács Ád'ám', Hlavathy 
Ödön, H Somló Sándor néven lett ismert 
nevű művész, gróf Festetich Andbr Tol-
noii néven szerepelt, V'^or Piál családi neve 
Kajtár stb. — ÉegetMs Gyula Barabás 
néven lett színész. (Édes anyja neve.) Ma 
már igen szórványosan fordtil elő, hogy a 
színészek j elhangzó, magyaros családi ne
vük helyett álnevet kénytelenek fölvenni. 

Álpáx Grítta, operaénekesnő, sz. 1903. 
febr. Budapesten. Atyjától Klopfer Ignác 
egyházi karnagytól örökölte kitűnő zenei 
érzékét. Atyja tanítja az elsŐ énekleokére 
is. A Zeneakadémián Hilgermanufcól ta
nult énekelni és már növendék koriában, 
mint a jövjő nagy reménységéről beszél
tek róla. Az Akadémia elvégzése után. 
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Álpár Irén Ahzöghy Irma 

pályája zökkenő nélkül, úgyszólván máról-
liolnapra szökött fel a sikerek csúcspont
jára. 1924. jan. 7. mutatkozott be az 
Operaházban »Rigoletto« Gilda szerepében, 
majd' Wlassics Gyula báró az Operaház
hoz szerződtette. 1924. aug. 23-án a Ki
rály Ssdnházban kezd vendégszereplési so
rozatot, a Három a kislány c. operett Mécli 
szerepében. Ezután egy csapásra beérke
zik az elsők közé, több ízben \-endegszere-
pel a yá}-osi SHnk-ázban és minden egyes 
fellépését csak a legnagyobbaknak kijáró 
lelkesedéssel fogadja a közönség. Hire el
jut külföldre is, úgy hogy 1926. júl. 27-én 
búesúfellépést tart a Városi Színházban, 
miután előzően a berlini Staatsoper-hez 
szerződött. 1925. máj. 28. házasságot kö
tött Stengel Kornél földbirtokossal. 

Alpárlrén, színésznő. Sz. 1869- Zom-
horhan, megh. 1917. febr. 2. Budapes
ten. Pályáját vidéken kezdte, majd fel
került a főrárosba, a Népszínházlioz és 
utóbb a Yigszínházlwz. 1907-ben elvesz
tette a szemevilágát, majd nemsokái'a el
borult az elméje is. Így érte utói a halál. 

Alpári Lajos, színműíró, sz. 1867. aug. 
27. Vácott. E'gj^etemi tanulmányai végez
tével előbb' tanár, azután hírlapíró lett. 
1897. kinevezték Pozsony vm.-be segéd-
tanfelügy étinek. Bánjfy Dénes c. drámáját 
a Iiisfalv3y-Társaság dicséretben részesí
tette. 

ÁlpáthosZj vagy hamis páthosz, a szí
nészeknél igyakran fellelhető játékmod'or, 
népszerű hatások keltésére. Visszatetsző, 
hazug eszköze a léleknélküli, át nem "ér
zett játéknak. 

Alsdorf Károly, német színigazjgató, 
1860. aug. 26. nyitotta meig Pesten a lö
völde melletti Thália színházát. 1861-ben 
Molnár György köt vele szerződést, h'ogy 
A. K. negyven előadást tart, féljövede-, 
lemre, Molnár György budai nyári szín
házában. 

AlsőaÍap,fejérm.-i nagyközségben 1860. 
jan. 2. TótU János színtársulata járt. A 
helyi levelezd a tagok közül Baky Gábort 
és nejét, valamint Balogh Györgyöt a job
bak közt említi. 

Alsódabas pestmegyei (alsódabasi járás) 
nagyközségben 1837. szept. 7-én Balogh 
István tái-sulata játszik. (HihetlŐleg első 
ízben.) Többek kö'ZÖtt színre került a 
Botcsinálta doktor és Romeo és Jiilia, ez 
utóbbi 19 frt jövedelemmel. 

Alsólendván (Zalamegye) a régibb ada
tokból megtudjuk, hogy 1855. jún. 9-től 
SzöUössy—Szuper táraulata működött. Is
mertebb tagok voltak: Szuper és neje. 
Völgyi és Sipos. 1858. aug. havában is
mét Szupert hívták meg, akit, nyih^án 
jóhírnevére való tekintettel, 14 előadásra 
'szóló 300 frt-nyi -bérlet-biztosítással lep
tek meg. 

Alsóvllágítás, máskép rivalda-világitás 
(láhvílágitás), arra szolgál, hogy a színpa
don, a más világításból keletkeztő esetleges 
színfoltot vagy árnyékot (az arcból) el
tüntesse. 

Alszeghy Irma, színésznő, a Nemzeti 
Színház örökös tagja, sz. 1865. febr. 26-án, 
Pesten. Már 4 éves korában játszott a 
»Tündérlak Magyarhonban<í o. népszínanű-
ben. A debute nagyszerűen sikerült, úgyt 
hogy ezentúl reá bízták: a gyermekszerepe
ket; 14 éves korában beiratkozott a színi-
akadémiára, amelynek elvégzése után, 
lS84-ben, Paulay nyomban leszerződtette 
a Nemzeti Szính'ázhoz, mint Ösztöndíjas 
tagot. Ettől fogva lállan'doan és fokozato
san fejlődött és emelkedett annak elsőrendű 
tagjává, eleintemitítu. ni- naiva,,k|é&őbbi.mánfc 
fiatal hősnő és drámai szende. 1888. febr. 
7-éu férjhezment Császár Imréhez, akivel 
együtt végezte el a színiakadémiát. Leg
ismertebb sikerét a »Himfy dalai«-ban 
aratta. 1918. jan. 6-án a Nemzeti Szín
ház Örökös tagjává nevezték ki. 1924. jún. 
21-én aranygyűrűvel tüntették ki; ugyanez 
év július iiavában nyugalomba vonult. Soha 
sem kereste a külső sikert és nagyhangú 
reklámot és ezért a köztudatban nem fog
lalta el az őt megillető helyet, holott asz-
szonyosan meleg lényének egyszerűsége és 
közvetlensége, finom beszédmodora, az át
élés tökéletes intenzitása a magfar szín
pad egyik legnagyobb és legnemesebb érté
kévé tette. Azok közé tartozik, akiknek a 
magyar színpadi kultúra modern fejlődésé
hen és nagyszerű lendületében diadalmas 
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Als2'?ühT Kálmán Ambrus Zoltán 

és elévülhetetlen részük van. Főbb sze
lepei : Junia (Britanicus), Üou (Nöura-
lom), Chrysosfhemus (Elektra), Éveli}! 
(Léha világ), Thamla (Aesojnis"), G«?'-
liella (A Gabi villa), a százatl eleji francia 
társadalmi színművek vezetőszerepei, Txose 
Bernát (Hauptmann), stb. 

(Di\ Bihióezi László.) 

Alszeghy Kálmán, a i l . Kir. Oi)erahá;: 
tÖrendezője, sz. 18ü2. nov. 7. Pesten'; 
megh. 1927. szeptember S. u. o. 1872. 
máj. 16. a Nemzeti Színház karóiiekes -̂) 
lett, ahol 1880-ig működött. Élénk tem
peramentuma, fogékony értelmesíéi:e. pMdári 
pontossága és kitűnő zenei érzéke % síikliamar 
magánszerepekhe? is juttatja a drámai és 
énekdarabokban is, spt a balettben is al
kalmazzák. 1881. ügyelűvé, majd löö-í. 
8egódrende2(őv6 léptetik cici, míg 1888. iiov. 
1. Beniczliy Ferenc intendáns a M. Kir. 
Operaházhoz szer^dteti rendezönrl;. 1S92. 
gróf Zichy Géza intendánssága alatt fő
rendezővé nevezik ki. 1896. j úl. 11. a 
koronás arany érdemkereszttel tüntetik ki. 
30 éves művészi jubileuma 1902. máj. 28. 
volt. 1009. ápr. havában Iciuevezték a~ 

• Operaház örökös th. tayjúrú. 1912. máj. 
16. tartotta 40 éccs művészi juhíleumát, 
majd nov. 26. »rütfalvi« előnévvel nemes
séget nyert. 

Alt-hang. Az olasz cmitr'alto, alto; fran
cia = haute-contre; latin altus-szóból; a 
n'ő- vagy gyermekhaiigok közül a mélyeb
bek, melyeknek főereje a mell-regiszterben 
fekszik. Az alt-hang a négy főhangfaj kö
zött a második. (V. ö. Fel-hang.) 

Alt Jeiiny, magjar származású német 
énekesrio, sz. Pozsonyban. 1884. London
ban, 1887. márc. havában Weimarban a 
>;Carmen<í"b3naratott nagysikert. 1890. iúl. 
havában a vveimari nag^'herceg kamara-
énekesn'önek nevezte ki. 

Altmann jVIór, fővárosi polgár 1914-ben 
mintegy 8000 koronányi értéket hagyott 
egy tehetséges színésznek, lebetíőleg a fia
talabb generációból. Az örökös személyé
iből a Nemzeti Színház mindenkori igaz
gatója dönt. Amennyiben pedig öt éven 
belül nem döntene, úgn- az örökség vissza
száll egy, a véga-endeletben megnevezett 
hmnánus intézetre. 

Aludj' mohón kilobbant hazafiság! —• 
(Szállóige lett Bánk bán I I . felv. HL 
jelenetéből. Petur s:ól így a békételenek-
hez.) 

Alvajáró, opera 2 szakaszban. írta Ito-
mani Félix, ford. Veáki Fülöp Sámuel. 
Zenéjét szerz.: Bellini. Első előadása a 
Nemzeti Színházban 1841. jun. 19., a 
M. Kir. Operaházban pedig 1885. júl. 
18. volt a következő szereposztással: Gróf 
Rudolf: Bach B. A., Teréz: Saxlehner 
Emma, Amina: Bcly Hermin, Elvino: 
Peschier A., Liza: Kordin Mariska, Ales-
sio: Szekeres, Jegyző: Dalnoki. Kolozs
várt 1842. márc. 10. mutatták be. 

Amália, szász kir. hercegnő. Nálunk 
színrííkerült műve: A növendék, vj. 4 
felv. (fúrd. Nagy Ignác). Bem. 1839. júl. 
15. (Egj-szer játszották.) 

Amberg Gusztáv, magyar származású 
newyorki színigazgató, sz. 1846., megh. 
1921. niiíj. Nevével összefügg az amerikai 
színházak fellendülése és virágzása. Fiatal 
korában vándorolt ki Amerikába. 

Ambrozovics Dezső dr., író, költő, sz. 
1864. febr. 24. Budapesten, ahol közép
iskoláit is végezte. 1886—1894. az Egyet
értés, 1894. a Hazánk színházi és mű
vészeti kritikusa volt. Színdarabja: a Mo-
gyoró, vj. 1 felv. 

Ambrus Erzsébet, színésznő, sz. 1900. 
máj. 19. Zsigárdon. Színpadra lépett 1924. 
jul. 1-én. 

Ambrus Imre, mecénás, szeghalmi föld
birtokos, 1926-ban Szeghalmon saját költ
ségén lóöszínházat építtetett 500 személy 
befogadására. 

Ambrtis Irén, magyar származiású né
met operettszínésznp, a berlini Grosses 
Schauspielhaits primadomiája. 1924-ben a 
Karáh^ Színházban játszott, innen Berlinbe 
szerziődött, ahol a német sajtó nagy el
ragadtatással emlékezett meg iskolázott 
hangjáról és színpadi tehetségéről. 1926. 
a berlini Neues Theater am̂  Zoo tagja. 

Ambrus Zoltán, író, színházi kritikus, a 
Nemzeti Színház volt igazgatója, sz. 1861. 
febr. 22. Debrecenben. Nagykárolyban és 
Budapesten végezte iskoláit a a budapesti 
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egyetemeu a jogot. Ezután Párizsban, 
folytatta tanulmányait s mélyen beleélte 
niag'át a francia irodalomba, úgy, hogy 
a francia irodalmi ideálok és kritikai, 
módszerek hatással voltak egész élete mun
kájára. Hazatérve, a Magyar Földhitel
intézetnél vállalt tisztviselői állást s köz
ben már fiatalon megkezdte irodalmi mű
ködését s a nyolcvanas évek fiatal írói 
körében hamar tekintélyre tett szert nagy 
műveltségével és feltűnő írói tehetségével. 
Ki'itikái, melyeket fŐíeg Budapesten szín
rekerülő színdarabokról írt, az ítélet biz
tonságával, szempontjainak emelkedettségé
vel és a stílus finomságával tűntek ki. 
Közben megírta első nagy regényét, a 
Midás hirály-t, mellyel első íróink sorába 
emelkedett. Azóta gazdag termékenység
gel dolgozik, regényt, novellát, karcolatot, 
kritikát. Sokat irt különböző napilapokba, 
Á Hét-he, az Vj Magyar S^emU-he, me
lyet ő szerkesztett, később a Nyugat-h&i. 
Legújabb időben a Pesti Nap^-ha, írja 
kritikáit, legtöbbször külföldi színdarabok
ról. Színlidzi kritikái Színházi es'ék c. kö
tetében s a Magyar Könyvtár több fü
zetében jelentek meg könyvalakban. 1894. 
nőül vette BenkÖ Etel operaónekesnőt (L. 
0.)- A Kisfaludy Társaság, Petőfi Tái--
saság és a M. T. Akadémia tagjává, vá
lasztotta. 1917> jiún. 1 -tol fogva gróf 
Bánffy Miklós intend'ánssága alatt a Nem
zeti Színház igazgatójává nevezték ki e 
ez állásában 1922. júl. 13. maradt meg. 
A színházat finom ízléssel, a magyar 
írók iránti jóakarattal vezette s számos 
színésznek alkalmat adott tehetsége Idfej-
lesztésére. Nagy érdeme, hogy a forradalmi 
időkön úgy vezette át a színházat, hogy 
nemzeti presztízsén nem esett csorba. Az 
igazgatásról való lemondása után a Nem
zeti Színház örökös tagjává, 1923. pedig 
kormányfőtanácsossá nevezték ki. Azóta tel
jesen az irodalomnak él. Több külföldii 
színművet az jő fordításában mutattak be 
színházaink. (Schöpflin Aladár.) 

Ameriltai Első Magyar Színtársulat 
New-Yorkban 1912, júl. 14. kezdte me^-
működését Serly Lajos igazgatása alatt, a 
Cigányszerelem c. operettel. 

Amer ika i magyar színészek szövet
sége. Megalakult 192-3. fehr. havában. Hiva

talos címe: y)Riüigarian Actors aiid AjÜsts 
Associatiún of Cwmda.^ Az elszórtan mű-
köd'ő amerikai magj'ar színészek sokszor 
igen zilált helyzetének fontos konszolidá
cióját jelenti ez az alakulás. Az új szer
vezet els'ő dolga volt, hogy szerződést kötött 
az amerikai magyar színházi vállalkozók 
szövetségével (Hungárián Theatre Mana-
gers' Association). A megállapodás értel
mében a színházi vállallcozók, akik csakis 
olyan színészeket léptethetnek föl, akik 
tagjai az amerikai színész-szövetségnek (A. 
A. A. A.), kötelesek minden szerzjŐidés 
megkötésekor az iUetiő színész egyheti gá
zsiját biztosítékképen befizetni a szerve
zet pénztárába. Az ígj befizetett összeget 
azután tízszázalékos részletekben vonhatják 
le az eg '̂-es színészek fizetéséből. A két 
egyesület közt létrejött megállapodás sza
bályozza a gázsikat is és a minimáiis 
fizetés szerint New-Yorkban heti negy
venöt dollár, vidéki városokban heti har~, 
mincöt dollár kell hogy legyen. A szín
házi vállalkozók képviseletében Vajda Vik
tor vezette a tárgyalásokat, akinek javasla
taira elhatározták, hogy a megbetegedett 
Bzínésztagok szerződésük tartama alatt két 
héten át félfizetést kapnak, és h o ^ a 
színészeket két hét eljŐtt nem lehet fel
lépésre kényszeríteni. Két hét eltelte után 
a vállalkozó köteles elrőle^et adni, amely 
azonban nem lehet a félgá^inál nagyobb 
összeg. Elhatározták azt is, hogy a szín
házi Viállalkozók az A. A. A. A. bele
egyezése nélkül nem szerzjődtethetnek olyan 
színészt, aki nem tagja a szövetségnek, 
de beleegyezés esetében kötelesek minden 
szerződtetett nem-tag színész után a gázsi 
tíz százalékát a szövetség betegsególyző és 
jóléti alapja javára befizetni. A »Négy 
A«, amely a legszorosabb kapcsolatban áll 
Amerika legnagyobb szociális intézményé
vel, az »Amerikai Federation of Labor«-
ral, (Amerikai munkaügyi szövetség), Zsa-
éányi' Aladárnak, a kitün[ő amerikai ma
gyar színésznek köszönheti létrejöttét, aki 
hosszú id&' óta fáradhatatlan agilitással és 
fanatikus hittel buzgólkodott azon, hogy 
rendet teremtsen az amerikai magyar szí
nészet életében. 

Amer ika i magyar színészet. (New-
Yorkban.) Az Egyesült Államokban 1889-
ben indult meg a magyar színészet, műkedvc-
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lökkel, afciik megalakítottáik a Magyar Mű" 
kedvek Társaság-pt és első előadásul az 
Ördög párnája c. népszínművet tanulták 
be. 1906. körül már hivatásos színészek 
is kerültek a műkedvelők soraiba és 
ugyanez évben színügyi bizottság is ala
kult. Tagfjai: Agostm Gábor, Perényi Béla, 
UótJi Gyula és Ber/ffíD.Géza (megíi.). Ez-
időtájt vendégszerepelt náluk FálTYwy Ilim a 
Nehántsvirág és a Tót leány c. darabban. 
Előadták a Jmos vitéz-t is. Tagtok voltak: 
Viéa Etel, 8erly Lajosné, Serig, Irén és 
Etel, Réáey István, Nagy Jen'ő, Horváth 
Lajos, Juhász Bál, Thury Hona, V'irgay 
Boriska. Heltai Árpád színigazgató is so
kat küzdött a magyar kultúra terjesztésé
ért, épp úgy, mint elődje, Aíátrag József, 
aki itthon a Magyar Színliázban próbált 
szerencsét. — KésfŐtíb a 'Bányai-fivéreit let
tek az igaagatók, majd' Karács Imre, a 
debreceni színház; ismert tagja. A legis
mertebb amerikai magyar színészek: Ha
jós Mici, Keleti Juliska, Gyenge Anna 
(a Metropolitan tagja, jelenleg a drezdai 
Operaház elsp énekesnője), Rózsa S. Lajos 
(megh.), Sámson Mária, Lugosi Béla,AM-
meth Laura, Sugár Jolán, Kassai Rózsi, 
Ssemere Gyula, R. Tóth József, Ligeti 
Lajos (megh.), Meégyászai JOA'Ő stb. 1922-
ben Ráih'ai Mái-ton tervezte aa állandó 
amerikai magyar színház megteremtését. 
Feáák Sári, Rózsahegyi Kálmán, Király 
Ernő is sokat vendégszei-epelt az Újvi
lágban. 

Amfiteátrum,az a köralakú épület, ahol 
a római nép Összegyűlt, hogy gladiátor-
jai játékáhan és állatviadalokban gyönyör
ködjék. AJZ els;ő amfiteátrumot, Rómát 
megeljŐzve, Campaniában emelték. Rómá
ban az elB{Ő amfiteátrumok ideiglenes fa-
alkotmáaiyok voltak. Krisztus előtt 29-ben 
építette Statius Tawus az els'ő kőamfi-
teátrumot, amely azonban a Nero örüle-
téb'Ől támadt tűzvészben elpusztult. A má
solókat YesposiamAS. kezdte építeni, Titus 
felavatta és Domitiamis fejezte be. Colos
seum néven ismeretes romjai a régi Róma 
legszebb emlékei közé tartoznak. Az amfi
teátrumok területe nézjőtérre (Cavea) és 
küzdiőtérre, a töbhnyire ellipszis alakú 
arénára oszlott. A nézőtér ültősorai foko
zatosan több Övre osztva emelkedtek az 
aréna körül, legíölül pedig oszlopos csar

nok volt. A kü l^ fal több emeletre osz
lott, a római Colosseum például négyeme
letes volt. A közönséigi a földszint árkád
jain át lépett be az épületbe és innen a 
a nézjőtér alatt fölvezető lépcsőkön át ju
tott helyére. A névtér alapépítményét, a 
külsjő beosztását és tagioaását illef»en a Co
losseummal lényegében megegyeztek az 
összes itáliai, délfraneiaországi stb. amfi
teátrumok. Nálunk az aquincumi amfi
teátrum romjai ismeretesek. Alakja ellip
tikus, mint minden amfiteátrumé, hossz
tengelye 86 m., kereszttengelye 75 m. A 
nóz6tér felül fedetlen volt, legfeljebb vá-
szoüleplet (velum) vontak az utóbbi fölé, 
hogy a közönséiget a nap sugarai ellen 
megóvják. 

Amiel Denys. francia színműíró. Ná
lunk is színre került művei: A mosolygó 
asszony. Társa: Obey, vj. 1 felv. Bem. 
1922. szept. 22. Belvárosi S^nház. Z . Y. 
és neje, mindennapi történet 3 felv. (ford. 
Szim Gyula). Bem'. 1926. jan. 9. XJ. o. 

»Amikéiit a művész a világhoz szól, 
aszerint hirdeti a teremtésben az isteni lehe
letnek egy látszólagos parányát. Annak, 
aki művészpályát betölteni óhajt, élete sza
kadatlan munkálkodás legyen, mert ez a 
művészet törvénye és feladata.K 

(Pixellé CornéUa.) 

Amit k ivívok, méltán enyém, — Erőm 
ez s büszkeségem. Szállóige Madách Imre 
Ember tragédiajá-hoi. (A I l l - ik színben 
mondja Ádám — Lucifernek). 

Ámon Margit, énekesnő, sz. 1875. máj. 
31. KálózOii (Fejérm.), 1897. ápr. 13. 
Leszkay Andriásnál kezdte pályáját és mű
ködött Aradon, Nagyváradon^ Pozsonyban, 
Temesvárott, Marosvásárhelyt, Kecskemé
ten, Szegedéül, Budán, 1899. okt. 8. a 
Népszínház hívta nieg, ahol 1900. máre. 
31. mutatkozott be az Eleven ördög Vi-
comte Letorieres szerepében. 1903-ban férj
hez ment • Hovány'i Géza igazgatóhoz és 
visszavonult. 

Ámon Vilmos, vidéki lapszerkesztő és 
író. Előbb gyógyszerész volt Nyitrán, majd 
Sopronban lapszerkesztő lett és egyben 
megalapította a . vidék legnagyobb képes 
hetilapját, a Kultúrá-t. Megh. 1912. szept. 
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1. Sopronban. Színműve: Doktor Mariska, 
társadalmi szmű. (Bem. 1911. febr. Soy-
ronhan). 

Ainorózó (olasz), szerelmes ifjak szere
pét játszó, jó külsejű színész. (V. Ö. Bon-
vivm). 

Amtmanu Károly színművei: Szerfe
lett okosak, vígj. 1 felv. Bem. 1864. 
jan. 24. Pécsett. — A horvátok, vagy a 
vörösnyakkendősök, vígj. 1 felv. (1870. 
ápr.) . , 

Audai Béla, színész, sz. 1899-ben, Bu
dapesten. Színipályára lépett 1921-ben. 

Anday Blanka, kitűnő szubrett-prima-
donna, sz. 1871. márc. havában, Buda
pesten. Előbb Küspesten egy műkedvelői 
körben tűnt fel, kol sikerén felbuzdulva, 
1895-ben lépett a színipályára, Kecske
méten. Nagy sikerei voltak Budán, (1898-
ban) Krecsányi Ignác tái'sulatánál, hol a 
közönség tüntető rokonszenvével halmozta 
el. 1901. dec. 20-án vendégszerepelt a 
Népszínházban, a »Hoffmann mes,éi«-ben. 
Magyar színházi működése alabt{ a sHajd'uk 
liadnagya« című operettben volt az első 
fellépte (1904.). 1907. nov. havában a 
drezdai operett-színMz szerződtette. 

Andai Eleonóra, színésznő, sz. 1889. 
Bzept. 22-én, Vmgán (Temesm,). Szín
padra lépett 1910. jún. havában. 

Andal Ernő, színész, rendező és író, 
sz. 1900. júl. 22. Budapesten. Érettségi 
után a színiakadémiára iratkozott és egy
ben a tudományegyetemen a bölcsészettaní 
fakultás hallgatója volt. Színházi rendező 
is volt egyúttal. 1924-ben a Magyar 
Színház, majd 1927—28-ban az tJj 
Színház tagja. — Színművei: XJtreéHti 
diákok, daljáték. — Viákszerelem, ope
rett 3 felvonásban. (Tsz. Innocent Ém'Ő). 
Zen. szer. Buday Dénes. Bem. 1927. máj. 
közepén, Kisfaludy Színház. Hazudj édes, 
vj. 3 felv. Bem. 1929. febr. 9. Belvárosi 
Színház. Soha ilyen tavaszt! c. pálya
nyertes regényével 1926-ban megnyerte a 
Mikszáth Kálmán-díjat. 

Andai Károly, színész, sz. 1877. jún. 
.16-án, Nagykanizsán, megh. 1917. máj. 

17-én, Fiiiméban. Színpadra lépett 1902. 
jún. havában. Neje: Verth Erzsi, színésznő, 
sz. 1883. nov. 1-én, Szabadkán. Szín
padra lépett 1899. szept. havában. 

Andal Piroska, énekesnő. Előkelő pesti 
családból származik. Kitűnő hallása már 
gyermekkorában jelentkezett. Iskolái végez
tével beíratták a Zeneakadémiába, ahol 
Blochnak, majd Mambrinynak volt nö
vendéke. Tanulmányai után az Operaház
hoz szerződtették. 1920. okt. 19 »Carmen«-
ben fellépett a Városi Színházban. 1921. 
a bécsi operához hívták meg. 1925. jan. 
havában a budapesti Zeneakadémiában 
hangversenyen fellépett. 1926. újra a bé
csi opera tagja. 1927. a berlini Staatsoper 
vendége. 1928. ápr. 11. mint vendég fel
lépett a M. Kir. Operaházban a »Sámson 
és Delila« előadásán, Delila szerepében. Ez 
év május havában a londoni Covent Gar-
den operában fellépett Gluck »Armida« 
felújításán, midŐn úgj a sajtó, mint a 
közönség részéről a legmelegebb fogadta
tásra talált. Ez időben a páiizsi Nagyope
rában is vendégszerepelt, ahol különösen 
a »Tristan és Isolde<í Brangene szerepében 
aratott nagy sikert, úgyannyira, hogy a 
francia kormány aranypálmával tüntette 
Id. 1928. nov. havában önáUó hangver
senyt adott a párizsi Salle Pleyel-ben, amely 
a világ egyik legnagyobb hangverseny
terme. A nagy terem ezúttal teljesen meg
telt a magyar művésznő nagysikerű kon
certjén. 

Andai Teréz, színésznő, sz. 1882. dec. 
23-án, Dunaföld-váron. Színpadra lépett 
1905. márc. havában. 

Andalg;<í, 1. az olasz andante zenei mű
szó magyar kifejezése; 2. a régi magyar 
tánc első része, melyet lassú léptekben lej
tenek. 

Andan te (olasz, zene), léptetve, mér
sékelten, a zenei időmérték 5 főfokozatal 
közt a 3-ík, adagio és allegro közt; an-
dantino, Idssó gyorsabban, mint az a. 

Ando FlaviOj^olasz színész, Duse Eleo
nóra tanítómestere ós 1892-iki elsŐ kör
útján partnere is volt. Budapesten később 
Qgy alkalmi társulattal és mint Tina di 
Lorenzo partnere is játszott. 

— 49 — 



AIK1» AndráKpi Giz''lla 

Andocs, somogyDiegyei kisközségben 
(iirali JEÍrás) 1830. ápr.^ közepén^ Balogh 
Ístv:in színigazgató próbálta első ízben el-
hintL-ni a kultúra magvait, de játszási en
gedélykérését Siklósi József főszolgabíró 
ezekkel a szavakkal utasította vissza: »Itt 
ájtatosfcodni kell, ebadta komédiása, nem 
komédiát játszaniíí. (Balogh István kézira
tos naplója. Nemzeti Múzeum). 

Andor Mária, tragika, Manheit Jakab 
(L. o.) énekmester leánya, sz. 1890. márc. 
8-ián, Budapesten. Színpadra lépett 1908-
ban. Működött, Krecsányi Ignác buda
temesvári társulatánál, majd 1912. máj. 
haviában Beinhardfcaál, Berlinben, azután 
a mannteiini sziínbáznál, hol a kri
tika Bleibtreu asszony mellé helyezte. 
1924. június havában a müncheni 
Staatsoper meghívta első tragikának es 
rendezőnek és ez irányú működését 1924. 
szept. havában kezdte meg. 

Andor Pál, írónő. (Lásd: Majthényi 
Móra). 

Andor Zsigmond, karmester, volt szín
igazgató, sz. 1886. okt. 31-ón, Budapes
ten. Színipályára lépett 1904. szept. ha^ 
vában. Neje: Faith GizeUa, színésznő, sz. 
1896. márc. 27-én, Budapesten. Színipá
lyára lépett 1916-ban. 

Andorfi Hermin, színésznő, sz. 1888. 
máj. 17. Székesfehérváron. Színpadra lé
pett 1912. febr. 

Andorf f y Krng Péter, operett-komi
kus, sz. 1856. jan. 10. Egej-hen, imegh'. 1919. 
máj. 31. Balatonfüreden. Rossz tanuló 
volt, az iskolából kicsapták, könyvkÖtóV 
inasnak adták. Egy alkalommal a mű
helyben kezébe jutott az Ángyai Bandi 
c. színdarab és ezután elhatározta, hogy 
színésznek megy. Megszökött hazulról és 
1871. (15 éves Icorában) beállt Szegedi 
Mihály színtársulatához. ElŐbb Szekszárdi 
néven drámai színész volt, később azon
ban rendezői komikus szerepeket osztottak 
rá és mint ilyen kedvence lett a közön
ségnek. Arad, Debrecen, Kolozsvár, Sze
ged, Pécs, Kassa és Szatmár a neveze
tesebb működési állomásai. Művészi pá
lyafutásának 30 éves jubileumát 1901. dec. 
17. ünnepelték Kassán. Igazgató is volt 
Pozsonyban, ahol o nyitotta meg 1905. 

szeptember elsején az első teljes magyar 
nyelvű színházi szezont. 1907. szept. ha
vában Máder Eezső igazgató szerződtette 
a Nép színház-Vígoperához főrendezőnek; 
az intézet bukása után a Városligeti Szín
kör rendezője és titkára lett, majd három 
év múlva nyugalomba vonult. Miut szín
padi író is működött és 1880. júl, 26. ad
ták elő népszínművét: A szegény ember le
ánya, Fővárosi Színkör. Egyéb munkái; 
Ténsiir, Lalwtársak, A baba álma, A szo
baúr stb. Egy ideig az Orsz. Színész-
egyesület tanácsosa volt. Neje: Tájkerti 
Berta, drámai színésznő, sz. 1870-ben, Szé
kesfehérvárott. Debrecenben lett színésznő, 
1888. júl. havában. Leánya: Andorffy Ida, 
színésznő, sz. 1896. márc. 28. Szegeden. 
üövid ideig a Magyar Színház tagja volt. 

Audrád Elek,(barátosi), színész és szín
műíró, székely nemes származású. Mint 
törvényvégzett erdélyi ifjú 1805-ben Ko
lozsvárt lépett a színipályára és bár.ó IVes-
selényi pártfogásával Magyarországba jött; 
néhány év múlva azonban a kedvezőtlen 
és kezdetleges színházi viszonyok miatt le
mondott a színészetről és Erdélyben ügy
véd lett. A magyar színművészet elsŐ 
apostolainak egyike volt, több színdarabot 
írt névtelenül, amelyek 1807—1814 közt 
kerültek színre. Nyomtatásban megjelent 
munkái: A me^'ebh'ent mázsa, A magya
rokhoz (1805.), Mesés költemények (1807), 
Héra-világ, érzékeny játék 4 felv. Színre
hozott munkái: A kolozsvári- szép leány, 
vj. 5 felv. (1809. szept. 18. Pest). A. ko-
lo2Svá7-i bíró, érzékeny játék 4 felv. (Má
tyás király és a 'fiolozsvár^í hím címmel is). 
1807.nov. 20. 1813-ig többször adták Pes
ten. Zrínyi Miklós és az ö barátai, érzék. 
ját. 5 felv. (1807. júl. 7. 1814-ig Pesten 
többször adták, úgyszintén Székesfehérvárt 
is). Házi-kereszt, vj. 1 felv. (1811. ápr, 
21. adták elő először, azután még kétszer 
Pesten). Krollin mester, nézőj. 3 felv. 
(1813. júl. 23. Pesten). 

Andrássi András Mihály, színész, sz. 
1863-ban, Fehörónán, (Máramarosm.). 
Színipályára lépett 1880. okt. havában, 
Grim^ Jánosnál. 

Andrássi Gizella, színésznő, sz. 1901. 
dec. 17-én Zernesten. Színipályára lépett. 
1921-ben. 
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i 
Andrássi Szántai Karolin Anekdota 

Andráss i Szántai Karolin, színésznő, sz. 
1852-ben, Mistolcon. Színipályára lépett 
1876. ott. 4-én, Latahár Endrénél, majd 
öngyilkosság folytán elhunyt. 

Audrássy Aladár, Gynia és Manó 
grófolv 1858. júl. liaviában a Nemzeti Szíti-
ház alaptőkéjének gyarapításáioz egyen
kint 10,000 forinttal járulták hozzá. 

Audrássy György gróf, dernői vashá-
morából ingyen szolgáltatta a Nemzeti 
Színházhoz szükséges öntött- és vertvas
gyártmányokat. 

Andrássy József, ISW-bejz 200 irtot 
adományozott a magyar theatrális depu-
tációnak. (Megh. 1834. Alsósajón), 

Andrássy jVÜliály, színész, sz. 1862-ben, 
megh. 1890. márc. 14. Nagyhecskereken. 

Andrássy-ií í i Színház, Budapesten, az 
Andráfisy~út Q9. számú állami épületben, 
(előbb Modern Szinház-Kaharé néven). 
Megnyílt 1907. okt. 11. Faluéi Sándor 
igazgatásával. Művészi vezetők: Heltai Jenő 
és Molnár Perenc Tagok voltak: Pálmay 
Ilka, Medgyaszay Vilma, Vörös IH, Keleti 
Juliska, Kökény Ilona, Tarnay Fánny, Poór 
Lili, Molnár Aranka, Greguss Margit, 
Déri Blanka, Gyö'ngyössy Erzsi, Xlray 
Méla, Zhoray Hajnalka, — l>lyárai Antal, 
Kardos Andor, Kovács Mihály, Sólyom 
Márton, Szentirmay Béla, Bársony István, 
Kahók Győző. Zenei vezető: Szirmai Al
bert, ügyelő: Nagy Vilmos, 1908. aug. 
29. Magy Endre, 1913. aug. 39. Med~ 
gyaszay Vilma, míg 1915. • aug. l ő . Bár-
dos Artúr dr. igazgatása alatt állott a 
színház. 1916. november 18-án Bárdos Ar
túr együttese átköltözött új hajlékába, a 
'Petőfi Sándor-u. 6. sz. ííázban építetit 
Modern Színpad helyiségébe. (Ebből a haj-
lékbiól alakult ki a későbbi Belvárosi Szbi-
ház. L. 0.). 1916—1920. az Andrássy-
úti Színház szünetelt. 1920. ápr. 1. az 
Unió Színházüzemi rt. vette át a vezeté
sét. Művészeti ig.: Emöd Taimás, zenei 
vezető: Szirmai Albert. 1924. máj. 16. az 
állam a lejáró szerzó'dést nem< újította meg, 
helyére a Kamara-Szinház költözött, me
lyet ugyan ez év jul. 5-én nyitottak meg. 
1925. szept. 15. 'Wertheimer Elemér vette 
bérbe a színházhelyiséget, aki művészeti 

igazgatónak szerződtette Emöd Tamást, 
akit 1926. Barabás Loránd váltott fel. 
1929-ben tagok: Ahonyi Tivadar, Aiídki 
Béla, Beké Alice, Békefji László^(vendég), 
EŐry Erzsi, Faragó Ödön, iMsz Lajos, 
Kahos Gyula (vendég), Károlyi József, 
Kiss Lajos, Kökény Ilona, Krajnik Má
ria, László Mikl.^ (vendég), Peti Sán
dor. A magyar kabaré, amely a háborút 
megelőző évtiz^ben az első vonalban vette 
ki a résrót a magyar irodalom', még in
kább a magyar »esprit« megújításából, az 
Andrássy-úti pince kis színpadán jutott el 
fejlődése tetőfokára. írókat és művésze
ket nevelt, speciálisan a kabaré számára, 
idegenből átplántált műfajokat formált át 
pestivé és magyarrá, hogy végül megte
remtse a minden külföldi hatástól és analó
giától független pesti kabaréstílust, a pesti 
chanson-t és a pesti társadalmi és poli
tikai szatíra eleven újságját. 

Andreánszky J e n ő dr. (szentandrási) 
orvos, törvényszéki orvosszakértő, sz. 1865. 
Budapesten, megh'. 1923. nov. 10. ü , o. 
Színműve: A szalonbetyár, énekes boh', 
3 felv. (Tsz. P. Nagy Jenő), Zen. szer. 

' Wlodár József. Bem. 1893. aug. 5, Bvdai 
Színkör. Katonásan, vj. 1 felv. Bem: 1893. 
Nemzsti Színház. 

Andre jev Leonid, orosz író és dráma
író, sz. 1871, Oriól-han, megh. 1919!, 
szept. Atyja mérnök volt. A moszkvai és 
szentpétervári egyetemen tanult. Előbb festő) 
volt, majd újságíró lett. Studentenliebe 
e. drámáját a berlini Eleínes Theater tár
sulata mutatta be a Magyar. Színházban 
1913. ápr. 17. Aki a pofonokat kapja c. 
vígjátéka a Renmssance Színházban ke
rült színre 1933. dee. 7. 

Andrényi Károly . Az aradi színészet 
lelkes pártfogója volt, 1849-ben nagy ál
dozatot hozott a helyi magyar színészet 
megteremtéséért, 

A n d r i n l d a , színésznő', sz. 1897. máj. 
11. Kecskeméten. Színpadra lépett 1917. 
jan. 

Anekdota . Mint újfajta drámai műfaj
meghatározás először jelenik meg Mohim^ 
Eerenc Játék a kastélyban c. színműve 
színlapján. (Bem. 1926. nov, 27. a Ma
gyar Színházban). 
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Angeli Lajos Anicc't Bouraeoia 

Angeli Lajos, német író, színműve: 
utazás 'közös Mltségm, víg rajzolat 5 felv. 
ford. Fáncsy Lajos. 1839. okt. 2. volt a 
bemutatója a pesti Nemzeti Színházban. 

Angerer (Schenker) Margit , Uupp Lili 
(uyílhegji), operaénekesnő, sz. Buda
pesten. Atyja Eupp László, kerületi elől
járó. Zárdában nevelkedett, — apáca akart 
lenni, majd beiratkozott a zieneakadémiára, 
ahonnan Bécsbe ment és ott tanult tovább 
Arturo de Sanctisnál. Bécsben a Konzert-
Hausban egj Verdi-requieanen tűnt fel 
Scbalk direktornak, aki a Forza del des-
'tino c. operában léptette fel először, majd' 
a bécsi Staatsoper szerződtette, 1928. no
vember 15. nálunk is bemutatkozott a La-
Jiengrin Brabanti Elza szerepében. 

Anglaise (-gléz) angol tánc. 

Angot asszony leánya. Operett 3 sza
kaszban, írták: Clairmlle Sirauéín és Ko-
nmg Viktor (megb. 1894. okt.). I'ord.: 
Tarnfíy Pál. Zen. szerz.: Lecoq Churles. 
El̂ Ő előadása 1875. dec. 2. volt a Nép
színházban. Szereposztása: Angot Clarette: 
Sőláosm, Lange: Daray Karolin, Pompo-
net: Szabó Bandi, Ange Pitout: Kápol-
nay, Larivaudiére: Solymossy Elek. 50-ik 
előadása 1887. dec. 20. volt víg opera 
címen a M. Kir. Operaházban. Kolőés-
várott 1875. mlárc. 23. adták. Angíot: 
Medgyaszay Ilka, Lange: Zoltánm, Ama-
rantlie: Locsarekné, Pitout: Zajonghy Ele
mér. A Magfyar Színház; is előadta 1900. 
okt. 23. (Szoyer Ilonka debnjével.) A da
rab szövegét Humibert b^rüsszeli színigaz
gató 1872-ben adta át Leőoq-nak és ea 
év dec. havában került először színre Brüsz-
szelhen, ahol százszor játszották egymás
után. Párizsban 1881-ig 412-saer játszották 
és a szerző 65,296 franc-ot keresett vele. 
800-adszor 1883. máj. 17. adták. 

Angri, olasz énekesnő, 1846. júl. ha
vában lépett fel nálunk, a budai német 
szirikörhen. 

Angyal Armand_, zeneszerző, Győr vá
ros rendőrkapitánya, sz. 1853. nov. 9-én, 
FszterMzán. Elnöke volt az országos ze
nész-szövetségnek. 1904. januárban ünne
pelte meg Győrött 30 éves zeneírói ju
bileumát. Munkái: Vihar, opera 4 felv., 

Shakespeare szövege után, Buda híilála, 
opera 4 felv., Névtelen, opera 3 felv*., 
A fogadás, operett felv., Milanói boszorká
nyok, oijerett 3 felv., A kis bóbitás, 
operett 2 felv. (szövege Miskohzi Hen
riktől). Bem.: Győrött, 1901-ben. Eldo-
rádá, operett 3 felv., Az áruló, népsz. 
(szövege Miskolczi H.-től), Zrimji, opera 
4 felv., A költő álma, operett 2 felv., 
előadták Sopvnhan (1905~ben) és Deb
recenben (1889-ben), A bölcsödal, 1894. 
Győr, 1898. Budapest, Magyar Színház, 
A felsülés, operett 3 felv., A fogoly, Győr, 
1909. jan. 29. 

Angyal DezsÖ, színész, sz. 1886. aug. 
22-én, DiiTiaszekcsőn (Baranyám.). Közép
iskoláit elvégezve, előbb kereskedő lett, 
majd Füredi Miksa daltársulatánál beállt 
színésznek. 1905-től 1920-iig részben ka
tonai szolgálatot teljesített, részben pedig 
a m. kir. államrendőrség detektívje volt. 
1923-ban a nyíregyházi színház helyettes 
igazgatója, mlajd a szegedi színház titkára. 
Rövid ideig vidéki színigazgató is volt. 

Angyal lUía, színésznő. (L.: Klárné.) 

Angyal I lka, színésznő, sz. 1867-ben, 
Budapesten. Mint kardalosnő kezdte, az
tán operettszerepekben játszott s késŐbb 
mint drámai hősnő szerepelt nagyobb vi
déki társulatoknál. A Magyar Színháznál is 
működött, ahol 1902. máj. 24-én lépett fel 
a Magdolna címszerepében. 1914. miárc. 
7-én Nagyváradon ünnepelte 30 éves szí
nészi jubileumát, azután nyugalomba vo
nult. 

Angyal Is tván, színész, sz. 1896. okt. 
18. Budapesten. Színpadra lépett ,1921. 
okt. 

Ángyán Béla dr., zeneszerző, igazság
ügyi államtitkár, sz. 1885-ben. Huzamo
sabb ideig a miniszterelnökségi sajtó
osztály vezetője volt. Darabja: Délibáb 
Herceg, operett 3 felv. (Szövegét írta: 
Drasche-Lázár Alfréd és Zágon István. 
Bem. 1921. okt. 8. Blaha Lujza Színház.) 
(A varsói Theater Polsíci is bemutatta 
1923. szept. 3-án.) 

AnicetBourgeois , (ejtsd: aniszé bur
zsoá) Auguste, francia színműíró, sz. 1806. 

— 52 — 



1 
AniscM Gáspár Antal István dr. 

dec. 25-én, Fárkshan, megk. 1871. jan. 
28-án Pflií-ban. Magyarországon ismertebb 
színműve a Kolctumö e. 5 felv. dráma, 
(1S58. jan. 5-én Blaháné (L. o.) ebben a 
darabban lépett elsőizbon színpadra, He
gedűs Lajos győri színházában). 

AnischI Gáspár, budai ácsmestert 1784-
ben egy ]\iayer nevű bécsi színész meg
bízta e^ fa-színkör felépítésével. JNÍeg-
bízásator át is adta az építési költségek 
felét előlegben; miután a további fize
tési kötelezettségének nem tudott eleget 
tenni, az újonnan épült színház tulajdon
joga és haszonélvezete az ácsmester tulaj
donába ment át. Később itt játszott Ke
lemen László, társulatával. 

»Aiinak a legfelső embernek beszélj ott 
a karzaton. Ha az megért, a többi köz
benső bizonyosan megért!« {Szigeti József 
tanácsa Jászai Marinak.) (Jászai üVrari 
Emlékiratai. Budapest, 1927. 63. oldal.) 

Anschütz Eduárd, német színműíró ne
vét Ves Wanderers Vertrauen. (Prolog . . . 
bey Eröffnung des Theaters am 4. April 
1825. zu Ofen gesprechen) c. eíliöjáték szer
zőjéül őrzi egy régi színlap töredék. 

AnscliützHeiiU'ich, német színész, sz. 
X78o-ben, Lucl{;au-ha.n, megh. 1865. dec. 
29-én, Bécsben. I807-b3n kezdte a színész-
kedést, Nürnbergben, 1827-b6n a bécsi 
Burgszinliáz tagja lett. 1837. júl. 3-án 
fellépett a pesti német színházban is Be
lizár szerepében. líétszer nősült, mindkét 
felesége híres énekesnő volt. 

Anslci, (családi nevén Salamon Eappa-
port), orosz-zsidó író, sz. 1863-ban Wi-
Íc6s^-ben (Oroszország). 1883-ban eJőíiM-
soJcat toi'tott az orosz népet felvilágosító 
akció tanfolyamain és 1894-ben vándorolt 
Párizsba, ahol mint JíönyvJcÖíő-munkás tit-
Icárja lett a párizsi orosz szocialista pártnak. 
19Ü6-ban visszatért Oroszországba, majd 
1919-ben, mikor az orosz Vilnát a lengye
lek elfoglalták, már mint gyégyithatatlan 
beteg Varsóba ment. Néhány hónap múlva 
1920. nov. 8-án ott meg is halt. yégi'en-
delet maradt utána, amelyben irodalmid 
jövedelmeit a pétervári, vilnai és jeruzsá
lemi tudományos intézményekre hagyta. 

Színműve: Dybuk, héber kabalista le
genda 3 felv., ford. Rafsánfi Zsolt. 
Bem. 1928. febr. 10. Vj Színház. 50-ed-
szer: 1928. máre. 28. (Anski a Dybuk-ot 
először oroszul irta meg a moszkvai mű
vészszínház számára, de ott a háborús álla
potok miatt nem lehetett előadni. íg^i 
történt aztán, hogy jóval később jiddisch 
nyelvre átfordítva, a vilnai jiddisek szín
házban keríilt a darab bemutatásra.) 

Anstandsdame: a társalgási színésznő 
(1. 0.) németül. Leginkább vidéken hasz
nálták az 1860-as években; ma már csak 
a régi hírlapokban és színészi memoárok
ban van meg. 

Anszvi t — előadás. (L. En suite). 

Anta l Adalber tué, színésznő, sz. 1891. 
nov. 26-án, Csepelen. Színipályára lépett 
1920. július havában. 

An ta l Anna, színésznő, sz. 1902. júl. 
26. Pesterén (Bihar vm.). Színpadra lé
pett 1922. júl. 

Anta l Béla, színész, sz. 1903. febr. 12. 
Csíhmenaságon. 1918-ban a székely had
osztálynál szolgált. Jogot is hallgatott. 
1920-ban lett színész. Tompos Péternél,, 
ahol később rendezett is. Igazgatói vol
tak : Heltai Hugó, Osolnakosy Gyula, Dar
vas Ernő, Halmi Jenő. 

Anta.l Erzsi, színésznő, sz. 1886. okt. 19. 
liozsnyón. Színpadra lépett 1911. jún. 

Anta l Erzsi, színésznő, sz. 1889. nov. 
3. Kecskeméten. Színipályára lépett 1917. 

Anta l Gézáné, Opzoomer Adél, írónő, 
sz. 1858. Utrechtben, megh. 1925. Bot-
terdmnban. Lefordította holland nyelvre 
Madách: Ember tragédíájá-t. Drámája: 
Magyar összeesldirés. 

Anta l Ida, színésznő, sz. 1898. jan. 8. 
Rákospalotán. Színpadra lépett 1920. júl. 

Anta l Imre, színész, sz. 1856-ban, Kecs-
lí-em-Hen. Szíuipályára lépett 1881-ben, 
Szabó Antalnál. 

Anta l I s tván dr., ügyvéd, Szatmár 
vm. tiszti ügyésze, sz. 1882. dec. 3-án, 
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Antal Lajos Autiíi'oiie. 

Hajdimádudvaron. A gimnáziumot Nagy
károlyban, a jogot Budapesten elvégezve, 
1908-ban ügyvéd lett Nagykái-olyban. 
Munkája: »Az uzsoiiás«, falusi életkép 3 
felv. 1903. Nagykároly. 

Anta l Lajos, színész, sz. 1882. júl. 8-án, 
Köhölkúton. Színipályára lépett 1905-ben. 

Antal Lajosné, Nemes Bella, színésznő, 
sz. 1890. máj. 15. Aradou. Színpadra lé
pett 1911. jún. 

Antal Sándor, író, újságíró, sz. 1882. 
Előbb a JSIagyváradi Napló-t szerkesztette, 
majd a pozsonyi Népújság szerkesztője 
lett. Drámája: A mester. 

Antalfi Humau Antal , színész, sz. 1859-
ben, Pasztáin, (Hevesm.). Színpadra lépett 
1881. okt. 1-én, Beödhj Gábornál. Műkö
dött még a következő igazgatóknál: 1883-
ban Bogyó Alajosnál, 18S5-beü Csóka Sán-
nál, 1886-ban Somogyi Károlynál, 1889— 
90-ben Valentin Lajosnál, 1891-ben Ditrói 
Mórnál, stb. 

Antalffi Gizella, dr., írón]ő, főv.árosí 
polg. isk. tanárnlő, sz. 1895. nov. 16-án, 
Budapesten. Szakmunkája: Lessing a 'Ma
gyar színpadon. Budapest, 1916. 

Antalffy Gulyás Gyula, súgó, sz. 
1888. Temesvárott. Színipályái'a lépett 
1908-ban. 

Antalffy Gulyás Gyuláné, súgónS, sz. 
1898. febr. 15. Horvátliertelenden (So
mogy m.). 

Antalffy-Zsii'os Dezső, orgonaművész és 
zeneszerző, a Zeneművészeti Poiskola "̂olt 
tanára, sz. 1885. Nagybecskereken. Itth 
ton Koessler, külföldön Bossi, majd 
Straube és Beger mellett tanult. 1922. de
cember bávában megbívták a roclíesteri 
egyet&m zenei tanszékére. Műve: Magym" 
nyitány, Erkel-díjjal koszorúzott pályamű. 
Előadta a m. kir. Operaház. 

Anthes György, operaénekes, bőstenor, 
sz. 1863. máre. 12'én, a majnai Erank-
fui-t melletti Homhurg'ban (Németország), 
megb. 1922. febr. 23^án, Budapesten. Ze
nesznek készült, mig hangját fel nem fe

dezték. 1888-bau lepett fel először a frei-
bnrgi színházban, egy év múlva már a 
drezdai operához szerződtették. 1894-ben 
szász kir. kamaraénekes lett. Vendéo-szere-
pelt Bayreuthban, Münchenben, London
ban, Oroszországban és Ameriliában. 1903-
ban Máder RezsŐ az Operaházhoz szer
ződtette Budapestre, ahol ugyanezen év 
szept. 19-én mutatkozott be a »Lohen-
grin<í címszerepében. Akkor még frissen 
csengő hangjával, nagy muzikalitásával, fő
kép pedig plasztikusan gondos, stílszerű 
magatartiásával, tetszetős, délceg külsejével 
nyomban meghódította a budapesti közön
séget. Szerepeit kénytelen volt olasz szö
veggel énekelni s ez a körülmjény a lelki
ismeretes, de ízig-vérig német szellemű 
művésznek nem kis nehézséget okozott. 
!Pőbb szerepei voltak: Tannbauser, Des 
Grieus, Cavaradossi, a Wagner-operák te-
norhŐsei voltak ugyan, de számos m̂ ás sze
repet is nagy sikerrel játszott, így a többi 
közt »Bajazzók« Canió-ját, Sámson és De-
lila férfieímszerepét és »Hunyadi Lás2ló<í 
királyát magyar szöveggel is megtanulta. 
Tíz évi működés után egj időre eltávozott 
a M. Kir. Operaház kötelékéből és ének
tanítással foglalkozott. 1913. dec. 31-én. 
ő ivolt az első magj-ar Parsifal a 
Népoperában. A következő évben a Zene
művészeti Főiskola énektanái'ává nevezték 
ki, majd mint rendező és játékmester visz-
szakerült az Operaházhoz is, ahol a fiatal 
generáció sokat tanult tőle. Eendkivül sze
retetreméltó egyénisége, finom modoi-a, jó-
kedélye tömérdek jóbaiiátot és tisztelőt 
szerzett meg számára Budapesten, ahol 
halála napjáig állandó otthonra talált. A 
Kerepesi-temetőben díszsírhelyen temet
ték el. (Vidor Dezső). 

Antigoné. Oedipus, thébai király leánya, 
akit atyja — a görög tragikusok szerint 
— saját anyjával Jocastéval nemzett. Test
vérei: Eteolcles, Polynices és Ismének An
tigoné elkísérte apját, (aki a vérbűn felfe
dezésekor saját szemeit kiszúrta) a szám
űzetésbe, az attikai Colonosba. Apja halá
lakor visszatért Tlióbába, abol a Retek 
harcában elesett fivérét, Polynicest,^ Crem 
tilalma ellenére eltemette. Creon ezért arra 
Ítélte, hogy elevenen eltemettessék. A;n-
tigone eszménye a szülőkhöz és testvérek;-
hez való önfeláldozó szeretetnek és a ke-
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gyelet^ által ránk rótt kötelességek kösks 
teljesitésének. Sophokles két tragédiában 
Örökítette meg emlékét, ezek: OeMpus Co-
lonosban és az Antigoné, Etiripides is írt 
egy Antigoné című tragédiát. Sophokles 
Antigonéját lefordította Csikp Gergelv. 
Előadták 1876. máj. 28. a Nmzeti Szín
házban, ezzel a szereposztással: Antigoné: 
Jászai Mari, Kreon: Nagy Imre, Ismene: 
fí"e?uej/Laura,.Haemon: Körösmezey^Gmz-
táy, Ör: Szigeti Imre, Hirnök: Bercsényi 
Béla, Eurydike: Paulayné, X. kan'ezető: 
Key Dávid, I I . karvezető: Pintér 1., Ti-
resias; Komáromy, Szolga: Ralmoy Imre. 
Paitlay Ede igazgatása alatt 1891. márc. 
20. került színre. Jászai Marival a cím
szerepben. (Eelujítása 1907. jun. 5.). Ko
lozsvárott 1892. márc. havában Ditrói Mór 
igazgatása alatt került színre, szintén Já
szai Marival a címszerepben. 1927. dec. 
16. a Nemzeti Színház ismét felújította, 
ezen az előadáson Szabó IMargit játszotta 
Antigonét. 

Ant ik dráma. Az ember veleszületett 
játékos kedve és utánzási hajlama a tör
ténelmi idők legrégibb korszakában csak 
úgj, mint ma, az élet minden eseményét, 
de különösen azokat, melyek vallásos, v a ^ 
hazafias érzését közelről, avagy távolról 
ér'intették: a diadalt épen ngj, mint a 
gyászt, az akkori népszokás szerint szerette 
szertartásosan megünnepelni. így Görög
országban már a Krisztus elŐtti V. szá
zadban a bacchusi ünnepekkel kapcsolat
ban kórusokat és felvonulásokat, énekeket 
és táncokat rendeztek, melyek szorosan az; 
istentisztelethez tartoztak. Ezekben álruhá
kat és álarcokat használtak, hogy az álta
luk megtestesítendő alakokat jellemezhes
sék, íme a színpadi előadások legelső meg
nyilatkozásai. A tulajdonképeni dráma 
eredete egy énekes, vagy színész — »The8-
pis kordéja« — megjelenéséhez fűződik, 
ki az istenek, félistenek, vagy hősök csele
kedeteinek <^csŐitésével szórakoztatta hall
gatóságát. E reeitálásból fejlődött ki ké
sőbb' a dialóg, mely már két színészt kí
vánt. A drámaíró feltűnésével megterem
tődött az a. művészi forma, 'mely a cselek
mény IdbŐvíbésénél három szereplőt igé
nyelt; ennél többet csak Euripides — a 
bárom nagy görög tragikus legfiatalabb ja 
— alkalmazott, vagyis négyet. De a kórus. 

mely Aeschylos és Sophokles műveiben, 
mint a történet és cselekmény Összetartó 
kapcsa és visszhangja — elntóiradhatatlan 
— nála feleslegessé vagy jelentéktelenné 
vált. E három remekíróval, kik a görög 
dráma csúcspontját képezik, egyidóTién je
lenik meg szintén Athénben Aiistophanes, 
ki vígjátélkaiban korának politikai, tudo
mányos és társadalmi viszonyait, valamint 
ezek szereplőinek bűneit, hibáit, fédszeg-
ségeit maró szatírájával vérig ostorozta., 
és nevetségessé tette. 

Az antik dráma nem ismerte az ember 
szabad akaratából folyó elhatározását, mert 
mindent az istenek befolyására vezetett 
vissza, kikkel szemben minden ellentállás 
hasztalan. Ha tehát valaki a végzet, a 
fátum ellen lázad, azt a sors' irgalom nélkül 
megsemmisíti. E vallásos megggyőződés, 
mint a fennálló erkxilcsi rend alapja, ké
pezi az antik dráma fő jellemvonását. 
A görög dráma majdnem kétszázados viru-
lásának a bekövetkezett áldatlan politikai 
viszonyok vetettek véget. A sülyedés csak
hamar az irodalom terén is éreztette hatását: 
a fenségesből közönséges lett, amint azt 
Menander műveiből láthatjuk. Hómában 
a görög kultúra itvételével Plautus és Te-
rentius műveiben megtaláljuk az újabb 
attikai polgári vígjáték folytatását, termé
szetesen lokális színezetben,^ 

, A Nemzeti Színházban Paulay Edö 
igazgatása alatt és rendezésében került 
színre Sophokles »Antigonéí(-ja és ;)Elec-
trá<í-ja. Jászai Mari felejthetetlen alakítá
sában. Továbbá Tóth Imre igazgatása 
alatt Ivánfi rendezésében »Oedipus király«, 
melynek címszerepét Ivái^fi Jenő és Kürti 
József játszották. AescKylos »Heten Théba 
ellen«, csak rövid idéigi tartotta magát a 
műsoron. A felsoroltakon kivül Fáy Sze
réna, Paulay Erzsi, Török Irma, Hettyey 
Aranka, E. Kovács Gyula, Nagy Imre, 
Szacsvay Imre, Gyen^ László, Beregi OSZH 
kár, Bakó László, Gál Gyula, Pethes Imre, 
Bartos Gyula, Mihályfi Károly voltak ed
dig nálunk az antik diláma előadásának! 
erősségei. (Gál Gyula.) 

Autók Ferenc, színész, sz. 1900. aug. 
10-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1921-ben, mid^őn a Blaha Lujza Színháza 
tagja lett. Három év múlva Pécsre, onnan 
Debrecenbe szerződött. 
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Antonius és Ivleopatra, tragédia 5 felv. 
i t ta: í<h(ikrt<pr(ve, fordította: Szász Ká-
roh'. Kl>5 olőadása 1858. jan. 2. volt a 
^^•mzeti Szhiházhan, Jókainé jutalomjáté-
feául. Antonius: Sdgeti József, Kleopátra: 
Jól'abié, Domitius Enobarbus: TótH Jó
zsef Erős: Egressy Gábor, Octavia: Lend-
vaym. Felújították 1885- szeptember 13. 
Kolozsvárott 1870. dee. 3. volt a^ pre-
mierie. (Hevesi S-andor átdolgozásában 
1909. febr. 12. mutatta be a Neimzeti. 
Szíubáz. F . ú. 1922. okt, 15. U. o.). 

AntonoTics József. Munkája: Qeján,^ a 
Itegyenc, dr. 3 feW. Bem. Szabadkán, 
1867. jan. 23. 

Antos Károly, városi zenetanár Kör-
Tmchányán. Sz. Csebországban, — a prá
gai zenekonzervatóriumban tanult. Á rózsa-
leányok c. 3 felv. operettjét 1888. jún. 
havában Körmöcbám/án mutatta be Bogyó. 
Alajos társulata. 1881-ben Pécsett is ját
szották. 

Anyag, a színdarab e]|Őadásáboz szüksé
ges kéziratok összesége: a színdarab, a par
titúra (1. 0.), a rendezőpéldány. Ma már 
a vidéki, sŐt sok esetben a külföldi előadá
sokat is, az eredeti bemutató rendezöpél-
dánya szerint állítják be. (Természetesen 
a helyi viszonyok, színpad, társulat, kö
zönség ízléséhez alkalmazkodva). 

AnyaszínésznÖ, ald anyaszerepeket ját
szik. Van tragikai, drámai, vigjátéki anya
színésznő. Nálunk többnyire akkor kezde
nek a színésznők anyaszerepeket játszani, 
amikor már a fiatalabb szerepeket el
hagyták és csak nagyon ritka eset, hogy 
fiatalabb színésznők, lemondva a fiatal
ság vonzóerejéről, megváltoztassák hatásos 
külsejüket. (Németországban, de különösen 
Oroszországban a szerepkörnek e jhatárolása 
ismeretlen, mert ott a színésznők nem köt
hetik szerepköreiket éveik számához — ki-
valtkép külsejükhöz — és ezért egyfor
mán játszanak fiatalabb és idősebb szere
peket). 

Ányos László, (Csatári Gyula Sándor), 
Bzméíz. Ányos P,áL költő ivadéka, sz. 1863. 
U'^zprémhen, megh. 1913. febr. 3. V. o. 
Papnak készült, majd színész lett. 1884-

ben Syéhj, János társulatának tagja. 1884-
bcn Gáspár Jenőnél, 1889-ben Ruhámé
nál működött. Élete utolsó éveiben jóta-
nácsokat és életigazságokat tartalmazó röp
iratokat adott ki, ebből tengette életét, 
amelyet a veszprémi kórházban fejezett be. 

Anzengi 'űber Lajos, osztrák drámaíró, 
sz. 1839. nov. 39. Béeshen, megh. 1889. 
okt. 10. U. 0. Előbb színész volt (1860— 
1867.), azután újságíró lett. Nálunk leg
ismertebb színműve a Kirchfeldipap (1876) 
mely 1884. nov. 8-i népszínházi bemu
tatója óta hosszú ideig volt műsoron. (Féld 
Zsigmondnak is híres alakítása volt a pap 
szerepe.) 

Apaszínész. Az a színész, aki szerziodé-
sea megállapodása értelmében apaszerep&k el
játszására kötelezi magát. Főképen vidéki 
színészeket szerződtetnek ilyen meghatáro
zott szerepkörre, úgj'^annyira, hoi^y a vi-
dék(i színész-szerződésekben külön fel is 
van tüntetve a szerepkör megnevezése, iigy 
az A. is. Többnyire a fiatalabb szerep-
körb'ŐLkiöregedett színészek szsrzŐdneik A.-
nek és ebben is megkülönböztetnek: ke
délyes, drámai, vígjátéki, hősi és érzé
keny A.-t. 

Apel Paul, német író, sz. 1872. aug. 
2. Berlinhen. Liehe c. 3 felv. komédiá
ját 1908. ápr. 15. a Magyar Színházban 
a berlini Behhel Theater együttese mu
tatta be. 

Apolló-Kabaré, Budapesten, a Rókus-
kÓrház és a Népszínház előtt, a mai Blaha 
Lujza-téren, a Kasselik-tellven állott. Előbb 
mozgószínbáz volt. 

1912-ben üngerleider Mór Apolló-mozgó 
címen kezdte ^lpad'ásait ós főleg moziszkecs-
cseket játszottak; Földes Imre, Korcsmá
ros Nándor írták ezeket az aktuális szkecs-
cseket. 1914. szept. havában mint mozi
varieté működött; a műsornak fele mozi, 
másik fele kabarétréfákbiól állott. A tár
sulat rendezője Balassa Jenő, a Vígszín
ház ismert művésze volt, a társulat tag
jai: Gyárfás Dezsiő, Szabolcs Emo, Érc-z-
kövy Károly, IC. Kovács Andor, dr. Er
délyi Géza, Szemere Gyula, Gózon Gyula, 
Kertész Mihály, Fekete József voltak. Női 
tagok: Lábass Juci, Kovács Lili, Berky 
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Apor Emil Apraxin Júl ia 

Kató, Andaí Terka és Pekete Józsefné. 
Karmesterük Eajna Sándor. 1915. 'dec. 
21-én a inozgós2ánliáz; Apolló Kabaré cí
men játszott tovább, akkor a társulat igaz
gatója a mostam Vígszínház ligazgatója, 
Koboz Imre. A színpad művészeti veze
tője pedig Hervay F r i ^ e s újságíró volt, 
utána Márkus László vette át a vezetést. 
1918. éyben ApoUó Színpad néven 
tartotta előadásait, 1921. november 18-áii 
a telek tulajdonosa a Projektográf Kt.-nak 
felmondotta a bérletet és 1923. nov. 10-én 
tartotta utolsó előadását az Apolló Szín
pad a Kasselík-telken. Az új helyiség
ben, az Eskü-béren 1923. nov. 23-án tar
tották meg bemutató előadásukat. Az 
Apolló Színpad megkapta az Apolló Szín
ház nevet és ezen cím alatt Idzárólag csalds 
színházi előadásokat tartottak. A színház 
akkori művészeti igazgatója: Wertheimer 
Elemér volt. 1925. miáj. 31-én tartotta 
utolsó előadását a Helikon-mozgóban az 
Apolló Színház. Az Eskü - téren az 
Apolló Színház a legkiválóbb magyar írók
nak egyfelvonásos darabjait játszotta. A 
társulat tagjai jeles színészekből és színész
nőkből rekrutálódtak, névleg; Haraszti Mici, 
SzöUősy Rózsi, Sándor Stefi, Hollós Bora, 
Győry Matild, Németh Juliska, Vid'or Fe
rike, Balog Juci, Kertész Melitta, Daj-
bukát Ilona, Faragó Sári, Berky Lili, Sze
mere Gyula, Herczeg Jei^Ö, Magyari La
jos, Szenes Ernő, Boross Géza, Sajó Géza, 
Nyarai Antal, Sándor József, Salamon 
Béla, Szőke SzakáU, Szentiványi Kálmán, 
Eadó Sándor, Bársony István, Fekete Pál, 
Pártos Gusztáv, Békeffy László, Kon
dor Ibolya, ICŐviáry Gyula. Közben a Nem
zeti Színház, Magyar Színház, Belvárosi 
Színbáz elsőrangú művészeinek vendégsze
replésével tarkították műsorukat. A darabok 
közül Szőke Szakáll »Vonósnég7es« c. e ^ -
felvonásos vígjátékát több mint 300-szor 
játszották. 1926. novemberében Jókai-téri 
helyiségében végleg feloszlott a társulat. 

(Fekete József.) 

Apor Eiuil (daraghi), színész, sz. 1902. 
máj. 20-án, Aradon, Színipályára lépett 
1926. nov. havában. 

Apor iVIargit, színésznő, sz. 1895. máj. 
28. Budapesten. Színpadra lépett '1917^^ 
okt. . , i I 

Apor Sándor, színész, sz. 1881. Sze
relmes színész volt, vidéki társulatoknál 
játszott. 1912. dec. 31. Gödöllőn Öngyil
kos lett. 

Apor Sándor, színész, sz. 1890. jan. 15. 
Vesi^-prémben, megh. 1913. jan!. 2. Mis
kolcon. Színpadra lépett 1911. aug. 

Aporkay Cseriia Eszter, színésznő, sz-
1871-ben, Kiskunszabadszálláson. Színipá
lyára lépett 1890~ben. 

ApostoIok.A régi színészek a művészet 
és-nemzetiség apostolai voltak. Nélkülözést, 
szenvedést, sőt meg\"etést is eltűrve, Tialad-
tak a nehéz pályán és tért hódítottak a 
kultúrának, művészetnek, ök teremtették 
meg a magyar színműirodalmat, fejlesz
tették a magasabb diiámai művészetet 
és az ország színészetét rövid idő alatt mű
velt népek régibb színészetéhez hasonló 
nívóra emelték, —— ezért hívták őket 
apostoloknak. Amikor a társulattól meg
váltak a színészek, ezt Apostolok oszlásá
nak nevezték. Ez az oszlás virágvasárnap
ján történt, mert akkor jártak le a szer
ződések. (V. ü- Virágvasárnap). 

Apotheozis (gör. = istenítés, dicsőítés) 
Némaképlet, némázat (1. o.), meUyel a 
történelmi-, - esetleg alkalmi előadásokat 
szokták befejezni. 

Appolino Alfréd, olasz ballettáncos, 
1880. ápr. 6. mutatkozott be a Nemzeti 
Színházban a Gizella c. ballet if^'ú herceg 
szerepében. 

Aprax in JuIia színésznő, orosz grófi 
származású írónő, sz. 1824. körül, megh. 
1870-ben. 1849-beu gróf Batthyányi Ar
túr neje lett, akitől késÖbb elvált. 1860. és 
1863. között élénk irodalmi tevékenységet 
fejtett ki. 1862. júl.-ban a Bndai Népszín-
lié.^ javára 2000 frtot adományozott. 1863. 
febr. 3-án lé]3ett fel először Buday néven 
(a Budai Népszínházban) a Gyertyatartó 
és Fél az Örömtől című egyfelvonásos víg
játékokban. Később mint tragilca tette is
mertté nevét. 1863-ban Párizsba költözött, 
abol szintén színészkedett. A Honfoglalók 
című drámáját 1861. máre. 4-én játszot-
tálv a Nemzeti Színházban. Országgyűlési 
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Áprüy Jékely Lajos Aa-adi Kálmán 

beszéd, vj. 3 felv. Bem. 1862. ápr. 7. 
Nemzeti Színházban. Egj-éb munkái: 
Fogság és szerelem, vígjáték 1 felv., 
1862. jún. 25. (Budai Színház), Kára, 
a oigány, vagy a JtulászUány, népies 
dráma (Budán, 1863.), Önvád íéríí, dráma 
4 felv., 1863. máj. 23. (U, o.). írói ál
neve: Eüuj Nixarpa. (Á^eve visszafelé ol
vasva.) 

Áprily Jékely Lajos, tanár, író, sz. 
1887-ben, Brassóban- Egyetemet végzett, 
majd a nagyenyedi Bethlen-'kolléffiuw ta
nárává nevezték ki. 1923-ban a kolozsvári 
>}ElUnzék<i egyik szerkesztője lett. Fordí
tása: Elmei-ült harang, Hauptmann G-er-
hard dr-ámája. ^ 

Arácsi Dezső, színész (cselszövő), szín
padra lépett 1870-ben. 

Aradi Aranka, színésznő, sz. 1884. á.pr. 
Aradon. Atyja Ássael Jakab, aradi gyá
ros. Az 1900. utáni évek egyik legkivá
lóbb szubrettprimadonnája, aki 1901. ápr. 
1-én léipett fel először Kecskeméten, Kö-
vessy Albert színtársulatánál. Pályája 
egyre felfelé ívelŐ irányt mutat. A vidéki 
legnagyobb színházak legkeresettebb és leg
jobban fizetett színésznője lett. Kecskemét, 
Kassa, Nagyvárad, Kolozsvár, Szabadka, 
Miskolc, Arad közönsége meleg szeretettel 
ünnepelte m vallotta kedvencének. Nagy, 
sikerének titka, hogy disztingviált, finom 
játékmodora szép csengésű, kulturált ének
hanggal társult, mely miég operai szere
pek eléneklésére is képesítette. Kiválóbb 
alakításai: ÁUzia (Baba), Kuszü-na (Er-
désdeány), Bőb herceg, János vitéz; a. 
Víg özvegy Glavari Jlannáját egy sza
badkai idényben 30-szor játszotta és ezen 
alakítása a szabadkai színészet történeté
nek legragyogóbb lapjain foglal helyet. 
Igazigatói: Komjáthy J,ános, Somogyi Ká
roly, dr. Farkas Ferenc, dr. Janovios JenŐ, 
Szabó Ferene és Palágyi Lajos. Bár több
ször lett volna alkalmia a fővárosba szer
ződni, igaz színészi hivatását követve, hű 
maradt a vidéki színpadokhoz. 1911-b'en 
férjhez ment Stella Gyulához, az Országos 
Szinészegyesület einökáhez és ekkor sike
reinek zenitbjén visszavonult a színpadtól 
s azóta csak a Rádió műsorán szerepel. 

(Farkas Ferenc dr.) 

Aradi Emília, színésznő, Aradi Gerő 
(L. 0.) színigazgató fogadott leánya, sz. 
1864-ben. Szegeden, atyja társulatánál, 
Liikáesy Sándor Ágnes asszony e. nép
színművében lépett fel először. 1885. máj. 
4-ón férjhez ment dr. Egri Béla pécsi 
ügyvédhez és visszavonult a színészettől. 

Aradi Gerö, színigazgató, sz. 1829-ben, 
Csépen (Jásznagykunszolnokm.), megh. 
1892. aug. 25-én, Marülavölgyhm, elte
mették Oravioán. Iskoláit Szolnokon, Ara-
don és Pesten végezte. 1858. nov. 6-án 
kezdte a színészkedést, Lángh Boldizsár 
debreceni társulatánál. Nyolc évi vidéki 
színészkedés után igazgató lett Dunaföld-
vároih 1864-ben és csakhamar a legjobb 
hírű vidéki színigazgatók közé emelkedett. 
1868. őszén Szeged hívja meg igazgató
nak, ahova IMiskolcról ment. 1870-b6a 
(húsvétkor) a budai német színtársulattól 
átveszi a Várszínházat, ugyanez év nya
rán pedig a Budai Színkörben folytatja 
előadásait. 1871-től 1888-ig Szegeden és 
Szabadkán működött, majd Aradra ment 
Mosonyi Károly helyére. Első neje: Bainr 
mlle EmÜia, színésznő, sz. 1864. márc. 
5-én. 1880. okt. 1-én lett színésznő. Má
sodik neje: Tarján hisSka énekesnő, megh. 
1915. jún. 19-én, Erzsébetfalván. •' 

Aradi Géza, színész és színigazgató (A. 
Gerö fia). Atyja halála után átvette tőle 
az igazgatást. 1900. bankhivatalnok volt 
Pécsett és ekkor megnősült, feleségül vette 
Nagy Vilma színésznőt, aki a vidék is
mert komikája volt. (Neje sz. 1864., megh. 
1926. márc. 31. Budapesten. 30 évi mű
ködés után, 1913. jún. 1. nyugalomba 
vonult.) 

Aradi Gizella, (Farkas Mihályné), szí-
nésznio, sz. 1880. szept. 10-én, Aradon. 
Színpadra lépett 1910. dec. 6, Nyugdíjba 
ment 1926. márc. 1. 

Aradi Szabó István, költő. A »Fény-
imádók« c. 4 felv. drámáját a Várszin-
héz mutatta be 1922. jan. 12. 

Aradi Káíiaán, színész, sz. 1860-ban, 
Aradon. Színipályára lépett 1884. máj. 
havában. Neje: Marenídáss Adél,színésznő 
sz. 1859-ben, Vandlanton (Svájc). Szín
padra lépett 1891. okt. havában, Bárdi 
Lajosnál. 
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Aradi jMargit Aracli színészet 

Aradi Margit, színésznő, sz. 1889. aug. 
28-án, Budapesten. Színipályára lépett 
1907-ben. 

Aradi Sándor, színész, sz. 1843., megli. 
1891. szept. 3. 1863. jún. 5-én kezdte 
pályáját Szigeti Imre társulatánál. Igaz
gatói voltak: Bogyó Alajos, Jakab La
jos, Völgyi György, Domhay Mihály, Za-
jonghy Elemér, FáUm László stb. 1890. 
febr. 3-án jubüált Nyitrán a Sátán leánya 
0. vj.-ban, pályája 27 éves fordulója alkal
mával. — Neje: Orosz Kata, színésznő, 
sz. 1860-ban, DimaszerdaJíelyen. Balogh 
Gryörgj-nél lépett fel elsőízben, 1877. nov. 
havában. 1896. jan. 1. vonult nyugalomba. 

Aradi színészet. A vidéki színészetnek 
kulturális szempontból is egyik számot
tevő középpontja volt az aradi. Tartal
mas és érdekes színházi és színészet! múltja 
van a városnak. 1818-han tart először 
színielőadást Sándorffy József dr. nagy
váradi színtársulata. Két évvel később 
Wándza Mihály jár itt, 1818. jún. 16-áu 
pedig KUényi Dávid igazgató vezetésével 
megy le egy kis színész-csapat, Pestről. 
Az Első Mátyás Mrály választása c. szín
művet mutatták be az első előadáson, 
amelyről a '»Hazai tudásitásoM akkor így 
í r : -íiNémet, rác, örmény, román, előkelők, 
választottabhcűc, a logékat kétszeresen fi
zetve a magyarokkal látszottak az adako
zásban büszkén vetélkedni. Örömkönnyek 
lobogtak a mágnásaink, főuraink, neme
seink szemében, miépn a temérdek soka
ságot a Játszószinben és díszes magyar 
ruházatot áldott arany honnyi nyelvet a 
Játszók paáolattján hangzani elfogódva 
szivekben, látták, hallották és igen is ér-
zetíek.« Az előadásokat a Simonyi uccábán 
tartották; 1820-ban új színház nyílik meg 
német színészekkel. A világosságot gyer
tyafény szolgáltatta és szabad volt dohá
nyozni. Ezt a színházat kapja meg ez-
időtájt líilényi Dávid, úg}dehet azért, 
mert a társulatnak Déryné volt a főerős-
sége. 1826-ban Horváth Józseí az igazgató 
itt, de egy év múlva isntót Kíl&nyit hív
ják meg, aki akkor különösképen kitüüő 
társulattal rendelkezik. 1832- nyarán a 

.kassai dal- és színjátszó társaság kap itt 
hajlékot. 1838. jiű. havában a színház 
művészi színvonalának emelése céljából 

szépművészeti bizottságot szerveztek és 
színházi alapot létesítettek. Ekkor Berga 
Celesztin lesz az igazgató, akinek részben si
kerül, a német színészet mellett, a magyar 
színészetet is megkedveltetni a közönség
gel. 1844-ben Latabár Endre társasága ke
resi fel a várost, ugyanebben az évben ala
kul meg az első műkedvelő-társulat is. Ez
után Szerdahelyi József, majd ismét IÍi-
lényi Dávid igazgató nevével találkozunk. 
1843-han nyári színkört építenek a város
ban; előbb németek, majd magyarok ját
szanak itt, Szerdahelyi József és Kavi 
Mihály társasigazgatók. 1846-ban Veszter 
Sándor, majd Szei'dahelyi társulatának 15 
tagja tart itt előadásokat, aküíet Komá-
romy Samu és Mátray István színigazga
tók váltanak fel. Nemsokára ismét liilényi 
Dávid és Csahay, később pedig Körössy 
Fereno és Gócs Ede társulatát találjuk a 
városban. 1847-ben ismét társigazgatók 
kapják meg a színházat, Szöllőssy-Szabó 
Lajos és Yégsey Sándor. lS48-ban ismét 
G^ócs Ede áll a színház élén, azután Fe-
leky Miklós, 1849-ben BhUippovits Ist
ván, aldt 18ü0-ben Szabó József követ. 
Ez utóbbi kap engedélyt a következő év
ben is, 1853-ban Havi Mihályt veszi 
maga meUé társigazgatónak és ők 1859-ig 
fákiyahordozói a nemzeti színészet ügyé
nek. Őket rövid ideig Budai József váltja 
fel az igazgatásban. 1861—64-ig Szabó és 
BhUippovits állanak a színház élén, aki
ket Szilágyi Béla követ egy évre, maj^ 
az 1865—66-os szezont Huhay Gusztáv 
játssza végig. 1866. okt. havától 1873. vi
rágvasárnapig Bollinusz János híres tár
sulata működött a nagymultú színházi vá
rosban. — 186S-ban báró BánMdy Béla 
ntozgalrrmt indít egy I Í / színház építése 
ügyében. 1872. aug. 3-án a város At^l 
Péter polgármester indítványára a szín
házépítésre a Földhitelintézetnél kölcsönt 
vett fel, 1874. szept- öl-én felavatták a 
Skalnitzky építész által emelt ú̂j szín
házat. A színház 90 ezer forintba került. 
(A színház hossza 35 láb, szélessége 36 
láb; 3 emelete, 25 páholya, 276 földszinti, 
72 emeleti zártszéke és 110 karzati ülése 
volt.) Az ünnepi megnyitón a Hunyadi 
Lászíó-nyitónj, Szász Károly prológusa 
(szavalta: Prielle Cornélia) és a Hymnus 
eléneklése (aradi dalárda) után A mátrai 
vadászat c eredeti 3 felv. vj. került színre. • 
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Aradi színészet Arad 

A prológus szövege ez volt: 

Először szólalnak meg itt e lakban 
A játszi múzsák, ihletők szerént 
Éo-ből leszállva, esaményült alakban, 
A " képzelet szép tüneményeként. 
Lehozva mind', mi bennök balbatatlan, 
Széthintve a varázsos égi fényt, 
S betöltve azzal font s alant e helyt: , 
Mit buzgóságtok templommá emelt. 

It t jő eló'l, setétlő gyászmezében 
Komoly léptekkel a Tragédia. 
Dúlt arca halvány, véres tőr kezében, 
És szenvedélytől szaggatott szava. 
A bűn s erény, a dicsőség, s a szégyen. 
Az elbukott nagysá.g diadala; 
Szívrendítő és kiengesztelő 
Játékba tűnik alakján elő. 

Nyomán a Vígjáték múzsája lép fel, 
Szétbont-\'a tündér-fátylát játszian, 
Tükrébe fogja, — ferdeség és tévely 
Az életben s idlágban ami van. 
Majd könnyű ostort suhogtat kezével, 
S megérezzük súlyát mindannyian, 
Mert gyöngeség nélkül ki volna i t t? 
Nevetve sújt s nevettetve javít. 

És kettejök közül ím' játszi körbe', 
Vig táncot lejt a tündérek kara. 
Dal, zene ringat ábrándos gyönyörbe, 
Bút s .gondot ölve édes mámora. 
A festészet szemetek' ejti tőrbe 
S légA^áxakat rak lenge sátora. 
Kezet minden művészet arra fog: 
Hogy édes ámulatba ringjatok. 

De ha! ki lép elő komoly fenségben, 
S irányt a többi játékának ad ? 
A lelJíesülés lángja eg szemében, 
Pajzsán egy ősi szent cimert mutat, 
Ajkán a szó zendülve égi szépen, 
Velőket oszlat, míg szívekbe h a t . . , 
Ismeritek: — nem idegen jő — 
A Nemzetiség szent nemtője ő. 

I t t vannak írni a viárva-várt vendégek, 
Nekik _ rakatok e ház boltjait, 
S tái-simmal én szerényen félre lépek, 
Mert érezzük: istenek jámak i t t ! 
De nem! — nekünk kell tolmácsolni néktek 
Ez ég-î  lények ihlett hangjai t . . . 
Oh. vajha gyönge hangunk nyerje meg 
tíziVHtuket e hely tündéi-inek! 

A 77iegnyiión a Jcirák/ is -megjelent. Az 
első két előadáson 4327 forint volt a be
vétel. 1874—75-iki szezonban Aradi G-erő 
az igazgató, 1875—76-iki évben Bogyó 
Alajos és Mánéoky Béla (ez utóhM tár
sas alapon); őket követi a következő év
ben Sztupa Andor, lS77-bén jmegalakul 
a színügy gyámolító egyesület. — Ugyanez 
évben Mcmsberger Mosonyi Káxoly az igaz
gató és ő vezeti a színházat 1883-ig. Ez 
év február IS-án, délután; tűz ütött ki 
a színházban. A színház kára 300.000 
frtra rúgott. Az esti előadásra a Stom'fai-
csaláS volt kitűzve. A színház, összes be
rendezésével, 172.000 frtra volt bizto
sítva. 1883. márc. 14-én ,új színház fbl-
építését határozták el, előleges költségül 
Í50.000 forint volt megállapítva. ISöé. 
febr. 15-én fogott hozzá a színUázé'pítő-
bizottság a 'jelépités munkájához és ez év 
máj. 30-án megindult az építkezés. Más
nap Mansbe7-ger Károly a nyári színkört 
nyitotta meg. 1885. okt- 1-én mtegnyílt 
az új színház. Építette: Hahnai Andor, 
aradi építész; költsége; 170.000 frt, a. 
festményeket Gyöngyösi Rezső aradi festő 
készítette, a szobrászmunkákat pedig Máhr 
Lajos aradi szobrász. Férlőképessége: 1200 
né^'. A földszinten 200 ülőhely van 
és 10 páholy, az I. emeleten 16 páholy, 
a I I . emeleten 14 páholy, a két emeleten 
150 ülőhely, a III. . emeleten 2 páholy 
és 150 ülőhely, a (karzaton 400 ülőhely. 
Az első igazgató; Ki'ecsán/ifi ígnác volt; 
a megnyitó előadás műsora: 1. Cs",ky Ger
gely prológusa, 2. Csikós I. felv. változása, 
3. BálMrálynö, 4. KoldusdiSc X. felv. \"ál~ 
tozása. A következő szezon igazgatója Kre-
esányí Ignác, 1888-ig, azután újra Mans-
herger kap koncessziót. Öt követi: Lesz-
kay András; 1902-ben Zilaliy G-yula, YQ-
gvl Szenárcy Mihály. Újabban Uóna Dezső 
és ismét Szendrey Áíiháiy. — Aradon el
hunyt színészek: Spányi Lenke, JSÍyilasi 
Mátyás, Yárai Mariska, Zöléy Mildée, 
Kidinyi Márton, Fóriss István stb. 1924. 
márc. o~én éjjel a színház színpadja és 
zsinórpadlása leégett. 

Arad városa 1836. nov. havában a Nem
zeti Színháznak 250 frtot adott, 1890. 
febr. havában pedig 500 frttal_ járult^ az 
Országos Színészegyesület palotájának cní-
téséhez. 
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Aradi Vilma Aranyhattyu 

Aradi Vilma, színésznő, sz. 1878. aug. 
7-én, Aradszentmártonhan. Színpadra lé
pett 189r-ben, Leszkay Andrásnál. 

Arandó és Sliraiida, az elmúlt század 
első évtizedéből nyomtatásban is ránkma
radt kisszámú színművek egjóke. Szerzője 
EŐry Szabó Gábor, egj Sifegy-verre-'keltt 
fő^Eadnagyii, ki 1810. elejéről keltezi az 
előszót, de mint maga írja: yigyenge te-
Jietségének eme első zsengéje már lS07-hen 
késs volt«. — A mű alcíme: A szeren-
csétleTiséget követi a szerencse. Víg-játék 
Három felvonásokban. Veszprémben nj'o-
mattatott Számmer Klára priv. könyv
nyomtatóné betűivel, 1810. 

»Ai'anjuezi (ejtsd áránhuezi) szép na-
pok.« Szállóigévé lett idézet Schiller: »Don 
Cai'los« c. szművéből: Die schönen Tagé 
von Áranjuez sind nun zu Enáe«. (I. felv. 
I. jel.) 

Aranka György (zágoni), író, az er
délyi királyi tábla ülnöke; sz. 1737. szept. 
15. Székmezövárosban, megh. 1817. márc. 
I I . Marosvásárhelyen. 1766-ban Bécsbe 
utazott, Mária Terézia királynőnél Iriliall-
gatáson volt és nyugalmasabb tiszti állást 
kért az eddiginél. Székely Dávid ítélőmes-
ter mellett volt igtató. Ekkor az erdélyi 
királyi táblához számfölötti ülnökül nevez
ték ki, majd Marosvásárlielyen bíró lett. 
Az 1791-ild erdélyi országgyűlésen ő ala
pította meg az Erdélyi Nyelvnvívelő Tár
saságot. Franciából lefordította Fenouil-
lat Falhair 5 felv. színjátékát, az üj-
méái gonosztevő, a fiúi szeretetnek jeles 
példája c.-t (1791-ben), amelyet 1785-ben 
báró Wesselényi Zsuzsanna is átültetette 
magyarra Gályarab címmel. Mindkét for
dításban bemutattatott Pesten, 1793. jan. 
25-én. I • ; i i I 

Aranyember.Bráma 5 felv.,írta: Jókai 
Mór (hasonló c. regényéből). Első elő
adása 1884. dec. 3. volt a Nemzeti Szín
házban, ezzel a szereposztással: T^eréza,: Já
szai, Tímár Mihály: Nagy Imre, Noémi: 
P. M\árkus Emiíia, Brazovics; Szigeti 
József, Zsófia: SzatHmS-yné, Kadisa: Kö
rösmezei, Athália: Helvei/ Laura, Krísz-
tyán Tódor: Néday Eerenc és Tiinea: F.m/ 
Szeréna. 50-ik előadása: 1890. máj. 18. 

100-ik előadása; 1903. febr. 19. 150-ik 
előadása: 1912. jan. lo. volt. Új betanu
lással: 1915. dec. 21.—1925. szept. haváig 
— négj évtizeden keresztül — 213 elő
adást ért meg. 1925. szept. 11-én ismét 
új betanulással, új rendezéssel került színre. 
Teréza Jászai Mari volt ekkor is. Kiss 
Ferenc játszotta Timár Mihályt; a többi 
szereplők: Brazovics: Rózsahegyi Kálmán, 
Krisztyán Tódor: Uray Tivadar, AliCsor-
badzsi: Bartos Gyula, Kadisa: Ábonyi 
Géza, Fabula: Pataki József, Csajkás 
tiszt: Pethes Sándor, Timea: Ághy Erzsi, 
Noémi: Somogyi Erzsi, Athália: Környei 
Paula, Zsófia: Iványi Irén. Felújították 
ismét 1926. jún. 5-én is, eídvor új szerep
lők voltak: Rózsahegyi Marica és Leho-
tay Árpád. — Vidéki színpadokon sor
rendben ezeken a helyeken kei-ült bemu
tatóra: Győrben 1885. jan. 3-án volt elsŐ 
előadása, a címszerepben Fenyvesi Emil
lel, Noémi; Arday Ida, Timea: Uéthy 
Fanny, Teréza: Breznayné, Athália: Tö-
röJmé, Krisztyán: Hevesi. — Szegeden: 
1885. jan. 9-én. Timár: Somló, Athália: 
Runyaéy Margit, Timea: Hiibay Aranka, 
Noémi: Ditróiné, Teréza: Lászyné, Bra
zovics : Szathmáry, Krisztyán: Kidinyi. — 
Szatmárott: 1885. jan. 17-én. Krisztyán: 
Csiszár Kálmán, Timár: Geröffy Andor 
Noémi: Szabó Ilka. — Kolozsvárt: jan. 
31-én, először. Noémi: Gerö Lina, Timea: 
Nagy Ibolyka, Athália: Medgyaszay Eve
lin, Timár: F. Kovács Gyula, Krisztyán: 
Nadányí. — Pécsett ugyanezen hónapban. 
Aranyember: Somogyi^ Teréza: Somo
gy iné, Noémi; Aradéi Emüia, T;mea: Bod
rogi Lina, Krisztyán: Gyöngyi Izsó. 
Brazovics: Ferenczi, Trikálisz: Dálnolúi. 
Ugyanez év február bávában Kassán és 
Székesfehérvárott: (itt Timár: Miklósi, 
Noémi: Dombayné, Ki-isztyán: Dombay, 
Kadisa: Egri). — Eperjesen ugyanez év 
húsvétvasárnapján; Nagyváradon július 
14:-én; Tatán szintén július havában; 
Kecskeméten októberben adták. — An
golra Ágnes Kennard fordította le 1888-
ban. — Bécsben 1885. febr. 28. (An der 
Wien), Prágában 1885. jún. 6-án, Sara-
jevoban 1885. dec. havában került színre. 
Szerb nyelvre lefordította Gyorgyics Mita. 

Aranyhat tyu . Régi vendéglő volt 
Pesten a Fekete Sas uccában, ahol 1828-
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Aranyhegyi József Arany János 

han magyar színeszek rövid ideig elő
adásokat tartottak. 

AranjliegyiJózsef,színész. (Lásd: Fü
redi József.) 

Arany Ida, színésznő, sz. 1905. jún. 
17. Budapesten. Színipályára lépett 1927. 

Arany János, költő, sz. 1817. mái-c. 2. 
JSiagyszalontán (Bihar m.), megh. 1S82. 
okt. 22. Budapesten. Debrecenben gyak
ran eljár a színházba. Ifjú lelkét any-
nyira megszállja az ihlet, hogy ő is el
határozza: színésszé lesz. Á fiatal Arany, 
tanárainak büszkesége, az eminens tanuló, 
nem tudott megmaradni az iskola szűk 
falai között. Valami nagy, valami nem' 
mindennapi szeretett volna lenni. Festő, 
vagy szobrász. A képzőművészetek gya
korlati megismerésének lehetősége azonban 
akkor még nagyon messze esett Debrecen
től. Igj azután mai'adt a színészet, me
lyet legalább közvetlenül láthatott maga 
előtt és amely legnagyobb hatással is le
hetett képzelőerejére. 1836. febr.-ban el
hagyta a debreceni kollégiumot és beállt 
színésznek- Elhatározását, mint eg;ĵ enes 
becsületes lelkű ifjú, annak rendje és 
módja szerint bejelentette professzorainak. 
A tan:árok nem akadályozták meg a »&aí-
lépésH. Az öreg Sárváry professzor 
mégis adott egy jó tanácsot: azt ajánlotta 
a rajongó ifjúnak, tanulmányozza alapo
san Sh'akespearet. Aranyról Kaniarosan lei-
derült, Jiogp nincs színészi tehetsége. Csa-
lóSás volt számára a röPÍd színészi pálya
futás, amely alatt bizony inkább csak sta
tisztált és díszleteket festett a Hamlet ké
sőbbi zseniális fordítója. Első állomása 
Fá-ncsy Lajos és László József társulata 
volt. Már az elsŐ napokban oszladozni kez
dett az az ábrándkép, melyet Arany fantá
ziája a színészi éietiiől rajzolt. í íaga a 
színpad is megtépázta illúzióit: » . . . l^I^em 
oly szép, mint Mvül az élet. Erdő, t&-
rem, kulisszák, 'kwtmá'k. MmS léo, pa
pír, vászmi, 'kőtél — foná^.!« Bántotta, 
h o ^ csak ritkán juttatják szerephez és 
az is legfeljebb csak inasszerep. Ez időből 
való működéséről maradt fenn az a szín
lap, melyen Arany János neve is sze
repel. Telepig Gryörgy »^ hwatlan képíród 
c. vj~áhan játszotta az inas szerepét Deb

recenben. A szereplők között utolsó előtti 
helyén áll ez a sor; Márton, inas.. Arany. 
Később, hosszas kérésre mégis adtak neki 
nagyobb szerepeket is, 1836. mái-c. 3-án 
'Raupacli, akkoriban nagyon divatos Ör
dög Róbert-jeben eljátszotta a tanácsnok 
szerepét és sikere volt. Az igazígatója még 
a vállát is megveregette. De ez a sikeres 
debütálás csak átmeneti jelenség volt, túl-

Bebreceni ayomlslváay I?3(^b6l, Totmésiclesen a viios lipoErafláJa-
bcn kísiüli iclcmflHjD nagyobb formátumban, Júürei; lieiQlikeJ s biio"y 
már meelehrlüficn kopoit keretdiSBicl. A eiedés mindaniulle;i olsü-
rpniiű, contlos luunka volia maKn itlajében. A'siindarubban sioropjök 
tfiíl utol5Ó"lflitinL'i; látjuk az akkor mée oBuk tiicnkileno-űvca, denk-
lófc'itját a KEinésicl délibábos JBárcloiúrt öppea loveielt Arnay Jímoa 
nevtl. A kúslibüeni nany töltő keEürvCseu osoloijolt ektori clmaibs": 
DebrcceubSI fikcrülve, nóbunj' húnairi kosi.ilöa ulan mosaudorodott 
» koplalással vikliakoió korlielykcdíatöl, s hnianicul bolcj; síülejüez. 

nyomó részben mégis nagyon alantas sze
repet játszott a debreceni társulatnál, ahc^i-
nan kéthÓnapi működés után csalódottan 
meg is vált. Szerepei ezek voltak: 1836. 
máro. 3. Örd!pg Róbertben: a tanácsnok, 
máro. 5. a Szebeni erdőben: jelentéktelen 
szerepj Vobrosláu embereiben: katona, 
márc. 6. Argii- és Heléna: Favágó, márc. 
12. Schzoeizi család: egy falusi, márc. 13. 
Három, század: Inas, márc. 15. A szám
kivetett magyar: Inas, márc. 17. A0 agg
teleki barlang: Ármás, márc. 19. Átok: 
Egy paraszt, márc. 20. Halotti tor: Pista, 
a gróf inasa, márc. 22. A Mvatlan kép
író: Márton inasa stb; Elkeseredését nö
velte az is, hogy a Eáncsy-színtársulat 
ápr. 1-én feloszlott és Arany vándof-
hoitalkezében, nyomortíságos kószálás,kop-
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Arany János 

Más TcÖzhen igyekezett Máramwosszicifft 
felé, ahol a társaság egy töredéke ütötte 
fel a sátorfáját. Időközben rövid ideig 
Jíuhay Gusztáv tái-sulatánál működött 
Nagykárolyban, majd Szatmári, de itt 
sem találta meg azt, amit ambíciója ke
resett. Arany véleményét a vándorszíné-
szetről a Bolom hfék c. verses regényében 
örökítette _ meg. Alighanem személyes ta
pasztalataiból fakad mindaz, amit a köl
temény csavargó hőséről elmond. Míg Pe
tőfi nagyon gyakran dalolt a színészélet 
szomorú vidámságairól, addig Arany sze
mérmes tartózlíodása került mindent, ami 
színészéletére, vándorlásaira emlékeztetné. 
Máramarosszigeten színészi ábrándjaiból 
kijózanodva, Őszintén bevallotta magának, 
hogy »fl látott művészet nem isfeni«. és 
elkeseredésében megutálta a színészetet, 
y>mint boi'hwi a legyet«. Búcsúzásul egy 
ezüst húszast kapott az igazgatójától, ezen 
vette a ^váfidor eipót«, melyről sok-sok. év 
múlva oly gyönyörűen ír és éhezve, er
dőkben éjszalcázva, hét álló napig .gya
logolva vándorolt haza. Szalontára, ahol 
ősz atyját meg^'akultan, anyját bstegen 
találta-. A színház azonban nem maradt 
idegen nagy költőnk számára. A szín
lapok ólén gyakran díszeleg ma is Arany 
János halhatatlan neve, mint múforditóé. 
A János király, a Hamlet, Á szentivánéji 
álom magyar fordításai irodalomtörténeti 
és halhatatlan becsűek. Aristophanes foi--
dítása ugyan színpadra nem került, de 
mint írói mű a legjobb magyar műfor
dítások közé tartozik. 

Arany János, színműíró, »Kicserélt fe-
feleségíí c. 3 felv. operettjét 1912. aug. 
16-ián mutatta be SzenSrey Mihály tár
sulata Hűá}mezÖvásárheIyen. 

Arany J<5zsef, színész, sz. 1899. jún. 
23. Budapesten. Atyja A. Sánctor, táb
labíró, anyja Beregi Kornélia, (L.o.) a volt 
Népszínház; tagja. Előbb felsőipariskolai 
tanuló volt, majd három! évig a Zenemű
vészeti Főiskola növendéké. Innen a M. 
Kir. Operaházhoz, majd egy év múlva 
Sebestyén Gézához, utóbb az arad-temes
vári társulathoz szerződött. A^idor Zsig
mond igazgatása alatt került először Sze
gedre, majd egy évi fővárosi (Városi Szín
ház) működése után leszerződött a Sze-

Arányi Bella 

gedi Városi Színházhoz. Szereped: Me
fisztó (Fauszt), Brogni (Zsidónő), Ba-
silió (Szevillai borbély), Tomasso (Hegyek 
alján), Eamplois (Aida), Sparafucále (Ei-
goletto). i 

Arany Lászlö, költő és műfordító. A. 
János fia, sz. 1844. márc. 24-én, Nagy
szalonián, megh. 1898. aug. 1-én, Buda
pesten. A gimnáziumot Nagykőrösön vé
gezte, hol apja a kollégium tanára volt. 
A pesti eg^-etemen jogot hallgatott, a 
1866-bau ügyvéd lett. i l in t tisztviselő be
lépett a Mag;)'-ar Földliitelintézetbe, amely
nek ISSO-ban igazgatója leit. Már egész 
fiatalon verseket, bírálatokat, tanulmányo
kat írt apja lapjába, a KoszoniAio.. Ir t 
a Festi Napló~h& és később a Budapesti 
Szemlé-he. Lefordította Shakespeare-nek 
és Moliére-nek több színművét és nagy 
buzgósággal gyűjtötte a magyar népmesé
ket, amelyekből később Gyulai Pól-lal 
(1. 0.) együtt három kötetnyit a Magyar 
Népköltési Gyüjteynény (1872., 1873., 
1883.) tett közzé. Mikor a Kisfaludy Tár
saság tagjává választotta, székfoglaló ér
tekezését is magyar népmeséinkről tartotta. 
Elfnlda c. költői elbeszélésével első nagy 
sikerét aratta. Ezt és DéUdábok hőse c. 
verses regényét, a Eisfalvdy Té'saság 
megjutalmazta. Ez a verses regény A. leg
nevezetesebb alkotása. A Uúnok harca c. 
nagyobb' költeményét Kaulbach-nak, a hí
res német festőnek, ugyanilyen c. műve 
inspirálta. Drámai műfordításai: A két 
veronai ifjú (1865.), Tévedések játéka 
(1866.), Sok hűhó semmiért (1871. Sha
kespeare), A tudós nők (1869. Moliere). 

Arany Mílry, karénekesnő, sz. 1896. Bu
dapesten. Színpadra lépett 1922. szept. 1. 

Arany Olga, színésznő, sz. 1889. febr. 
19-én, Budapesten. Színpadra lépett 1910. 
jtil. havában. 

Arany Tilla, énekesnő, sz. 1898. ápr. 
24. Budapesten. Színipályára lépett 1921. 

Arány i Bella, színésznő. Hosszabb ideig 
tagja volt a NépszinUáznak, de 1890-ben 
vidékre szerződött dtámai színészaiŐnek. 
JNÍűködÖtt Kolozsvárt és Aradon. Szerepei 
voltak: Morin bárónő (Suhanc), Pee-Boo 
(Mikádó), Adél (Szitakötő), Ltíjza (In-
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Arányi DG7SŐ Aranyosi Gizella 

gyenélok) stb. 1894. márciusban kait meg 
Cinliotán. 

Arányi Dezső, színész, író, sz. 1854. 
ápr. 18-án, ^ emesmiliticsen (Bácsbod-
rogm.), megh. 1918. jún. 28-án, 8zol-
•nokon. Iskoláit Baján végezte. 1871-ben 
ikezdte pályáját Szegeden, Mansherger 
(Moson;v-i) ' Károly társulatánál. Kitűnő 
nevű ^ddéki színész volt, amikor 1884. 
márc. 3-án, ^nint a péesi s^nház tagja, 
venüégszerepeU a Népssinházban (Tótle
ány: Misó), szerződésre azonban nem ke
rült sor, mert a pécsiek őt választották 
igazgatóul. Első igazgatói vállalkozása 
rosszul ütött ki, mert olyan nagy társu
latot szervezett, hogy 6 hónap múlva meg-
htikott és ekkor riS'^zavDmdf a színészettől 
és Bártfán rendŐrtiszh'iselő lett (1886.). 
Irodalommal is foglalkozott, lefordította: 
Branál J . siíilyűuok a mai toük?« €.életk&-
pét (zen. Bzerz. 0 . F . Beríj). Könyvet írt 
a színészatről -yFestt'tt világa címmel. Bu
dapest, 1884. A Színházi Évköni/v-et szer
kesztette Miiíícoh-zi Henrikkel, Kecskemét, 
1883. Sokat fáradüzütt a bártfai szín
ház megépítése érdekében. Elsí) neje: Mis-
liőlczi (Nikolai) Karolín, színésznő, sz. 
1847-ben, megh. 1917. okt. fí-án, Bereg
szászon. Színpadra lépett 1866-ban, Láng 
Boldizsíímál, nyugdíjaztatott 1898. jan. 
1-én. A'e/e- Oy<">rp (Knerli) Vilma, sz. 
lS57-ben, Tasnódon. A tanítónői pályá
ról ment át színésznőnek, de rövid ideig 
tartó színpadi szereplés után visszavonult. 

Arányi Dezső, operaénekos, sz. 1859. 
évi augusztus hó 18-án, Szahnw-t, megh. 
1923. évi június lió 21-^'n, Pesterzsébe
ten. Bécsben végzett tanulmánya,i után' 
1890-ben lépett fel először Brünnben, az
után Berlinben is szerepelt. 1893. ápr. 
4-én mutatkozott be, mint szerződött tag 
a M. Kir. OparaJiáz közönségének. Hat 
évet töltött itt, azután k-isszament Berlinbe, 
de 1904-ben ismét az Operaház tagjai kö
zött találjuk. Egyike volt a legnagj'obb 
műsorral rendelkező tenoristáknak, aki kü
lönösen a lírai szerepkört látta el hihetet
len szorgalommal, buzgósággal és megbíz
ha tó ság^ . Főbb szerepei voltak: Barin
kai, Sandro (Cremonai), Faust, Plorestan, 
Hoffmami, Hunyadi László, Gerald (Lak-
.mé), Des Grieux, Meister Vilmos, Kemo, 

Turridu, Eigoletto-hereeg, Eoland mester, 
Almaviva (Senllai), Germond (Traviata), 
Pamino (Varázsfuvola) stb. 1913. szept. 
1-tól tagja volt a Népoperának is. 1918. 
szept. havától az Országos Színészegyesü
let színésziskolájában tanított éneket. — 
Neje: Lange Bmiiia, operaénekesnő, aki
nek Németországban, Olaszországban és 
Oroszországban voltak nagy sikerei. 1891-
ben ment nőül A.-hoz. 1908. febr. 1-én 
lialt meg Grossginain-ha.a. (Vidor Dezső) 

Arányi Izabella, színésznő, sz. 1867-
ben, Pesten. Színipályára lépett 1885. nov. 
1-én a Népszínháznál. 

Arányi Mária, színésznő, sz. 1899. máre. 
23. Gyulán. Színpadra lépett 1922. júl. 1. 

Aranykéz-korcsma, Pesten a líégi Posta-
ucca 9. sz. alatti helyiség volt, ahol szí
vesen ^gyűltek egyb'e a híres úttörő színé
szek, többek közt Déryné is, meg Katona 
József. I t t agitált Kultsár István a ÍTZÖ-
gyar theátrum mellett. Sziórakozást talált 
itt a »magyar színjádzó társaságcí is 1815-
ben, amelynek tagjai itt rekedtek és a 
közöttük levő XJdvathelyi Miklóson (a ké
sőbbi Nemzeti Színházi tag") úgy segített a 
véletlen, hogy épen akkor, mikor itt bús
lakodott, bevetődött a vendéglőbe Karács 
Ferenc, jónevű rézmetsző (Karács Teréz 
írónő bátyja) és 60 forinttal megajándé-
Icozta öt, hogy a társulat elutazhassék. 

Aranylakodaloni(1848—1898.). Látvá
nyos alkalmi játék 3 képben, írtaik: Beöthy 
László és Rákosi Viktor. Zen. összeállí
totta: Felcete József. Első előadása: 1896. 
iTíérc. 12-én volt a Magyar Színházban. 
Főszereplők voltak: Koltai Jenő: Molnár 
László, Krausz bácsi: Sziklai Cornól, Lu-
bomirszky: Füredi Béla, Koltainé: Tlety-
tyei Aranka, Mikulák: Boross Endre, Ma
riska: L. KonmroTm Mariska. őO-iíé elő
adása: máj. 23-án, lOO^iíc előadása 1899. 
márc. 25-én volt. A 97 előadás jövedelme: 
7Ö.485 frt. 82 li^ajcárt tett U- Hosszú 
ideig az A. volt a március 15-i ünnepi 
előadások műsordárabja. Krecsányi Ignác 
Budavár bevételének emlékünnepén, máj. 
27-én is játszotta. 

Aranyosi Gizella, színésznő, sz. 1890. 
máj. 14. Ternován, megh. 1928. aug. 23. 
Szilágy Somlyón. Színpadra lepett 1912. nov. 
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Aranyosi Helén Arcfestés 

Aranyosi Helén, színésznő, sz. 1891. 
febr. 14. Temes\'árt. Színpadra lépett 1914. 
máj. 

Aranyosi J anka , színésznő, az. 1878-ban, 
Budapesten. Rákosi Szidi színésziskoláját 
látogatta, 1897-ben a Magyar Színház, 
két év után a győri színház tagja lett. Ez
után neve letűnt a színlapokról. 

Aranyosi József, színész, sz. 18-12-ben, 
Gyulán. Megh. 1918. á.pr. 26-án, Buda
pesten. 1869-ben lett színész. 

Aranyosi Mariska, színésznő, sz. 1887. 
okt. 2. Buttyinban. Színpadra lépett 1911. 
jún. 

Aranyosi Sarolta, a Nemzeti Színház 
karónekesnöje, színpadra lépett 1870-bén'. 

Aranyossy Anna, színésznő, sz. 1891. 
márc. 19-én, Nyírbátorban. Színpadra lé
pett 1907-ben. (Várkonyi Mihály felesége.) 

Aranyossy Gyula, (aranyosi) színigaz
gató, sz. 1845. febr. 28-án, Béhésgyulán, 
megh. 1906. nov. 21-én, Budapesten. 
1864. febr. 22-én lépett feí először Két-
szery Józsefnél. A 70-es évekhen a Nem
zeti Színházban vendégszerepelt. 1874. okt. 
l-én színigazgató lett és mint (ilyen 1896-ig 
működött. Első neje: Mán Jolán, szí
nésznő, színpadra lépett 1867. aug. 28. 
Második neje: Zomdoni Árvái GozeUa, éne
kesnő, sz. 1856-ban, Marosvásm-hélyen, 
1872-ben lett színés2mŐ Kiárolyii Lajosnál. 
1917. júl. l-én nyugalomba vonult. 

Aranyosmaróton az első színielőadás 
a legrégibb feljegyzések ezerint — 182S. 
febr. 15-én volt. »Aranyos Maréthon meg
jelent és játszott két magános magyar 
sHnésztársaság is tapasztalta -a' nermeti 

' nyelv 'mellett buzgó hazafiúság' d]üerét<^. 
(Magyar Kurír, 1828—112. oldal.) 

Aranyváry Emília, táncosnő. Párizsban 
tanult, ott lépett föl először. lS48-han a 
Nemzeti Színháznál működött. 1854. máj. 
4-én és jun. 27-én ismét fellépett, már 
mint a párizsi Thedtre Lirique tagja, — 
majd ugyanez év szept. havában Bécsben is 
vendégszerepel a y>Vwletta« c. balletten. 
1858-ban Londonban találjuk. 1859-ben 
újra a Nemzeti Színház tagja. Egy év 
múlva Szegedre szei'ződik; márc. 10-én 

Kolozsvárott működik, ápr. havában Lon
donban a Her Majesty's Theatre-hen, jun. 
havában Bukarestben ^s fellépett. 1867-ben 
Piuméban működött. Legjobb szerepe a 
Porticii néma volt. — A Divatcsarnok 
igj jellemzi művészetét: » ^ fo}*mák egy
szerű kerekdeésége, az alakzatok kell&mes 
kifejezése, a fejlpdo szenvedély nyilatko
zatai szép jövőt biztosítanak^. — 1858. 
január 12. — 32. oldal.) 

Arany virág. Operett 3 felv. Irta: Mar
tos Ferenc és Huszka JenŐ. Ezzel nyílt 
meg a (Király Színház Beöthy László igaz
gatása alatt 1903. november 6-án. — (V. 
ö. Király Színház.) 

Arböcz. Molnár László színész írói ál-
.neve. ; 

Arcfesték. A színpadi arcfesték ártal
matlan szer. Régebben a Findeisen/újah-
ban a L&ichtier~íéÍG készítményt használ
ják. Ismert arcfestékek: alapszín, más
képen : testszín (világos és sötét), fehér, 
barna, fekete, szürke, piros (szalon és pa
raszt), élénk piros (ajkfestéshez). A nők 
még ezenkívül kézfehórítőt is használnak. 

Arcfestés. A magyar színészet kezde
tén is nagy gondot fordítottak a színé
szek az arcfestésre. A kez;d!ő szíínész le
ült idősebb' kollégája asztala elé és ott 
kapta az első útmutatásokat az arcfes
tés művészetéről. AJS arcfest^ is termé
szetesen a színházi kultúra technikai fej
lődésével haladt és mja niiáír rei^etegji ügyes
kedését találták fel annakf, hogy hogyan le
het az arcot a festéssel, a^ alakítandó fi
gura legtökéletesebh formájára átfesteni. 
Természetes, hogy ma máiT, amikor a2 arc
festés technikája kiment az uocára is 
és a nők nemcsak a színpadon használ
ják, csak kevés olyan mesterkedése van 
a színészi arcfestésnek,' amelyet a közön
ség ne ismerne. A színpadon legfontosabb, 
hogy kevés festéket jól helyezzünk' el az 
arcon, a színpadi viláig'ításra és a néző
tér dimenzióira is figyelemimel kell len
nünk. Régi művészeink .közül az arcfes
tésben is kitűntek: Megyeri, id. Lendvay, 
Feleky, Tóth József, Égressy Gábor. A 
színésznők ma egészen miáaként festik' ma
gukat, mielőtt a rivalda elŐtt megjelen
nének, mint a régi világhan. A rrwdern 

— 65 — 



Arcjáték Arday Ida 

\íia^'.-:-^. 
színpadi arcfestés már valóságos művé
szet. A divatos színpadi arcfestéshez a 
francia és angol művésznők értenek leg
jobban, de nálunk járt ezaktekintélyek sze
rint a színpadi arcszépítést a magyar szí
nésznők tudják legjobban tökélet esi t*,-iii. A 
külföldi színésznők öz aiv sz''-[)ítt«énél a 
feltűnőséget kedvelik, a Bzenili'''jat például 
élénk zölddel festik. A mi művésznőink 
diszkrétebben kezelik a festéket. A leg
fontosabb a szembéjak festést.', mert ez ad 
jellegzetes és élénk arckiiejezést. Szőke 
nőknek világoskékre, barnáknak baniára, 
vagy szürkére keU festt-ni a sz*-mhéjat. 
Legügyesebb találmány a ííz-znipilhi meg-
bosszabbítása. A fekete ^ZL•mf̂ -̂tékot fel
olvasztják és a felolvadt anyaiinr ai>ró ke
fével vagy ecsettel tetszés szerinti liosz-
szuságban bozzárafi;asztják a sz--inpilIálioz. 
így aztán a leesukott szemnek nagy ha-
hatása van a színpadon. Naüvon eg;v'5ze-
rűen megy az is, ha f<^y művés:aiőnek, 
akinek egyáltaliin ninca pisze orra, fitos 
orrú nőt kell já.tszani. A ]íÍ5ze orr úgy 
készül, bogy az orr végét pirosra fest
jük. Az orron húzott hosszú, fehér vonal 
viszont merészebbé, hosszabbá és karakte
risztikusabbá teszi az orrot. (Ez az 
utóbbi festés inkább férfiaknak való.) 
Idősebb színésznők, hogv̂  fiatalabbnak tes-
senek, a szemhéj és szemöldök közt levő 
részt halványpírosra festik. Az arcot és 
szemet fiatalítja meg a szem sarkában el
helyezett kis píros festék. A nagy szájat 
egészen el lehet tüntetni. Az ajkakat test
színűre kell festeni és mikor ez megv^an, 
piroB szájfestékkel olyan metszésű és nagy
ságú íszájat caiuálbat magának a mű
vésznő, amÜyet akar. Az arcfestésnek ez 
a módja természetesen csak színpadra való. 
(V. ö.: Maszk.) 

Arcjáték. A művészi ábrázolásnak 
egyik igen fontos tén5"ezőjo az arcjáték, 
mely folytonossága az író sorok-közötti 
gondolatának. Kezdetben tükör elŐtt gya
korolja be az arcjátékot a színész, még a 
jól beidegzett és már rutinos színész is 
mielőtt a színpadra kilépne, a tükörben, 
nézi meg szerepének fontosabb arcjátékát, 
melynek régebbi kifejezése: »ortzavouás«, 
vagy »némajel«. — Az arcjátékra Egressy 
Ákos ezt mondja: »Hiába színlelünk ko
moly vagy víg bangulatot, ha arcunk 

vonásai az ellenkezőt mutatják s meg
hazudtolják a szerep Bzavait«. — (Lásd: 
Festett világ c, művében. Budapest, l9Ub.; 
(V. ö.: Mimilca.) 

E 
Arckifejezés. A színészek egyem arc

kifejezése gyakran dönti el a szerepkört, 
mert a szerepek megválasztásánál igen 
fontos, hogy a színész mér természetben 
is rendelkezzék azokkal a Irfilső vonásokkal, 
amelyeket az illető szerep megkíván. _ A 
színészeknél különösen fontos az arckife
jezés szerencsés adottsága. 

Arciibasev jMibály, orosz író, sz. 1878-
ban, Charkovban, megb. 1927. máre. 3-án, 
a varsái katonai kórházban. »Szcmi}i« 
című regényével az egész művelt világ ér
deklődését felkeltette. Erősen hatása alatt 
áll a Stirner és Bakunin liirdette anarchiz-
musnak, de amint az anarobizmus, épen 
ú<T A. se volt képes eloszlatni az orosz 
lélekben a nihilizmus sötét felhőjét. 
Xí^ látszik, Welmnger filozófiája is eleve
nen foglalkoztatta, legalább is erről tanús
kodnak nő-problémával foglalkozó drámái, 
amelyek közül a Féltékenység és a Szen
vedély Budapesten is színre 'került. A' 
Féltékenység a 'VígszinTiázban 1917. szept. 
19-én, a Szenvedély 1918. nov. 23-án, u. o. 

ArdaiMór, színész, sz. 1892. jan. 4. 
Budapesten, megh. 1918.'okt. 19. IIng\^árt. 
Színpadra lépett 1911. okt. 

Arday Attila, színész, sz. 1861-ben, Ta
tán, megb. 1902. máj. 13-án, Fiúméban. 
Szegedi Mihály társulatánál kezdte piályá-
ját, mint karénekes; jól ismerték nevét 
a vidéki színigazgatók. — Fivére: Ár
pád, sz. 1861-ben. Előbb joghallgató volt, 
majd' 6 is színészi piályára lépett, 1882. 
jún. 1-én, Mártonffy Pálnál. 

Arday Ida^ színésznő (az előbbiek test
vérhúga) sz. 1863-ban, Pesten, megh. 
1909. márc. 8^án, Debrecenben. 1877. okt. 
1-én lépett színpadra. Játszott Kassán 
{Jakab Lajos társulatánál), 1887-ben a 
TJíália szövetkezetnél, 1889^90-b'en Ta-
lentin Lajos igazgatása alatt, 1891-ben; 
Aradi Gerőnél, 1894-ben Tiszai Dezsőnél. 
1908. december 22-én jubilált. Szerepei: 
»Saptelicec< (Luigi), »Szép márkinŐK, 
»Lowoodi árva«, »Cifra nyomorúság« (Esz
ter), »Vasgyáros« (Claire), »Sötét pontíí 
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1 
Arday János Árkossy Vilmos 

(TjyMa), »Egy csepp méi-egK (Hertha), 
)>Utolsó szereleniK (Catharina), »A király 
házasodik« (Erzsébet), stí>. 

Arday János, népszínmüénekes. 1840-
ben súgó volt Kolozsvárott {KÜ&nyi Dá
vidnál) és Kolozsvárott működött 1842-beu 
is {Komléssy Ferencnél). 1845—1848. 
Győrött találjuk. 1846. jul. IS-án fellépett 
a Nemzeti Színházban, a >>SaÍnt Georges 
lovagi c. színjátékban, majd 1848. ápr. 
16-án is megjelenik ne^'e a Nemzeti Szín
ház színlapján, a. )>Csikós«-bo.n. Pesten a 
Kókus kórházban halt meg, nagy nyomor
ban, i lnnkája: Kolozsvári Magyar Játék-
színi Zsebkönyv (ErríŐdy Pállal). Kolozs
vár 1841. Játékszini Emlékkönyv. G-yőr, 
1845—1846. — Neje; Bervei Ida, szí
nésznő, sz. lS34-ben, Pesten. 1852. dec. 
3-án fellépett a 2^'emzeti Színházban, a 
Micbán családja c. drámában és »csínos 
külseje, tiszta csengésű hangja s érzelmes 
előadása által magára voná a líözönség fi-
gyelniét«. {Pesti Napló, 1852. dec. 12.) 
1853- febr. 2Ö-én újra fellép itt a Kal
már és tengerész-hen. Ekkor Gyulai Pál 
ezt írja róla: »J:ó színpadi alak, hangja 
erős és nem kellemetlen.« 1870. ápr. 6-án 
a Paul Jones-ha.n lép fel. 1879-ben Völgyi 
Györgynél, 1880-ban Temesváry Lajosnál, 
1884-ben Tóth Bélánál játszik. 

Ardó Erzsébet, színésznő, sz. 1894. aug. 
8. Budapesten. Színpadra lépett 1918. aug, 
hadában. 

Ardó Ilona, színésznő,. sz. 1889. aug. 
21-én, Budapesten. Színpadra lépett 1908-
ban. 

Aréna (latin) ^ küzdőtér, versenytér, 
színkör. Budapesten két színkör ismere
tes. A Rorváíh'Színkör, ma: p\Ő^'árosi 
Nyári Színház és a Városligeti Színkör, 
ma: Bnáo-pesti Színház. (L.. o.). Az aréí^-
szót a »Honművész<í szabad szm-nek, 
'Déryné pedig nyári színpad-nak nevezi. 
(Lásd: Naplója I I . kötete, 167. oldalán). 
Ismert kifejezés volt még rá a napsim-s,zó 
is. ();A' két fővárosban legnagyobb rész
véttel fogadják most a' hatalmas atléta és 
kötéltáncos Averino 's társasága mutatvá
nyait. A budai napszín (Aréna) min
dig a' fulladásig tömve Averino előadá-
eain.« — »Iíajzolatok«, 1838. L kötet, 27. 

szám). Ismert kifejezésként használták még 
a nemzeti s^í^ikör és mppaU színMáz^ 
szót. (»Eegélő«, 1843. 50. szám, jún. 22. 
1578. oldal). Mondták úgy is: földsmiti 
deszkázat. »Regélő Pesti Divatlap«, 1844. 
50. szám, 799. oldal. (V. ö. Színkör). 
(Lásd még: Toldy Géza: Varázsrontó. Bu
dapest, 1909. 341. oldal). 

Arezzoí GiiidQ, olasz hegedűművész, sz. 
Arezzohan (Olaszoi'szágban). Ö voltahang
jegyírás feltalálója. (V. Ö. Hangjegy.) 

Ária (olasz). Valamely dalnak a lengése, 
az énekelhető daUam, melynek befejezett 
formája van. Leginkább zenekari kísérettel 
ellátott magánénekdarabokat értünk alatta. 

AristophaneSj görög színműíró, sz. Kr. 
e. 450-ben, Athénben, megh. 385. körül, 
u. o. Nálunk játszott darabjai: A békák, 
A felhők. (Pord. Veres Ignác.) Nőitralom^ 
Előadták a Ihmaparti Színházban, 1920. 
jan:. 15-én. Összes műveit Arany János 
fordította magyarra. 

Aristoteles, a legnagyobb görög bölcsész, 
sz. 384. körül, Stof/em-ban, megh. 322-ben. 
Platónak 20 évig volt tanítványa, Nagy 
Sándornak nevelője. Híres »hárma8 -Q^J-
ségecí a következő: 1. A tragédiában a 
cselekménynek egymásután kell következ
nie^ ez a cselekmény egysége; 2. a színnek 
nem szabad változnia, ez a hely egysége; 
3. a cselekménynek egyfolytában kell le
folynia, ez az idő egysége. 

Árkai J a k a b . Az aradi színészet lel
kes barátja volt, 1863-tói sokat agitált az 
állandó aradi színészet megteremtéséért és 
a színház felépítéséért. 

A rke l Teréz, a prágai cseh színház éne
kesnője, 1886. okt. 9-én vendégezerepeit a 
1/. Kir. Operaházban, a Uugenották-h&n 
(Valentina), 1888. szept. 18-án újra fellé
pett a Merlin-heii (Viviana). 

,Ár]íOsy (Gruber) Károly, színész, szín
padra lépett 1872-bfen. 

Arkossy Vilmos, színész, sz, 1870. 
nmj. havában, Szatmári. Színipályára lé
pett 1886. nov. havában, Danc0 Lajos
nál. 1889—1890-ben Gerőffynél, majd' a 
szegedi és miskolci társulatnál találjuk. 
1912. szept. havában az Operához szer-
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Arman Károly Armiányi lés szerelem 

ződött, ahol első szerepe a Hoffinann me-
séá-ben Spalamani volt. 19,16-Íjaii Kaasáa 
megülte 30 éves jubüemnát, a »Cigiájiy<(-
ban. Főbb szerepei: Eip, Henry, miárki, 01-
lendorff, 'Kancsukoff, Brogai (Zsidónő), 
Petur, Éaraos Imre, Csikós stK Első neje: 
Zoltán Olga, színésznő, sz. 1876-ban, iVí/ií-
r^án, megh. 1902. máro. 7-ön, Aradon, Szí
nésznő lett 1894. márc. havában Kárpáthy 
Gyöi^nél . — Miásodik neje: Szabó- Irma, 
Bzinipályára lépett 1894- márc. l9-éa, Ba-
Icodczay Pálnál. Leányuk: Olga, színésznő, 
megh. 1925. miáj. 16-.án, Budapesten. — 
(Csákó Pál színigazgató neje volt.) 

Arman Károly, magyarországi szárma
zású német színész, sz. 1843. nov. 26~án., 
Szohot'iszten (Nyitram.), megli'. 189.7-lten, 
Működött Sopronban, Pozsonyban, 1863-
ban Bécsben, azután Prágában. 1890-ben a 
Burgtheater tagja lett. 

Armand A. dr. Munkája: A höltő 
álma. Operett 3 felv. Bem.: 1895. febr. 
15. Sopronban, Kordjáthy János színtár
sulatánál. 

Ármány és szerelem, szomorújáték 5 
felv. Irta: Schiller Prigyes (ford.: Paulay 
Ede). A német irodalomban nagyjelentő
ségű daa-ab első színpadi előactása Frank
furtban volt, 1784. ápr. 13-án. 'Korsza
kos magyarorezági bemutatóinak dátumai 
ezek: Pozsony: 1785. máj. 7. Pesí; 1786. 
febr. 11. (németül ,ádlf:|ák mindkét helyen), 
Bitéa: 1786. jun. 22. (németül), Nagy
szeben: 1788. dec- 20. (németül), Pest: 
1795. márc. 13. (magyarul), Brassó: 
1795. dec. 5. (németül), Kolozsvár: 1804. 
febr. 25. (magyarul), Marosvásé-hely: 
1806. máj. 31. (magyarul) (és Debrecen: 
1811. márc. 27. (magyarul). A jmi Nem
zeti Színházunkban is nagy és fényes 
műit j a van SchiLLer szomorú j átékának'. 
18á3. oht. iS-áai mutatták: he először S^en-
^ey fordításában. (ElŐbb azonban Budán 
is játszottálc 1834. máj. 10-én, Yass Ist
ván fordításában. (Fordította még Puky 
József [L. o.] is). 

Az 1843-iki premieren Lendvayné ját
szotta MiUer Lujzát, Lmáh)ay Perdinán-
dot, Laborfalvi Kóza Lady Milfordot, 
Szentpétery és Kovácsné, a Aliller-párt, 
Üávarhelyi az öreg Waltert, Sz&rdaJielyi 
és Fámsy pedig a két intrikust: Kalbot 

és Wurmot. 1855. júniusában volt az öt-
felvonásos szomorújáték első reprize. Ekkor 
már Bulyovszkyné volt Lujza, Feleky Fer
dinánd, Egressy Gábor az öreg Walter, 
László; il] etve Tóth a két intrikus és 
Horváth Teréz Mülerné. 1868. szeptem
ber 4-én, a második felújításon csak Jó -
kainé Laborfalvi Bóza tartotta már meg 
szerepét, a többi szerepben föupa új sze
mélyesítő lépett fel: Felekyné mint Lujza, 
if j . Le7i3vay mint Perdinánd, Feléky mint 
Walter, Benedek mint Wurm, Szigeti Jó 
zsef mint MiUer és SzatJméryné mjnt 
Mülerné. Tiz évvel később, 1878. szept. 
4-én már P. Márkus Emilia volt Lujza, 
Jászai Mari Lady MiKord, Nagy Imre 
Ferdinánd, Vis-váry és Bercsényi a két 
intrikus. 

1878. április elsején játszották először 
a darabot Paiday Ede új fordításában. 
Ekkor Csillag Teréz személyesítette Luj
zát, Helvey Laura Lady MiHordot, Eg
ressy Ákos Waltert és G-yenes László 
Wurmot. 1885. jan. 19-én ismét néhány 
új szereplő mutatkozott be a híres darab
ban: Török Irma mint Lujza, Somié 
Sándor mint Perdinánd, Bakó Lászlómint 
Walter, Nádafy. miat Kalb, Visváry mint 
Miller és Györgyné mint MiUerné. 1900. 
jan. 9-én Molnár Rózsi vette át Lujza 
szerepét, Hettyey Aranka a ladyt és Be
regi Oszkár Perdiuándot. 1912. nov. 30. 
Yáradí Aranka mutatkozott be Lujza Bze-
repében; Dezső József és Ivánfi Jenő volt 
a két intrikus, s SziO^svay Imre ,és Kiss 
Irén a Miller-pár. 1919. jún. 9-éu, aa 
utolsó reprizen pedig Kürthy György éa 
Kürti József voltak az új szereplők: az 
egyik Kalbot, a másik MiUert alakította. 
Felújították 1928. márc. 17-én, ez:zel a 
szereposztással: Walter, miniszterelnök: Pa-
lágyi Lajos, Perdinánd, a fia, őrnagy: 
Ahonyi 'Géza, Kalb, főudvarmester: Ná-
day Béla, Lady Müford: Cs. Áczél Ilona, 
Wurm, a miniszterelnök titkárja: Nagy 
Adorján, Miller, zenész: FLm'váth Jenő, 
Mülerné: Vismry M., Lujza, a leányuk: 
Ághy Erzsi. 

E drámát operává látdolg^zta Verdi 
Giuseppe, — a Nemzeti Színház 1851. 
év május hó 30-án mutatta be — ke
vés sikerrel, mert mindössze négyszer ke
rült színre. (Szövegét írta: CarrmVtrano 
Salvadoré.) Eredeti címe »Miller Luisa« 
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Armidi André ÁroH Titusz 

\olt. 1929. febr. 20-án a Városi Színház 
is műsorába ittatta.. Ekkor a színlap így 
festett:_ Gróf Waltep Pajor Ödön, Ru
dolf, fia Szedő Miklós, Amália, hercegnő 
Raőimi Erzsi, "Wni-m, a gróf titkára Ver
mes Jenő, :MiUer, zenész Csóka BéJa, 
Luisa, leájiya BátJty Anna, Laura, barát
nője Kováts Ilonka, Küldönc Hajagos 
Károly. (A művet Lányi Viktor fordí
totta.) 

Armidi André , olasz tenorista, 1918. 
máj-c. 23-án lépett fel a Városi Szinház-
ban, a Mártha c. opera Ijyonel szerepé
ben. Két érig tagja volt a színháznak. 

A r m o n t P a u I , francia rígjátekíró. Ma
gyar színpadokon előadott színművei: A 
vnamu barátai, fcoh. 3 felv. Társsz.: Nancp. 
Kord.; Adorjwi Andor. Bem.: 1908. aug. 
28. Magyar Színház.— Thmdore és társa, 
bob. 3 felv. Társsz.; Nanoy. Eord.: Salgó 
Ernő. Bem.: 1910. ápr. 8. — Vigszin-
hés. — A testőr, vigj. 3 felv. Társsz.: 
Nonay. Ford.; Mérei Ad'olf. Bem.: 1910.: 
máj. 12. Fővárosi 'Nyári Ssínlwr. — A 
gyérmntliÖszörüs, vígj. 3 felv. Társsz.: 
Gerhidon. Bem,: 1920. ápr. 16. Vígszín
ház. — Az éjjeU jó'í", boh. 3 felv. Társsz.: 
N(mcy. Bem.; 1922. máj. 22. Magyar 
Színház. »jPehér egér«, komédia, 4 fel
vonásban. Társszerző: Gerhidgn, Ford.; 
Hajó Sándor- Bem. 1927. jaii. 20^áii,. Bel
városi Színház. í>A zebra«, bohl 3 felv!. 
Tsz.: ]>laney. Ford'.': Ijalmíos László és 
Stella Adorján. Beml 1927. ápr. 29-én, 
Kővíárosi Operett Színház.' »Szeretok isko
la ja«, vj. 3 felv. Tsz.: GerUídbn. Ford.: 
Hajó Sándor- Bem. 1928- máj. 11-én, Bel
városi Szính'áz, (KáJí'osi Pál e l ^ rende
zése). 

Arnold Antal , színész, sz. 1874. máj. 
7-én, Vérhűtőn. Színipályára lépett 1899. 
virágvasárnap j án. 

Arnold Ernő, német vígjáífefcíró. Ma
gyar színpadon színrekerült színművei: 
0,. Teréz! operett 3 felv, TárSszerziő: 
OJimzkovsJcy ú-eorg. Zenéjét szerz.: Gil-
hert J.ean. Ford.: Harsáinfi Zsolt. Bem. 
1917. aug. 18. Vígszínház. Ártatlan Don 
Jüan, hoh. 3 felv. Társszerző: Bach. Bem .̂ 

i Renaissance Színház, 1922. jún. 2. ^f 
Mrálynője, énekes hoh. 3 felv. Társszerző: 
Bach. Zenéjét szer.: Kolh Walfer. Bem. 

1922. jún. 20. U. o. Dolk/, operett 3 felv. 
Társszerző: Bach. Bem. 1925. ápr. 18. Vá
rosi SzÍTzház-

Arnold György, zeneszzerző, sz. 1751-
ben, Szabadkán, megh. 1848. okt. 25-én, 
Pakson. Iskoláit Pécsett végezte. 1800-h<m 
regenschórivá 9íevezték M Ssabadkw-a. 
18B6-ban, Szabadkán kemlt színre elsé 
operája, a Kemény Simeon, Kisfaludy 
Károly drámájából. J\íásik színpadi mü
vét Heinisch József karnaggyal együtt 
irta.,címe:Métyáskviály '•választatása:. (Szö
vegét Szentjóbi Szabó László.) Egyéb nmn-
kái; A gottluirdhegyi boszorkány, Schuster 
Antalnak víggal elegy tüneményes melo
drámája, (más feljegyzés szerint ennek 
címe: Endorbeli boszorkány). 1837. febr. 
21-én játszották Üdvarhelyiné jutalom-
játékául. 1826. júl. 7-én Xll. Leó pápa 
levélben fejezte ki iránta ^elisryterését és 
a városi hatóság aranyéremmel tüntette ki. 

Arnoldson Sígrid, svéd énekesnő, sz. 
1861. márc. 20-án, Stockholmiban. Atyja, 
A. Oscar, énekes volb. Páaizsban Desirée 
Artőtnál tanult. lS86-ban lépett fel elő
ször Moszkvában, majd Pétervárott, Párizs
ban, Londonban vendégszerepelt. 1895. 
máj, 2-án nálunk is fellépett az Operá
ban, a »8zévülai borbélya Roziná-jihan. 
1898. ápr. 30-án ismét fellép a Mignon 
címszerepében, 1899. máj. 5-én szintén 
meghívták, — 1900. nyarán újra felkeresi 
a magyar fővárost, majd 1904. májusban 
is fellép, 1913. máj. 20-án a Népoperá
ban (Mignon) nagy sikert arat. (Ezt a 
szerepét 1907. nov. 11-ón a Wezdcá udvmi 
színJiázban 500-adszor énekelte.) 

Arnót i Töth Dezső, színész, sz. 1866. 
júl. 7-én, Rétin (Győrm.). Színpadra lé
pett 1882. nov. 20-án, Mártonffy Pál
nál. 

Arnovlyey Antal , ügyvéd, sz. 1808. júl. 
11-én, Szegeden. 1831—lS32-b6n Budán 
lakott és szerb nyeh-en írt drámákat. Szá
mos drámája közül megjelent: Virginia ili 
krrva'va Zertva osi'obozdenia. Buda, 1832. 
(Virginia vagy a szabadulás véres áldo
zata.) Szomorújáték. 

Ároki Titusz (családi néven SziUgyi 
Imre) súgó, mint régi feljegyzésekben ol
vassuk: >->pMpos kis emberke volt és ki~ 
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Árpád ébredése Árpád Jeuo 

váló a szdkméfáb(m«: ELőbTj tanító volt, 
majd fölcsapott súgónali. 1857-ben Szuper 
Károlyn'ál miár ismert neve volt. Mnnkáí: 
Emlékkönyv (OyŐr, 1852., Szókesfebérvár, 
1853.), Játékszini EmUJékönyv, Aj'oki Szi
lágyi Imre néven, (Szeíged, 1854. Ugyanaz 
Győr, 1854. és Székesfebérvár, 1857,)-

Árpád ébredése. Előjáték a Magyar 
Színház megnyitása ünnepére (1837. aug. 
22.) Ir ta; Vörösmarty ilíftó??/; Személyek: 
Arpiád: Lenévay, Sírszellem: László, 
'Költs: E^ressy, SsínésznŐ: Lendvayné, 
Első liölgy: Déryné, Második bölgy: La-
l)orfalvy Róza, Hölgyek: Barfkáné, Szent-
péteryné, Szathméry Karolina. I. ifjú 
Szerdahelyi, Ifjak: Molnár, Daragi, Nap
számos: Telepi, Apa: Udvarhelyi, Fiú: 
Telepe MáJi, Öreg: BmMa, Irigység: Szig
ligeti, Csáb': Hetém/i, Részivétlenség: Hu-
h&iay, Rágalom: Kovácsné^ Gúny: Fm-
csy, Kajánság: Egressy B., Megvetés: 
Bavi, .Éhhalál; Szilágyi. A Nemzeti 
Színhiázat megliyitó prológus megírására 
eredetileg Fáy Andtást kérte fel a Ki-
kiilmtt Theatrális DepittáUó, ezt azon
ban í 'áy nem fogadta el és mag^a he
lyett Vörösmartyt ajánlta. Erre a bizott
ság 1837. jan. 15-iki ülésén elhatározta, 
hogy Vörösmartyt tényleg felkérik a meg
nyitó körülméaiy megírására. Az ülési 
jegyzőkönyv legvégén a batáj7ozat így BZ61: 
»Elhatároztatott ez alkalommal: hogy az 
új Magyar Színbáz kinyitásakor szava
landó prológ készítésére Tettes tudós Vö
rösmarty Mihály úr kérettessék meg. 
Melynek követíkezésében az érintett végi-iö a 
tisztelt úr különös levél által rendeltetett 
megkéretni...« E határozat értelmében a 
deputátió jegyzője a később oly nagy sze
repet játszott s oly tragikus véget ért 
kitűnő Nyáry Pál levéllel fordul a nagy 
költőliűz és közli a deputátió kérelmét. 
A levél szórói-szóra így hangzik: Tekin
tetes Nemes Nemzetes és Vitézlő Vörös
marty Mibály úrnak, a magyar Tudós 
Akadémia rendes tagjának Tisztelettel. 
Tekintetes Ur! Tekintetes Pest vármegye 
színészeti választmányja mai napon tartott 
üléseben az épülő Magyar Színház kinyi
tását f. évi augusztus bó 1-sŐjére hatá-
roaá, szükségesnek találván, hogy azon 
ünnepélyes aíkalommal, egy a tárgy ér
demét kimerxtendő prológ szavaltassék: a 

Haza tudós férfiai bosszú során végig 
menve, azoknak tudománj'os kifejlésünk 
jelenlegi korszakát díszítő koszorújából az 
érintett Prológ készítésére Önt választá s 
megkéretni rendelte. MirŐl a midőn Önt 
kötelességeim egyik legkeUemetesbikének 
megfelelőleg ezennel hivatalosan értesíte
ném, megkülönböztetett tisztelettel mara
dok, Pesten, január 15-kén 1837 alázatos 
szolgája; Nyáry Pál.« E levélre a költő 
h&t hó multán válaszol. Válasza a nagy 
elmére, a nagy szellemre valóban pompás 
fényt vet. Ö az elismert, a nemzetnek 
még sóba tul nem szárnyalt költője, ilyen 
szerény sorokban válaszol Nyáry Pálnak 
a bizottság részéről való kérelmére: »Pest, 
13. máxt. 1837. Tekintetes Jegyző Ur! 
Nagy megtiszteltetésül veszem, hogy a T. 
színészeti Választmány a Magyar Szinbáz 
felavatásakor szavalandó prológus készítését 
reám bízni méltóztatott. Sok és nagy az, 
mint egy üylyen fényes alkalommal, az elsq 
magyar színház megnyitásakor a főváa'os-
bau, annyi keserű küzdések és csalódások 
után elgondolni és elmondani lehet, s igen 
fogok Ör\-endení, ha e részben a T. Vá
lasztmány, előttem igen nagybecsű bizo-
dalmánai, s a közönség várakozásának 
csak valamennyire is megfelelhetek. A 
mit midőn a T. Választmánynak tiszte
lettel jelenteni kérnék, maradok a Tekin
tetes urnák alázatos szolgája: Vörösmarty 
Mihály.« így tehát a megnyitó darab kér
dése legjobban eldőlvén, — hozzáfog a bi
zottság a taígok szerződtetéséhez, a színház 
szervezéséhez, igazgatóul Bajza Józsefet, 
z©ne-igazígatóul Mátrai (Pothkrepf) Gá
bor, titkárul Szigligeti Edét választván, 
a megnyitás végleges idejét 1837. aug. 
22-ére tűzi ki. B napon hangzott el az 
áJlandó magyar színpadon az első . szó: 
Ki kelt fel engem, gyász fiu, ki vagy te, 
Kinek lefordított szövetuekén 
Elhunyt világnak hamva szendereg. 
E sorokkal kezdődik Vörösmarty előjátéka: 
Jj-páá_ ébredése. Az előjátékot felújították 
Hevesi Siándor átdolgozásában, a Nemzeti 
Szinház fennállásának 90-ik évfordulóján; 
1928. fehr. 28^án. (Bexa BezsŐ) 

Árpád Jenő, színműíró. Munkája: A 
póndjárt fiimnc-komisszS-hís, énekes vj. 
Előadták 1869~ben, a Budai Molnár-Szín-
kör-hen. 
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Árpád Margit Artistáfe 

Árpád Margit, színésznő, sz. 1903. Bo
rosjenőn (Arad m.)- Színipálwa lépett 
1927. okt. lö. 

Árpási Gerstner Katalin (Kiss Ferenc-
né), színésznő, nópszínműónekesuo, sz. 
1854. okt. 3-án, Pesten. Novak Sán
dornál 1870. npnlis 15~én lett szí
nésznő. Működött: Csókánál, Krecsányh-
nál és Kolozsvárott. S o ^ g kedvence volt 
a győri közönségnek, még akkor is, mikor 
a SO~as években elvesztette hangját és 
drámai szerepeket játszott. 30 évig szol
gálta a vidéki színpadokat. 1908. jan. 
elején Kolozsvárott a »Csókonszerzett vŐle-
gény« c. vj.-ban búcsúzott el. 

Arpeggio (olasz) -pedzsó, báiíaszerűen 
megtört akkordokkal játszani zongoraii, 
vagy vonós hangszeren; arpeg'giato (olasz) 
= arpedzsato: töredezve, akadozva (zene). 

Artikulál (latin = izekre oszt, széttagol, 
elemez), tisztán kiejt, v^gy, hogy a sza-
í'akat és ízeiket, vagyis a szótagokat és 
és ezeknek egyes hanigjait tisztán meg le
hessen különböztetni. Maga a művelet: ar
tikuláció. Ezért artikulált hangoknak ne
vezik az emberi hangokat, szemben az ál
lati hangokkal. 

Art is ta , a latin ars (a. m. művészet) 
szóból, eredetileg művészt jelentett. Mai 
értelemben azonban — nálunk — már csak 
az akrobatákat és a varietékben fellépő 
táncosokat — ujabban énekeseket is — 
nevezik A.-nak. Külföldön A., artiste — 
(artiszt) minden műv&z. 

Art is ták . Közhasználatban ma mindazo
kat a színpadi, cirkuszi és pódium-művé
szeket nevezik ígj, akik nem szószerinti 
értelemben vett színházi és hangverseny-
működést fejtenek ki. Másszóval, mai ér
telmezésben ide számítják az orfeumok', 
cirkuszok, tánchelyiségek szerződtetett pro
dukálóit, tekintet nélkül arra, hogy milyen 
természetű produkciót nyújtanak a közön
ségnek. Az artisták! nemzetközi szervezete, 
az Internationale Artisten-Loge és országos 
szervezetei, mint például a Magyarországi 
Artisták Egyesülete, ilyen értelmezésben 
foglalja magában mindezeknek, az ilyen
fajta belyeluiek működő személyzetét. Ilyen 
tág értelmezésben azonban artistaművészet-

rŐl beszélni lehetetlen. Hyen nagyon sza
bad összefoglalásban különböző művészetek 
különböző, magasabb- vagy alacsonyabb
rendű válfajait egyesíti, amelyeknél, ha, 
művészi szempontokról szó lehet, azok egy
mástól teljesen különbözőek. Van ^azonban 
az artista-fogalomnak egy szigorú és ko
molyabb értelmezése is és ez mindazokat a 
pKídukálókat összesíti, akik az emben test 
valamely képességének fölEokozott kihasz
nálásával bizonyos irányú fizikai tehet
séggel nyújtanak produkciót — természe
tesen a szoros értelemben vett színészi pro* 
dukció kizárásával. Ide tartoznak teháti 
mindenfajta akrobaták, zsonglőrök és bű
vészek, műlovasok, céllövők, idomítok, bo
hócok és végül bizonyos folcig a táncosok 
is. Ilyen összeállításban valóban lehet esz
tétikai szempontokról beszélni és az ar
tisták munkáját egységes föltételekhez kö
tött művészi munkának tekinteni. Az esz
tétikai kiindulópont minden művészetnek 
j átéli szerűsége. Mindezek az artisták az 
emberi testnek olyan játékait mutatj;ák, 
amelyek mindig azt a látszatot |kjelti|k, hogy 
az illető produkáló nemcsalc a normáÍ[is 
emberi test lehetőségeit szárnyalja túl, de 
legalább is látszat szerint, a természet és 
a fizika alaptörvényein is túlteszi magát. 
Minthogy pedig a természet törvényein 
túl senki nem teheti magát, itt miiidjig 
ez a látszatszerűség a döntő. Az emberi 
testnek egy fölfokozott tehetségérő! van te
hát szó, akár a test hajlékonyságában vagy 
erejében, a kéz ügyességében vagy esz
közök jó fölhasználásában. A teljesítmény 
művészi szépségét pedig ugyancsak egj má
sik látszat determiniálja, amiely minden mű
vészetnél közös, hogy a produkció a maga 
megjelenésében a fizikai fáradságnak és 
munkának, mesterségességnek és erőszakolt-
ságnak semmi' nyomiát ne mutassa. As 
artisták között nem az ad igazi erŐpro-
dukciót, alii megmutatja, milyen nehéz 
kínlódással emeli fel a súlyt, hanem' az, 
aki a súlyok nehézsége ellenére a fizikai 
kínlódás minden jele nélkül vé_gzi el a 
maga munkáját. Esztétikai szempontból te
hát az artistaművészet értelmezése olpan 
mutatvány, amely tetszetős formlában 
nyújtja az emberi testnek valam^ely föl
fokozott képességét, játékszerűen és köny-
nyedén, a fizikai munka nyomai nélkül. 
A legmodernebb színpadművészeti kisérle-
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Artner Mária Terézia Ascher Leó 

tek egyébként több esetben próbát tettek 
azzal, hogy. az igazi színpadon is bekap
csolják ezt az artistaművészetet, még pedig 
úgy, bogy színészi és artistamunkát egye
sítsenek. (Bálint Lajos.) 

Artner Máiia Terézia, magyar szárma
zású írónő, sz. 1772. ápr. IQ-éu, Semptén 
(Nyitram.), megh'. 1829. ápr. 25-érL, Zág-
ráhban. Szíimiűvei: Die That, Trauer-
spiel in 5 Aktén (Fest, 1817.) — Stille 
Gwsse, Scbauspiel in 3 Aufz. (Kassa, 
1824.) — Bem. 1821. nov. ISnájn, a bécsi 
BurgtUeat&'hen. (Kézirata a Nemzeti Mú
zeumban), legenda und Wladimir, Scbau
spiel dn 2 Aktén. (Kassa, 1824.) 

Ár tó t (ártó) Deslrée, belga énekesnő, 
sz. 1835- jún. 21-én, Párizsban, megh. 
1907. ápr. 3-áii, Berlinben. Atyja szín-
kázi kürtös volt. (Megh. 84 éves korában, 
1884. miárc. havában, Brüsszelben.) — 
Viaréot Garciánál tanult. Pesten is fel
lepett, előbb a német színházban. (1862. 
febr. 5-én és 9-én) a Ssevillai borhely-
ban; máj. 17-én a Nemzeti Színházban, 
ahol a HunyacH László opera Gara Mária 
szerepét magyarul énekelte. 1864. dec. 
23-iáncs.kir. kamaraénekesnővé nevezték ki. 
1865. jun. 3-áji ismét fellépett. — 1889-
ben Párizsban énektanítással foglalkozott. 
(Férje PaéUla y Kamos Mariano bardto-

-nista volt, sz. 1842-ben, Marcmban, Spa
nyolországban. Tanulmányait Firenzében 
végezte. Megh. 1906. nov. 22-én, Párizs
ban.) 

Artus (ejtsd: artüsz), Loiiis francia 
színműíró, sz. 1870-ben, Párizsban. Szán
művei: A végrehajtó, víigj. Társszerző: 
Sylvane. Ford.: Bé0i Izor. Bem.: 1898. 
szept. 2. Vígszínház. — A veréb, vígj. 
4 felv. Fűi^d.: M<a^os Ferenc. Bem.: 1906. 
jan. 12. XJ. 0. — NyÁi szerelem, vígj. 
4 felv. Ford.: • XíJttf̂ /óre Andor. Bem.: 
1911. szept. 30. V. 0. 

Árvái Amália, színésznő, sz. 1899. okt. 
6. Szabadkán. Színpadra lépett 1922. aug. 

Árvái Antal , szánész, Szuper-Szöllösy 
társulatánál lett színész, 1851-ben. Szép 
magyaros k'ülsejü féríi Yolt. Neje: Du-
nai Eliz, színósznjő, 1863-ban ke^ te pá
lyáját. 

Árvay Erzsébet, színésznő, sz. 1895. júl. 
4. Budapesten) Színpadra lépett '1917;. 
nov. 7. " ' 

Árvay Gergely, csornai premontrei ka
nonok, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, 
sz. 1790. nov. 4-én, Yajtán (Fehérm.), 
megh. 1871. júl. 7-én, Budán. Az Aka
démia számára fordított színműveket. 
Szníművei: Taiweá}, szomorúját. 5 felv. 
Voltaire után. Pest, 1834. NpU iskolája, 
vígj. 5. felv. MoUere után maigyarosítva. 
Pest, 1853. 

Árvayné Kántor Katalin, kömika, 
színpadra lépett 1838-baii. 

Árvay Zombory Jenő, színész, sz. 1845-
ben, Bikfalván (Erdély). Színipályára lé
pett 1868. jan. 17-én, Kovács Istvánnál. 

Asbóth Ilona, színésznő, sz. 1880. ápr. 
1 1-én, JSiémetbogsánhan. Színipályára lépett 

1902. április havában. 

Asch Salom, zsargon költő. Színmű
vei: Bosszúálló Isten (»Gott der Rache«). 
Beinhardt berlini társulata 1907. máj. 
6-.án bemutatta a Vígszínházában, a ber
lini Residenztheater 1919. jún. 8^án, 
a Fővárosi Operett Színházban. — Der 
Buná der Schivachen, bem. Reinhardt ber
lini társulata 1913. máj. 27-én, a Vígszin-
Mzban. 

Ascher Leo, osztrák zeneszerző. Színpadi 
munkái: A koldusgróf, operett 3 felv. 
Szövegét irta: León Viktor. Ford. Mérei 
Adolf. Bem. 1906. jan. 26. Magyar Szín
ház. (Századszor: 1906. aug. 25.) Buda-
gyöngye, operett 3 felv. Irta: Branümier 
Gyula és Grünwald Alfréd. Ford.: Mér&i 
Adolf- Bem. 1913. szept. 5. Népo'^\era. 
Kotnyeles naccsága, operett 3 felv. li"ta: 
Buchbinder Bernát. Ford.: Mérei Adolf. 
Bem. 1915. iápr. 4. V. o. Heje-huja 
báró, operett 3 felv. Szöv. irta: Bramm&r 
Gyula és Grünwald Alfréd. Ford.: Har-
math Imre és Ötvös Adorján. Bem. 1918. 
jún. 15. Margitszigeti Színkör. (Szár 
zadszor: 1918. szept. 7.) tjldöz a pénz, 
operett 3 felv. Szöv. irta: Rudolf Oester-
reicher és Július Uorst. Bem. 1923. máj^ 
15. Budapesti Színház. 
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Áscher Oszkár Asztaller Irma 

Ascher Oszkár, színész és előadó, sz. 
1897. Budapesten. Színpadra lépett 1926. 
nov. 22. 

Askew Claude, színműiró. Munkája: 
Deborak, szmű, 3 felv. Ford. Szalaij Mi-
Kály. Bem. 1906. szept. 22. Vígszínház. 

Aslau Raoul, a bécsi Burgszínház tagja, 
sz. 1888. okt. 16-án, Szalonikibau- Atyja 
diplomata volt. Előbb Hamburgban ját
szik, omian Berlinbe kerül, ahol StraJc^sch 
Sándor tanítványa volt. Ezután játszik 
még Grácban, Stuttgartban, Bécsben (a 
Deutsehes Volkstheater tagja volt), innen 
a Burgszinházlioz szerődtették. 1924. jul. 
1-étől a Király Színházban vendégszere
pelt, alkalmi társulatával. 

Asplialea (görög = teljes biztosság). 
Hidraulikus erővel működő színpadi beren
dezés a M. Kir. Operaházban. Alapja az, 
hogy a süllyeszthető és emelhető színpad, 
valamint a zsinórpadlásról függő háttér 
víznyomással jár. Berendezése 228.000 fo
rintba került. Kautslxy díszletfestő, • Givi-
ner gépész-építész és Hóth Ferenc építő
mester találmánya. (1882.) 

Astaíieva Seraphina, orosz ballerina, 
1912. márc. S-én mutatkozott be először 
Budapesten, a Népoperában, majd 1914. 
máj. 20-án fellépett a M. Kir. OperaHáz-
ban, a y>BetTmUai z&idónS«- c. balletbpn. 

Aszalai Erzsébet, színésztii'ő, sz. 1899t 
febr. 13-áii, Debrecenben, sh.ol iskoláit is lá
togatta és ugyancsak itt lépett a színi-
pályára, Zilahy Gyula színigazgatónál.) 
Ezután Pécsre szerződött Füredi Bélához, 
majd' Ungvárra, lírómier Sándorhoz. Kfé-
sőbb Pécsre imr mint szereplő színésznő' 
szerződött. 1923-bán Budapesten műkö
dik, majd' egy év m.ulva ismíét vidékre 
ment, Miklóssy G-áborhoz, 1905-tol Bár-
d'ossy Pál, Halmi Jenő, Lászlóffy Bódog, 
Tarr Béla íés Tompos Péter voltak az 
igazgatói. 

Aszalai Szabó János, tanító volt 1786-
ban Kassán, megh. 1796. okt. 12-én, Grác
ban. Fordításai: PoUtikus csizmadia, vígj. 
5 felv. HoUberg L. után ford. Bem'.: Pes
ten, 1793. ápr. 3-án, aztán még négy íz
ben. 1794—1808. és 1814. többször. — 
Prókátor és paraszt, vígj. 2 felv. Bauten-

straiich után ford. Bem.: Pest, 1794. nov. 
26. — Minden lépés egy hotlm, vígj. 
5 felv. Goldschmiét-Schrpéer után szaba
don ford. Többször játszották a pesti és 
budai színpadon (1794—1814)^ Címét 
azonban meg változtatták ós 1807-t61 kezdve 
Bohó Misi de Hájas néven szerepelt. — 
Minden léhm kanál, ríg*j. 5 felv., mely 
Mókus címmel adatott elő Pesten, 1795 
—1814.. 

Aszalay Dániel, színész, sz. 1865-ben, 
megh. Körmenden, 1889. febr. havában. 
Színpadra lépett 1882. okt. 1-én, Kre-
csányi Ignác társulatánál. 

Aszúd, pestmegyei nagyközségben 1837. 
máj. 30-án Balogh István társulata ját
szik 9 napon át. A Rorrveo és Júlia is 
műsoron volt. 1928—29-ik évben Tarr 
Béla színigazgató színikerületéhez tarto
zik a város. 

Asszony megjelölés a színésznő neve 
mellett 1843. jun. 1-én került le a JSleM-
zeti Színház színlapjairól. Addig szokás 
volt, hogy a színésznők nevét így írták: 
Bartháné asszony, Lendvayne asszony, 
stb. (Ha még hajadon volt: »kisasszony«.) 

Asszonyfa községben, Veszprémiknj. 1833^ 
szept. havában Balogh István és társulata 
járt első ízben. sSzüretidő lóvém, gyenge 
volt (t. i. a jövedelem), de mégis kijöt
tünk azzal«, •— jegyei meg' B. I. kéz
iratos naplójában. 

Asszonyi László, színész, majd szín
igazgató, sz. 1882.- febr. 18-án, Magyar-
rozsvároíi. Színipályára lépett 1906-barL. 
Neje: Erdélyi Irma, színésznő, sz. 1885. 
aug. 25-én, Bellyéfi (Baranyám'.). Színipá
lyára lépett 1906-ban. 

Asztaller Irma , (Mecsén), operaénekes-
nő, sz. 1865. jun. 8~.án, Pécsett. A szí-
nészakadémia befejezése után 1885. ápr. 
17-én lépett először színpadra. Szegeden, 
a Cornevillei harangok-haji, mint Ger-
maine. 1889. mái-c. 23-án nagy sikerrel 
mutatkozott be Prágában (a német szín
házban), a Hugonották Valais Margit-j^-
ban; ez év május közepén a zikicKi szín
házhoz szerződtették, db már egy év múlva 
a Szt. Gallen-i opera egyik erőssége, majd 
Bernben is működik. 1890. jul. 31-én 
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Asztalos Imre Atvádolás 

vendégkép fellépett a Badai Színkörben, 
a Téi-edt 7W-hen (Vera Violetta). 1894-
Iwn a salzburgi udvari szíubáznál ta
láljuk. 

Asztalos Imi"©) színész^ sz. 1899. Ara
don. SzínipáJyára lépett 1917. febr. 

Asztalos Károly, színműíró, ügyvéd, 
sz. 1811-ben, megbi- 1864. év. mlájn6 
bó SOnán, Pesten. 1837-tpl 1844. év 
október haváig a Nemzeti Szinlich 
titkára volt. (Utóda SdgUgeti Ede lett.) 
Fordítása: Ördög Mohert, regenyes opera 
5 £elv. Irta; Seribe és Delamgne. Zen. 
szerz.: Meyerhee)- Giaöomo. 3em.: Fárizs-
ban, 1831-ben; nálunk: 1843. febr. 18-án. 

Asztalos Lajos, színész, sz. 1887. máj. 
1. Újpesten. Színpadra lépett 1921. júlj. 

Asztalos Mária, színésznő', sz. 1895. aug. 
7. Pécsett. Színpadra lépett 1915. szept> 

Asztalos Sándor, színész, sz. 1862-beu, 
Hódmezővásárhelyen, megb. Csongrádon, 
1901. máj. 6-án. Színpadra lépett 1883. 
okt. 1-én. Festi Ihász Lajos és Polgár 
Károly egyesített társulatánál. 

Atala. Dalmű 5 felv. Irta: Schauer 
Ferenc. (Szöveg: yS'adi Antal.) Bem.: 
1884. nov. 5. Nemzeti Színház. 

A tempó V. al tempó (olasz, zene) az 
előírt ütemben; kellŐ id'őben, időmérték 
szerint. 

Athasonulás. Az a lélektani folyamat, 
amikor a tanítviány anélkül, h'ogy tudo
mással birna nóla, vagyis tudatalatt átH 
veszi a mesterének előnyös és rossz szoká
sait. IJgy beszél, úgy líangsulyoz és mo
zog, mint mestere, a nag^ mű\^z, akinek 
a tehetségéhez az övé átbasonul. Nem utá.-
nozza, de utánérzi mesterének művészi ké
pességeit. 

Athenaeum r t . Színpadi Művek Osz
tá lya 1922-ben alakult meg. Célja színmű
vek elhelyezése és forgalombabozatala. 
Munkássáigával belekapcsolódik a nemzet
közi színpadi ügynökségek működésébe. 
Igazgató Má'ími Miksa dr. volt, 

Atuenaenm. Tudományos, művészeti, 
kritikai és szépirodalmi lap. Szerkesztette: 

Schédel, Vörösmarty és Bajza. 1841-től 
Bajza József. Kiadta Schédel és T'óVös-
•marty. Nyomtatta a magyar kir. egye
temi könyvnyomda. Megjelent hetenként 
kétszer: esiitÖrtö'k ée vaswmap. Megszűnt 
1843. dec 31-én. Színház-rovatát megnyi
totta 1837. aug. 6-iki (11-iki) számá
ban. Ebbe a folyóiratba írta kitűnő szín-
bázkritikáit Vörösmarty. 

Atliéní Timon. Drájna 5 felv. Irta: 
Shakespeare. Fordította: Kehnenfy László. 
Első előadása 1852. miáro. 27-én volt 
a Nemmti Szinház-hsm. Szereplők: Timon: 
Fáncsy Lajos, Lucius: László József, Lu-
cullus: Szilágyi Sándor, Sempronius: 
Uéthy Mihály, Alcibliades: SHgeti József, 
Flavius: Szentpétery Zsigmond'. — Vi
déken elsőül Kolozsváxott adták, 1884. 
nov. 1-én, E. Kovács Gyulával a cím
szerepben. Rákosi Jenő fordításában meg
jelent 1922. július havában. 

Athis Alfréd, francia színműíró. Mun
kái: Albert herceg, boh. 3 felv. Ford'.: 
Gábor Andor. Bem.: 1909. nov. 19. Víg-
szhzhás. — A szerkesztő úr) boh. 3 felv. 
(Társszerző: Bemard Tristan.) Bem'. 
1914. januái- 24. — V. o. 

Átöltözködés. Átöltözés alatt a darab 
cselekménye alatti gyors — sok esetben a 
kulisszák mögött való — jelmezváltoztatás, 
illetve külsŐváltoztatáe értendő. 

Atpróbálás az, amikor az idő rövidsége, 
vagy más ok miatt csak gyorsan, futólag 
próbiálják a darabot. Ezekre főképen va
lamelyik szereplő színész változtatása miatt 
van szükség", amikor az új' szereplői kedvéért 
lepróbiálják a darabot. Á. leginkább fŐ-
próbiák és előadások napján szokott előfor
dulni. Mondják így is: átvenni, t. i. a 
darab szövegét. (V. ö. Futópróba, PhnUk-
próha.) 

Atíacca (olasz), zenei műszó; valamely 
tétel után azonnal s félbeszakítás nélkül 
adandó elő a kövel^ezo tétel. 

Atvádolás, színésznyelven annyit jelent, 
hogy a színésznek életkora miatt új sze
repkört kell változtatnia s így a prima
donna anyaszínésznő, esetleg komika, a 
tenorista apa, vagy jellemszínész lesz; a 
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Átvenni. Aul Józeef 

uaiva is átlépi a korhatárt és társalgiási 
szerepkörre szoritkozik. 

Átvenni. (Lásd: Átpróbálni.) 

Átvenni a hangot. Ezt leginkább a 
rendező használja, és azt jelenti, kog;̂ ' ha 
valamelyik jelenetben hangosan beszél a 
színész, akkor a partneréig hasonló tónus
ban válaszoljon, azaz: folytassa a beszédet 
hasonló hangnemben, ^'>vegye át a hangoU. 

Atyai Aurélia, színésznő, az. 1867. 
jún. 23^u. Színipályára lépett 1887. okt. 
1-én, Mosonyi Károlynál. 

Aiiber (obé) Dániel Francois Esprit, 
francia operaszerző, sz. 1784. év január 
hó 29-én, Caí2«e5-ban (Normandia), megh. 
1871. év m.ájus hó 13-án. Nálunk színre 
került operái: Fra Diavolo, A háfüal, 
Fel'ete doiríim. (Az elsŐt .és harmadikat 
lásd a címszavánál.) Öfdög része. Bem. 
1863. fehr. 17. Feluj. 1889. dec. 2. 

Audran (odrán) Edmond, francia ze
neszerző, sz. 1842. év éprili% hó. 1 l-é(ii', 
Lí/OK-ban, megh. 1901. év auglisztus hó 
18-án, Thiersville-hen, Nálunk színre 
került operettjei: Á^ ebfen álmodd, 
1885. jan. 7. Népszínház. A ferrarai U&r-
cegm (ford. Komor Gyula), 1896. máj. 
29. Budai Színkör. CeUstin apó-, 1897. 
jan. S,NépszÍ7iMz. Mcnyeeshe kisasszony. 
1898. jan. 8. Magyar SdnUáz. A baha. 
(L. 0.) 1898. jan. 13. Népszínház. To-
ledad. 1899. máj. 24. V. o. Üdvöske^ 
Olivette lakodalma, Miss Tiellyett, A köl
csönkért vőlegény, operett 3 felv. Bem^ 
1901. máj. 24. Népszíniváz. (Társszerző: 
Ordonneau. Ford. Mdkai Emil.) Az ik
rek, 1901. jún. 1. Magyar Színház. A 
gyűrű. (Szöveg: Diiru és Chivot.) Ope
rett- 3 felv.) 1883. máro'. 10. 

Auer Károly, zeneszerző (családi neve: 
Frotzler), sz. 1873. ápr. 10-én, Bécsheji. 
Zenekonzervatóriumot végzett ii. o. 1894-
ben a tatai YárszínHáz karmestere lett. 
Munkája: Corvin Mátyás, népies opera 1 
felv. Szövegét írta: Grosz .Károly. Bem. 
1896. szept. 13. M. Kir. Operaház. 

Auer. Kató, színésznő, sz. 1894. aug. 
•20-án, Sopronban. Színipályára lépett 1923, 
máj. havában. 

Aueriiamnier György, a ré^i budai szín
ház műszaki személyzetének legrégibb tagja 
volt. 1842-ben résztvett a budai (késpbb 
Molnár György nevéről ismert) színkör 
felépítésében, mint ácslegéuy, később a 
színkör zsinórmestere lett, majd kinevezték 
gondnokká. Mint ilyen hunyt el, 1895. 
jún. 19-én, 'Budán. 

Auernlieinier Kaoul, osztrák drámaíró, 
sz. 1876-ban. Saínművei; A boldog mátka
ság, vígj. 3 felv. Ford.: Nádai PáL Bem. 
1909. szept. 10. Nemzeti Színház. A sze
repkör, játék 1 felv. Ford.: Harsányi Zsolt. 
Bem. 1921. nov. 35. Benaissance Színház. 

Angier (ozsió) Emilé, francia színmű
író, sz. 1S20. év szeptember hó 17-ón, 
Valence-hím, megh. 1889. év október 
hó 26-án, Croissy nevű birtokán. A 
Nemzeti Színházban színre került szín
művei: Poirier úr és veje (előbb: sNemes 
és polgár))), színmű, 1882. Ford.: Ha
raszti Gyula. A bürök, vígj. 2 felv., 1883. 
máj. 11. és 1895. Ford.: Perényi István. 
Gaverletné,— Gihoyerésfia, színmű 5 felv, 
Ford.: Csáthy Géza. Fowchainbaiüt csa
lád (L. 0.) Az areátlano'k, ^ig]. 5 felv. 
1891. és 1898. Forestier Pál. 

Augusz Antal, .(magurai báró), aÍ\^0ml-
zeti Színház igazgatója, sz. 1807-ben, 
Szekszárdom ahol atyja főbíró volt, megh. 
1878. szept. havában, u. . o. 1836-
ban törvénytudor, ügyész, majd ugyanez 
évben Tolnamegye aljegyzője. 1836-han 
beutazta Németországot, Franciaországot, 
Angliát, járt még Svájcban és Skóciában. 
1846-ban alispán, 1849-ben főispán lett 
Tolnamegyében, 1852-től 18őS-ig a Nem
zeti Színház igazgatója volt. 

Aiigustinetz Antal báró, földbirtokos, 
sa. 1828-l>an, megh'. 1910. miáj. havában, 
Sopronban. Mint osztrák dragonyos tiszt 
magyar nőt vett feleségül, maga is ma
gyarrá lett, megtanulta nyelvünket, majd 
lekösziönt tiszti rangjáról és négy évtizeden 
át vezetőszerepet vitt Sopron vármegye köz
életében. Elnöke volt a Soproni Magyar 
Szinpártoló Egyesületnek. 

Aul József, főmrosi temetkezési-vállalat 
tulajdonos, sz. 1792-ben, megh. 1875. máj. 
2-án, Budapesten. Nagy hazafi volt, a 
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A iiiiii íorda Ausztria és Németországi 

Hp 

Ezabadságliarcban uccáxól-uccára járt hon
védeket toborozni. Molnár György hnáai 
Népszínházára sokat áldozott. ' 

A nna corda"!^ (olasz), egy búron, a 
megjelölt részt egy és ugyanazon búrbn 
kell játszani. 

Ausztr ia és Németország sŝ Kí̂ 'ásiá rtí-
szonyairól, hazai szÍTiHáH mszonymikkal 
Jcapcsolatlan. Ha színművészeti .állapo
tainkat a külföldi viszonyokkal összie-
basonlítani akarjuk, főleg Ausztria és ÜSTé-
metország érdekeibet blermürik'et, m^ört e laét 
ország szinbárai viszionyai öveznek- legin
kább a mi színházi viszonyainkkial. [Mind
két állam a háborúból, hozziánlv' hasonlóan, 
vesztesen került 'ki, idb ennieik! a yeszteségnek 
a gazdasági hatása egészen más reájuk: néz\-e, 
mint mireánk. Ha Ausztria nem is, de 
Kémetorszáig állami létének és kulturális 
mivoltának tekintélyes színvonalon való 
folytatásához minden előfeltételt továbbra 
is megta.rtott. Megőrizte legnagyobbrész-
ben a területét meg a népességét, meg a 
dacos, szívós akaraterőt, még sokkal in
kább, mint azeló'tt, mely Őt mindén vál
takozó gazdasági krízis mellett is legszebb' 
kulturális értékeinek kifejlesztésére ser
kenti. A >germán őserőt meg lehetett alázni, 
de nem megtörni, mert annak életképessége 
fajánál; erkölcsi értékeiből táplálkozik. Az 
erkölcsi értékek között pedig legfontosabb' 
a faj hatalmas kulturális ereje, mely soha 
meg nem szűnő megnyilviánulásaival ve
zetőszerepet biztosít neki a ^álálg kultúr-
kö2:össógében. Miután pedig ez az erŐmeg-
nyilvánulás fejlett gazdasági mivoltánál 
fogva mindenkor, még ma is, megtalálja 
az anyagi eszközöket, érthető,, hta'gy mai 
állapotában sem szünetel a vérkeringiés él
tető üteme és a legszebb eredményeket te
remti meg mindbn téren, így a színházi 
kultúra terén is. Ausztriában mása helyzet. 
Ausztria kulturális életének hatalmas szín
tere ma Bécs. A.z entente vele szemben 
gyakorolt kedvező bánásmódja élénk ha
tással van szellemi és gazdasági életére. 
It t is találunk erős vidéla .kulturális góco
kat igen jellegzetes megnyilvánulásokkal, 
ezek azonban nem oly erősek, mint a né-

^méteroszági kultúrgócok. Németországában 
számos olyan várossal találkozunk, melyek 
nemcsak méltó versenytársai Beidinnek, ha

nem tudományos és művészi színvonalukkal 
olykor még a birodalom fővárosán is túl
tesznek. 

Ha Ausztria színházi kultúráját akar
juk egész általánosságban \dzsgálat tár
gyává tenni, úgy elsősorban a bécsi vi
szonyokat _ kell jellemezni. Mindenekélőtt 
Bécs zenei élete ragadja meg figyelmün
ket. Magától értetődő, hogy Mozart, Bee
thoven, Schubert, Strauss városának zenei 
élete a legfejlettebb. Diadalmas magas
lata az Operája. Bécs társad'alma meg^köve-
celi, liogy e senei színpad' mindenirányú 
teljesítménye magas színvonalú legyen. Az 
Opera itt az állam oly kultúrkinese, mely
nek vínágzása érdekében a kolrmiányzatnagy 
anyagi áldozatokra hajlandó. 

, Ha meggondoljuk azonban azt, hogy a 
béfsi Operaházi a többi kulturális intiéz-
mények mellett egymagában is magneti
kus erővel hat az idegenforgalomra, akkor 
az iáilam az ez úton keletkezett jövedelmek 
révén olyan ad:óalanyokat teremt a maga 
számára, amelyek az előirányzaton felüli 
láadások megtérítését leginkább' elv.állal-
ják. De mellőzve ezt a számszerűséglétben 
talán nem igazolható állítást, a helyzetet 
igen élénken világítja meg egy előkelő 
vidéki színházigazgatónak az a nyilatko
zata, hogy a kormány az állami színházak 
hiányait felosztja az egyes vidéki tartomá
nyok között. Ennek elleneben a tai'tomá-
nyok vezetőségei a saját kezelésükben levő 
színházaikban a bécsi Operaház művészeit 
vendégként fölléptethetik. Az így szerzett 
jövedelem viszont nemcsak a béosi Opera
ház hiányának reiájuk eső kvótája fedezé
sére elégséges, hanem néha jelentős jöve
delmet is képvisel számukra. Ez az intéz
kedés nemcsak a pénzügyi háttér szem
pontjából érdemel különös figyelmet, ha
nem rendkívüli jelentőségű azon kulturá
lis horderő szempontjából is, amit a vi
dék részére az a tény jelent, h'0:gy a zenei-
és ének-kultúra legelső forrásából meríthet, 
amitől különben el volna zárva. 

A \'idék kulturális igényeire kiterjesz
kedő gondoskodás tiszteletreméltó vállalko
zás akkor, amikor a főváros szükségleteinek 
kielégítésére is hatványozott munkát kell 
végezni. Az utóbbi a kamara-műfaj ápo
lásában nyilvánul meg. A bécsi Staats-
oper a Iledoutensaalban, a Burgtheater pe
dig az ú. n. Akademie Theaterben kamara-
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Ausztria és Németország Ausztiia és Németorsaág' 

előadásokat tart. A magas műveltségű kö
zönségnél ennek a műfajnak rendkí\TiLi si
kere van. A kultúrazinvonal magasabb fo
kain ez^a műfaj össze van forrva az ál-
lanü színbíLzak működésével, illetioleg' en
nek természetes járuléka, báx néha a ma
gánvállalkozás is eredménnyel rendez ka-
maraelSadásokat. Bécsben a két állami szín
ház négy helyen működik és ez a négy
irányú működés az ausztriai színházi kul
túra sebesen vágtató kvadrigája, melynek 
gyeplőit az oly sokszor ócsárolt állami ke
zelés tartja avatott kezekben. 

A bécsi állami színházak üzemveze
tése, valamint az ennek felügyeletét gya
korló miniszteriális színházi közigazgatás 
meglehetősen kemény falatotok elé van 
áUítva. Megszabott állami hozzájá,rulással 
elsőrendű művészi feladatokat kell meg
oldania, ami különböző bivatású művészek 
nagy státusainak igazgatási ^gondjait vonja 
maga után. A két állami színház alkal
mazottainak száma 1100 ember. Ebből a 
nagy számból csak egy-két jellemző ada
tot kívánok kiragadni: az Opei'aháznál 129 
tagú zenekar, 52 magiánénekes, a Burg-
theatemél pedig 70 színész van. A ma
gánszereplők számbeli nagyságiában nem
csak a "kettős szereposztás szükségszerű 
biztosítása (különösen az Operaháznál) jut 
kifejezésre, hanem a sok művész egyben a 
sokféle különböző feladat sikeres megol
dását is lehetővé teszi. 

A különféle kategóriájú mű\iészii sze
mélyzetet szerŐdjéses alapon kötik a szín
házhoz. A szerződések időtartama egy, 
vagy több év. A többiéves szerződésekre 
az állandósított valuta óta tértek .át, elő-
foi-dulnak azonban olyan szerződések is, 
amelyek c^ak rövidebb' időszakra, vagy a 
színházi évadon belül bizonyos számú fel
lépésekre kötelezik a művészeket. Az örö
kös-tagság intézményét a forradalom óta 
megszüntették, dte a császárság koráiban ki
nevezett örökös tagok jogait ma is épség'-
ben tartják-

Az ausztriai vidéki színészet a provin
ciális igényeket meghaladó kultúrmunkát 
végez. 

A vidéki viáxosok közül kiemelkedik Salz
burg. Egészen sajátlag'os levegőjű művész-
város. Kegi hagyományokban gyökerező bá
rok miliője termékeny hatással volt és van 
a művészetek mostani viráigzásái-a is. Nem 

véletlen az, hogy az osztriák ünnepi játélco-
kat itten rendezik. Színháza igen eredmé
nyes művészi munkát folytat és fölöttébb' 
érdekes a^, hogy szervezete és működése a 
magánjogi társaság szabályain épül fel. 
(Geseüschaft nach bürgerlicher Keeht.̂ ) A 
színészek a szerződés aláírásával a tái'sa-
ság tagjainak sorába lépnek, közös nyere
ség- és veszteségszámlára dolgoznak. így 
érthető, hogy teljesítőképességük megfeszí
tésévei igyekeznek a színház anyagi ered
ményeit előmozdítani. A \idéki színházak 
szervezetének legtipikusabb formája azon
ban a köztestületi (városi tanács stb.) ke
zelés. 

Mindezekből kitetszik, hogy a vidéki 
színészetről oly értelemben, mint nálunk, 
nem lehet b'Cszélni, mert itt a vidéki szí
nészet állami támogatás nélkül is virágzik. 
Minden egyes tartomány kötelességének is
meri, hogy színházat tartson fenn, akár sa
ját kezelésben, akár bérbeadás útján. A 
színházi kultúra mindén egyes tartomány 
féltékeny belügye, melynek anyagi felté
teleit saját költségvetésük keretében igye
keznek megteremteni. 

Az ausztriai színházi kultúra munkásai
nak éi-dekeit védi az 1924. évben keltezett 
színésztörvény. E törvény tehát nem szín
házi törvény, hanem kifejezetten színésztör
vény, amit a címe is kifejez: Schauspieler-
gesetz. E törvénnyel Ausztria Németország; 
előtt jái",-ahol ilyen törvény még nincs. 
Ez a törvény minden vonatkozásában szo
ciálpolitikai jelentőségű. E jelentőségnek 
megfelelően teljesen szociális, sőt talán szo-
ciálistaízű, mert a színházi vállalkozó és 
a színházi alkalmazott kiözött a szerződéses 
kapcsolaton fennálló jogviszonyok rende
zését foglalja magában, továbbá a színházi 
alkalmazottak javára és pejdEg minden kate
góriában a munkaadói gondoskodás szo
ciális-kötelezettségeit tárgyalja. A színház
alapítás feltételeire, az állam felügyeleti, 
irányító szempontjaira nézve mit sem tar
talmaz. Ez a törvény a szooialista állam
szervezet szellemét magánviselő jogszabály
alkotás. 

Ha az osztrák színházi kultúra szerve
zetéről, igazgatásáról, és jelentőségéről raj
zolt képet megnagyítjuk, a németországi 
színházi viszonyokat vetíthetjük a szem
lélő elé. A líözpont mellett számos külön 
fókuszt találunk, telve a faji adotteág és 

— 77 — 



Ausztria és jSIémetorsziá£; Ausztria és Németország 

a történelmi fejlődés sajátos és értékes jel-
lemTonésaival. A német kultúrközösséjg 
fénytszóró napja, Berlin mellett, egy pár 
azonos fajsúlyú bolygó kering. És mégis 
mindezt a germán géniusz nemesen tün
döklő íve fogja össze. Zenéje és általában 
színi kultúrája, mely ennek a nemzetnek 
egyik legnagyobb kincse, lenyűgöző erővel 
liat. Oly Idncs ez, mint a mondai gyűrű, 
melyért ma nem a niebelungok és az Ős-
germán istenek versenyeznek, hanem a biro
dalom kultúrgócai. Az utóbbiak a kultúra 
egy s más területén Berlinniól is jobban 
hird̂ efcik a ;>Deutscbland, Deutschland über 
alles« jelentőséígét. A bayreutÜi színpad' 
misztikus -wagneri művészete a berlini 
Operaház ezirányú teljesítményeit idők fo
lyamán túlsz'ái-nyalta. M'mt a wajgneri. szel
lem művelésének kijelölt szentélye, a ki-
viálasztottság és a hagyományok erejében 
rejlő eszközökkel eg^^edüláUó művészi ha
tásokat ér el. 

A berlini kultúra minden megnyilvánu
lásaival a' város gazdasági jelentőségiéihea 
és hatalmas méreteihez ídbmul. i laga az 
a tény, hogy a porosz kultuszminisztériimi 
kezelésében Berlinben két Operaház (egyik 
Unter der Lindenen, a másik a Königs-
platzon), két drámai színpad, egjdk a 
Schauspielhaus, másik a Schiller Theater, 
továbbá két vidéki színpad (a vviesbadeni 
és a kasseli) van, mely utóbbiakban fel
váltva operákat és drámai műveket j:átsza-
nak, bizonyíthatja fenti iállításomat. Az 
állami kezelésben levő színházakhoz hozzá 
kell méig számítanunk a tetemes számra 
rúgó maigánszínKázakat is, melyek kiözül 
különösen ki kell emelni Berlin harmadik 
operáját, a városi kezelésbeai lévő char-
lottenburgi operát és a három Ileinhardt-
saínházat. 

Az állami színházak tökéletes művészi 
és gazdásági szervezetükkel a miniszteriális 
közigazgatás irányító hatása alatt állanak. 
A művészi vezeti az intendánsok kezében 
van, dé az intendánsokkal mellérendelt té
nyezőként jelentkezik a különös súllyal és 
rendeltetéssel bíró gazdasági szervezet, 
melynek ólén a gaaiasági főnök .áll. Ezen 
nem is lehet esodiálkozni, mert hatalmas 
státus anyagi ügyeit intézi. A két opera 
40 magánénekest, 33 magánének^nőt, 190 
tagú zenekart, 120 tagú énekkart, stb. so
roz tagjai közé, akiket a többi művészi ka

tegóriáknak ugyancsak nagyszámú tagja 
egészít ki. A játék mind a négy színház
ban minden este folyik. 
• Nem érdektelen megemlíteni, hogy _ a 
színházak helyárait öt osztályba sorozzák. 
Megállapítják az alapárt, mely ötféleképen 
emelkedik aszerint, hogy a darab milyen 
kiállítású, és hány személyt foglalkoztat. 
Egyszóval az üzemköltség és a művészi tel
jesítmény arányában emelkeílnek az ,árak. 
Egj Wagner-darab előadása drágább, mint 
egy Mozart-darabé. Legdrágább a Parsi-
fal előadása. 

A két állami drámai színpadnak ugyan
csak tekintélyes személyzete van, bár a szí
nészlétszám, mely 41 színészből és 19 szí
nésznőből áU, nem mondható túlnagynak. 
A kamara-műfaj művelése nincs állami kéz
ben. Ezt a feladatot itt a ileinhardt-féle 
Kammerspielhaus teljesíti neves művészek 
szerződtetésével. A berliniek a kamara
műfajt igen kedvelik, a hírneves színigaz
gató e téren sok sikert ért el társulatával. 

Az állami színházak fenntartása az ál
lamtól itt igen nagy anyagi áldozatokat 
kíván. Az elsőrendű tagok magas, a béke-
szinten álló fizetéseket élveznek. Jellemzi a 
berlini, de általában a németországi viszo
nyokra, hbg^-' a zenészek nem szerződött 
színházi alkalmazottak, hanem fizetési osz
tályokba sorozott állami vagy városi tisztvi
selők. Ezzel a ténnyel szerintük a zenész-
kérdiés végleges megoldást nyert, mert a 
biztos és nyugdíjigényt jelentő állás a ze
nészeket megnyugtatja, akik természetesen 
számos mellékkeresete lehetősjégnek is ör
vendenek. De m.ásfelől megnyugvást jelent 
a színházat fenntartó ^áUamnak, városnak 
is, mert a ^zenészeket tisztviselői minőségük 
alapján erősebben kézben tudja tartani és 
ezáltal sztrájkoknak stb. elejét veszi. 

A berlini színházi viszonyok ezen álta
lános ismertetése után vessünk egy pillan
tást az úgynevezett vidékre. 

Nagy és jelentős színházi kultúrát mu
tat fel Bajorország. A müncheni állami 
színházak a Wittelsbacbok művészetet ápoló 
hagyományait őrzik. A bajor állam keze
lésében három színház van: a National 
Theater, Residenz Theater és a Prinzre-
genter Theater. Ezeken kívül számos ma
gánszínház versenyez a közönség meghódí
tásáért. Az állami színlwak kultúrmisz-
sziója főleg azáltal domborodik ki, hogy 
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programmjuklian a népkultúra is fontos 
szerepet játszii:. Ennek istápolását olyké-
pen eszközlik, hogy külön és olcsó hely
árakkal rendezett előadásokkal lehetővé te
szik a szegínyebh néposztály ezirányú kul-
túrigényeinek kielégítését. 

A színlíázfanntartó, nem beszélve a ma
gánkezekben lévő színházakról, az állam 
és a város. A. szervezet külső megjelenése, 
vagy a közületi (állami, városi) kezelés, 
illetőleg üzemigazgatás rendszerint nagy 
hatáskörrel rendelkező intendápsok útján, 
de a bürokratikus nehézségek kiküszöbö
lése és az üzemigtazgatás meg-könnyítése 
céljából a közületi igazgatás néha ad hoc 
részvénytársaságot áüít szolgalatába. Erre 
a sStadtische Bühne Aktien-Gesellschaft« 
a Sajna melletfci Frankfurtban a péld'a. 
Ez a részvénytársaság tulajdonképen a vá
ros két színházát, az Operát -és a Schau-
epielbaust igazgatja és mivel kereskedelmi 
társaság, élvezi az e vállalati forma üzem-
igazgátási előnyeit. A rész\':énytársaság a 
várostól kapja az épületeket, az anyagi és 
a legmesszebbmenő erkölcsi támogatást. Ez 
a részvénytársaság voltaképen tehát csak 
formai, mert vezetésében, ^igazgatásában és 
gazdálkodásában teljesen a yáros kultúr-
politiká.ja érvényesül. A részvények több
ségiét ugyanis a váxos tartja kezében, és a 
polgiármester az elnöke a felügyelő-bizott
ságnak. Az anyagi támogatás kérdlését a 
város és a részvénytársaság között kötött 
szerződés szabályozza. jMagától értetődik, 
hogy rossz gazdálkodás esetében sem kö-
vetkezhetik be a részviénytáa'saság csődje, 
mert a város kifízeti a hiányokat. E szín
házak egyébként kultúrteljesítményeik te
kintetében a legjobb németorssági színhá
zak közé tartoznak! fés híven szolgálják' 
azt a célt, amelyet a frankfurti Operaház 
kőbe vésett jelmondata kifejez: sDem 
Wahren, Dem Guten, Dem Schönen.<i 

A közvetlen városi kezelés tipikus példái 
sok közfül a nürnbergi, kölni, lipcsei opera
házak, ^illetőleg dnámai színpadok. Eze
ket a színházakat a városi tanács az e 
célra kijelölt tisztviselő útján igazgatja. 
A színházak élén mindenütt művészigaz
gató, vagy intendáns áll gazdasági vezető
vel. A szubvenciók meglehetős áldozatkész
ségről tesznek tanúságot, 

A frankfurti színbázigazgatást találjuk 
meg a hamburgi állami operaháznál is. 

Utóbbi nemrégen egy részvénytársaság bér
letében volt, de ez a kritikus gazdasági 
viszonyok közepett nem tudta fenntartani 
a színházat. Most a hamburgi operaházat 
az állam és frankfurti mintára részvény
társasági formában tartja fenn. 

Érdekesnek látszó körülmény, hogy a 
hamburgi állam drámai színpadot nem tart 
fenn. A drámai színpadok itt magánke
zekben vannak. A legelőkelőbb drámai szín
pad a »I)eutsches Schauspielhaus in Ham-
burg«, mely részvénytársaság tulajdonában 
.van. Ettől a színházat egy korlátolt fe-
1 elősségű társaság bérli (G-esellschaft mit 
beschrünkter Haftung) oly szerződéssel, 
hogy minden jelmez, díszlet, amely a béi--
let tartama alatt készül, a bérbeadó rész-
vénytái'saság tulajdonába megy á,t. Ez a 
magán^'állalkozás jól virágzik, művészi tel
jesítménye rendkívüli hímévnek örvend, 
ami élénk bizonyítéka annak, hogy a ma
gánvállalkozás is átveheti ugyanazon nemes 
féladatok megr^alósítását a színházi kul
túra terén, mint az állam. Ez a színház a 
népkultúrát is szolgálja azáltal, hogy több 
délutáni, sőt vasárnap tííélelőtti előadást 
is rendez a nagytömegek részére. A kul
túra nemes feladatait a hozamgazdálkodás 
elveivel össze tudja egyeztetni. A bérlő a 
színházat a nyári szünetben albérletbe adja 
és ezáltal is jövedelmet biztosít magának. 
A színház feladatait természetesen meg
könnyíti a hamburgi láJlamban a város vi-
ilágzó j-jemzetközi gazdasági élete. 

Végezetül még a drezdai színházi kul
túrát óhajtom röviden méltatni, mely a 
szászok szellemi életének horizontj.át jelzi. 
A német államrészek kultúrája, mint meg
annyi mozaik, végeredményében egységes 
képbe olvad: össze. Ennek a képnek különö
sen a bajor és a szász kultúra a szembe
szökő drágaköve. A szászok szellemi élete 
minden vonatkozásban, így színházi tekin
tetben is bizonyítéka az ottani társadalom 
magasigéuyű kultúrszükségleteinek. Az 
állami Operaház egyike Németország leg'-
jelentősebb dalszínházainak. Tekintélyes 
anyagi hozzá jái-ulással, megfelelő taglét
számmal (42 magánénekes), nagy zenekar
ral (128 taglétszámú) (és teljes műsorral 
igen jól vezetett színház. Élénk kapcsolat
ban van a mi Operaházunkkal, amit az is 
bizonyít, hogy a híressé vált tősgyökeres 
magyar operát, a Farsangi lakodalmat el-
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BŐnek vette át a mi színpadunktól és si
keres előad'ással biztosította az opera nem
zetközi értékelését. 

A németországi színészképzés mindeddig 
magánszínészképző iskolákban folyt, me
lyek a nagyobb városokban bőven talál
hatók. Különösnek tetszik, liogy az állam 
az eídrányú oktatást csak az 1925/26. tanév 
kezdetével vette kezébe. Tette ezt azokkal 
a bő tapasztalatokkal, melyeket a magán-
színészképzŐ iskolák működésében észlelt. 
Az állami színészképző intézet nem mű
ködik önálló' szervezet formájábün, hanem 
m.int a berlini Zeneművészeti Főiskola 
egyik osztálya. A.z oktatás kiváló színész-
tanárokkal és a legújabb módszerek alkal
mazásával történik. 

Színész-, illetőleg színházi törvény Né
metországban még nincs. A törvényt a bi-
ix)d'almi és az bgy^ ŝ lállamok autonóm hatás
körében kibocsájtott rendelkezések pótolják, 
amelyek azonban inkább rendiészetá irá
nyúak. Az .állami kÖZiigazgatásnak színügyi 
kerdlésekben nagy segítségére van a 
»Deuíscher Bűhnen-VereiuK. Ez tulajdon-
képen a direktorok és intendájisok szövet
sége. Habár nem hivatalos művészetköz-
igázgatási szerv, mégis a kormányzat vé
leményező szervének tekinthető, mertszín
művészeti kérdésekben általában, továbbá 
a koncessziók tekintetében szava rendkívüli 
súUyal esik latba. Nagy érdeme a maximá
lis és minimális fizetések köteleziő módbn 
történt keresztülvitele, továbbá a Normal-
Dienstvortrag általános bevezetése. Hivata
los lapja a Die deutsche Bükne. 

A színpadi alkalmazottak hasonló szer
vezetben tömörültek. Ennek »Genossen-
sohaft Deutsoher BühnenangehörigenK a 
neve. 

A magyar színügyi kultúra, mely leg
nagyobb részbeni a főváros színházi életében 
jut kifejezésre, méltóképen csatlakozik az 
ismertetett országok fővárosainak és nagy
városainak kultúrájához. Súlyban, minő
ségben és a saínházd műfaj mindfen árnya
latában ugyanazt termelj üli, mint az ismer
tetett orszíágok kultúrempoiiumai. Bizonyos 
eLZOnhan az, hogy sokkal kevesebb színhá
zunk van, mint nekik: s vidiéki színikultú
ránk távolról sem hasonlítható az ausztriai 
és niémetországi színházi kultúrálioz. Vi
szont nem szabad azt sem elfelejtem, hogy 
csonka ország vagyunk 8 millió lakossal 

a német birodalom 63 millió lakosával 
szemben. A legfőbb baj e téren \'idléki szí
nészetünk elmaradottsága. Ezt megszün
tetni, ületőleg a fővái'os színvonalához kö
zelebb hozni, évtizedekre kiterjedő s mód
szereiben gondosan felépített kultúrpolitika 
lesz képes. 

Állami színházaink amellett, hogy a ha
zai színügyi kultúra ápolására és fejlesz
tésére rendelt elsőrendű műintézetek, nyu
gati színvonalon istápolják a színi kultúra 
nagy, nemzetközi értékeit. Nem lehet azon
ban elhallgatni, hogy a zenei kultúrát kép-
\'iselö dalszínházunk a bécsi operával nem 
veheti fel a versenyt. Ez azonban a ber
lini operaházakra is vonatkozik, amelyek 
a művészi erők .és teljesítményeik dolgá
ban épúgy a bécsi Operaház mögött álla
nak, mint a mi Operaházunk. Egyéb
ként bizonyos, hogy a m. kir. Operaház a 
müveit nyugati operaházak színvonalán áUó 
dalszínház, mely szervezetében, a külön
féle személyzet-kategóriák létszámában, ál
lami szubvenciojiálásában, műsor|áíaak tel
jességében kiváló kultúitényezŐ. Az elkerül-
heteüennó vált létszámcsökkentés és a mesz-
sze vitt takarékosság ellenére is, hivatása 
magaslatán láll s ha a múlt idők nagy mű
vészeivel egyenrangú erőket átmenetileg 
nélkülöz is, kipróhált magyar művészgár
dája elismerésre mléltóan dolgozik a si
kerekért. 

Szervezete és igazgatása, az állami keiíe-
lés, megegyezik az ezirányú általános típus
sal. Állami támogatása mai nehéz gaz
dasági viszonyaink közepett is jelentős ösz-
szegű. Nem szabad' azonban elfelejteni azt, 
hogy míg a külföld a hiányokat könnyen 
egyenlítheti ki, addig niálimk ma ez nem 
lehetséges. EbbŐl következik, hogy oly üz
leti eredményre keU itt törekedni, hogy 
az állami hozzájárulás a nézőtéri bevétel
lel együttesen a színházak fenntartásához 
okvetlenül elég legyen. A gazdiálkpdáseaen 
módja nem Idcsinylendő feladatot ró az 
igazgatásra és a minisztériumra egyaránt, 
különösen akkor, ha számot vetünk a mai 
nehéz gazdasági viszonyokkal és meggon
doljuk azt, hogy a színvonalat és a mű
sort még akkor is tartani keU, ha egyik
másik zenemű vagy színdarabi nem a tö-
megízlés kielégítésére való. Kénytelenek 
vagyunk számos oly zeneművet vagy. szín-
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művet műsoron tartani, melyek a szánhlá-
zaknak" gyengén iövedelmeznek, de a ben
nük rejlő értéket a színházaknak tultúr-
hivatáfiuknál fogva még anyagi áldozatok 
lárán is a közönség elé kell tárni. Ha te
hát olykor a könnyebb múzsa is szóhoz 
jut e színpadokon, ezt fájdalommal tesz-
Esük, indokát azonban a ígazdasági okokban 
leli, vagyis abban, hogy az előirányzott 
bevételeket biztosítani kell. 

Hogy a színházak nyugodt gazdasági 
menete biztosítva legyen, a gazdálkodás 
ellenőrzését fokozóItahbá kellett tenni, s 
így a színház;i közigazgatás ellenőrzése, 
irányítása és felügyelete tekintetében a 
minisztériumnak többletmunkát kellett 
vállalnia. Erre m á̂r csak azért is szükság 
volt, mert nem lévíén intendáns,, anniak 
jogköréből a fontosabb részeket a minisz
tériumnak kellett átvennie. így a kö^Jvetle-
nül gazdálkodó igazgatókat az inteudánsi 
jogkör fontosabb teend'őinek -gyakorlása szo
rosabban a minisztérium rendelkezése alá 
helyezi. Ez pedig, üzemi közigasgatásnól 
lóvlén szó, csak úgj történhetik, illetőleg 
e miniszfcérium csak úgy végezheti ez-
irányú feladatát eredményesen, ha a szán-
házak művészi és gazdasági beléletébe nem
csak teljesen bepillajithát, hanem a fon
tosabb kérdésekben az irányítást is maga 
gyakorolja. Nem könnyű felad'at ez, mert 
a színházaknál a ga^asági problémjáik a 
művésziektől a legtöbb esetben nehézen yár-
laszthatók szét, viszont a művészi kérdé
sekben az igazgatóloiak szabad' kezet kell 
hagyni. A megoldás tehát csak az lehet, 
ihogy az igazgatók művészi terveikről a 
minisztériumot lállandóan tájékoztat j^ák,. 
mely latolgatva ezeknek a terveknek gaz-
dásá'gi szempontból várható kihatásait, 
gyors intézkedéssel támogatja az igazgató
kat munkájukban. Minthogy a színház vál
lalat is, a cselekvésnek gyorsnak kell lenni, 
mert a vállalatnak a verseny irama nem tűr 
halogatást. IdŐkÖzi bizottsági tárgyalások 
útján lehet és kell tehát módját ejteni an
nak, hogy az igazgatók bevonásával, az 
üzletmenet állandó megbeszélése mellett, 
művészi és gazdásá.gi kérdések tekdnteté-
ben lehetőség szerint közös elhatározásokra 
jöjjön létre. A tervek végrehájtiásáhbzia szük
séges felhatalmazást a minisztérium' azon
nal megadja. A színház nem tűri a bü
rokratikus formaságok szövevényes útvo

nalain való cselekvéseket. Miként a rész
vénytársaság vezérigazgatója, aki a maga 
hatáskörében vezeti a vállajja,táit s a fohtó-
sabb kérdésekben az igazgatósági ülése
ken kapja a felhatalmazásokat, a szín-. 
házigazgatók is a minisztérium illetékes 
tényezjőivel, mintegy a részvénytáráaság'ofel 
igazgatóságainak mintájára tartott- bizott-' 
sági tárgyalások alapjáji cselekszenek a 
fontosabb kérdésekben. 

Operaházunk a létszámcsökkentés óta év
ről-évre sikeres művészi és anyagi eredmé
nyeket produkál. Művész-egyűttesébiől min
denesetre hiányzanak a régi nagy erősségek. 
akiknek helyét a jövőben pótolni Jvell-
Hogy a pénzügyi rendelkezések folytán 
aiTa mikor lesz mód, az mindenesetre a 
további évek szubvenciójától és a színház 
bevételeitől függ. Addig is vendégfellépé-
sek útjián igyekszik a színház a közönség
nek kái'pótlást nyújtani. Hogy az Opera-
Ji-áa a létszámcsökkentés óta művészi és 
anyagi eredményekben Kelégítő eredmé
nyeket ért el, annak oka az, hogy a mi
nisztérium itt megtartotta azt a határt, 
melyet az eddigi műsor megkimnt. Ma
gánénekeseink száma 18, önagánénekesnőink 
száma 18, a zenekar létszáma (a kisegítők 
nélkül) 91, a hallet tagjainak száma 28, 
az énekkar tagjainak száma 97. Ha eze
ket az adatokat az ismert külföldi ada
tokkal össaehasonlítjuk, azt találjuk, hogy 
hátrányban alig vagyunk, sőt vannak oly*m 
elsőrendű külföldi dalszínházak, amelyek
kel szemben helyzetünk kedvezőbb. Hátrá
nyunk miad'enesetre az., hagy egyetlen ope-
rabiázunk van, de sajnos, az ország többet 
meg se bírna. Még Nagy-Magyarország) 
idejében sem, hát még mai csonka állapo
tunkban. 

Az állami kezelésben levő drámai szín
padunk,- a Nem'aeti SzínhJáz méltán ne-> 
vezhétő az ország elsŐ színpadának. El
sővé avatják a múltjából visszatekintő 
dicső emlékei, hagyományai, melyek a 
nemzet Mkének kisuigárzásai. Ezeket a ha
gyományokat istápolni és féltékenyen őriz
nie kell. A jelen nehéz viszonyok között 
hivatása fokozott feladatok elé állítja, me^ 
lyeknek minden erejével megfelelni köteles
sége. Műsora termíészetszerűleg elsősorban 
a magyar drámaírás legkiv.álóbh értékeit 
Öleli fel, dé ezeken felül a világirodalom 
termékeire is kiterjeszked'ik. A 65 tagból 
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álló művészgájda ellátja a Kamara Szín
ház előadásait is. A nehézségek, melyek
kel a Kamara Színháznak főleg- anyagdak 
szempontjából kell megküzdeni, nem ki-
esinylendők, mert ez a színház semmiféle 
támogatást sem élvez. Önmagát kell fenn
tartania; az <állam .anyagi támogatáisa a 
Nemzeti Színház céljaira szükséges. Fel
adatát természetesen osak űgy tudja meg
oldani, hogy társulata, azonos a Nemzetj 
Színház személyzetével, ami másfelől előnye 
is, mert a kamara-darahokat a közönség 
elsőrendű művészek jiátékában élvezhetné. 
Miként a Nemzeti Sz;ínházbaji, nemcsak 
a darabok vezetőszerepeit, hanem az epi
zódszerepeket is jők játsszak. 

Zenei és színházi kultúnális élet szem
pontjából a vidék a nyugati színvonal alatt 
marad. Sajnálatos ez a megállapítás, már 
csak azért is, mert á magyar faj' nagyon fo
gékony a kultúra emez ágaira,. Megvan 
benne az érzék és az ösztön, ennek erőteljes 
felébresztése és Idfejlesztése azonban rend
szeres és programmszerű tevékenységet kí
ván. A zéaiei érzéket kifejlesztáii és éb
rentartani a nag7 tömegeknél, a falu népé
nél és a kispolgári városi elemeknél a ma
gyar dalban rejllŐ erő útjtán lehet elkez
deni. A magyar dalosügy megszervezése 
és állami támogatása nemcsak kultúKát je
lent, hanem a nemzeti érzésekben rejlŐ 
erőkészletek gyarapítását, továbliá józan, 
okos és derűvel teli lelet miegjajjapozjását. 
Eszköz erre a dalárdák megszerveaése iés 
pedig mindenféle társadalmi osztályban. 
Hojgiy a dalosügy a külföld elŐtt is hatá
sos eszköze lehet érvényesülésünknek, an
nak élénk bizonyítéka a Budái Dalárda; 
amszterdami síkere. Fontossága főleg ab
ban rejlik, hogy sietteti a tömegek zenei 
művelődését, hajlamossá tevén őket fok
ról-fokra a magasabbrend'ű aenei műélve
zetekre. 

A dalosügy fejlesztésén kívül nagy súlyt 
kelleno helyezni a zenei iskolázásra. Igien 
fontos a zeneiskolák szaporítása, ez iskolák 
látogatásának minél általánosabbá tétele, 
de a cél nö a szakzenészképzés legyen, ha
nem zenekedvelő közönség nevelése. Csonka 
országunk igényeihez mérten éppen elég 
szakzenészt képesít évről-évre zenei főisko
lánk, ugy, hogy ezeknek a dáplomás zené
szeknek az elhelyezéséről nem tudunk gon
doskodni s így legnagyobb része kühföldre 

távozik megélhetésének biztosítása végett. 
Az is baj, hogy a zenei főiskola hallgatói 
tanári és művészi diplomáért versengenek, 
holott ezt a képesítést valóban csak a 
legkiválóbbaknak kellene megadni, míg' a 
hallgatók nagy rész{ét zenekari zenészek
nek keUene képezni, hogy ezáltal az ország 
nevezetesebb kultúrvárosaiban — a fővá
rosi filharmóniai zenekar mintájára — ko
moly zenekarok alakulhassanak. A vidéki 
zenekarok lehetővé tennék a nagyobb vi
déki színházakban jobbfajta operaelőadá
sok rendezését és ezáltal a főiskoláról ki
kerülő diplomás énekművészek is elhelye
zést találnának a vidéken, ahol kitünŐ elŐ-
iskolát nyerhetnének majdan az ország első 
dalszínházában való szerződtetéshez. Mindez 
nagyjelentőségű volna főleg abból a szem-
pontbói, hogy a zenészekben, az énekesek
ben nagyobb kínálat állana rendelkezési*, 
a vidék és főváros között élénk kap'csolat 
fejlődhetnék ki és így biztosítva lenne az 
utánpótlás Operaházunknál, úgy, ahogy ez 
külföldön láltalában megvan. 

A vidéki zenei ós színhá^ kultúrájának' 
emeléséhez szükséges feladatokat természe
tesen nem szabad az áJlami'a áthárítani a 
maguk teljességében, hanem a vidéknek is 
komoly szerepet kell ezekből vállalnia. Sa
ját kulturális életük kialakítása mégis csak 
az ő kezükben van. A megyéknek és na
gyobb \iárosokuak meg kell találni az esz
közöket a fenti kultúrprogrammok meg
valósításához. Természetes, hogy ehhez 
anyagi áldozat kell. Ahogy meg tudjiák 
találni a fedezetet a törvényhatóságok kü
lönböző szükségleteik biztosítósára, életnyil-
vánulásaiknak megfelelő színvonalon való 
tartására, úgy elengedhetetlen az is, hogy 
zenei és színházi kultúrájukra is .áldozza
nak. Rendszeres programmot kell kidol-
gozniok a kultúra ezen területeire nézve 
is és ennek a programnmak| megfelelő szá
mokban keU kiütköznie a budgetjeikbol. 
Minden nagyobb viáros, megye a saját te
rületén hatósági felügyelet alatt szervezzen 
dalárdát, létesítsen zeneiskolát és színházat. 
Ha saját ereje ehhez nem elégséges, akkor 
munkájukba he keU vonni a kulturális 
egyesületeket. Minden megyeszékhelynek 
legalább is áUandó színházzal és álland'ó 
színtársulattal kellene rendelkeznie, ame
lyek azután a kisebb helyek kulturális 
szükségleteit is ellátnák. A staggione-rend-
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szer bevezetésével a fővárosi termést köz-
vetítenok a nagyobb vidéki városoknak, 
ezek viszont a hullámlökéat saját erejük
kel továbbítanák kisebb belyeki-e. 

Ausztriában és Németországban a vi-
diélci színészet állami támogatésiát nem ÍB 
ismertik, meit ott az egyes áilamiészekl 
saját zenei és színÜáiii életük megteiTejn-
tését már idejében elvégezték és e célrai 
Bmlgiáló ántásmiónyíáket a központtól tel
jesen függetlenül tartják el. Ha majd' a 
mi vidékünk is tudatái-a ébred ennek s a 
staggione-rendszer megismerteti a főváros 
művészi kultúráját, úgy bizonyosan töre
kedni fog szellemi életszínvonalának minél 
magasabbra való emelésére. így kell egész
séges vérkeringést teremteni aa országban. 
A részek, mint e>gy nagy szervezet sejtjei, 
a maguk k-ülön biológiai folyamatukkal 
egy egészséges kultúrszervezet, illetjőleg 
kultúrhálózat kifejlődésének vetik meg az 
alapját, A mai állapot ugyanis, amidőn a 
főváros hatalmas zenei és színKázi kultú
rája mellett, a vidéken, egy-fcét nagyobb 
Viárost leszámítva, .mindbnütt ugart talá
lunk, nem lebet egészséges lállapot. Igaz, 
hogy ennek sok tekintetben Tíiaaion aa 
oka. Az; ország lakosságának egyh'an^axla 
Budapestre tömörült és igen értékes kul-
túrterületek és várasok elszakadtak. Mind
ennek ellenére m|égis a fentiekre kell töre
kednünk, nemcsak a kultúra fejlesztése éa 
istápolása, a művészet emelésének öncélú
sága miatt, hanem azért is, mert elsősor
ban a kultúrfölény fegyvereivel kaphat
juk vissza leghamarabb a Szent Korona 
elszakadt részeit. 

A hamburgi -viárosi vasutakon ilyen fel
iratot olvastam: »Hamburg hat Eile.« E 
mondÖs reánk is 'áll. Ha nekik nincs vlá-
rakoaásra idejük, nekünk még' kevjésbbé. 

Nagyon sokat vesztettünk, bennünket csak 
erős és sietősen sürgfős kultúrmunka emel
het fel porba sújtott helyzetünkből. 

(Fülei Szántó EndireJ) 

Automimika, »egj új művészet, Hugó 
Károly úr találmánya, mely sem színészet, 
sem művészi felolvasás, hanem mindenik
ből valami; szóval az, midőn valaki kiáll 
jelmezben és játszik egyszerre öt-hat sze
mélyt, egész drámát.« (Gyulai Pál: Dra
maturgiai dolgozatok, Budapest, 1908. I. 
kötet, 379—381. oldal.) 

Autórobogást úgy imitálnak a színfa
lak mögött, hogy előbb autókürt szólal 
meg, utána megindítanak kellő távolság
ban egy motorbiciklit, esetleg egy por-
ezívógépet, melynek pöfögése, illetve zú
gása tökéletesen megfelel a természetes 
autórobogósnak. 

Avar Schmidt Mátyás, színész, sz. 1900. 
jan. 1-én, Csömörön. Színipályára lépett 
1924. júl. havában. 

Avercsenko Arkadi j , orosz humorista, szu 
1877-ben, jmegh. 11920!. márc. havában, Prá
gában. A Vasúti kocsiban c. aprósága a 
Belvárosi SzinKázhan 1918. aug. -21-iéil 
került színre. 

Avoni Viktor , tenorista, 1868-1870-beín 
Áradon működJÖtt, onndn Kolozsvárra 
szerződött. 1871. május havában olasz man-
dolin-társulattal járta be az országot. 
(Egyéb adat ninos róla.) 

Azary Ilona, (férjezett: Kovács Sáa-
domé), színésznő, sz. 1866-ban, Nagy-
zomhorhan. Szinipályára lépett 1884-beii, 
Jákah Lajos társulatánál. 
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Baán Achillesné, BertótHy Gizella, 
operaénekesnő, ősvégi magyar családból, az 
Aba nemzetségből síiármazik. MaleozkjTié 
tanítványa volt. 1914. október havában a 
M. Kir. Operabázboz szerződtették. 

Baán Erzsébet, színésznő, sz. 1902. 
aug. 20-án, Kovácsházán (Csanád' m'.). 
Színipályára lépett: 1925. jól. 1-én. 

Baá-n Mariska, színésznő, sz. 1878. 
máj, 17-én, Bánlakon (Torontál m.), abol 
^^yja jószíáigigazgató volt. A színiakadJé-
miára járt, ennek végeztével a Népszínbiáz-
boz szerződött, abol szép hangjával csak
hamar feltűnt. 1903. év ó'szén férjhez ment 
és lelepett a pályáról. 

Baán Nelli, színésznő, sz. 1879. okt. 
13-án. Színészakadémiát látogatott, majd. 
mint másodéves növendéket a Nemzeti Szín
ház ösztöndíjas tagjának akarták szerződ
tetni, ehelyett azonban a Vígszínház köte
lékébe lépett, ahol 1899. máj. haváig miű-
ködött. Ezután a Népszínház tagja lett, 
ahol azonban művészi amibdciója D.em ta
lált teljes kielégülést. 1903-ban a bécsi 
Stadttheater tagja. 1918-ban a Belvárosi 
Szíüház művésznője lett. Később a pá
lyától visszavonult. 

Baba. Látványos operett 4 szakaszban. 
Irta: Maurice Ordonneau. Eord.: Reiner 
Ferenc. Zen. szerz. Edmond Áudran. Bem. 
1898. jan. 13. NépszínMzban. Szereplők: 
Lancelot: He^rí/á Aranka, Masimim: Vidor, 
Hilarius: Németh Józ&ei, Alesia: Kw'y 
Klára, Chanterelle: Solymossy Elek, Lo-
remois: ToUagi AdtoH, Balthazar: Hor-
váth V. 50-ik előadása 1899. nov. 4-én 
volt. Felújították 1909. okt. 14-én, aVá-
rosligeti Szírűcörhen és 1920. szept. 16-áji 
az Eskütéri 8zÍ7Ínázbm. (Londonban 1909. 
aug. haváig 778-szor került színre.) 

Babarcs ik Szilárdka, színésznő, sz. 
1893. jan. l-.ón, Kassán. Színipályára lé
pett 1924. júl. 1-én. 

Babarczy Imre I s tván báró, színmű
író, sz. 1774. nov. 5-én, Szegeden, megb. 
1810—15. körül. Csongrád' m: alispánja és 
képviselője volt. Sok színpadi inűvet írt 
és fordított. 1804-b'en a Szegedi német 
színészek előadták a németül írt : Die sel-
tene Mannerlmr c. darabját, melyet ma
gyarul is megírt és a budai színtársulat 
Pesten, 1807. okt. 14-én mntatott be: 
Férjek ritka orvoslása címen. írt egy Tir-
gina c. drámát is, melyet 1833-ban adták 
először Szegeden. 

Babatündér, ballet 1 felv. írták: 
Hassreiter és Gaul. Zen. szerz. Bayer. ElsŐ 
előadása a M. Kir. Operaházban 1888. 
dec. 13-án volt. Szereplők: Játékkereskedő: 
Sm^eralíM Caesar, Mindenes: Zolnai Lo
ránd, Segédje: Hevére Manó, Babatündér: 
Manizzi E. 

Babér . A régi rómaiak a babér leve
leivel koszorúzták a győzteseket. Ma át
vitt értelemben a B. diföőséget jelent, — 
a dicsőség szimbóluma. A magyar színé
szetben is sűrűn alkalmazott kifejezés. A 
B.-t költői fogalommá Gsokionaí emeltö 
nálunk. 

Babik J'őzsef, rém. kath. áldozó-
pap, egyházi író, sz. 1862. máro. 8-án, 
Mezőtúron. Pappá szentelték 1884-ben. 
Munkája: Vallás és színpad (vagyis at 
dráma valláserkölcsi szempontból tekintve). 
Budapest, 1888. 

Babi ts Mihály, magyar költő, sz. 
1883-ban, Szekszárdon. A budapesti^ egye
temen tanári oklevelet saerzett s tanár volt 
Baján, Szegeden, Eogarason, Újpesten, 
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Babits Vilma Babonát 

végül Budapesten, a tisztviselőtelepí ál
lami gimnáziumban. 1918. nyugdíjaztatta 
magát s azóta csak az irodalomnak él. 
Verseivel, a Holnap című, nagy port fel
vert anthologiában lépett fel s mindjárt 
nagy feltűnést keltett, úg^ ,̂ hogy meg
hívták a Nyugat főmunkatársának; ké
sőbb e folyóirat segédszerkesztője lett. 
Gazdag és finom művészi forma, filozófiai 
elmélyedés, minden hatásra élénken reagáló 
érzékenység és egyéni hang jellemzik köl
tészetét. Csakhamar Ady Endre mellett 
kezdték emlegetni nevét s a fiatal költők 
és kritikusok támogatták, a Nyugat ellen
felei támadták, neve a legtöbbet emiege-
tett nevek közé' tartozott a magyar iroda
lomban. Különböző verses köteteiben ki
adott versei 1928-ban jelentek meg ogy 
nagy kötetben Összegyűjtve 25 éves ju
bileuma alkalmából. Több regényt is írt 
Gólyakalifa, Time- Virgil fia, Kártyává-
és A halál fiai címmel, ennek egy része 
német fordításban is feltűnést keltett. 
Irodalmi tanulmányai a magyar essay-
írás jelentős alkotásai. Laodameia címen 
a $ÖTŐg tragédiák gtílusáb'an írt Ggj drá
mát, melyet a Zeneakadémiában adtak elŐ 
Kosa György zenéjével. A literátor c. kis 
színműve, mely Kazinczy Ferencről szól, 
nem került színpadra. Lefordította Aischy-
los Oresteáját és GoeiJie IpMgema Tauris-
han c. tragédiáját, az utóbbit a Nemzeti 
Színház számára. Shakespeare A vihar 
című vígjátékát is lefoz'dította. 

(Sehöpflin Áladé'.) 

Babi ts Vilma, színésznő, sz. 1891. 
nov. 6'án, Arad'on. Zeneakadémiát végzett 
és 1913. szept. havában kezdte pályáját. 

Bábjá ték . (Lásd: Bábszínház,) 

Bablonka. így nevezte el Balogh Ist
ván (L. 0.) veteíán színész saját talál
mányú mécsvilágítását. (E szóval talál
kozunk Gaal Mihály [L. c ] neve alatt is.) 
Szellemi életet, felvilágosodást is jelentett 
a hajdani színészek nyelvén. Paulini Béla 
(L. 0.) írt Bahlonkésok címen megható kis 
egyfelvonásost a régi színészekről. 

Babüigg Antal , 1824-hen a budai né
met színház bérlője volt. Ez időben a »Mis-
toloi Tlársaságíí játszott a színházban és 
Pergő Celesztin volt a vezetőjük. Kantomé 

is tagja volt a társulatnak, ^.-nak Grimm 
Fedor volt a társa. (1827-ig volt igazgató.). 

Babnigg Emma, (B. A. leánya), 
a hannoveri kir. udv. színház énekesnője, 
sz. 1825. febr. 25-én, Pesten. Hannover
ben 1843-ban mutatkozott be a y>Szei>illd 
iorhébji Rozina szerepében. 1852. szept. 
22-én nálunk is fellépett a Nemzeti Szín
házban. 

Babochay Erzsébet , színésznő, sz. 
1903. jan. 8^án, Nagyváradon. Rózsa
hegyi Kálmán színészísfcoláját végezte. 
Színpadra lépett 1919. nov. 1-én, Sebes
tyén Gézánál. Működött a Benaissance 
Színházban, többször fellépett a Fővárosi 
Operett Színházbaji és az Andrássy-uti 
Színháiíban is,. Később vidéken is nagy 
sikerei voltak. 

Eabocsai I s tván, színműíró, Debre
cenben élt és ott írta meg a következő 
munkáját: Víghedélyu MíKály, vagy a ha
zája és vallása mellett pecsételt állhata
tos szeretetnek és huzgóságnak örök em
lékezetére emeltetett oszlop. Szomorújáték 
4 felv. Nagyvárad, 1806. Előadtálc a pesti 
színpadon, 1808. nov. 4-én. Akkori címe 
ez volt: Vigkedéh/ű Mihály debreceni bí-
rónaJc .emlékezete. Balvélekedés o. vígjáté
kát Pesten is előadták 1808-ban. 

Babonák. A babonásság, az emberi 
lélelí misztikus megnyilatkozása, természe
tesen a színészek körében is ól, sőt miután 
a pálya magával hozza a váltakozó lelki 
életet, itt még talán jobban ki van fej
lődve, mint akárhol másutt. A színész 
pályáját a szerencse irányítja, a szeren
csét a véletlen hozza, ezeknek remélésé-
ben telik el a színész élete és ez meg
szüli a babonát. De babonássá teszi a 
színészt a siker bizonytalansága is, a si
ker, a kiismerhetetlen bálvány, amelynek 
jövetelét vagy nem jövetelét senki nem 
tudja elői-e. Nem akad színész, aki ne 
lenne babonás, sŐt a tapasztalat az, hogy 
minél beérkezettebb a színész, ajináí több 
a babonája. Az ismiert babonák kÖzÖtt 
a színészeknél különösen a szerepekkel 
összefüggő babonák az érdekesebbek. Azt 
tartják, ha a színész olvasás, vagy tanulás 

'közben leejti szerepét a földre, akkor abban 
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Babos Károly Bács Károly 

a szerepben meg; fog bukni. De ugyanezt 
tartják akkor is, ha; a színész szerepét? 
más ejti le. Érdekes babona az is, hogy 
a színházban nem szabad a »Mért oly 
horúsiit, a színész-temetések alkalmával 
énekelt gyászdalt énekelni, mert az balált 
jelent. Ha a kórista a maszkirozáshoz 
használt tükröt eltöri, akkor 7 évig tovább 
is kórista marad. Vidéki színházaknál szo
kásos babona, hogy a színlaphordi'ónak a 
színlapokat az ágyra tennie nem szabad, 
mert akkor nem lesz közönség. A legtöbb 
babonát azonban a darabok előadásával 
kapcsolatban találjuk. Azt tartjiák, hogy 
ha a próbák alatt veszekednek (színészek 
egymással, rendezővel, igazgatóval, igaz
gató a rendezővel, vagy a szerzővel), ak
kor nagy sikere lesz a darabnak. Leg
érdekesebb talán az a babona, hogy ha 
a darab próbák alatt tetszik a színesek
nek, akkor a darab nem fo^ tetszeni a 
közönségnek. 

Babos Károly, súgó. 1857-ben lépett 
Bzínipályára. 1865—Gti-ban Kólo^svárottt 
1871—73-ban a Nemzeti Színházban mű
ködött. Fordítása: Gerólsiemi TiagyHer-
cegTiS, Offenbach ojwrettje. Bem. 18 67. 
okt. 11-én, Budai Népszínházban. 

Bábszínház. A bábszínház a színpadi 
ábrázolásnak legrégibb formája, amely ab
ban áll, bogy a drámai cselekményt dró
ton vagy fonálon rángatott, vagy pedig 
mechanikai készülékkel fölszerelt bábok mii-
melik, a szöveget pedig színészek, néha pe
dig hasbeszélők mondják. A bábjátékot 
marionett-színháznak is nevezik és pedig 
azért, mert a régi misztérium-játékokban 
Mária alakja is szerepelt és a kis Miáriákat 
nevezték az olaszok' és a franciák Mario-
?2eííe-nek. Ezeknek' az psrégi blábszínKár 
zaknak az emléke a betlehemes játék. Ma
gyarországon ismertek voltak a bábazín-
biáizak; a magyar bábjátéknak alakjai Fap-
rika Jancsi ós Titéz László, Goeth& föl
jegyzi emlékirataiban, hogy a Faust-témát 
Íegel|Ő8zör ^gy frankfurti blábjátékbán látta 
és a Faust-hábfáték évszázadokon át nép
szerű volt a német közönség előtt. 
1914. május 20-án Orhők Lóránd rende
zett bábszínházi előadást az Iparművészeti 
Múzeumban, majd három év raulva, 1917. 
máj. 15-én Bmai Dezső fényképész a Bel

városi Színházban tett bábszínházzal kí
sérletet. 1923. jul. 5-én a gyermekügyi
kiállításon Blatt-iier Géza vezetése mellett 
tartottak bábszínházi előadást. (V. ö. Betle-
hemesek játéka. — Paprika Jancsi. — 
Vitéz László.) 

Bach Albert , magyar szánnazásu ope
raénekes; énektanulmányait Bécsben, Mar-
chesi asszonynál és Olaszországban végezte. 
Müanóban lépett fel először az ^wjüá-baní. 
1883;. júl. 12-én a M. kir. Operaházban 
vendégszerepelt a Zsidónő Brogni szerepé
ben. 

Bach-korszak alatt a cseh hivatalnokok
nak bel^aólási joguk volt a színházak ve
zetésébe is. ök voltak azok, akik a »rae-
hik nemt6tszö« szövegrészt egyszerűen M-
^úztSc a súgókÖnyvehMl. Előadás alatt 
szigorúan ellenőrizték, Jiogy a színészek 
betartjáJc-e mtézkeéésüJéet; azt is figyel
ték, hogy mi volt az a szó, az a ki
tétel, ami tapsra ragadta a közönséget. 
A magyar színészek azonban elmondták 
a kihúzott részeket súgió nélkül, elsfcili-
zálva, egy-egy gesztussal, mimikával kife
jezve a betiltott, illetve kihúzott részeket. 
A magyar közönség az alszolutizmus alatt 
megtanult a színészek némajátékábiól az 
eredeti szövegre következtetni;. A kö
zönség rendületlenül kitartott a szí
nészek mellett és ragaszkodásában még azt 
is'megtette, hogy h'a Bach hivatalnokai va
lamelyik rebellis színészt lecsuktak, a kö
zönség eljárt a színész érdekében es ha 
lehetett, kiszabadította fogságábiól. A hi
vatalnokok még az öltözködést is figyel
ték. Felsőbb rendeletre minden előadás 
előtt előbb az osztnák néphimnuszt kel
lett énekelni. — 1850. nov. 25-én Bach 
nüniszter rendbletet adott ki sTheaberord-
nunig« c. alatt. 

Bácsalmás (Bácam.). Az 1928-29-ik 
évben 8olU Ernő színigazgató színikerü
letéhez tartozik. 

Bács Károly • id. (martonfalvi), szí
nész. Atyja B. András, a nagyenyedí ref. 
kollégium inspektora. —• Jogot végzett, 
1831. jul. 2ö-én lett színész. 1840-ben 
színigazgató. 1860-ban a torontálmegyei 
Zsombolyára Ő visz először magyar té-~ 
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Bács Károly Bacsó Bálint 

sulatot, amelyet 1863. nyarán — az or
szágos ezáxazsági miatt — felosziatott. 
Megh. Budán, 1872. okt. 12-én. 

Bács Károly • ifj. (martonfalri), szí
nész, sz. 1849-bén, Bahason, megh. 1903. 
aug. végén, Aradon. Első neje: Molnár 
GizeUa, színpadra lépett 1868. máj. 28-án. 
Második JÍQ>]Q: Kiss-Maár Júlia, 8zíné82^ 
n|ő̂  fizj. 1848-ban, Kábán., megh'. 1908. 
febr. 5-én, Aradkm. Színpadra lépett 1861. 
okt. 1-én, — 1863-ban atyjájiál lesz szí
nész, azután Huba?/ Gusztáv az igazgatója, 
Aradon. — 1864-ben JSlc^ Mábálynál mű
ködik, Gyulafehérvévtt, 1865-ben Keszy 
Józsefnél, 1868-ban Ny^ky Györgynél, 
1869-ben Geröffynél, 1872-ben Szabadkán 
Némethy György tagja; 1875-ben S2abó 
Antalhoz megy, 1876-bani Székesfehérvá
rott, 1877-ben Kassán, Geröffynél talál
juk. 1886-ban Krecsányi Ignáohoz szer
ződik, majd' 1889-ben Mosonyi Károly-
hoz. Ez év jan. 16-áu Aradon ünnepli 
25 éves szinészkedési évfordulóját. Ugyan
ott 1902. márc. 22-én búcsút mondott a 
színpadnak. 

Bacsányi János , udvari fogalmazó, író, 
a M. Tud. Akadémia levelezőtagja, sz. 
1763. máj. 9-én, Tapolcán, megh. 1845. 
máj. 12-én, Linzhen. Előbb báró Orczy 
fiának nevelője, ^majd' a kassai kamaraS 
igazgatóságnál mint gyakornok kap alkal
mazást. 1787-ben Baróti Szab'ó Dáviddal 
és Kazinczy ' Ferenccel ímegalapiitja a 
Kassai Magyar Muzeumot. 1795-ben, a 
Martinovics-féle összeesküvés alkalmlából 
elfogták és egy évi fogságra italték. Éle
tének harm^inc esztendejét Linzben töltötte 
rendőri felügyelet alatt. Alakját színpadra 
vitte 'Fényes Samu »Bacsányi« c. drámá
jában, mely a Vígszínházban 1903-ban 
került színre. 

Bacsányi Panla , színésznő, sz. 1885. 
júl. 21-én, Tapoleán. Színpadra lépett 
1906-ban. 

Bács-Bodrogmegye egj 1792. nov. 
20-ról keltezett levélben a Helytartótaná^ 
csőt arra kéri, hogy segítse az első ma
gyar színtáa:^ulatot. — 1793. márc. havá
ban 93 frt 64 krajcárral támogatja a 
színészetet. 1815-ben a pesti magyar szín-

Iiáz telkének megváltására és felépítésére 
1760 forintot küldött. 

Bácskai Mncsi Nándor, színész, sz. 
1848-ban, Szabadkán. Ssánipályára lépett 
1873-ban, Hubay Gusztávnál. — Neje; 
Heffyí KaroKna, színésznő, sz. 1850-ben, 
Debrecenben. Színipályára lépett 1871-ben. 

Bácskay (Bencsík) György, színész, 
sa. 1849. :ápr. 24-én, megh'. 1901. jún. 3. 
Vácott. Színpadra lépett 1867-ben, Kocsi-
sovszky Jusztinnál. — Neje: Gldzer Gi
zeUa, színésznjő, SZÍ. 1852. okt. 9-én. Megh'. 
1883. nov. 14-én, KesztUely&n. Színpadba 
lépett 1878-ban. 

Bácskay (Havasi) Julcsa, énekesnő, 
szl. 1861. febr. lö-én, Szahaékén. 1877-
ben lépett a színipályára, Krecsányi Ig-
nácnál. 1884. máj. 24-én mint vendég 
fellépett a Népszínházban, a Huszárcsiny 
Borcsa szerepében. 1888.aug.havától!aNép-
színhá.znál működött. 1889. okt. 15-én Mára-
marosszigeten színigazgató lett. Előbb Gfel-
ler Sándor zombori földbirtokoshoz ment 
nőül, majd tőle elvált és 1894. jan. 20-án 
Miesei (Mácaa) ^. György (L. o.)] szánjgaz-
gató neje lett Szabadkán és itt, majd ké
sőbb a székesfehérviári-szombáthelyi szín
háznál működött. 1902. november 11-én 
ülte meg 25 éves művészi jubileumát, Szé-
kelyuévatWelyen. 1904. jul. 4-én férjével 
megnyitották a budapesti Népligeti Szín
kört. 1910. jan. 1-én nyugdíjba ment. 
45 éves jubileumát (világ talanul) 1924. 
június 19-én ülte meg Budapesten, a Nép
ligeti Színkörben, a Világtalan Finwmi Bű-
zsi c. alkalmi színműben, László- Jenő 
igazgató társulatánál. — Ezután Kíss An
tal igyőri művezetőhöz ment nőül, ennek 
h'alála után pedig Símándy Zsigmond 
nyugdíjas színigazgató neje lett. Nővére: 
ISIagy Mari színésznő (L. o.). 

Bácskay Ilona, színésznő, sz. 1868. 
nov. 7-én, Zentán. Színpadra lépett 1891. 
Miskolczy Lászlónál. 

Bacsó Aranka , színésznő, sz. 1905. 
szept. 20-án, Moliolon, Bácsbodíog vm. 

Bacsó Bálint, orvos, sz. 1786. febr. 
12-én, Deh-ecenben. Megh. 1854. ápr. 
17-én, u. 0. — Lefordította Hoivald HaZa-
jö'üetel c. szomorújátékát. 
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Bacsó Lujza Balír Hermán 

Bacsó Lujza, színésznő. (Lásd: Mé-k 
Endréné.) 

Bacznr Gazsi, a ^iPetesliei nótárius« c. 
népszínmű egyik humoros alakja, a par-
lagd gavallér típusa. (V. ö.: Peleshei nó-
tárms.) 

Badacsony zalamegyei községben 1826. 
okt. 14-én Balogh Istvián társulata játszák 
elsőül a magyar színtársulatok közül. 

Badics Ferenc, min,, tanácsos, nyűg. 
tankerületi főigazigató, a M. T. Akadémia 
tagja, sz. 1854. aug. 27-én, Székesfehér-
roit. Számos drámatörténeti cikke jelent 
meg a fővárosi lapokban és tudományos 
folyóiratokban. Munkái: Gaáí József élete 
és munkái (Budapest, 1881.), Gaal József 
Peleskd nótmiusa (Budapest, 1881.). 

Bagdadi hercegnő, színmű 3 felv. 
Irta: Dwmm Sándor. Első előadása 1883. 
ápr. 16-án volt a Nemzeti Szdnkázban. 
Szereplők: Jean de , Hun gróf: íiáday 
Ferenc, Lionette: Helvei/ Laura, Raoul: 
Schmidek S., Godler: Vizváry Gyula, Tró-
veié: Hetényi, Nourvady: J^agy Imre,' Ri
chárd : Bercsényi Béla. 

'II !S\i 
Bagdanoff Nadejda, híres orosz táncos

nő. Atyja is táncos volt. A némajátékra 
Eachal tanította. Nálunk 1858. aug. 19-én 
lépett fel először a Nemzeti Színházban, 
a Gizella c. hallétben. 

Baghy Gyula, színész, sz. 1864. ápr. 
havában, Kecskeméten, megh. Buda
pesten, 1917. júl. 13-án. Színipályára 
lépett 1885. jan. 6-án, SágHy Zsigmond
nál, később Siméndy Zsigmondnál, 1886-
ban pedig Bo^oghy Dénesnél működik. 
Többi igazgatói: 1887—1897-ig Pesti 
Ihász Lajos,, Halmay Imre, Csóka Sándor. 
1911. okt. 1-én visszavonult és a Kassa— 
oderbergi vasút igazgatóságánál hivatalt 
vállalt. Neje: BoS-ogHy Mária, színésznő, 
sz. 1867-ben, megh. 1924. aug. 21-én, Bu-
dayestejt^. EHőbl> vidéken működött, majd 
a Király Színház súgónlője lett. 

Baghy Gyula, ifj., színész, sz. 1891. 
jan. 13-^án, Szegeden, Színipályára lépett 
1910-ben. 

Bagi László, hírlapíró, sz. 1852-ben, 
Kecskeméten. Az Akadémia Teleky-pályá-
zatán dicséretet nyert Adonis c. tragédiája. 
(1881.) 

Bagoly (Bagolyi) Antal, színész, az 
első magyar színtársulat tagja, 1791— 
1792-hen Budán működött, ahol e l ^ fize
tése 20 frt volt. A második évben kisegítlő 
tag volt. További működése ismeretlen. 

Bagosi Mária, színésznő, sz. 1909. jún. 
2-án, Budapesten. Színipályára lépett 
1928. szept. havában. 

Bagyik Ferenc, színész, sz. 1859. 
szept. 29-én, Gyorőkcm (Aradm.). Iskolái 
tanulmányait Aradon kezdte és Budapes
ten a főreáliskolában folytatta. 1879-ben 
a színészakadéniia növendéke és egyúttal 
beiratkozott az egyetem bölcseleti fakultá
sára. 1883-ban Sió Ferenc név alatt vidé
ken színészkedett. í r t költeményeket, szí-
nészeti cikkeket a fővárosi és a vidéki la
pokba. Világhírű traffikusok c. színészek
ről szóló könyve 1881-ben jelent meg. 

Bagyola Emma, kartánoosnő, színpadra 
lépett 1865. okt. 5. 

Bágyoni Szabó Dávid, színész, sz. 
1886. máro. 3-án, Marosvásárhelyen. Szi-
nipályára lépett 1914. ápr. havában. Neje: 
sz. 1888. jan. 18-án, Perenyón (Vasm.). 
Színipályára lépett 1913. júl. havában. 

Bágyoni Szabó Endre, színész, sz. 
1902. dec. 18-án, Dicépszentmó-tonhan, 
Színipályára lépett 1926. szept. havában. 

Bahnert József, zeneszerző, sz. 1860. 
dec. 29-én, Nápolyban, majd Budapes
ten telepedett le. Zeneművei: A csem
pészek, dalmű 2 felv. Szövegét írta: Carlo 
Luigi Villa, ford.: Badó Antal. Bem. 
1900. márc. 17. M. Kir. Operaház. Gra
nadái vőlegény, operett 3 felv. Bem. 
1905. fehr. 11. Népszínház. Jégdrág., 
daljáték 1 feiv. Szövegét írta: Bérezik Ár
pád. Bem. 1922. máj. 22. M. Kir. Opera-
liáz. 

Bahr Hermán, osztrák író, sz. 1863-
ban, lAnzben. Nálunk színre került da
rabjai: A star, szmű, 3 felv. Bem'. 1900. 











Baikai József Bajazaók 

nov. 28. Nemzeti Színház. Áz érző lé
lek, 1 felv. Ford. Bálo^ Vilma. — 
Bem). 1911. febr. 18. Kamaraiáték Tár
sulata. Koncert, vígj. 3 felv. Ford.: Hajó 
Sándor. Bem. 1910. ápr. 16. Magyar Szín
ház. Ezt a bécsi Deutsches Theater is 
bemutatta a Magyar Színházban, 1910. 
jún. 8-án. Neje: Miléenhiirg-^^^^^^ opera
énekesnő, 1912. máj. 16-áii mutatkozott 
be a Népoperában, a y>Lohenffnn« Ortnié-
jában. 

Baikai Jözsef, színész, sz. 1863. febr. 
9-én, DUön. Színipályái-a lépett 1884. jan. 
1-én, Tóth Bélánál. 1891. dee. 1-én vissza
vonult. 

Bainville József, színész, sa. 1860-ban, 
Szegeden. Színipályára lépett 1885. jan. 
26'án, Aradi Gerőnél. 

Baja Benedekj díszlettervező, sz. 1893. 
márc. 20-^áii, Temesvárott, ahol középisko
láit végezte. Jár t Németországban és Pá
rizsban, majd' a viiágbáhbrúban orosz fog^ 
ságba esett. Ezenközben az irkutzki opera 
számára ter^'ezett díszleteket és a kínai 
színházaim ál tanulmányozta a díszletterve
zés művészetét. Jár t Ázsiában és Indiában. 
1922-ben hazatért és az Unió Bt. díszlet-
tervezló'je lett. 1929. óta népművészeti ak-
ciióval is foglalkozik. Ady-albuma jelen-
tiőa alkotása az Ady-művek illuszt]:álásáaal4 

Bajai Mihály Mór, színész, sz. 1882. 
febr. 5-én, Baján. Színipályára lépett 
1903. máj. 1-én, Festi Ihász Lajosnál. 

Bajai színészet. Baja városának már 
a 18-lk században volt színházterme, még 
pedig a Haynald' uccában levő »Bárány-
fogadó«-han. A terem uccai része 25 mé
ter hosszú és 7 méter széles volt, a szín
pad 7 méter széles és 5 méter mély. 
A várost különböző társulatok keresték fel. 
1826. dec. 2-án Kilényi Dávid színigaz
gató járt itt. 1834-ben Jánossy János, 
majd ismét I{ilé)7ffí az igazg'ató. A sza
badságharc után Reszler István játsaák itt, 
vendégkópen fellépteti Egressy Giábort, 
azután Eeleky Miklós, Prielle Cornélia, 
Lendvay Márton és neje, Tóth Jiózsef, Bu-
lyovszky Lilla is eljönnek a vendégszerető 
városba. Csillag Teréz is itt kezdte pályá

ját. 1857. december havában li^yiry 
Gryörgy az igazgató. A 70-es években 
Völgyi György és Yarga Gyula, később 
Csóka Sándor, majd Aradi Gerő, Festi 
Ihász Lajos, dr. Farkas Ferenc társulata 
szórakoztatja a közönséget. 1929-ben a vá
rosban három színielődásra alkalmas he
lyiség van, amelyek azonban nem' kifeje
zetten erre a célra épültek. Legmegfelelőbb 
a Központi Szálloda színházterme, mely 
1927-ben épült és az igényeket megköze
lítően kielégíti. EHér benne kb. 800 em
ber. Kisebb előadásokra alkalmas a Nem
zeti Szálloda nagyterme, melynek be
fogadóképessége közel négysziáz embei*. 
Saínp,ártoló egyesület a városban nincs, 
a színügyi bizottság elnöke: Vojnics 
Ferenc dr. polgármester, tagjai: Torday 
Ákos dr*., gimn. ^igazgató, GonczWc Kál-
mán dr. apát-plébános, Fehérváry Dezső 
dr. kir. közjegyző, Székely Leó nagykeres
kedő, Knózy Lehel dr., Valentin Emil 
dr. ügyvédek, Major József pénzügyigaz
gató, RÓ7ta Dezső dr. kórházi igazgató, 
Makray Liászló gyógyszerész, CzérTiay Imre 
volt ipartestületi elnök, ISlagy Márton 
műszaki tanácsos stb. A' színházügynek 
lelkes barátja: FíisUás Dezső dr. polgár
mester-helyettes, a városi színházügyek re
ferense, Fiedler József szállodatulajdonos, 
akinek épületében talált otthont a színé
szet. 

Bajazzók. Az olasz pagUacdo (szalma
zsák) szóból. Megmagy^rosodott alakja: 
pojáca. A régi olasz komédia tipikus 
alakja,. Az eredeti Pagliaccio a tudatlan
ság és bárgyúság komikumát képviselte. 
Az alak nagyon népszerű volt, számtalan 
Comedia deli Arteban szerepelt s mindén 
időben nagy sikereket arattak vele nép
szerű komédiások. Az utóbbiak életéből 
írta Roberto Leo^icaVallo híres operá.-
játi. (Szövegét Radó Antal fordította.) 
A hajazzák (I Pagliacci) címen el^ő elő
adása 1893. m'árc. 28-án volt a M. Kir. 
Operaházban, ezzel a szereposztással: 
Nedda: Vasquezné, Canio: Signodm E., 
Tonio: Odr]/ Lehel, Beppo; Dalnoky Béni, 
Süvio: Beck Vilmos, Pórok: Nagy B. és 
Jtihász F . 100-adszor 1901. okt. 1-én, 
ISO-edszer: 1909. febr. lO^n, 200-adszor 
1914;. máj. 24-én játszották. Jelenleg is 
műsoron van-
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Bajkó Terézia Bajor Gizi 

Bajk-Ó Terézia, úttörő színésznő. (L. 
Kontz J.ózsefné). 

Bajnóczi Dezső, színész, sz:. 1855-ben, 
G-yöngyösön. Színipályára lépett: 1875-ben, 
Szuper Károlynál. 

Bajnöczy Valéria, színésznő, sz. Szi-
nyérviáralján, Szatmár m. Színpadra lépett 
1894. okt. 1-én, Tiszay Dezsőnél. 

Bajor Gabriella, színésznő, sz. 1878. 
aug. 3. 'Budapesten, Szíínpadra lépett 
1902. szeptemberbén. 

Bajor Gizi. Ami a Nemzeti Színház 
első negyedszázadában Lendvayné Hivatal 
Anikó volt, —̂  az a mai Nemzeti Szín-
hiáiznak Bajor Gizi. Mondjuk, Üdvöskéje. 
Lendvayné nagy Bkálája, rátermettsége 
annyi ellentétes szerepre, bája, naigy in
telligenciája, finom szépsége, melegsége és 
pajkossáiga — mind'megannyi tulajdonság 
míáa-más szerepre teszi alkalmatossá — 
újra született és újra megjelent a nemzet 
első színpadának rivaldája előtt az isten
áldotta nagyszerű tehetségű Bajor Giíálfen!. 
Nagyapja Görgey vezérkari főnöke volt, 
nagyanyja Weiss von Hortenstein hárón6 
(lásd a Góthai Almanach 1903. évi kö
tetét). Apja kint nevelkedett Németor-
szág'ban — bányamérnök volt, aki esaes és 
becsületes ember létére (ez az) eszes éa 
becsületes emberek átika) jóhiszemű volt 
— »jió bárátai« unszolására otthagyta a 
jó állását és a Calvin-téren átvette a rógj 
jóhírű Báthory-kávéházat, amibe (Ő csak 
a hegyből tudbtt aranyat bányászni, a 
kávéha£;ból nem) hamarosan belebukott és 
a Beyer-család' ínségbe jutott. A derék 
Beyer kávésnak olasz leány volt a felesége 
és volt egy leánykájuk: külsőre 'egész 
anyja — természetre akár csak aa édes
apja. Ez a leány volt a Gizá. . . Gizi a 
család anyagi Összeomlása után az angol
kisasszonyoktól átvácfclt a színitanodábia, 
anélkül, hogy szükségesnek tartotta volna 
a családi tanácsot megkérdezinLi: vájjon he
lyesnek tartjiák-ie, ha a alamasZrtíkáb'óH 
Thália kihúzza okét? Eltitkolva mindent 
otthon, elment a színiakadémiába és ott 
elszavalta Szép Ernőtől azt a megindító 
verset (amit a bud^apesti m. kir. rend
őrség 1928-ban betiltott!), melynek címe: 

»Nem játszottam . . . 
. . . Hippodromba... hippodromba.. -

így került 1911-ben a színiakad'émiába, 
ahol 1914. márc. 28-án vizsgázott Szig
ligeti NSwalom-j&b&n. Sikere nagy volt, a 
Ví^zínháa szerződést ajánlott neki azon
nal, de Tóíth Imre nem engedte — meg
tartotta a Nemzetinek s eiső fellépése & 
Kicsmyek c. vj.-ban volt. Ezóta siker si
ker után követ i . . . 1924. tavaszán két 
Bzínháa is elkezdte csábítani: a Víg és 
a Magyar. Nem a választás volt nehéz, de 
—• elhagyni a Nemzeti Saínházat; a csa-
hítók aizonblan olyan gázsit ígértek, ami 
szédített. Csaknem beiebet^;edett a töp
rengésbe és a nagy szenvedíésbe, de az
tán Hevesi igazgató, látva a helyzetet, 
maga tanácsolta, hogy menjen raak és bár
mikor akar visszajönni — mindig* várja 
a színház. 1924. okt. 10-én Shaw Jokomtá-
jáhan lépett fel, mint a Magyar Szín
ház tagja, de már 1925. szept. 1-én is
mét a Nemzetinél találjuk, okt. 1-én lép 
fel először a Kamara Színházban, Miklós 
Jenő Mőkusoh c. vj.-ábau. Azóta egyik 
támasza a két ssínhóz műsorának és nagy 
jelentőségének és értékének bizonysága, 
hogy tizennégy esztendős múlt utián, 1928. 
februárjában kinevezték a Nemzeti Szín
ház Örökös .taigjának. Színpadi rutinja cso
dálatra méltó. Ennek kedves bizonysága 
volt, mikor egyik próbáján partnerével, 
ÖdVy Árpáddal játszott nagy drámai jele
netét úgy játezötta végig, hogy elmondva 
a szenvedélyes szerepet — a?i játszotta, 
mintha ódiyt borotválná, — a nagy • 
művész tar fejére gyönyörű, középen el
választott frizurát is csinált képzeletben. 
(Aki mindent tud, annak mindent sza
bad.) Önmagáról különben ezt mondja egy 
írásában: — »Tulajdonságaim? Eengeteget 
patienceozok. Igen lassan olvasok, elmé
lyedve. Sokat héverek a díviányon és gon
dolkozom, töprengek. Kedvenc ételem nincs, 
öltözködba pem tartom fontosnak. Szere
tek az uccán csatangolni. Ha rám szólnak, 
miért nem csípem ki magam, miért nem 
vagyok divatos, azt felelem: »minek az? 
Ha bejjebb nem' látnak.. .?» Eérje dr. 
Paupa-a Eertenc, orsz. képv., a Földhitelbank 
vezérigazgatója. — Főbb szerepei: Márta 
(Nagymama); Célia (Ahogy tetszik); Ka
tica (Te csak pipálj, Ladányi); Vajda Júlia 
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Bajor György Bajza József 

(Lilla); Phoehe Throssel (Vén leányok); 
Naitang {l<J:Q\^köv)\AleámjtesUér (Gyer
mektragédia) ; ^uzanne (Ahol ,unatikb2aak); 
Cyprienne (Viáljunk el) ; Mid (Gyurko-
vics leányok); Sárika (Süt a nap); B?<»!űAJe 
(Űj rokon); Wangel Hilda (Soiness építő
mester); Tücsök cÍTmszere'pe; SimonyiYera 
(Idegen leány); Clande (Húsvéti vaká
ció); Fruzsina (Zenebohócok); Miranáa 
(ViKar); Lkavéta (Szibéria); A pifos-
ruhás hölgy címszerepe. (Rexa Dezső.) 

Bajor György, színész, sz. 1839-ben 
Székesfehérvárott, színpadra lépett 1861-
ben. Szuper Ejároly társulatánál. 

Bajor Kiza, színésznő, sz. 1875. szept. 
17-én, Pécsett, színipályára lépett 1899. 
ápr. 1-én, Kolozsvárott, miután sikeniei 
végezte el a színészakadémiát. Ezután 
Bécsbe hívták, ahol Strakosch tanár tanít
ványa lett. 1901. okt. havában Kölnbe 
szerződtették. 

Bajor Zoltán, színész, sz. 1897. jan. 
IGnán, Újpesten. Színpadra lépett 1923. 
júl. havában. 

Baj ta i Mária, színésznő, sz. 1906. d'eo. 
23-án, Aradon, színipályára lépett 1928. 
aug. havában. 

Baj thay Mihály dr. szműve: Gyöngy
virág kisasszony. Eredeti operett 3 felv. 
XenlJ írta: Köpf Kálmán, Bem. 1915. 
Bzept. 18. Fővárosi JSlyári Színház. 

Bajusz viselete a régi úttÖifŐ színészek 
idején divaios volt. Egykorú EtrcképekrŐÍ 
látjuk, hogy Jancsó Vél, Pergő Celesztin, 
Kilényi Dávid, Megyer^i Károly, Fáfncsy 
Lajos, — továbbá: Réthy Mihály, Szigeti 
József, László' József, Füredéi Mihály, 
Udvarhelyi Miklós, Tele-py. Györg^', Dalfi 
Lőrinc, Szabó József, Tanner István, Kár 
jjolnai János bajuszt viseltek. Ujabban: 
Ney Diávid, Arányi Dez^, Takáos Mihály, 
Pauli Richárd, Szendröi Lajos, MiMályji 
Ferenc, Kazaliczky Antal is bajuszos szí
nészek voltak. 

Bajuszi Ferenc, színész, 1833-baü 
tagja volt a Dunántúli Szinésziársaságnak, 
ahol komikus szerepeket játszott. Egyéb
ként ő készítette a vaklövésekhez a gyuta
csokat és a tableaunál lő gyújtotta meg). 

Bajza Jenő, Bajza József fia, író, sz. 
1840-bén, megb'. 1863. okt. 28^án, Pestm. 
Munkája: Zách Felicián, tragédia 5 felv. 
(Művét, halála után, ZilaUy Károly adta 
ki, Pest. 1864.) 

Bajza József, költő, kritikus, a Nem
zeti Színház volt igazgatója, sz. 1804. jaa. 
31-én, a hevesmegyei Szűcsiben, meghl 1858. 
máxc. 3-án, Pesten. Szülei birtokos neme
sek voltak. Tanulmányait Gyöngyösön, 
Pesten és Pozsonyban végezte s 1829~ben 
ügyvédi oklevelet szerzett, de sohasem foly
tatott ügyvédi gyakorlatot, mert érdeklő
dését teljesen az irodalom foglalta le. Ka
zinczy Ferenc hatása alatt lett író, ké
sőbb Kisfaludy Károly Auróra-köréneki 
tagja lett és Kisfeludy halála után ő szer
kesztette tovább az Aurórát. Külföldi Já
tékszín oim alatt könyvsorozatot indított, 
abból a célból, hogy a magyar színtár
sulatokat ellássa kíviáló külföldi Bzerzők 
darabjaival. Kritikai Lapok címmel 1830-
ban indította meg folyóiratát, 3iielyet 
1836-^ szerkesztett, ö tulajdon'képen a 
magyar színházi kritüdának is megalapií-
tója és első kiváló anŰvelŐje. Az addigi 
csekély műveltségű, dilettáns színházi kri
tikusokkal szemben az ő kritikái magasan \ • 
kiemelkednek tudományosan művelt hang
jukkal, komoly szempontjaikkal és tár-
gyüagos szellemükkel. Mikor Í837-ben fel- "̂  
épnlt a pesti állandó {akkor még mfe-* 
gyei) magyar színház, Bajaáoak ajánlot
ták fel iga2gatiását s S vonakodva bár, de 
vállalta e kényes és terbes feladatot és egy 
éven át keresztülsegítette szervező tehetsé
gével, munkabírásával és szigorú fegye-
lemtartáfiával a fiatal Színházat a kezdet 
nehéraégein. Figyelme mindenre kiterjedt, 
kezdve azon, h.'ogy me.g'követelfce a színé
szektől, hogy jól tudják szerepeiket, egész 
a színpadi öltözködés apiió régzletfitúg s az 
akkor még kevés rendhez szokott színészek 
tőle tanulták a művészi színvonalon áÜió 
összjátékot. 1837-ben megalapította az At-
Henaeum c. folyóiratot és annak kritikai 
melléklapját, a Figyehnezp-t, Vörösmarty 
MiKály és Bajza József írták e folyóira
tokba a színházi kütikákat és nemcsak a 
színre kerülő drámákat bírálták, hanem 
kitarjes;áíedtek a színészek játékára is, fi- .-
gyelmeztetve őket hibáákíra, dé elismerve 
azt is, ha valamit jól csináltak. Bajza 
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Bajzáth Györg-y András Bakó LásEÍIió 

1847-bén Széchenyi, Kossuth és Wesselényi 
rábeszélésére még egyszer elviáJlalta a Nem
zeti Színház igazgatását, d'e csak 8 hó
napra. Szózat a Pesti Magyar Színház 
ügyéhen címmel (1839.) röpiratot is adott 
ki, amelynek nagy hatása volt az állandó 
fővárosi magyar színpad ügyére. 

Bajzáth György András , kir. taná
csos, országgyűlési követ, sz. 1791. nov. 
29-én, Tatán, megh. 1869. lápr. 3nán, 
Pesten. 1812-ben Fejérmegye th. áljegy-
éöje lett. 1819-hen a székesfehérvári »;a-
tékszíni dekorációkig főigazgatója volt. — 
Mint dúsgazdag úr, bőségesen támogatta a 
székesfehéi-Viári színtársulatot. 

B a k Béla, operaénekes, a milanói ope-
lahkz volt tagja, 1879. jun. 10-én fellé
pett a, Nemzeti Színházban a ^Vaj-ázs-
fíevola« Sarastro szerepében. 

Baklanoíf György, orosa baritonista, 
sz. 1882-ben, Szentpétervár ott. Eredetileg 
ügyvéd akart lenni, de énekhangját már 
fiatal korában felfedezték és 17 éves ko
rában fellépett a cái'i operában. Nálunk 
1912. március 12-én. lépett fel először 
mint a, bécsi opera tagja a Népoperában. 
1925. szept. 22-.6n a Városi Színház ven
dége volt. Nemcsak színes és erőteljes ba
ritonjával válik ki, hanem éneklésének drá
mai kifejező voltával és kitünŐ színészi 
játékával is. Nálunk főleg a Fausttal és 
a Rigolettoval volt nagy sikere. — Fe
lesége: Lipkouska Lydia, énekesnő. (L. o.) 

Bak(> Lajos, színész, sz. 1884-ben, Szat-
miárt. Iskoláit u. o. végezte. 1902-ben 
lépett a színipályára, Halassy Béla szín-
iigazgafcónál. Először énekesnek készült s 
az akkori repertoire-operettek fősrorepeit 
énekelte, mint baritonista. (Rrp, Henry 
márki, Madarász, Lindorf, Hoffmann me-
eéd stb.) Később áttért a drámai szle-
repkörre és a vidék kisebb-nagyobb váro-
Baiban működött mint színész és rendező. 
Ekkor főbb szerepei voltak: Ocskay bri
gadéros, Svengali, Lucifer, Baracs Imre, 
etb.^ A világháborút mint tart. tiszt 
végigharcolta az utolsó óráig, amikor 
súlyos fejlövést kapott. Leszerelése után 
Heltai Hugó igazgatóhoz szerződött mint 
igazgatóhelyettes, főrendező és színész. 

Nyugalomba vonulásával a gyöngyösi mű
kedvelőkkel rendez színielőadást, egyben a 
városnál tisztviselői állást tölt be. — Neje: 
Láng Juliska, színésznő, sz. 1883-ban, 
Nagyváradon. A színiiskola elvégzése után 
kórusba szerződött, ahol lelküsmeretes mű
ködéséért nagyrabecsülték, úgyannyira, 
hogy nem' is vágyódott önálló szerepkört 
betölteni s mint üyen ment későhb nyu
galomba. 

Bakó László színész, a Nemzeti Színház 
örökös tagja, a Petőfi Társaság kültagja, 
sa 1872. nov. 2l-én, Sái-közujlakon (atyja: 
hetei Bakó Ignác, anyja: Cseraátonyi 
Vajda Lujza). Gimnáziumi tanulmányait 
Budapesten veszte, 1895-ben, a színi-
akadémiáai végzett, ugyanakkor a Nemzeti 
Színháa tagja letfc. Eláő fellépése 1895. 
jún. 11-én a »Báiikbán« Petur-jában volt. 
A kritika nagy elismeréssel fogadta, dicsérte 
szép színpadi alakját, férfias, ei^s or
gánumát és felfogásának intelligenciáját. 
A siker melléje szegődött. 1898-ban kitün
tették a Farkas—Eatkó-díjjal. Énektanui-
niányokat is folytatott a németországi If-̂  
fert-nél. 1912. jún. 14-én a »E,igoletto« 
címszerepében vendégszerepelt a Népope
rában és 1917. jan. 12-én a »Gólem<í dal
játékban ugyanott. Később lemondott ope-
rfai vá,gyairól, annál többet szerepelt a* 
Nemzeti Színháznál,, melynek 1930. szept. 
2nán önökös tagja lett. Kétszer nősült, 
első felesége gálochi Temesmry Irma (mh. 
1913. jan. 13.), második neje Lencz Hed
vig, színésznő. Nevezetes szerepei közül 
3914. 'március 23-án játszotta Lear ki
rályt, jóval előbb Ádámot és Macbethet. 
1924. jún. 21-én 25 éves Nemzeti Szín^ 
báíi működése jutalmául az aranygyűrűvel 
tüntették ki, 1938. márc. 11-én a Pe
tőfi Társaság kültagjává választotta. Neve
zetes szerepei: Brutus, Adáim', Mirabeau, 
(Mária Antónia), Wesselényi (A híd), Is-
kariót, Coriolanus, Ramiro (A boszorkány), 
Antonius, Othello, Bánk bán, Lear, Mac
beth, Shylock, Marokkíói herceg (Velencei 
kalmár), Werbőczy (Mohács), Török Mi
hály (Piros bugyelláris). 1929. jan. 36-án 
emlékezetére a Nemzeti Színház előadta »A 
fekete lovas« című színművet. Puri
tán, nagyvonalú, tragikus színész volt, 
erejét bizonyítja, hogy Arany, Vörítö-
marty, de különösen Petőfi-versek szavalá-
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Bakonyi Ilona Bakos László 

sával ép olyan megrendítő hatást tudott 
elérni, imánt HtÖréseÍTOl a színpadon. Megh'. 
1928. aug. 5-én. Nagy pompával temették 
a Blaha Lujza-tengői, a Nemzeti Színháizi 
nevében Mihiályfi Károly búcsúztatta s así 
ország kísérte kerepesi temetői díszsírjába. 

(M'iklós Jenő). 

Bakonyi Hona, színésznő, sz. 1870. 
dec. 11-én, Budapesten. Színipályáxa lé
pett 1894. márc. 21-én. 1926. doc. 1-én 
nyugdíjazták. 

Bakonyi Is tván, színész, sz. 1841-ben, 
megh. 1909. jún. 2-án, Bvdapestm. Pá
lyáját Gárdonfi Antalnál ' kezdte, 1860-
ban. ö alakította az első magyar dal-
fcársidatot Pesten, 1864-ben, a Komtér 
kertben. 1880- jun. l-ón a Nemzeti Szín
ház súgója lett. " Neje: Balogh István (1. o.) 
leánya, Etel, jónevű vidéki primadonna 
volt. A70-es években ilf*/c/ofiSí/Gyula pesti 
színházánál működött és itt Offenbach 
operettjeinek címszerepeit énekelte, majd 
férjénél, a Beleznay- és Komló-kert tár^-
sulatánál működött. Innen az Operáhba 
Bzerződtették, ahol 30 évi működés után. 
1905. jan. 1-én nyugalomba vonult. 

Bakonyi Károly, (szigetszentmikl'ósi) 
író, színműíró, földművelésügyi miniszteri 
tanácsos, szj. 1873. júl. 29-én, Nag^váror 
don, megh. 1926. okt. 25-én, Budapesten. 
Atyja, B. Károly, irodalmi műveltségű úr 
volt, ő fordította németre elsőnek Berezeg 
Ferenc munkáit. B. K. fiatálon feltűnti 
finoman megírt, magyar levegőjű novel
láival, emellett elvégezte a jogot és a 
földművelésügyi minisztériumba került. A 
modern magyar operettirodalomban Ő volt 
az első, aki műveivel átlépte az országi 
határait és as egész világot bejárta. Sárga
rigó című színművet a szegedi Dugonics 
Társaság megjutalmazta. Kun László oímű 
színművét a Nemzeti Színház 1906. febr. 
23-án hozta színre, a Sé-ga Jceztyű című 
katonadrámáját pedig a Vígszínház mu
tatta be figyelemreméltó sikerrel, 1922. 
febr. 4-én. Sikereinek igazi területe azon
ban a zenés ezínpad volt. Martos Ferenc 
társaságában megírta a Boh Tierc&g libret
tóját és ezzel egy csapásra a magyar ope-
rettszövegírók elsŐ sorába emelkledett. Leg
nagyobb és legjelentősebb sikerét azon

ban a János vitéz-zel (1. o.) aratta, mely 
az idők folyamán nemzeti daljátékká klasz-
szácizálódott. Ez a daljáték Heltaí^ Jenő 
verseivel, KacsóJi Pongrác nagyszerű zené
jével 600-nál többször került színre a Ki
rály Színházban és külföldi bemutatásain ̂ is 
egészen külöideges sikereket aratott. Tatár' 
járás c. operettjével (1. o.) P vezette be a 
a fiatal Kálmán Imrét és ezzel az operett--
jével nyitott utat a imagyar operett későbbi 
nemzetközi sikereinek:. A Tatórjárás-t 160-
Bzor játszották a Vígszínházban és ját
szották sokezerszer az egész világion,. Ba
konyi Károly ezutáa {Smrmai Albert ze
néjével) gyors egymásutánban megírta a 
Mágnás MisM-t (bem. 1916. febr. 2., 
100-adszor 1916. máj. 22-én került színre) 
és a Gróf Rináldó-t (bemu 1918. nov. 7. 
Karály Színház.) Egyéb művei: Obsitos, 
népszínmű 3 felv. Bem. 1910. márc. 16. 
Vígszínház. HamupipŐJce, játélíopera. Ze
néjét szer.: Btittyka'y Ákos. Verseit írták: 
Farkas Imre és Gábor Andor'. Bem. 1912. 
okt. 26. M. Kir. Operaház. Bálíéczi, dal
játék 4 felv. Verseit írta: Enérödi Sán
dor és Pásztor Árpád. Zenéjét szerz.: 
KacsóK Pongrác. Bem. 1907. nov. 20. Kü-
rály Színház, Szent Péter esernyője, szmű 3 
felv. Táíssz.: Martos i'erenc. Bem. 1907. 
okt. 7. Magyar Színháa. Nemtudorrűca, ope
rett 3 felv. Zenéjót szerz.: (Hwsám/í Zsolt 
verseire) HuszkaJenŐ. Bem, 1914. jan. 14. 
Király Színházi. Á kis Uírály, operett 3 felv. 
Társszerz.: Martos Ferenc. Zenéjét szerz.: 
Kálmán Imre. Bem. 1914 jan. 17- Nép
opera. 

B a k o s Emilia, színésanő, £2. 1884 febt. 
23-án, Makón. Színipályára lepett 1907-
ben. 

Bakos Gryula, színész, sz. 1899 jan. 
31-én, Székesfehérvárott. Színipályára lé
pett 1923 május havában. 

Bakos János , a Kassai Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, a színügyi bizott
ság tagja, sz. 1823-ban, megh. 1881 jul. 
18-án, Kassán. A kassai színházi-alap 
gyűjtésében tevékeny munkát fejtett ki. 

Bakos László, színész, sa. 1893. dec. 
27-én, Csabrertdeken, Zalami. Szánipályára 
lépett 1924 jul. 1-én. 
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Bakos Márton Bala.ssa Emil 

iíako-s Márton, ISOS-fcól súgó volt a 
tolozsvári magyar színtársulatnál. (To
vábbi működtíséről nincsenek' adatot). 

Baksai (Baksa) Lajos, színész;, ez. 
1841-ben, Keszthelyen, megl^. 1926-bka, 
Budapesten. Színipályára lépett 1872-beü, 
Bokody Antalnál. Nyugalomba vonulása 
után az Orsz. SzínészegyeBÜlet Színész-
képző-iskolájában gondnoki állást nyert. 
Neje: Hanfnauer Etelka, színésznő, sz. 
1856-ibaii, Száda&ám megh'. 1928. febr. 
Jö-én, 'B'uda'peBt&n^ Színipályára lépett 
IS75-beű, Szabó Antalnál. 

B a k s a y Judi t , operaánelcésnő. (Xjásd: 
G-yöngyi Jolán). 

Bafctai J^ízsef, színész, sz. 1882 márc. 
12-én, Hódmezővásárhelyen. Színipályára 
lépett 1911. jún. havában. 

B a k y Gfábor, a régi vándor-szín%az-
gatók; egyike, aki 1827-től »8ok babért 
aratva vitte kormányzását s Hazánk kegyes 
fiainak s Szépeinek kegyes pártfogjását 
annyira megnyerte, \io^ igazgatását ez-
ideig dicsőül önerejével vibette« — jegysii 
fel róla egyik krónikjáea. 1834. év közepén 
Komáromban van, nov. 9-tői dec. 14-ig 
Győrött; 1835-ben ismét Qyofótt: 1840. 
máro. 6-rán újra engedélyt i ap , boigy 
Győrbe bevoinulbasson, ElsŐ neje; Kovács 
Anna, drámai színésanŐ. Ij&ánya: AmáUa, 
szintén színésznő. MmodUc neje: USéóeú 
Bácz Szabó Terézia, sz. 1811-b'en, Kecs
kemétéin, ismert színésznő volt vidéken. 
Megh'. 1898. okt. havában, Kúmzent-
miklóson. 

Balabáji Imre , karmester. A Zene
akadémiát 1910-ben végezte. Ez óv aug. 
havában a reiehienbergi Viámsi színház szer
ződtette karmesternek. 

Balalajka, gitárhoz hasonló hang-szer, 
orosz parasztok használják. (2—3 tólhúr 
van rajta). 

Ealás Bálint , színész, sz. 1886 ápr. 
28-áa, G-yíőrbéni. Színipiályára lépett 1904-
ben. 

. ^^l^": ^í 'rigyes (sipek^), megyei fő
jegyző, író, szerkesztő, sz. 1834. máro. 6nán, 
Rimaszombaton, megb. 1879. júl. 18-án, Ele

méren (Toronfcál m.). Hosszabb ideig a 
»Hölgyfutár« szerkesztője volt. Színművei: 
A falu holondja; VéndormoMr; Én mgy 
ő, -vjL 2 felv.; Viliar alatt, vj. 1 felv.; 
Barátság-e mgy sz-er-dem, vjL 3 felv. 
(1859); KonvéMviiszórok (Almási Balogh 
TihamérraJ, 1861); Puszták fia, népsz. 
3 felv. (1863); Egy rejtett galamb tör
ténete, szmű 4 felv. (1870.), 

Balassa Arjnin, dr., író, lapszerkesztő, 
ügyvéd, sz. 1861. aug. 4-én, Hódmezővásár
helyen, megh. 1924. jan. Í2-én, Szegeden, 
ahol lapszerkes2t|ő volt és a városi köz
élet szereplő tagja. A vidéki színészet 
ügyéért Ő folytatta a legnagyobb küz
delmet. Állandóan agiíált a vidéki szín
padok inűsoEáórt; Ő vitte ikeresztül a vi
déki színházak áHamí szubvencióját és az 
Országos Saíneszegyesületben ő \átte dia
dalra azt a krüzdblmet, amelyet a vidéki 
német prfeumok ellen folytattak. A Du
gonics Társaságiján, amelynek' osztályel-
nőke volt, számos drámapályázatot íratott 
ki és az 0 akciójára írta ki Szeged vá
ros is akkor igen jelentős kétszáz aranyas 
drámai pályázatát. Színművei: Szerelem 
gyermekei, — A zugi hegyes, népszmű 
(1880—84). Több vidéki színpadon mu
tatták be. Szegény Lad, népsz. 3 felv. 
(Ezt Borúra derű c. alatt is előadták Hód
mezővásárhelyt, 18&7. szept. 23.) A cégér, 
népsz. 3 felv, 1893-ban a Éépsslínhá^ 
pályázaián dicséretet nyert. Zen. szerz,.-
Dcmkó István. A földönfutó, népsz. Zen. 
szerz.: Dankó István. Bem. 1897. szept. 
25-én, Óbudai Kisfáluéyrszínházhan. Pa
rasztszivek, parasztdráma 1 felv. Bem. 
1898. déc. 21. Szegeden. Hódmezővásár
helyeit 1899. aug. 31. a nyári szinWr 
megnyitó darabja volt. —• Könyve: >yA 
szegedi színészet MlcmDositása érdekéden^ 
•iCözgyűlési beszéd. Szeged, 1896. 

Balassa Emil, író, hírlapíró, sz. 1888. 
szept. 11-én, Budapesten. Eredetileg a mér
nöki pályára ikiéssíült. tJjságírói pályáját az 
Egyetértés e, napilapnál kezdte, 1910-ben. 
Több napi- és hetilap munkatársa volt. 
l í enge t^ kab'aréverset és egyfelvonásost 
ír t ; több pesti kabarénak' volt drama
turgja és művészeti igazgatója. 1920. má
jus havában a Szi-rffiási V'Hág felelős szer
kesztője voltí. Munkái; Szilveszter, ope-
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rett 3 felv. (tái-sszerzö Uray Dezső), zen. 
szerz.: Marton Géza. Bem. 1920. dec. 10. 
iievii-Szvnház. — A. feleség csókja, ze-
nésjáték 3. feir., zen. szerz.: S^ánthó Mi
hály, berni. 1923. márc. 31. VárszífiMáA 
— Csókbakter, operett 3 felv. (írták:: 
Hardt és Schwartz), bem. 1919. okt. 18. 
Revü SzínMz. — Angyalka, operett 3 
felv*. Zen. szerz.: Kobert Stolz, ford. Kar
dos Andorra!, bem. 1902. júl. 24. Scala 
színház. — A szerelem királya, operett 3 
felv. Zen. szerz.: Paul Lvncke, bem. 1920. 
okt. 16. liemi Szinház. 

Balassa Ernöj színész, sz. 1897. márc. 
20. Debrecenben. Színpadra lépett 1922. 
júl. havában. 

Balassa Erzsébet, színésznő, sz. 1897. 
Bzept. 10-én, Budapesten. 1923-baii végezte 
az Országos Színészegyesület iskoláját. Szép 
reményekkel ind'ult neki a pályának, vol
tak apróbb sikerei is. Játszott Budapes
ten (Magyar Szinjiáz'ban), azután vidékre 
került, majd' újra visszajött Budapestre, 
de nem tud^ott a pesti színpadokon sze
rephez jutni és ezért 1924. deo. 31. ön
gyilkos lett. 

Balassa Imre, író, a Nemzeti Színház 
egykori tagja, sz. 1886. nov. 25-én, Sze
geden. Az országos Magy. Kir. Szín
művészeti Akadémiát véígezbet. Mint színész!-
növendók, az Akadémia nyilviájjos vizsgia-
előadásainak több alkalommal volt a ren
dezője). Az Akadémia elvégzése uíjáití 
a Nemzeti Színházhoz került. Ren
dezői ambícióit nem elégítették H, 
mint (Színészt is meEőzték, ezért a 
Nemzeti Színháztól és a ssÍKnészHiöl 
megvált. — A világ'háború alatt a moz
gósítás első percétől ^ezdVe a háború 
végéig hadiszolgálatot teljesít. Harminc
két hónapig harctéri szolgálatban volt és 
egész sereg hadi kitüntetést szerzett. 1912. 
ősze óta, mókor a Nemzeti Színhiáiztól meg
vált, irodalommal és hírlapírással foglalko
zik. Belső munkatársa volt a Pesti Nap
lónak, Az Újságnak, a *• Nemzeti Újságá
nak, hosszú ideig egyik szerkesztője a 
Pesti Hírlapnak. Hetilapoknak, revüknek 
munkatársa. Ö alapította 1923-bán az Esti 
Életet]. Jelenleg az Uj Nemzedék bblsJŐ 
munkatársai. Irodalmi és művészeti prob

lémákkal foglalkozik. Mint kritikus, bírá
lataiban bőven, részletesen-, elemzÖ módon 
foglalkozik a színész munkájával és a ren
dező produkciójával. Kritikai pályája 
1912-ben kezdődik. A háború előtti évek
ben az »Élet« c. szépirodalmi hetilapnak 
kritikusa és szerkesztőbizottsági tagja, szín
házig kritikusa a »Kulturának«. Kárpáti 
Auréllal és Halasi Andorral együtt ír
ták^ a »Kritika« «. folyóiratot, amely 
kizárólag bírálattal foglalkozott, állandó 
munkatársa volt Bárdos Artúr színliázi heti
lapjának, a »S2Ínjáték«-nak és a »Ma-
gyar Kultúrá<í-nak. Helyettes szerkesz
tője a »Hadügyi Szemiés-nak, majd a 
sKülügy-HadügyK-nek. A háború után Az 
Újság színházi kritikusa, majd a Nemzeti 
Újságban írta kritikáit a Nemzeti Szín
ház premierjeiről és ugyanannak a lapnak 
színházi rovatvezetője volt. Az elmúlt 
években hétről-hétre írt erősen harcias szel
lemű színházi bírálatokat és polémikus 
színházi cikkeket a Képes Krónikába. Első 
könyve még színészikorában Jelent meg, a 

Színpadi problémák (Budapest, címe 
1912.). Későbbi könyvei hosszabb szünet 
után jelennek meg. 

Balassa Jenö^ színész, a Vígszínház 
tagja, ismert mesemondó, sz. 1859. máj. 
SOnán, Jászárokszálláson, megh. 1926. aug. 
4^én, Budapesten,. (Atyja, Schweáger 
Mátyás volt.) Már a Markó uccai főgimná-
zium^ önképz(őköri gyűlésein feltűnt színészi 
képességeivel. Érettségi után egyetemre irat
kozott, ahol két szemesztert hallgatott. Egy 
este 'betévedt a (Nemzeti Színházba és egy
szerre elfogta a vágy, hogy színésszé le
gyen. Színészakadémiiára iratkozott, ahon
nan 1882. okt. 15-én szerződésbe lépett 
Lászy Vilmosnál, 1884—85-ig Csóka Sán
dor az igazgatója, 1886-ban Somogyi Ká
rolynál, 1889—1890-ben Valentin Lajos
nál, 1891-ben Leszkay Ajidrás iga2Jgatónál 
működik. 1896-ban a megnyíló Vígszín
házhoz hívták meg, melyn^ azóta osz
lopos tagja volt. Hosszú ideig a Színész
egyesület ^iskolájának tanára is volt. Keze 
alól egész sereg kitűnő színész került ki, 
akik nagy hái.ával gondolnak mesterükre. 
Basa bácsira. Mert így nevezték őt már 
1900. óta és a színháznál és barátai kö
zött (mindenkÍDeik Basa bácsi volt. Ezt 
a nevet a gyermekektől kapta, akiknek 
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hosszú éveken keresztül mesélt. A fran
cia ví"-játék pezsgőhabkönnyedségű szel
leme, vaoy bukfencet hányó bohózatos ví-
dámsá "-a et'yformán tökéletes megszemé-
Ijesítőre akadt Balassa Jenőbén. A Víg
színház történetében színészi működése fe-
leithetetlen marad, mert számtalan estén 
mentette meg a Vígszínház egy-egy elő-
adáflát, amikor a színre kerülÖ darab fő-
szereijlője hirtelen megbetegedett. A be
ugrásoknak valóságos mestere volt. Sokszor 
megtörtént ugyanis, hogy egy-két órával 
az előadás előtt kellett valamelyikl nagy 
vezetőszerepet elvállalnia és ő mindannyi
szor becsülettel felelt meg ennek a rend
kívül nehéz színészi feladíatnakí. 'Éveken, 
át az Országos Színészegyesület taaá-
csosa volt. 30 éves művészi és 15 éves 
tanári működése juhileumiát 1912. nov. 
17-én ülte meg; ugyanakkor a Színész
egyesület iskolájában leleplezték mellszob-
nát. 1925. szept. 1-tpl az Egyesület nyug
díjas tagja volt. Ez év novemter hó 
1-ón a Színháai Élet áldözatkésraógér 
biől leleplezték sírkövét,. — Neje; Fá
tyol Klári, cimbalomművésznő, F . Kiá-
roly cimbalomművész (1830—1888. nov.) 
leánya, sz. 1881. júl. 12-én, Nagykároly
ban. 1901-ben a vígszínházi színészisko
lát befejezve, vidéken színésznő volt, d'e 
1903-ban a pályáról lemondottí- — F i a : B. 
János, színész, sz. 1903. aug. 7-én, Nagy
maroson. 1924—25-ben a Magyar Szín
ház tagja volt, 1926-ban Miskolcon mű
ködött, 1927-től újra a Magyar Szín
ház tagja. 

Balassa József, író, hírlapíró, sz. 1886. 
Szegeden. Hírlapírói pályáját Szegeden 
kezdte, majd Budapestre került a Pesti 
N<^l6hoz,. A hiáborúbian mint tiszt szol
gált _s lolasz fogságban is volt. Hazatérve, 
a Világ, Tőzsdei Hírlap, majd a Nem
zeti Újság szerkesztőségében s az Athe-

, naeum kiadóvállalatánál is dolgozik. Na
gyon sok színházi kritikát írt a lapokba 
s több színművet fordított, többek közt 
Strindberg: A pajtások c. szművét. ElsŐ 
elloadiása 1911. okt. Szeged. 

Balassa Károly, (Mslődi) színigazgató, 
sz. 1852-ben, Bódén (Veszprém m.). Szí
nésszé lett 1869. nov. 15-én, Kocsisovs^lci/ 
Jusztinnal. 1877-ben a Nemzeti Színhái^ 

hoz szerződtette Paulai/ Ede, ahol rövid 
ideig működött, később (lS80-ban) Gáspár 
Jenő, majd Fáy János társulatának tagja. 
1881—1886. színigazgató volt. Első neje: 
^chö-namr Hermengilda, , színésznő, sz. 
1860-ban, Asszonyfán. Színipályára lépett 
1876|. május 3-ján, Kolozsvárott. Máso
dik neje: Be}-ki Ida, énekesnő. 

Balassagyarmaton 1824. szept. 6-án 
Ujfdlussy S,ándor színigazgató működött, 
tagjai közül- Vjfalus&yné, Hetényi, GöSe, 
Konei^ neveit említi a Hazai és Külföldi 
Tudósításolí 1824. 25. száma. 1826-báa 
és 1835. márc. havában BalogJi István ját
szik itt. 1835. okt. 18-án a miskolci tár
sulat jött ide, — a tagok között volt: 
Déryné, BartJia, Telepy, Hetényiék, Kel
lényi, Széppaíalcy Johanna, Latabár 
Endre, Klára leányasszony. (Honművész). 
1839. nov. havában Hevesi Imre szín
igazgató játszik itt. 1845. jan.í7Mfl!&a!í/Pál 
társulatát hívták meg. 1858. szept. hávábö.n 
KoGsisúüSzlcy Jusztin, 1859. jul. havában 
Huhay Gusztáv társulata keresi fel a vá
rost. A nyári színkört &gj erre a célra 
alakult részvénytársulat létesítette, 1875-
ben- Mostaniábán a í)Casino« szaUó szín
háztermében szoktak előadásokat tartani, 
leginkább február-március hónapokban. A 
színügyi-bizottság elnöke a város polgár
mestere, előadója a városi jogügyi tanács
nok). Utolsó 5 év alatt Sajó Vilmos, özv. 
Miklósy Grábornéj Halmi Jenő és Tarr Béla 
színtársulata játszott B.-on. A szính.ázáte-
rem befogadóképessége 300 ember. A közön
ség a súlyos anyagi helyzet miatt nem 
képes kellőleg támogatni a társulatokat, 
mert hiszen Balassagyarmat most határ-
város. 1928—29. évben Tarr Béla szín
igazgató színikerületébe tartozik. 

Balassi Menyhár t á ru l ta tása , régi 
magyar dráma, melyet 156 9-bén ádótt 
ki Karádi Pál Comoedia Balassi Meni-
hart árultatása címmel. Bégi drámairo
dalmunk legjelentősebb- alkotása, amely sö^ 
tét színekkel, keserű szatírával mutatja 
meg a 16. század főurainak kapzsiságát, 
kegyetlenségét és politikai megbízhatatlan
ságát. Nemcsak drámairodalmi, hanem er-
kölestörténeti szempontból is kiváló mű, 
a kettős királyság korának komor, d'e hű 
tükre. Szerzője ismeretlen, némely kutató 
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Kamdi Pál temesvári unitárius szuperin-
tendejist, aki a könyvet kiadta, tartja 
szerzőjének, mások szerint Bornemissza Pé
ter, a híres protestáns lelkipásztor és író 
írta. A d'arabi 5 részből! áll, az első, ne
gyedik, Ötödik rész két-két jelenetből, a 
második és harmadik: egj^-egy jelenetből 
áll. Egyetlen ismert nyomtatott példányá,t 
a Magyar Tud. Akad'émia könyvtára őrzi. 

Balássy Antal , pesti polgár kezdemé
nyezte Molnár György budai színházának 
megalapítását, de élénk részt vett a Nép-
szinJiáz megteremtésében is-

Balaton Mária, színésznő, sz. 1908-ban, 
Kalocsán. Színipályára lépett 1925. márc. 
27-én. . i 

Balatonbogláron Irsay B. Zsigmond 
színtársulata jár elsőízben, 18Í5. j . ' l . 14-én, 

Balatonfüredi színészet. 1816 után 
Kilényi Dávid társulata talál itt otthont a 
bálteremben. 1821 jul. 29-től aug. ele
jéig Balogh István játszik i t t . Az első 
napon Ruzitska k'olozsvári karmester által 
Kotzehue szövegére írt legrégibbi magyar 
opera, a Béla futása került színre, a má
sodikon három kis darab'ból álló Quod-
Uhef, benne Kocsi Hm-váth József szí
nésznek Üjholdvasárnapi gyermek című 
műve, harmadnap Kotzebue Zűrzavar című 
vígjátéka, búcsúzául pedig Kisfaludy. Ká
roly Keméng Simon-ja, tablóval. J-ózsef 
palatínus hitvesének, Mária Dorottya fő
hercegnőnek első ottüdülése a felsőbb kö
rökben Qgy csapásra divatba hozta a szép 
fürdőhelyet. Attólfogva a dunántúli me
gyékben vándorló színészek is rendszere
sen felkeresik a nyári bónapokbau Bala
tonfüredet. 1825-ben a fehérváriak ját
szanak, Horváth József és Komlóssy Pe-
renc társigazgatósága alatt. Milyen ott
hont nyújtott Püréd az első apostoloknak? 
Az aktorok fából tákolt félszerben ta
nyáztak, díszleteikkel és tűzhelyükkel; de
rékaljuk: földre hintett szalma. Modern 
darabokban a tagok nappal viselt ruháik
ban léptek fel, vitézi játékokhoz vendég 
uraktól kölcsönöztek magyar öltönyöket, 
népies kellékeket meg a környékbieUektől, 
biléta fejében. Ebből a siralmas állapot
ból kívánta kiemelni Kisfaludy Sándor 
színészetünk úttörőit, akiknek nagy kül

detést szánt. Kisfaludy 1827-bén kezdte 
meg az izgatást színházalkotó terve ér
dekében. A következő évben pedig már 
nyíltan is fellépett Vas viáxmegye tm-
gyűl^én, kettős indítvánnyal: 1. a du
nántúli megyék segítségével szerződtes
sék fejlődésreképes, állandó jeUegű szín
társulat, melynek megerősödését a gon
dos támogatáson kívül a gondos ellen
őrzés is elősegítse; 2. a Dunántúl színé
szete jusson tisztes hajlékhoz, hogy műve
lőit ne helyezzék egy sorba a vásári cse
pűrágókkal és medvemutogató oigányok-
kal. Vasmegyében Kisfaludy — sógorá
nak, Szegedy Sándornak hatkátós búz-
gólkodása. mellett — elérte a legfontosab
bat; ügyét életbevágó nemzeti kérdéskéntJ 
tárgyalták. A következő évben végleg meg
alakult a dunántúli színjátszó társaság. 
1830-ban pedig a zalaegerszegi megyei 
közgyűlés foglalkozott nagytekintélyű 
táblabírajának, Kisfaludynak a színház 
ügyében beadott kérvényével. A megye
gyűlés elhatározta, hogy a vármegye maga 
kór »célaüányos(í telket a játékszín szá
mára a pannonhalmi főapáttól; a gyűlé
sen legott gyűjtést indítottak és hamaro
san össze is adtak mintegy ezer váltó 
forintot; a szolgabírák utasíttattak, hogy 
járásaikban minden nemes embert adalro-
zásra serkentsenek; a létesítendő jiátékszínt 
és társulatát a vármegye pltalmába he
lyezték ós Kisfaludy Sándor »közbizo~ 
dalmú haziánkfiaí< főfcormjányzata alá ren
delték; átirattal ajánlották az eszmét 
Győr-, Vas-, Veszprém-, Somogy- és Fe-
Mrmegye atyafiságos buzgalmiába; végül 
kimondtáli, hogy a füredi nemzeti szín
házban soha más nyelven, mint magyar 
nyelven, ne legyen szabad játszani. 1830-
iki év Őszén kieövekelték a színház telkét 
a sétálóhely felső, ligetes szelén, a régii, 
XVII. századi kápolna közelében, mely 
egy harmincas évekből való rajzon még 
latható és csak 1846-ban, a jelenlegi Ro-
tunda-templom 'építésekor került lebon
tásra. A játékszín megtervezését és a miuu-
kálatok vezetését Fülöp József veszprémi 
főpóstamester és tanult építő vállalta, in
gyenesen. A tél beállta elŐtt a falak a 6 
öl széles és 24 öl hosszú alapon már két 
öloyire fölhúzattak!. Télen minden anyag 
megérkezvén, 1831 nyarának elején olyan 
hévvel láttak a munkához, hogy egy rövid 
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hó alatt az épület tető alá jutott.^^Csinos, 
ó-görög homLokzatú, zsindely tetős, 400 
ezemély befogadására alkalmas színház volt, 
tetején kis torony, tornáca felett óra. Be
járatával a Balaton felé 'ford'ult. Fülöp, 
József lelkes munkáján kívül benne volt 
az épületben a »lielikoni 'gnóf« fiának', 
Festetics Lászlónak (L. o.) hat szép jóni 
oszlopa, a fürdővendégek s a megyék több-
ezer, buzigón összeadott váltóforintja, a ti
hanyi apátság húszezer téglája és a fe
délhez szükséges gerenda^, Kisjókai Szabó 
István révkomjáromi kereskedő 6600 zsin
delye 6 végül l>enne volt a füredi jobbágy
ság ingyen vállait száa igás és emr kéú 
napszárna; csak az láílami kormányzatnak 
liem volt benne egy lezüst húszasa sem. 
Kisfaludy 1831 év július 3-ára tűzte ki 
a felavatás ünnepét. S ezen. a napon a 
játékszín Komlóssy Ferenc társulata által 
meg is nyittatott. Társulata a füredi szín
ház megnyíltakor húsz tagból állott. A 
férfiak közt ott volt Bárányi Péter, Föld
vári/ Vince, Htíbenay Ferenc és TétH Ist
ván, az »J.ss20?M/ szemék/elca sorában pe
dig Komlóssyné, KÖrÖsyné és a fő csil
lag, Hivatal Anikó, utóbb Lendvay Máx-
ton neje. Lendvay, valamjint a régibb is
kola feje: PergŐ Celeszt^in, ebben az évad
ban sűrűn vendóg-szerepeltek Komlóssyniáü. 
A megnyitó előadáson Komlóssy mondta 
el a prológust, melyet Kisfaludy írt erre 
az alkalomra. Ezután a >yMagyar hölgye 
0. vígjáték került színre, mely azonos Kari 
Töpfer: y>Schein und Seina c. művével. 
ÍAJ nép erre az ellőadásra ingyen me
hetett, másnap megismételték az eljőadást 
a nemesség száraára, Ők azonban fizették 
a belépti díjat. A színház.homlokzatán 
ezen szavak díszelegtek: »Ha0afiságanem-
zetiségnék!«. Késíőbh új színház építése kö
rül buzgóllíodtak a hazafiak, 1834-ben a 
RegélS azonban azt írja, hogy még nem' 
kész. 1839-b6n ugyancsak a RegélS {4:1. 
számban) már hozza a régi színház Íát-< 
képét Erdős Jiájios színész rajzában. A 
negyvenes évek elején felmerül egy szellő
sebb színkör építésének Í:ívájisága. A für
dőzők belátták — írja a Uazmbh és a Kül-
/öídl-ben Roboz István —, hogy, itt a sza
bad leg a legnagyobb kincs; az elzárt szín
házban pedig nyár derekán kiállhatatlan 
volt a melegség. 1845-ben gî óf Zichy 
Ödön elnöklete alatt a fürdőtelepen ta-

nácskozmány volt éa elhatározták az aréna 
felállítását; köítségeiire nyomfean alá is íra
tott ÖOO pf. Eklcor nyújtott tehát a ba
latonfüredi vendégsereg másodízben segítő- ^ 
eszközt színészietünknek,. De a szinjátsssók- • 
ban is élt még a régi hagyomány: az 
építőanyagot maguk kubikolták a park
ban kijelölt térségre. 1846-ban már állt 
a kőfallal kerített, nyitott színkör. Lakó
szobája csak kettő volt; az igazgató és a 
primadonna saámára^. (Akkoriban Lata-
b.ár Endre —• a ma is működŐ színész
dinasztia alapítója — lállt a társulat élén);. 
A kisebb szerepek játszói a színpad desz
kázata alatt tanyáztak, a főbh tagok ré
szint Füred és Aráes községben, részint 
egy nagy szőlő elhagyott kastélyában kap
tak szállást. Az előadások itt d. u. 4 'óra
kor tartattak; hatkor a zenekarnak már a 
sétatéren keUett játszania. Egészben az új 
színkör nem jgen felelt meg a várakoziás-
nak, kivált az eső jneg zivatar bénította 
meg sűrűn a födetlen színház munkáját. 
Azért a közönség sem kedvelte meg] 
mindjárt — még a »nemzet bár.ójá«-nai:, 
az örökifjú Bizainak nógatására sem —• 
s egyelőre visszavonult az állandó sz;ínház 
zárt falai közé, míg az arénában legfel
jebb kötéltáncosok és kóenágók mulattat
ták az alsóbb néposztályt. 1846-ban He-
tényi Jióraef győri társulata váltotta fel 
Latabiárékat. Nála játszott Táth József, a 
nagy j elleniszínész s utóbb a Nemzetá 
Színház második generációjának eigyik ki
válósága. 1847-ben látogatta meg a fürdő
helyet István főherceí/, Magyarország ak
kori helytartója, kéalőbb nádora*. S azután 
jöttek a szahadságharo évei. Ezekben az 
időkben nem volt Füreden színészet. 
1854-ben itt játsaik Molnár György is. 
It t vendégszerepelt Jükainé, Komlóssy Ida, 
Bulyovszkyné. A szomszédos Füred és 
Arács községekl^l parasztszekbreken jÖtt a 
közönség az előadásokra, a karzatot ter
ményekben és aprómarhákban fő t t ék , 
amiről Molnár György a »Világostól—Vi-
lágosig« c. munkájában emlékéíák meg. 
A színházat 1860. szept. lO-én restaurál
ták, gróf Zichy Manó lelkes felhívására. 
1861 júl. 7-én Molnár György az újon
nan restaurált színkörben megkezdi elő
adásait. Ekkor egyúttal 12 szobát is épí^ 
tettek a színészek számlára. A színpad 7 
öl hosszú, 6 és fél öl széles, nézőtere 9 
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öl hosszú. Van 14 páholya. Az építkezés 
élén választmány állt, melynek tagja^ gr. 
Zich/y Manó, a két Budícs báró, gr. Hu
nyadi János, Jankovics László, Krisz-
tiáaty Piusz és Écsy LászlóL (Ez utóbHt 
lásd címszavánál). Ez év nyarán Jó-
kainé egj vendégszereplése alkalmával 
meghűlt, ekkor kezdtek foglalko2aii a be-
tetó'zés gondolatával. 186o-ben újból jar 
vították a színlíöi-t. Ekkor Pá0mén Mih&iy, 
majd Bény&i István az igazgató. (A ba
latonfüredi színkör egyébként arriól is ne
vezetes, hogy ez volt az orsaág' első épí
tett színköre). 1927-ben mozgalom in
dult meg a színkör felépítésére. 

(dr. Rédey Twadaa') 

Balay Mária, énekesnő. Mint kezdő, 
1835. aug. 9. vendégszerepelt a hud^i 
színházban. 1837. okt. 21-én Kolozs
várott Kilónyi Dávid társulatánál lépett 
föl a Tancred c. daljátékban, a címsze
repben. y>Minden mosréidataíban erős és 
bátor 'í7mvészné« — írja az Erdélyi Hír
adó, 1837. 33-ik számában. 

Balázs Béla, tanáí, író, ez. 1884. aug. 
4-én> Szegeden. Atyja középiskolai tanár volt 
Lőcsén, onnan Szegedre költöztek. 1906-
ban Berlinben tanult. A budapesti egye
temen végezte tanulmányait s tanár lett. 
Mint író, a Nyugatba kezdett írni, ver
seket, tanulmányokat, novellákat. 1919*-ben 
Bécsbe, majd innen Berlinbe költözött s 
mint német újságíró ós filmíró működiJí. 
Szművei ezek: Dr.Szélp\ál Mwgit, dráma 
3 felv. 1909. ápr. 30. Nemzeti Színház. 
Áz utolsó nap, dnáma 3 felvi 1913. okt. 
3. (U. o.) A kél<íszalcáUú herceff, misz
térium 1 felv. 1914-ben bem. a Fővárosi 
Orfeum színpadán matiné keretében, a 
)>Nyugaf(i rendezésével; mint operát 1918. 
•máj. 24-ón mutatták be az Operában. 
Az egyfelvonásos mű zienéjét Bartóis Béla 
szerzetté. A fából faraffott királyfi. Tánc
játék. Zen. szei-z: Bartók Béla. Bem. 1917. 
máj. 12. M. Kir. Operaház. 

Balázs Emma, (Blazsovits Eugénia), 
színésznő, 1877. jún. havában Balogh 
György társulatánál, Balassajgyarmaton, a 
színház öltözőjében összeégett és meghalt. 

Balázs Ilka, színésznő. Színpadra lé
pett 1863. jún. 12. 1878. jan. I. férj

hez 'ment Jánosy István fcápiószeíei posta-
mesterfi'e2i Megh. 1888. febr. háviában, 
Cegléden, 

Balázs István, karéneikes, sa. 1900. 
jún. 10. Budapesten. 

Balázs István, színész, az). 1902. ápr. 
14. ZalapáJíán (Zala m.). Színipályóra lé
pett: 1922. aug. havában. 

Balázs Margit, színésznő, sz. 1900. 
jan. 11. Budapesten. Színipályára lépett: 
1923. ápr. havában. 

Balázs aiárton, karénekes, a Király 
Színlxáz tagja. 1902-bén kezdte pályáját. 
Több apró humoreszket írt a Magyar Fi
garóba, melynek BaU néven munkatársa 
volt. Megh. 1914. nyarán, Alsónémedin. 

Balázs Miklós, zeneszerző. SzínpaiÜ 
munkája: Dicsöfalvi, operett 1 felv., szö
vegíró: Jíarsányi Zsolt. Bem. 1916. máj. 
Kolozsvár. 

Balázs Sándor, (kászonfeltizi), író, szi. 
1830. deo. 26. Kolozsvárott, megh. 1887. 
aug. 1. Budapesten (öngyilkos lett). Is
koláit Kolozsvárott végezte, maj d Pesten 
mémöknak készült. 1848-ban részt vett a 
szabadságharcban. KedVelt novellaíró és 
humorista volt. 1881-bén a Nemzeti Szín
házhoz került, ahol Péteréi néven könyv
táros volt. — Neje: Bognár Vilma, ki
váló [énekesnő. (Lásd': Balázs Sándomé.) 
Színművei: Miért nem házasodik meg a 
sógor? Ered. vj. 1 felv. (1871); A strike, 
ered. nópsz. 3 felv. (Szigligeti Edével 
együtt, 1872); Égben. Pályakoszorúzott vj. 
2 felv. (a nŐemanoipációt karrikírozza); 
Afnerücai párbaj, dráma 4 felv.; A kis 
árv^a, vj. 1 felv.; A Jwrösi lány, népsz. 3 
felv.; Á pesti vízvezeték, vj'. 1 felv. 1872, 
okt. 30-án Miklássy István-téri színházá
ban (megnyitó előadás keretében); A bol
dogult, vj. 1 felv.; ^00 év inalva, vagy 
a nőemarmpáció, boh. 3 felv. Bem. 1876. 
okt. 29-én, Debrecenben. 

Balázs Sándor, író, esíül. 1883. a sop
ronmegyei Beleden. Iskoláit Pozsonyban 
és a budapesti egyetemen végezte s ta
nár lett Székely udvarhelyen. Több drámá
jával akadémiai pályadíjat nyert. Szé-
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kelyudvarhelyrŐi küldte be Feleségünk c. 
vj.át a Magyar Szánházhoz, ahol 1913. 
szept. 27-én sikerrel került színre. Má
sik darabja, az Álarcosok, szmű 3 felv. 
Első előadása 1921. jan. 4., a líemzeti Szín
házban aratott sikert. Több apróságát si
kerrel adták a Modem Színpadon (most: 
Andrássy-úti Színház). 

Balázs Sándorné Bognár Vilma, éne
kesnő, Bz. 1845. okt. ö. Pesten, megh. 
1904. június 3-án, 'u. o. Már 3 éves 
korában, mint egyik! gyermek a »Normá«-
ban, majd 15 éves korában, 1860. jan. 
23-iáai a »Csikósí< B-ózsi-jában fellépett a 
Nemzeti Színházban, melynek 1861-ben 
tagja lett és hangja tiszitaságávaX, ei^őtel-
jességévei és ritka hajlékonyságával méltó 
feltűnést keltett. 1862-ben Balázs .Sándor 
(L. 0.) író neje! lesz. 1863-ban Olaszországiba; 
megy és tovább képe2d hangját. 1864-ben 
visszajön Pestre és a Zsidónő hercegnőjé
ben diadalt arat, majd három év múlva 
Hollandiába hívják, hol szintén hírnevet 
szerez és a leydeni Mtisilcverein tisztelet
beli tagjává választja, 1870-ben. Innen 
Drezdába szerjíődik, de már 1871-ben újra 
a Nemzeti Színház tagja. 1883-ban visz-
szavonult és énekiskolát nyitott és e téren 
is számottevő eredményt ért el. FŐbb sze
repei: Suzanne (Figaro lakodalma), Mar-
g<it (Faust), Gilda, Norma, Királyi^} és 
Válmti7ia (Hugenották), Inez (Áfrifcai 
nő), Amma (Alva],áró), Melinda, Iza-
hella (Ördög Róbert), DmoraU> KataMn, 
Lucia, Eudoxia (Zsidónő), Ophélia, El
vira (Don Jüan), Fluthné (Windsori víg 
nők). 

Balázsfalván, (Álsófehér' m.), 1845. 
jún. 7-ón magyar színészek kaptak játszási 
engedélyt, Námesy Istvián vezetésével. Az 
új gyógyszertári épületbíen tartották az elő
adásokat. Első előadiásul a »Szökött ka
tonás került színre. »Ez egy egészen új 
jelenet, ugyanis eddig Balázsfalva magyar 
színészeket nem látott!« — írja a Vasár
napi TJjság, Kolozsvár, 1845. jún. 21 . 

Balázsy Sándor, színész, sz. 1857-ben, 
megb. 1923 ápr. 21-én, Budapesten. Szí
nész lett 1875-ben. Kolozsvárott is műkö
dött. 1902. nov. 8-ián G^rött jubilált, 
Moliére »Fösvény«-ébéjn. 1910 máre. 1-én 
nyugalomba vonult. 

Balázsy Sándorné Szöllösy Ilona, 
színésznő, sz. 1862-ben, Szabadkán. Ta
nítónőnek készült, de hajlama a színészet
hez vonzotta. Szabadka viárosa művészi ki
képzésére ösztöndíjat adott, amit azon
ban nem vett igénybe, hanemi képezdei 
vizsgája letétele után, 1882. aug'. 15-én, 
Miklóssy Gyula nagykprösi társulatához 
szerzpdött. Ezután 1883-ban Nagy Viní-
céhez kerül Szegedre, 100 forint havi giá-
zsival és részt vett az újonnan megnyíló 
színház ünnepélyes felavatásán. 1884'bten 
az új színház porrá égett, innen nyári ál
lomásra Nagyváradra ment, hol Balázsi 
Sándor (1. o.), az akkor már kiváló jel-
lemszínésa és rendező felesége lett. Nagy 
Vince lemondása után mindketten Tóth Bé
lához Szabadkára, majd Mosonyi Károly 
pozsony—temesvári társulatához, késíobb pe
dig Csóka Sándorhoz, az akkori kolozsvári 
igazgatóhoz szerziŐdtek, kinél 7 évet töl
töttek. Ezután Egry Kálmánhoz szers^őd-
tek, kinél B-né mint primadonna, férje 
pedig mint rende2jŐ ós jellemszínész mű
ködött. Kósiűbb hallása megrongálódott és 
emiatt mint ÓnekesnlŐ nem működhetett, 
ezért nyugalomba ment. 

Balázsi Zsuzsi, színésznő, sz. 1885 okt. 
23-ián, Vámospércseni, Színipályára lépett 
1911. nov. havában. 

Balázsy Ica, kartáncosnő, sz. 1907-bf3n, 
Budapesten. Színipályára lépett 1922-ben. 

Balázsy Is tván, színész, sz. 1885 okt. 
13-áji, Kolozsvárott. Színipályára lépett 
1911 jún. havában. 

Balázsy József, színész, sz. 1812-bén, 
megh. 1881 jan. Í3-án, Budapestért. Szí-
nesszé lett 1839-ben. 1841-ben Kolozs
várott működött. 1848-ban honvédfőhad
nagy volt. Mint a Nemzeti Szinliáz 
nyugdíjazott tagja hunyt el. 

Baldacci Antal gr., 1836 nov. havá
ban a Nemzeti SzínMz részére 2500 frtot 
ajándékozott. 

Bálint (Geiger) Béla, színész, sz. 
1886. ápr. 29-én, Budapesten. BákosiSzidi 
éa Solymossy Elek színésziskoláját végezte. 
17 éves korában a budapesti Népszínház 
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Bálint Béla Bálint Lajos 

énekkarának tagja lett, ahol már akkor is 
felhasználták kisebb' szerepekre. Az iskola 
elvégzése után Szabadkára szerződött, on
nan visszatért a Népszínházhoz, ahova Vi
dor Pál elsőrendű szerepkörre szerződtette. 
Már 19 eves korában játszotta a sGyimesi 
vadvirág«-ban Balánka szerepét, döntő si
kerrel. 1906. szept. 7-én Lehár Ferenc 
»Mókaházasság« c. operettjében aratott si
kert. Elsőrendű tagja volt a Aíagyar Szín
háznak, azután a Népszínház-Vígoperának, 
Kreesányi Ignác buda-temesváxi színházá
nak!. Játszott még vendégszerepekben a. 
Pővárosi Orfeumban, a Városi Színházban 
és a Vígszínházban. Egyideig szerződ'te-
tett tagja volt az Intim Kabarénak:', a Fő
városi Operett Színháznak, majd játszott 
még Nagy Endrénél is a Terézkörúti Szín
padon. 

Bálint Béla, színész, sz. 1887 febr. 
8-án, Kecskeméten. Szíiúpályára lépett 
1910 jún. havában. 

Bálint Dezső, író, orfeumigazgató, sz. 
1875-ben, megh. 1919. szept. 19-én, Bécs
ben. Előbb ujságínó volt. 1907-ben a 
Bonbomiiére-kabarét vezette, 1908. febr. 
7-én a Népszínház—Vígopera társigazga
tója lett, majd a Royal-Orfeum tulajdo
nosa és igazgatója. SzínmiHordításai; 
Pénzt vagtf életet! vj. 4 felv., 5 képben. 
I r ta : Capus Alfréd. Bem. 1901. ápr. 18. 
Víeszínhás;. MiUwifc a Jié alatt, regényes 
szmű 5 képben. D. CTv. Mifrray, után. 
Zenéjét Összeállította: Barna Izsó. Bem-
1901. jun. 11. Népszínház. A Veszta-
szüzek, operett 3 - felv. í r ták: Deprés és 
Bemeée. Zenéjét szerzetté: he Hey és Cle-
riee, (MérH Adolffal.) Bem. 190L okt. 11, 
Magyar Színház. Floroéóí-a, énekes vígj., 
8 képben. ír ták: Owen Hall, Paul Eu-
hens és Ernest Boyd-Jonnes. Zenéjét szer
zetté: Leslie Stuart. Bem. 1901. dec. 5. 
Magyar Színház. (Mérei Adolffal.) A sze
rencse, vj!. 4 felv. Irta: Capus Alfréd. 
Bem. 1901. deo. 28. Nemzeti Színház. 
A csepűrágók, nagy daljáték 3 felv. Ir ta: 
Oréonneau Matirice. Ford. Malmi Emillel. 
Zenéjét szerzetté: Ganne Louis. Bem]. 
1901. déc. 30. Magyar Színház. Ádám és 

'•Éva, operett 3 felv;. Ir ta: Blum és Toólíé. 
Zenéjét szerzetté: Serpeite. Fordította: 

'MaTcai EmiUel. Bem. 1902. jan. 10. Nép

színház. A szevillai fodrász, bohózatos ope
rett 3 felv. • Zenéjét ezeraette: DAnrnnt 
Leó. Bem. 1902. máj. 13. Magyar Szín
ház. A konzul felesége, operett 3 felv. 
Bem. 1904. máj. 20. Népszínház. Szö
vegét írta: ClairvtUe és Ferrier. Zené
jét szerzetté: Serpette. 7777, operett 3 
felv. Szövegét írta: Kreml és Lindau. 
Zenéjét szerzetté: Ziehrer Károly. Fordí
totta; Faragé Jenővel. Bem. 1905. ápr. 
15. Népszínház. Georges he}-eegnö, szmű, 
3 felv. Irta: Dumas Sándor. Bem. 1906. 
május hó 23-án, a Nemzeti Színházban. 
Kisvárosi botrány, bob. 3 felv. Irta: Ga-
vauit és Ordonneau. Zenéjét szerzetté: 
Barna Izsó. Bem. 1906. máj. 25. Nép
színház. 

Bál int EmtU,, színész, sz. 1888. aug. 
14-én, Kisvárda. Színipályára lépett 1910. 
aug. havában. 

Bálint Gyula dr., operaénekes, sz. 
1895-ben, Budapesten. Színipályára lepett 
1921. szept. 1. 

Bálint György, színész, sz. 1906-ban, 
Színipályára lépett 1927. jún. havában. 

Bál int Lajos, a Nemzeti Színház dra
maturg titkára, sz. 1886-ban, Budapesten, 
Filozófiát végzett a budapesti és berlini 
egyetemen, éveken át a' Magyar Hírlap szín
házi kritikusa, míg 1915^ júl. havában a 
Nemzeti Színházhoz kerül. Értékes tárcád 
és színügyi tanulmiájiyai jelennek meg a 
hírlapokban!, itésztvett a Thiáliarszínhaz 
alapításában, majd többbzör is tett tamű-
mányutat a külföld nagy színházi városai
ban. Képzőművészeti és irodalmi kritikusa 
több napilapnak és folyóiratnak!. Fordí
tásai: Strmdherg: Júlia Msasszony. (1904. 
Thália, Madách Színház, Kamarajáték, 
stb.) Strindberg: A kapocs (Nemzeti Szín
ház, 1915.) Passiójáték (Budapesti Szín
ház, 1913.) Özvegy kisasszony, vj. 3 felv. 
írták: León és Engel, verseit ford.: Har-
smyi Zsolt. Zen. szerz. '• Ötvös Adorján. 
Bem. 1916. szept. 1. Budai Színkör. — 
Crmn'pton 'mester, dráma. I t ta : Crerh'ardt 
Hauptmann. Felújította a Nemrati Szín-
háiz, 1917. április 28-án. Asszonykám, ope
rett 3 felv. (németből Engel és Stein után) 
1918. júl. 17-én, Budai Színkör. Az élŐ 
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Bálint Mihály BalIa Kálmán 

Jiolttest, dráma 3 felv. Irta: Tolstoj Leó. 
Társfordító• Trócsányi Zoltán. Bemutató: 
1924. febr.' 28^án, Nemzeti Színház. Alice, 
ülj a kandallóhoz, vj. 3 felv. Irta Barrie 
J . M. Bem. 1925. £ehr. 10. A Nemzeti 
Színház Kamaraszínházában. A krétakör, 
játét 5 felv. Kínai eredeti után írta: 
Klahund. Bem. 1927. dec. 28-áa, u. o. 
100-ik előadás 1929. ápr. 19-én, u. o. — 
Önálló művei: Táncosok és artista., Es-
sayk. (Athenaeum, 1913.). Egy felvoná
sos darabok: Á harapás, A vihar, A csá
szár marad (társszerzíS: Bálint Imre), eze
ken kívül mintegy 40 kötet regény- és tu
dományos fordítása van. A Magyar Szín
művészeti Lexikon niunkatársa. 

Bál int Mihály, győri polgiár 1903. 
jul. havában ^40 ezer korímát ajánlott 
föl egy építendő szinhúzra, amelyhez 1914. 
jan. havában 100 ezer koronával járult. 

Bálint Mihály, színéez, sz, 1889. aug-. 
37^n, Szeged. Megh. 1920. ápr. 13-án, 
u. o. Színipályára lépett 1914. máj. havá
ban. 

Bálint Teri , színésznő, sz. 1909. szept. 
7-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1928. ezept. 1-én. 

Balkányiné Emma, a Nemzeti Szín
ház karónekesnője. Színpadra lepett 1864-
ben. 

Ballá Antal , Pestvármegye asszeszora, 
1807-ben a y>Nemzeti Játszó Társaságmk« 
két selyem díszmagyar öltözetet és dísz
leteket ajándékozott. 

Ballá Ákos, színész, sz. 1849. aug. 
25^éin, Harasztjceréken, (Marostorda vm.) 
megh. 1928 jan. 6^án, Fogorason. Színi-
pályára íáipett 1883. okt. 8-áji, Váradi 
Ferenc társulatánál. Neje: Kántor Teréz, 
színésznő, sz. 1859. okt. 7-én, Kézdivásár-
helyen, megh. 1927. febr. 19-ón, Erdély
ben. Színipályájra lépett 1894. nov. 16-4n, 
Báródi Károly társulatánál. 

Ballá Béla, népszínműénekes, rendező, 
Bzínipályára lépett 1850. dec. Ö-én. 1866. 
—67-ben Kolozsvárt működíifc. Szép alak
ját és hangját dicséri A Színpad (1870. 
13. 6Z.). Egyike volt a legikedveltebb nép

színműénekeseknek vidéken. Neje: GildaA 
Emesztin, 1864. dec. l-én lett színésznő, 
megh. 1873-han, Balatonfüreden. 

Ballá Béláné Esz Anna, táncosnő, 
82Í. 1854-ben, Pesten. Színipályára lé
pett 1867. nov. 20-án, a Nemzeti Szín
házban. 

Bal lá Eszter , színésznő, sz. 1886. máj. 
18-án, Hajdúszoboszlón,. Színipálj'ára lépett 
1905-ben. 

Ballá Ignác, író, sz. 1883-T)an, Ma
gyarpécskán. Befejezve feözópiskolai tanul
mányait, újságíró lett. 1907-ben as »Uj 
Idők« szerkesztője volt. Jelenleg Olasz
országban él és olasz-magyar irodalmi kap
csolatok (kiépítésén dolgozik. Fordításai: 
Excellenciás papa, színmű 3 felv. Irta: 
Crirolamo Roveita. Bem. 1908. máj. 22-én, 
Kolozsvárt. A becsületesség öröme, komédia 
3 felv. Irta: J. Pmndello, Bem. 1924 
nov. havában, Kamaraszínház. A messinai 
var^ix, di'áma 3 felv., előjátéldcal. Irta: 
Alessan3ro de Stefam. Bem. 1926. jan. 
5-én, u. 0. Ö fordította olaszra Bethlen 
Margit grófnő »Szürke ruha« c. darabját. 

Balla Ilona, színéezaiő, s2. 1902. febr. 
27-én, Kolozsvárott. Színipályára lépett 
1923. febr. havában. 

Bal la Imre , színész, sz. 1865. máj. 
31"én, Brassóhaii. Színipiályára lépett 1888. 
ápr. l-én, Balc^h Árpád színtársulatánál. 
Neje: Metzler Gizella, színésznő, sz.-1867-
ben, Pécsen. Színpadra lépett 1890. okt. 
l-én, Halmay Imrénél. 

Balla Is tván, színész. Színpaidta lé
pett 1870. jan. 20nán. A vidéki színpado
kon működött hosszabb idfeig. Atyja: B. 
István, I)unavecsén reformiátus pap volt, 
de egy időben mint színész egyhelyen 
működött Petőfi Zoltánnal. 

Balla Jolán, színésznő, sz- 1880. febr. 
3-án, Szolnokon. Színipályára lépett 1910. 
deo. 6-án. 

Balla Kálmán, színfezi és színmű
író. (1897. jan. lö^én öngyilkos lett Ara
don.) Munkái: Zsandár, nszmű. Előadták 
1878-ban. Véres hihlia, népszi., 3 felM. 
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Ballá Kálmán Ballá Károly; 

Bem. 1889. aug. 18-áji, a .Viárosligeti Szín
körben. 

Ballá Kálmán, (nagykőrösi és tmiji-
di) színész, színigazgató, sz. 1869-ben, 
Alsónémedm (Pestm.). Unokája Baíla Ká
rolynak, a Nemzeti Színház egjik alapító-
jfának. Gimnáziumi tanulmányait Buda
pesten végezte és hivatalnok lett, a buda
pesti rend,őrség szolgálatába állott, de ott
hagyta hivatalát és 1889-hen az akkori 
Színitanodába iratkozott be, melynek el
végzése után elszerződött Kolozsvárra, on
nan Pécsre, Somogyi líároly . társulatáhozi 
1897. okt. l-tol a Magyar Színház fő
rendezője. 1911-ben újra itt működött. 
Ekkori legnagyohbi sikere Bíró: »E,abló-
lovagí<-jának címszerepe- 1901. okt. 5-tiől 
Győrött, majd Miskolcon, Po^ony-
Soprouban volt sírfnigazigafcó. Közben (jún-
1.) Triesztben a Politeaima Kosettiben ma
gyar színielőadást tartott 14 napon ke
resztül, Pólában a v̂láxosi színházban 6 elő-
adiáöt, Fiúméban 3 saezonon át 2—21/2 hór 
napon át tartott előadásokat. 1904-bien 
Miskolcon, később a Délvidéken volt szín
igazgató. 1899, ápr. 25-éai vendégszerepelt 
a Nemzeti Színházhaji, miint Jean Ray-
naud.' a Constcmtín ffÖ'&é-ban, két nap 
múlva pedig a Sttcart M-áriá-ha^n miint 
Mortimer, majd a Kaméliás Iwlgy-h&xi 
mint Duval Armand'. 1919-ben Berlinben 
filmen játszott. 1922-ben az Intim! Ka
baré művezetfŐ igazgatója, hol ez óv 
május hó 14~én megünnepelte harminc 
éves jubileumiát. 1926. évi október hó 
1-tŐl az Orsaágos Színészegyesület fő
könyvellője. 1928. január 1-én nyug
díjba ment. Főbb szei-epei a Váljunk él
ben Adhemar, PaiUeron Szikrájá-ban De-
geran Raoul, Ahol unatkoznak-ban Hay-
moné helyettes fŐnök, a Könyvtámok-ban 
liothár, a Kókai ház-ban Zsóbókp festő, 
a Keleti utazás-lmi BrücJcner, a Dolovaá 
nábob-ban BiUczJcy, a Csapodár-ban, Cham-
pignac, a Válás után-ban, Duvál, Gyur-
kovics lányok-ban, HorJcai Feri, Ocskap 
higúdéros, Constantin abhe-ban Vaui, a 
Huszárszerelem-ben Dér Pista stbi. Több 
darabot fordított (L'Affair Eduárd: Pürs-
tenkind stb.). Irt gyermekdiarabokat, me
lyek! !ma is műsoron vannak. Első 
neje: Csíló Irén, énekesnő, sz. 1874. 
június 24-én, Aradon. 1896. október 1-től 

Aradon működött Leszkay Andrásnál, 
majd a Magyar Színházhoz szerződött. Má
sodik neje: Marton Erzsi, színészből (L. 
o.) Harmadik neje: Tóíh Olga. 

BalIa Károly, színész, színigazgató, 
sz. IBOS-ban, Sálpon (Borsod'm.), megh. 
1881. szept. havában, Me^csáton. Atyja 
ref. lelkész volt, aki fiából szántén papot 
akart nevelni, de a 17 éves ifjú színész
nek áUt be és mint komikus kezdte pálya
futását, Nagy Károlynál. 1828-ban igaz
gató lett és a Megyeri—Hetényi—Telepi 
direkcióban vett részt, majd Pesten is mű
ködött a Beleznay-kertbeai. 15 évig volt 
igazgató és tagjai [között ott találjuk Lend-
vay Márton, * Fiánesy Lajos, Kántorné, 
Lendvayné, Láng Lajos és neje, Jancsó 
Pál, Bartha János, Vásárhelyi Károly ne
vét. JPeledhetetlen érdemet szerzett a nem
zeti nyelv és műveltség terjesztése körül. 
1835. november 7-én a TmsaXkoM 87. 
eaámában oildoet írt, ezzel a címmel: aVé-
lemény a magyar játékszín körül tett né
hány szóra.« 1842-ben visszavonult a szín
padtól és a »Debtecen-Nagyváradi lÉrte-
sítő« o. lapot szerkesztette 1873-ig. Sze
repei: Tigris- Ráhert (Bm:'g*undi herceg), 
Bittér (Vallomások), Emir (Keresztes vi
tézek), Fahio (Totüa, a .góthusok kinálya), 
Tanneming (Visszatorlás), Öreg Moor 
(Haramiák), stb. Munkái: Jételts^ni zseh-
ícön-í/v. Nagyvárad, 1834. Körmagy^ir. Első 
magyar társastánc, Debtecen, 1878. Neje: 
Molnár Karolina, színésznő, akivel 1827-
ben lépett házasságra. Egy év múlva ő 
is színésznő lett férje társulatánál. Jobb 
szerepei; BonuMe ( l lgris Eióhert), 'Enmm 
(Keresztes vitézek), -Amáliu (A bujdosó 
Ámor), Griseldis, stb. Megh. 1866. jún. 
28-án, Debrecenben. Több német színda
rabot fordított magyarra; nevezetesebbek: 
Kis Mplár, dráma 3 felv. (Fried után.) 
1833-ban került színre. Zehfdra, va0 Zu-
niga hordja, dráma 3 felv {MajlátJi Já
nos gpóf után), Debrecenben, 1833. szept. 
14-éai adták elő. Barátság és szív gyön
geségeit néző játék 5 felv. {Gutertber'g 
után) elEadták Hódmezővásárhelyein, 1833, 
jun. 24-én. Coí*do^. Sarolta, vagy Marat 
Halála, dnáma 4 felv., DuGmge Victor 
után fordi. Ma&ger. Debrecen, 1837. ápr. 
6. BagolytükÖr, Mhor fislw vagy doMza-
tok hóHózata, vj. 4 felv. {Nesfroy után). 
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Ballá Mariska Ballet 

Eg«r, 1837. dec. 3-án. Bonaparte Napó
leon, vitézi játék. Irta: Fried. 

Ballá Mariska, színésiZQo, sz. 1884. 
okt. 6-áii, Nagyvé-adon. Színipályára lé
pett 1902-beii:. Férje B.e'ües Béla, volt 
színigaagafcó. (L. o.) Hosszafeib idő óta a 
Vígszínliiáz tagja,. Szerepei: Komlóssyné 
(Postáskisasszony), Gudelle (Uraim, csak 
egymásután), Gyurkovicsné (Gyurkovics 
fiuk), Aline (Az Ur saoüeje), Nálóinafi 
(Katonadolog), Rocíistdtten Gamilla (A 
kék postakocsi), Lady Gonstance (Gé-
eák), Blázayné (Délibáíy) stb. 

BalIa ]VBklós, kÖltŐ, sz. 1874-ben, 
Ahádszalólwn, megh. 1920. nov. 3-án, Bu-

'd<zpestm. 20 éves koráb'au mint egyéves 
Önkéntes a fővárosba került, hol sűrűn 
jelentek meg versei. Muniíája: Nagy 
idpk tanúja, dramolett, 1910. tierilci, ope
rett 3 felv. Társszerző;- Ny&Tm AntaL. 
Ken. szerz.: Barna Izsó. Bem. 1903. nov. 
14. Népszínbáz. iMánya: Balla Zsuzsi, szí
nésznő', sz. 1907. jún. 5-én, Budapesten. 
Törzs Jenő növendéke volt, Inajd 1924-
ben a Belvárosi Színbááioz szerződött. 
1928. júl. 2-án bázasságra lépett RSwsi 

' Pál- (1. o.) színésszel. 

Balla Zoltán, (Ballá KJároly bíres idő
jós fia), mint a kolozsvári színbáz komi
kusa, 1892. mároius hávábkn fiatalon el
hunyt. 

Balía (Zádor) Zoltán, színész, sz. 
1835. máj. 3ián, Pesten, megb. 1882. 
dec. 24-én, Nagyenyéden. Előbb az or
vosi p ályára készült. 1875 —81 . a Nép
színház tagja volt, azután Sztupa Andor
hoz szerződött. Jobb szerepei voltak: Bence 
(Toldi), Polonius (Hamlet), JRagmond 
(Djdier), Sarassin (Párisi adós), Peti 
(Viola), stb. »A Színpad'í< 1871—26-iki 
számában megjelent ny,ilatkozata szerint 
körülbelül 30 színdíirabot fordított. A 48. 
számban »Tükör« o. rÖpiratnól tesz emlí
tést, bogy az 1872-b6n meg' fog jelenni. 

Ballada, epikus dalok középkori neve 
Angliában, megkülönböztetendő a25 olasz 
baUatá-tól (fr. ballade), mely táncdalt je
lentett s amahhoz semmi köze. Énekelhető 
formában, többnyire komor, tragikus ese
ményeket beszél el, szagg-atott, izgatottan 

siető előadással; jellegzetesebb zongora
darabnak is neve, különösen Chopin mi
vel te. 

Ballai Margit , színészaaő, ez. 1892. 
dec. 16-án, Kisnárdán. Színipályára lépett 
1918. jún. havában. 

Ballerina, táncosnő, a ballet (1. o.) 
előadója. A vezető ballettáncosnő n^ve: 
Primahallerma. (L. o.) 

Ballet . A ballet a francia bal, az olasz 
hallo-hól képzett kicsinyítő szó és tulaj-
donképen kistáncot, tánoünnepélyt jelent, 
általában oly magasabb rendű színpadi 
táncprodukciót, ahol a drámai cselekményt 
mimikával és tánccal fejezik ki. (JSÍálunk 
1834-ben »táiicjáték« volt a neve). A tánc-
formáJíat a darab' tartalma és értelme ha
tározza meg. Szülőföldje Olaszország], ahol 
a B. —részben a klasszikus és vallásos an
tik kaxtáncok utánzataként —• az olasz re-
naissanee idejében, később pedig a rokokó-
udvarokban fejlődött teljesen ki- Az első B. 
rendezd Bergonza de Bottá volt, aki 1489-
ben egy teljes mithologiai B.-t mutatott 
be. I. Ferenc, Medici Katalin és XIV. La
jos nagyban fejlesztették és pártfogolták 
az akkori idők ízlésének megfelelő mű
fajt és utóbbi maga is fellépett egty da
rabban, melyet Mazarin bíbornok szerzett. 
1681-ig csak férfiak, azontúl már nŐk is 
működtek hallétben. Marié Anne Cupis 
de Camargo és Antoinette Sallé a XVIII . 
században léptek fel, valamint a B. tu
lajdonképpeni megteremtője is, Jean Geor-
ges No^'eiTe, aki 1760-bán kiadott »Lett-
reg sur la danse et sur les ballets« o. művé
ben annak elméleti alapját is megvetette. 
Kövérre emelte a B.-t dlrámai műfajjá 
és választotta azt el teljesen az operától, 
úgy, hogy ő a B. mai formájának meg
teremtője. A XIX. saázad' elején Gale-
ottí kopenhágai balletmester ujabb re
formokat hozott (a táncot alárendelte a cse
lekménynek), további újítás volt aztán a 
X I X . BzázaÁ folyamán az, hogy nemcsak 
mithologiai tárgyakat, hanem minden más 
témakört is felhasználtak anyagul. Nálunk 
csak legújabban történtek kísérletek anem-
zeti jellegű ballet megteremtésére. Ismert 
magyar ballet-zeneszerzők: az 1840—60-as 
években: Heinisch József, Doppler Ferenc, 
majd a 80-as évektől kezdődően: Szabadbs 
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Ballet-kar Baló Elemér 

Eároly (Vióra), Sztojano^ács Jenő (Csár
dás), Kemer Istváai (Éroember), Szabó X. 
Ferenc (D,ái-iu6 kincse), Poldini Ede 
(Északi fény), Hűvös Iván (A csoda váza), 
i íáder liezső (Mályvácska, Piros cipő, She 
stb.), Süikla Adolf (Törpe gmaátos. Ma
gyar táncegyveleg 8tl>.)j dr. Gajáxy István 
(Árgyirus királyfi), Dohnányi Ernő dr. 
(Pierrette fátyla), Siklós Albert (A tükör), 
továbbá Bartók Béla (A fából faragotíi ki
rályfi). Magyar balletszöveget írtak: Ka-
czér Perenc (1850.), később Váxadi Antal 
dr., Ábrányi Emil, Mazzantini Lajos, 
Záray Samu, Balázs Béia, Perenczi Fr i 
gyes, Zöbiech' Ottó, Kéméndy Jenő stb. 
Az első ballet-előadás hazánkban Kolozs
várott 1804. október 2-án, Pesten 1811. 
október 2 0 ^ n volt. (Egy más adat szerint 
az első pesti B. bemutatója 1829. június 
26-áu volt. Cime; »Véletlen vŐlegény«. f e 
néje Fáytól.) A Nemzeti Színházban bal-
lettáncosok szerepeltetését Pestvármegye 
Játékszíui Igazgatósága 1834. szeptember 
havában rendelte el, meg^ba^yta, hogy sid'ő-
vel játékszínünknél magyar ballettáncosok 
is Iegyenek«. Inigyen tánctanítást ígért 
mindazon 8—'12 éves fiú- és leánygyerme
keknek, akiket szíüleik hajlandóik lesznek a 
tanulás befejezése után a balletekben ki
segítésre átengedni. Neresebb réĝ i maigyar 
baUettáneosok voltak, nŐk: Aranyvári Emí
lia, a Kobler-testvérek, Marják Mária, 
Botter Mari, Saáry Páni (még a régi 
Nemzeti Színházban működtek), férfiak: 
KaczéiT Ferenc, Mikola Antal, Perron F P Í -
g3^es. Perei Jiános, Róka János, Kilián 
Sándor, TótK Soma stb. Kiválóbb külföldi 
táncosok közül az utóbbi években Magyar
országon is vendégszerepelt nagyságok vol
tak: Pavlova Anna, Karsavina, Astafieva 
S., a Wiesentbal-testvérek, Hb^k EUa, to
vábbá Pilz Máiia, Desmond Anna stb. 
Férfiak: Nijinszky Vaczlav, Bolni Adolf, 
Gaubier Albert stb. A M. Kir. Operabaa 
nevesebb ballet-koreografusai és betanító-
mAsterei voltak: CampilU Frigyes, Sme-
raldi Céziár, Mazzantini Lajos, Guerra 
Miklós, Zöbiscb Ottó, Brada Ede stb. 

Bal let-kar , az operában és operettek
ben közreműködő táncosnők gyűjtőneve. 

Balletpatkányj a keí̂ dő ballerinák 
neve ezínész-argot szerint. 

BalÜng M'hály, zeneszerző', karnagy, 
szí. 1866-'ban, Heidingfeld-^en (Bajoror
szág), megh. 1925. szept. 4-én, Dam-
stadtban. Zeneiskoláit Würaburgban vé
gezte, majd Maiuzbán, Sobwerinben és né
hány évig Ausztráliában, és Uj-Zeelandban 
mint zenekari muzsikus működött. Haza
térve, Bayreuthban korrepetitor, Hamburg
ban karigazgató, Lübeckben, Borosaióban 
és Karlsruheban karmester lett. A M- Kir. 
Operaháznál 1911. nov. 4 - ^ foglalta el 
karnagyi állását. Első bemutatkozása a 
FideUé-ha.n (1911. deo. 16) volt, mely
ről a »Zeneközlöny« így emlékezek meg: 
sElsőrangú karmester. Legfőbb tulajdonai 
élénk temperamentuma és kiváló zenei ér
zéke. A zene lelkében teljes szépségében él 
s dirigálása alatt legfőbb célja az elő
adást erre az ideális magaslatra emelni. 
E cél elérésében legfőbb segítsége kitűnő 
zenekari hallása, melyet nem^ veszteget meg 
a külső előadás, hanem' mindig kellŐ kri
tikával tudja azt összehasonlítani a ben
sőjében élő zenével.« 1912. jan. 26-án meg
vált az; Operaháztól, majd Manchesterben 
vállalt szerződest. 1919-ben visszatért ha
zájába, ahol haláláig a darmstadti színház 
főzeneigazgatója volt. 

Ballnstrade, (fr. ejtsd: haliisztráé) = 
oszlopos karfa, díszies korlát, lépcsőn, erké
lyen ; színpadi díszítésnél sokszor alkal
mazzák. 

Balmazújváros (Hajdú vm.), 1928— 
29-ik évben Pethes Dezső színigazgató 
színikerületéhea tartozik. 

Bató Elemér (nagybaooni), színész, 
823. 1892. dec. 5-én, Konássnán (Három-
székm.). A pesti refomiátus főgimnázium
ban , maj d a belvárosi reáiiskolábaJi ta
nult. Innen, a soproni honvéd^kadétiskólába 
ment és Kecskeméten óriettségizett. A szí
nészakadémiára 1912-ben iratkozott, de 
1915-b'en a harctérre került, közben Er
délyben saját színtársulata volt. 1919~ben 
a Nemzeti Színház tagja volt, azután a 
Mádlách-, :Kamara- és tíj Színház tagja; 
1922. óta pedig a Belviárosi Színháznál 
működött, ahol különösen az ÁrimháLáss 
Jean szerepében tűnt fel. 1928. óta az 
Uj Színimz tagja- FŐbb szerepei: Pqsta-
főnöh (Számum), Jean (Arnyhalász), 
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Balogh Alajos Balog'li Eéla 

Vca-ga Pál (A szerelem elmegy), A barát 
(Pántlika), Oswald (Kísértetek), Fylades 
(Iphigénia Taurisban), Móm (Tavasz éb
redése) , Olsm ír jő (Holnap reggel), 
Chanan (Dybuk). 

Balogh Alajos, színigazgató, SÍS. 1831. 
júl;. havában, Csepregen (Somogym.) 
megh. 1885. okt. 20-án, Pápm. Atyja: 
B. János, színigazgató, anyja: Mátyi-
sovszkíj Erzsélwt. Felsőbb iskoláit Pápán 
végezte, majd 1845. márc. havában szí
nésszé lett Bács KáxoljTiál. 1847-beii Pá
pán játaák, Hetényi Józsefnél, 1848. év 
elején önkéntes honvéd volt és a szabad
ságharc után még 1855-ig szolgált, az
után Kétszery Józsefhez szerzjodött, utána 
ismét Hetényihez, majd Molná}- G-yörgy-
hÖü;. Nemsokára igazgató lesz. — Ez
után Mátray István és MUMssy 
Gyula társaságában vezet színházat. — 
1867-ben lemond pályájáról és postakeze
lést vállal Pécsett, de 3 év után ismét 
kedvet kap a színiga>z^táshoz. 1872-hen 
Kétszer yhez szer^ödiíCy majd 1873-ban 
ismét önálló igazgató lesz. Neje: Philip-
pov-its Borbála, színésznŐj sz. 1838. nov. 
29~én, Visz községben, (Somogy m.), 
megh. 1905. jan. 25-én, Besztei-cén. Szín
padra lépett 185o-ben. 1889. dec. 26^án 
Rozsnyón, a Y&-eshajú Sajgóné szerepében 
jubilált. 

Balogh Antal , úttörő színész, Kele-
m'en László társalatánál működött. 1792-
ben letűnt a neve a színlapokról. 

Balogh Antal , színész, sz. 1881. okt. 
21-éíi, HajdúbössÖrméíiyhen. Színipályára 
lépett 190ö-ben. 1927.szept. havában meg
vált a színészettől. Neje: Beitz Teréz, 
színészaiő, sz. 1890. jun. 23-án, Csatád-on. 
(Torontálm.). Színipályára lépett 1911. 
jún. havában. 

Balogh Árpádj tenorista, sz. 1852-ben. 
Színész lett 1871-ben. Szánészezülők gyer
meke volt. 1879. okt. 11-én fellépett a 
Népszínházban, a Cornevillei harangoJc-han, 
mint Grenicheus. Ekkor ezt írta róla a 
Pesti Hirlap: »Kellemes, csengő tenor-
hang'ja van-« 1914. okt. 1-én nyugalomlá 
vonalt. Neje: Grosz Boriska, színésznlŐ, sz. 
1864-hen, Aradon, megh. 1885. szept. 28-
án, Silmegeai,. Színpadra lépett 1880-1^ , 

Aradon, niajd 1884. szept. 2-ián férjhez 
ment Kassán. 

Balogh Árpád, színész, B. Alajos szín
igazgató fia, sz. 1857-hen, Nagyszombatban 
megh. 1925. febr. l4-ón, Zalaht&nyén. 
1872-beu lett azínésazó atyja társulatánál, 
akinek halála után ő is igaagató lett és 
leginkább a dWántuli vidikeken hirdette 
a kultúrát. 30 évi működés után 1910. 
jun. 1-én nyugalomba vonult, KitünŐ ze
nész is volt. 

Balogh Béla (galantai), színész, sz. 
1885. január hó 1-én, Székesfehérváron. 
Atyja B. Gusztáv, karmester (L. o.), nagy
atyja B. István, úttörő színigazgató (L. o.) 
1904-ben a Népligeti Színkörben kezdte 
a pályát, majd vidékre szerződött, P i 
lisi Lajoshoz, Sárospatakra. Innen Szat-
márra, Krémer Sándorhoz, majd Bihari 
Ákoshoz, Kecskemétre ment, ahol énekes-
bonvivant és rendező volt. Négy év után 
Papi'-" Sándorhoz szerződött, Újpestre, Pa
pír halála után pedig Budapesten mű-* 
ködött több éven, át. A világháború elsŐ 
napján bevonult. Hét hónap múlva mint 
rokkant hazajött. Volt a Poyal Orfeum, 
a Kristálypalota tagja, majd ügyelő az 
Operaházban. Később mozit vezetett és ka
barékat is rendezett, azután filmmel kez
dett foglalkozni. E téren kimagasló sike
rei voltak, mert mint filmrendező elismert 
szaktekintélynek örvend. 1929. tavaszáig 
60 filmet és sok kisebb szkeccset, tanító-
iÜmet rendezett. Neje: Kornai Margit, 
színésznő, sz. 1885. febr. 28-án, Munká
cson. Operaénekesnőnek készült. Éne
kelni Merli H. Quirino olasz mesternél, 
továbbá Vukovich Arankánál tanult. Drá
mai tanszakot végzett Jászai Marinál, majd 
beiratkozott Horváth Zoltán színésziskolá
jába. Innen elszerződött Pesti Ihász La
joshoz, Szabadkára, koloratur-enekesuŐnek, 
majd Miskolcra, Szálkai Lajoshoz, onnan 
Krémer Sándorhoz, Szatmárra, szubrett-
primadonnának. Aztán férjhez ment Pa-
pár Sándorhoz, ki azonban elhalálozván, 
önáUóan vezette tovább az újpesti színhá
zat. Később kabarét, majd mozit bé
relt. Ezután férjhez ment Balogh Bélá
hoz, majd filmrendezéssel foglalkozott. Ké
sőbb már önálló vállalatot alapított, ami
ből azután az »Astra« filmvállalat alakult. 
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Balogh Elemér Balogh Irén 

Balogh Elemér, színes;:, sz. 1863. noT. 
20~án, 'Máján. (Marostordam.) Színpádra 
lépett^ 1883. aug. 14-én, Grim János 
társulatánál. 

Balogh Erzsébet , színésznő, sz. 1884. 
fan. 4-én, Nagybányán. Színpadra lépett 
1914. máj. havában. 

Balogh Erzsébet , színésznő, sz. 1892. 
noy. 2-̂ án, Bud<ipesten. Színpadra lépett 
1913-tan. 

Balogh Erzsébet , szubretfc-primad'onna, 
sz|. 1893-ban, Aradon. Színpadra lépett 
1908-baji. 

Balogh Brztíébet, színésznő, szí. 1896. 
nov. 10-én, Hafdimámáson. Színpadra lé
pett 1920. jun. havában. 

Balogh Etel , színésznő. (Lásd: Rónai 
Gyuláné.) 

Balogh Etelj énekesnő. Rak'oei Szidí 
növendéke volt, majd 1897. nov. havá
ban a Népszinhiás tag-ja lett. Mint ilyen 
hunyt el, 1898. máj. 12-éü. 

Balogh Glück Etel , színésznő, sz. 
1865-b6n, Szmán, (Abaujm.) Színpadra 
lépett 1884. okt. 1-én, Feleky Miklós 
társulatánál, Budán. 

,̂ Balogh Gusztáv, (Balogh István fia), 
zeneszerző, színháza karmester, sz. 1844. 
nov. 17-án, Pesten, megh. 1920. a.ng. 
31 -en, u. 0. Mint színész-gyermek, K!es2y 
Józsefnél lép először színpadira, Szentend
rén. Kouáji megtanul heged'űln^ és zongo
rázni Ridley Kohnetpl, Reményi Edétől, 
majd Nóvák György katonakarna^ytól, a 
hangszerelést Them Károlytól, közben a 
Nemzeti Zenedében befejezd tanubniá-
nyait és 1861-ben Molnár Györgyhöz szer
ződik hegedűsnek; de itt nincs sokláig 
mai-adása, mert már egy év után ismét 
Keszynél keres boldogulást. 1862-től 1865. 
virágvasárnapijaiig a Nemzeti Szíídiaz ének
karában találjuk. 1864-ben, a nyári szü
netben atyja társulatával a Kondorkertben 
működik, mint karmester. 186ö-b'en Eger
ben színéöakediii: Csaby Imrénél, p'ünkösd 
vasárnapján ismét Pesten működik a 
Komlóban, mint karmester, 1904-ig. 1875-

től a következő direktorai voltak: Miklóssy 
Gyula (Pécs, Miskolc), Károlyi Lajos 
(Székesfehérvár, Miskolc, Pozsony, Bala.-
tonfüred), Mándoky Béla (Győr, Pozsony, 
Balatonfüi-ed), Krecsány^ Ignác (Debre
cen, Arad), Jakab Lajos (Kassa, ahol 
1887-ben üli meg 25 éves jubileumát), 
Rakodczay Pál (Kecskémét), Nagy Vince 
(Debrecen), Makó Lajos (Győr, Sopron), 
Leszlíay András (Arad). 1897. és 1898. 
nyarán Ösbudavárában Megyeri Dezsőnél, 
majd Kolozsvárott és Zöldi Márton Vá
rosligeti »Dalos Sziuház«-ában működik, 
ezután Komjáthy Jánosnál (Debrecenben), 
továbbá dr. Janovics Jenőnél (a budai 
Várszínházban és Fiúméban) stb. találjuk. 
1893-ban színigazgató lesz, de nem tud 
boldogulni és újra karmesterneüc szerződik 
cl. Munkái: Házasság a Wrtönhen, ope
rett 3 felvonásban, Debrecen, 1886. Szö
vegét HónaszéJci Gusztáv írta. A pipaJiőSf 
bohózatos operett 1 felvonásban. 

Balogh György, s^í^igazgató, sz. 
lS37-ben, Kevermesen (Csanádm.), megh. 
1879. okt. 5-én, MalaőMón (Pozsonym.). 
1853. jan. 9-Tén lett színész, Szabó Jó-* 
zsefnél. 1871-ben színigazgató lett. Részt
vett az Ozorai—Balogh-féle »Bécsi ma-' 
gyár népszínmű fcársulatíí (1. o.) vezetésé
ben, 1880. máj. 1-én. J ó komikus és ki
tűnő díszletfestő is volt. 1879. ápr. 14-én 
ülte meg színészi működése 26 éves jubi
leumát, Esztergomban, Csiky Gergely »E1-
lenáUhatatlan« c. vígjátélíában, a kém sze
repében. Első neje: Lcmkótzi iTerézáa, 
szubrett, sz. 1849-ben. A színipályára 
1868. nov. 24-én lépett. Másod|ik neje 
B- Térés (azelőtt ZoUánné), 1874. nya-
i-án Kolozsvárott működött; 1876. júl. 
11-én a Népszínházban vendégszerepelt a 
Falu rosszá-ha.11, 1879. ápr. 30-án elbú
csúzott a kolozsváriaktól a 'Sárga cs&éó 
Erzsike szerepében. 

Balogh Ignác, színész. Színpadra lé
pett 18Ö2-ben. 

Balogh Ilona, színéssmŐ, sz. 1877. 
aug. 5-^-, Buaktpesten. Színipálytára lé
pett 1912. jún. havában. 

Balogh Irén, színészniő, sz. 1901. nov, 
27-én, Kolozsvárott. Színpadra lépett 1923. 
dtee. 1-én. 
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Balogh István Balogh István 

Balogh István, színész, színigazgató, 
színműíró, a magyar színészet egyik út
törője, sz. 1790. dac. 8-án, Litcson (Ba
ranyám.), megh. 1873. jún. 21-én, Pesten. 
Iskoláit Pécsett járta, 1806-ban Pesten io-
gáőz volt és sűrűn látogatta az elsŐ ma
gyar színészt ársaság^ előadásait a dunaparti 
»Ilondellá«-ban. Csakhamar ő is fölcsap 
színésznek. Eljátszotta a Hóra című 
színmű Zabolási közhuszár szerepét, melybe 
bele is sült. Közben katonáskodott, de nem
sokára visszatért a színészethez és 1811-ben 
Kultsár Istvánhoz szerződött, ahol a BoJié 
Misi-ben lépett föl. 1815-ben a debreceni 
j)Köztársaság« nevű színtársulatot átvette és 

leginkább faluhelyekre vitte a színészeket, 
mondván: »A vái-os úgy îa művelt, a váro
siaknak nem köU tanítás, dte műveljük a 
falut, mert annak sohasem jut ki a szel
lemi élvezetböl.íí 1816-ban Konnáromban 
működött. Megerősített társulatával 1818-
ban ő nyitotta mfeg a székesfehérvári szín
házat. 1820. után Kolozsvárt játszott. 
1828, január havában Kaposvárott nótá
riussá választották meg, 1829. nov. 5-tői 
már ismét járja a falvakat és kisebb mező
városokat. Az igazgatás azonban nem jö
vedelmezett, tehát elszerződött színés2ai6k 
előbb Horváth, majd Komlóssy társulatá
hoz. 1839-ben a Nemzeti Színházban a 
.a légszeszvilágítás kezelését ő reá bízták. 

Meo-o-yengülvén a hallása, 1854. m<árc. 
ISnán 453 frt 60 krajcárral nyugdíjba 
lépett és jegypénztáros lett. 1858-ban újra 
fellép Keszy József társulatánál. 1861. áp
rilisban Újpesten egy korcsmában harmad
magával játszik. 1857. aug. 31-én ünnepel
ték 50 éves színészi jubileumát a Nem
zeti Színházban, a Cserny György cimű 
saját operájában. Koporsójánál Feleky Mik
lós tartott búcsúbeszédet. Eltemették a 
Kerepesi-temetőbe, díszsírhelyre. (A fő
város a 30 éves oyklus letelte ellenére is 
meghagyta régi nyugvóhélyjén.) Katona Jó 
zsef benső barátja volt és sokan szerették 
úgyis, mint színészt, színműírót és mint 
embert. Mókái a »Hölgyfutár«-ban és a 
»Színházi Látc^Ő«-hen (1863.) jelentek 
meg. Visszaemlékezéseit naplójában örökí
tette meg, mely a Nemzeti Múzeum tulaj
dona. Első neje: Tenlder lÁzi, ki szépségé
nél fogva a vidék legünnepeltebb színész
nője volt, roiásodik neje: Magda EmiUa. 
Gyermekei: Jozefa, Gusztáo, Béla (sz. 
1830. ápr. 7-én, később színész lett), egyíki 
leánya Bcűconyi István (1. o.) neje volfc. 
Balogh számos darabot fordított színpad
jaink szlámáranémetbiői. Színművei: Ludas 
Matyi, vagy az országos msár DÖhrögönA 
Énekes bohózat 3 szakaszban. Zenéje: 
Szei-dahelyi Józseftől. 1838. deo. 37. Má~ 
tyás diák vagy a okű^otai nagy itee, bo
hózat. Osemy György, opera,i szöveg. Zen. 
szerz.: Mátrap Rothkrepf Gábor. Előad
ták 1813. Borhzhy Dani, bohózat. Egy 
fazekamah -pokolba vándorlása, bohózat. 
1840. jún. 30. Nemíffifci Színház. Kétfejű 
sárkány, A botcsinálta doktor (Moliére for
dítás). A néma 'iTt&nyasszony, énekes bo
hózat 3 felvonásban. Angyal Bandi, 1813. 
Argyrus és Tündér Ilma, Mátrai handir 
ták, dtáma. 1836. dec. 26. Esztergomi. 
Tátika, Vándorló szabólegény, Bethlen Gá
bor, Budai paszita, Bakonyi tolvajok, 
Tűzi medve (elsíő kísérlete), stU Egy aff^ 
n^agyar sdnész élete címen könyvet írt. 

Balogh István, a M. Kir. Operáhiáz 
súgója, sz. 1868-ban, Budapesten. 1887-
ben lett tagja az Orsz. Színészegyesület
nek. Első igazgatója N a ^ Vince volt Deb
recenben. 15 évi, vidéki színészkedes után, 
hol énekes-, buffó- és mint rendező mű
ködött, 1902-ben meghívja az Operaház — 
mivel több nyelven beszél — súgónak. Az-
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Bánffy Farkas Balogh. Lujza 

óta. ott működik. Negyvenhárom évi szín
házi működése alatt végigjárta egész Ma
gyarországot és Erdélyt. Dalai nyomtatás
ban _ is megjelentek, Nádornál. Eégi szí
nészi családból származik. (Nagyapja Ba
logh István, a Nemzeti Színház néhai nagy
nevű tagja. Édesapja: Balogh Gusztáv, 
volt színházi karmester. L. o.). 

Balogh Jozefa j színésznő. Balogh Ist
ván színész leánya, sz. 1831-ben, megh. 
186S. nov. 26-án, Budapesten. Szigligeti 
Két -pisztőly-ahs^ lépett fel először. Szép 
alakja és hangja volt, Lendvay-Latkóczyné 
tanította. 1852. jún. 3-áji a Nemzeti Szín
házban "Egy szelcrmy rejtehné-h&a vendég
szerepelt. »Mozgása színpadon eleven, sőt 
gyakran túlságosan is eleven; hanghordo
zása eléggé változatos. A magyar dalok 
eléneklésében feltűnő ügyességet tanúsíta«, 
írta róla a Pesü Napló 1852. jún. 5-iki 
száma. Mindenütt kedvence volt a közön
ségnek, jelentősebb sikerei voltak a Párisi 
naplopó-'h&a és a Műveltség és természet-
ben. Nemzeti Színházi működése után a 
vidékre ment és 1856-ban Debrecenben; 
férjhez ment Hoke Lászlóhoz. Ezután csak 
jótékonycélú előadás keretében lépett fel, 
majd pedig teljesen visszavonult a szín
padtól. 

Balogh József dr., orvos, sz. Csurgón. 
A »Honművész« 1837—82. számában »A 
vándorszínésztársaságokról« .cikikezik. (Fe
leletül dr. Rwmy-nsk a »Hímök« 22-iM 
számában megjelent oikkiére.) 

Balogh József, színész, sz. 1879. márc. 
25-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1902. jan. havában. 

Balogh József, színész, sz. 1884. nov. 
22-én, Magyarpécsicán. Színipályáo-a lépett 
1904-ben. 

Balogh Józsefné Táaczos Teréz, szí
nésznő, sz. 1884. szept. 15-én, Tokajon. 
Színipályára lépett 1918. jun. 5-én. 

Balogh Juci, színésznő, sz. 1899-ben, 
Jászberényben. Színipályára lépett 1920. 
szept. il-én. 

Balogh Julcsa, színésznő, sz. 1856-
ban, Zalaegerszegen. Színipiályára lépett 
1871-ben, Balogh Alajosnil. 

Balogh Károly, színész, színigazgató, 
82. 1823. júl. 32-én, Máromarosszigetem^ 
megh. 1887. jui. 1-én, u. o. Színésszé 
lett 1842. aug. l-en, Tóth István társula
tánál. Negyven esztendeig volt a nemzet 
napszámcffia. Egy szatmári vándortársulat
nál kezdi pályáját, később Szigetvári Bet' 
rovics Lászlónál találjuk, ahol Bartha, 
Jancsó Pál és Feleky pályatársa volt. 
1846-ban Kolozsvárott működött. A sza
badságharc kitörésekor beállt honvédnek. 
A szabadságharc után sokáig bujdosü, 
majd 1856—57-ben újra Kolozsvárra 
megy, azután Aradon Follinuss János 
hösszerepekre Bzerződteti. 1865-ben apa-
szerepeket játszott. 1867—68-ban ismét 
Kolozsvárt volt. Később kisebb társulatok
nál tengődött. Mint beteg, megtört, öreg 
ember, a mármarosszigeti menedékházban 
töltötte élete utolsó éveit. Koldustársai és 
néhány színész kísérte ki' utolsó útjára. 
Neje, 1842. nov. 1-én lépett színpadra. 
Ismert komika volt. Megh. 1881, máj. 
9-én, NagyvS'adon. 

Balogh Klári , színésznő, sz. 1899. 
szept. 19-én, Ktimán. Színipályára lépett. 
1917. aug. havában. 

Balogh Lajos, színész, sz. 1890. jul. 
24-én, Kunhegyes&n. Színipályára lépett 
1916. jui. havában. 

Balogh Laura , a Nemzeti Színbáa 
karénekesnője, színpadra lépett 1867-bbn. 

Balogh Leontin, színésznő, sz. 1887. 
máj. 3nán, Rozsnyón. Színipályára lépett 
19Ó4-ben. 1909-ben férjhez ment Madas 
István színészhez. 

Balogh Loránd, (almási) építész, ta
nár, lárvaszéki és törvényszéki h. szakértő, 
sz. 1869-ben, Aradon. 1900 óta ipar
művészeti iskolai tanár. Színműve: A kő-
médiásnŐ, vigj. 1 felv. Előadták 1895. 
márc. 30-án, Pozsonyban, Krecsányi Ignác 
társulatánál, majd Budán, u. e. óv jún. 
12-én. (A pozsonyi Toldi-Kör pályázatán 
dicséretet nyert.) 

Balogh Lujza, színés23i5, sz. 1866. 
okt. 2Ó-án, Budapesten. Színipályára lé
pett 1884-ben, Tóth Bélánál, megh. 1923. 
júl. 2. Budapest. 
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Baloffh Mihály BaKav Géza 

Balogh Miiiály, 82áiiész, BZ. 1859-ben, 
Pesten. Színipályára lépett 1881. okt. 15. 
Nyéki Jánosnál. Ezután visszalépett a szí-
nipáíyái'ól és a Bókus-kórliázban hivatal
nok lett. 

Balogh Nina Lendvayná Hivatal Ani
kó (1. 0.) ezen a néven lépett először szín
padra 1825. dec. havában^ Pozsonyban. 

Balogh Röza, színésznő. (Lásd: Brez-
fiay Geyzáné.) 

Balogh Sámuel, (almáai), ev. ref. lel
kész, a Magy. Tud. Akadémia levelező
tagja, sz. 1796. máj. 6. Nagyhwcán (Bor
sod m.), megii. 1867. okt. 15. Serkén. 
Szműve: Az ezüst laJwdalom, nézőjáték 5 
felr. Kotzehue ntáa, Kolozsvár, 1831. 

Balogh Sándor, színész, sz. 1878. dec. 
25. Budapest&i. Színipályára lépett 1900. 
ápr. havában. 

Balogh Sándor, színész, sz. 1886. jún. 
15. B.ajdiiböszöi'ményhen. Színipályára lé
pett: 1911-ben. 

Balogh Szidónia (farádi) Marton Gé-
záné, a M. Kir. Operaház primaballeri-
nája. Már mint gyermekleány tagja volt 
az operaház balletkarának. 1895-ben báró 
Nopcsa Elek intendáns Schmidek Gizellá
val együtt Milánóba küldte, Berretta mes-
ternŐhöz. 1896-ban innen mint primabal-
lerina került haza. Az Operában 1896. 
máj. 28. lépett fel először a ]>Jap és hold 
c. hallétben. 1908-ban megv.ált az inté^ 
zettŐl és 1910-ben férjhez ment Marton 
Gézához, a Nemzeti Színház gazdájához. 
Megh. 1911. mjáj. 17. Budapesten. 

Balogh Tihamér dr. (almási), színmű
író, sz. 1838. okt. 31. Testen, megh. 1907. 
jún. 19. U. o. Középiskoláit Nagykörösön 
járta, ahol Arany János buzdította az 
írásra. Budapesten orvos lett s mint ho-
moeopatha, nagy kedveltségnek örvendett, 
közben elbeszéléseket és színdarabokat írt, 
melyek közül több — kiv,ált népszínművei 
— nagy sikerre jutottak. Színművei ezek: 
A'honvédhuszm-ok, nópsz. Buda, 1861. Társ-
szeraö Balázs Frigyes. Á mirdsslterelnöJc 
bálja, vj. 1869. Clarisse, dráma 5 felv. 
1875. (A Nem-zeti Színház 100 arannyal 

jutalmazta.) A Tnilimád, a Népszínház pá
lyázatán jutalmat nyert népsz. 3 felv. 
1880. A Borzáné Mwcsája, népsz. 3 felv. 
1883. A tói leány, népsz. 1883. 100-ik 
előadása: 189é. múrc. 17. (A Kenaissance 
Színház felújította 1921. szept. 23-án.) 
Cigány Panna, népsz. 1884. Aranylako
dalom, dramolett, 1885. Sári néni, népsz. 
3 felv. 1885. Spitzer, népsz. 1892. A mi
niszteri tárca, vj. 1893. Fürdőn, vj. 3 
felv. 1896. nov. 27. Nemzeti Színház. 
Boris, népsz!. 3 felv. 1899. okt. 13. Nép
színház. Égy görhe Tiap, boh. 3 felv. 1902. 
febr. 8. (Ü. 0.) T,ársszer2íő: Ágm Adolf. 
Lefordította Mőlih'e: A botcsinálta doktor 
c. vj-át (1881.). 

Balogh Vilma, írónő, munkái: A 
sajka, dráma 1 felv., fordítás, írta: Henri 
Becque. .Bem. 1908. nov. 7. Thália Szín
pad. Hagyték, színmű 3 felv. fordítás, 
írta: SchniizUr. Bem. 1908. dec. 3. TháHa-
Színpad. Thermidor kilencedike után. Kép 
a francia forradalomból, fordítás. Bem. 
1911 febr. 18. Kamarajáték Társulata.. 
Az érző lélek. Vj. 1 felv., fordítás, írta: 
Bahr Hermann- Bem. 1911. febr. 18. 
Kamarajiáték Társulata. 

Balogh Zoltán (almási), költő, sz. 
1833. febr. 7-én, Pesten, megh. 1878-ban, 
Tokajban. A szabadságharcban mint tü
zértiszt vett részt. 1857-ben Bécsben fes
tészeti tanulmiányaít akarta folytatni, de 
megbetegedett, mire Pesten telepedett le 
és irodalommal foglalkozott. 1876-ban a 
Petőfi-társaság tagjává választották. Szín
darabja: Külföldi, vj., Apor vajda, Ka-
rafa, Báthory Erzsébet, (történeti drá
mák) . 

Bal ra el — színés23 kifejezés arra. 
hogy a szerzjő vagy rendező utasítása sze
rint a színésznek jelenete végzésével balra 
kell eltávoznia. A színpad ismeretéhez tar
tozik, hogy a súgótól, illetve a közönség
től számítva bal- és jobboldalra osztják 
fel a színpadot. (V. ö. El és Johhra el). 

Balsay Géza, színész, sz. 1902 okt. 
28-áa, Budapesten. Színipályára lépett: 
1925 júl. havában. Neje: Asztalos Sa
rolta, színésznő, sz. 1904 aug. 21-én, 
Budapesten. Színipályára lépett 1925 júl. 
1-én. 
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Balta Szirovatlía Károly Bánffy Bénes és József 

Bal ta Szírovatka Károly, operaéne
kes, (tenorista), a m. kir. Operaház tagja, 
sz. 1867 ott . 19-6n. 1887-ben gróf Esz-
terházy képeztette hangját és a tatai szín
házban kezdi meg pályafutását. 1891 jan. 
1-től 1894 aug. 31iig (működött a m. 
Idr. Operaházban. 1904-ben Halle-ben és 
Posenben énekelt. 1899 máj. 23-áű ven
dégszerepelt az Operaházban a »Zsidónő(í 
Eleázár-jában. 1910 jan. 9-én külföldi út
járól való hazaérkezésekor újra fellépett 
az Operaháziban mint szerződött tag (Tris-
tan szerepében). 

Bal tavár i Imre , színész, színpadra lé
pett: 1871-ben. 

Bán Jul iska , színésznő, sz. 18S8-ban, 
Nagyváradon. Iskolai végzettsége: temes
vári konzervatórium és Majoi" J . Gyula 
tanfolyama. 

Bán Klára , színésznő, sz. 1902 máj. 
20-án, Budapesten. Színipályára lépett: 
1926 szept. havában. 

Bán Lili, színésznő, sz. 1902 máj. 
20-án, Hatvanhcm. Szímpályára lépett: 
1923. aug. havában. 

Bán Mariska, 8Úgón,ő, sa. 1896. Bida-
pesten. 

Bán Tivadar, színász. (Lásd: Világhá
ború alatt). 

Báná t i Béla, színész, sz. 1899. dec. 
12. Budapesten. Színipályára lépett 1923. 

Báná t i (Buchner) Antal , esztergomi 
zeneszerző. Munkája: Levente, énekes 
szmű. Előadták Esztergomban, 1926. nov. 
végén. (Társsz.: Nosdopy ABa Tihamér). 

Bánáti (Goldberger) Ede, színész, sz. 
1859. Aradon, megh. 1895. jan. havában, 
Erdélyben. Színipályára lépett: 1877-b'en, 
Krecsányi Ignácnál. Többi igazigatói ezek 
voltak: 1880—81. Arad, majd Bényei Ist
ván, 1883. Aradi Gei^, 1884. Mosonyi 
Károly, 1885,. Mészáros Kálmán, 1886. 
Völgyi Gryörgy és Szeles József, 1887/. 
Krecsányi Ignác, 1889- Makó Lajos, 1891 
—94. Leszkay Andíás- — Neje színészniő 
volt. 

Bánát i Vince Béla, színész, sz. 1899. 
dec. 22-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1922. okt. havában. 

Bandi pap. (Lásd: Bodnár András.) 

Bándy Eözsi, színésznő, sz. 1876. aug. 
26. Szabadkán. Színipályára lépett 1894. 
Balogh Árpádnál. Nyugdíjba ment 1918. 
dec. havában. 

Bane th Ibolya, zeneszerző. Színműve: 
Miss Monté Carlo, operett 3 felv. Szövegét 
írta: Fekete Tivadar. Bem. 1927. dec. 1. 
A)-adon, Szendrey Mihálynál. 

Bánfalvi EteUta,(férjezett Báthory Bó-
láné), színésznő, sz. 1879. nov. 8. Ipóh/-
ságon. Színpadra lépett 1895. ápr. 10. 
Lukácsi Aladárnál. 

Bánfalvy Béla, színigazgató, ez. 1854. 
Balassagyarmaton, megh. 1903. márc. 3. 
Budapesten. 1874. szept. havában Sztupa 
György társulatánál lépett színpadra, 1881-
ben lett színigazg^ató és 1889- szeptember 
20-ig működött, majd elszerződött színész
nek. 1896. év ^diiágvasárnapján Makróczy 
Jánossal és Zendy Mihállyal társult kon-
zorcionális alapon. Nemsokára nyugalomba 
vonult. Neje: GziU Orsolya, színészniő, sz. 
1855, ápr. 2. NagyMrolyhan. Színésznjő 
lett 1871-ben, Lángh Boldizsárnál'. 

Bánffy Aniüe, színésznő, sz. 1893. nov. 
17. Budapesten. Színipályára lépett 1921, 
l\A. havában-

Bánffy Dánielné (lécfalvi Gyárfás 
Anna), kolozsvári fŐran,g;ú hölgy, lelkes 
pártolója volt a magyar színészetnek. Ju 
talomjátékok alkalmával pénzzel is támo
gatta a színészeket. 

Bánffy Dénes és József gróf, 1803. 
május havában kolozsvári háizi színháauk 
díszleteit aTnarosvámrhelyi színészet meg
teremtésére átengedték Kocsi PatJcó J á 
nos társulatának. Dénes 1820. febt. 4. 
tagja lett a színházi bizottságnak. József 
1803-ban teljhatalmú megbízottja volt 
báró Wesselényi Miklósnak a kolo^Yári 
színház [ügyvezetésénél, egyben a színház-
ép ítŐbizott&ágiaak is tagja volt. 
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Bánffy Fa rkas , (losonci báró), író, 
Arckép 0. víg-játékát 1889. júl. elsŐ nap
jaiban előadták Sepsiszentgyörgyön. 

Bánffy György gróf, Erdély kormmny-
zéja. Az erdélyi színtársulatnak 1792-beu 
400 rforintot ajándékozott. 1811. júl. ha
vában a kolozsvári színház felépítésére 
1000 forinttal éves páholyt hereit. 

Bánffy György, (losonci báró), zene
szerző és író, sz. 1853. Szilágysomkfwi, 
megh. 1S89. márc. 31. Béesben. Szín
művei: Gólydkirály, operett, szövegét írta. 
Kemény Endre báró.. Kolozsvár, 1881. A 
fekete hajó, operett, szövegét írta: Rá
kosi Jenő. Képszínbjáa, 1883. Kristóf-tér 
78~ilc szóm, vj. 1 felv. 1886. nov. 12. 
Nemzeti Színház. A maga idejében na
gyon népszerű dalszerző volt, néhány dala 
ma is él még a nép ajkán. 

Bánffy Lajos báró, erdélyi iŐúr,1811-
hen 500 frttal támogatta az erdélyi szín
társulatot. 

Bánffy MikMs gróf (írói nevén Kis-
hán Miklós), volt külügyminiszter, v. b. 
t. t., a 'Kisfaludy-Társaság tagja, sz. 1873. 
dec. 30. Kolozsvárt. "Ugyanott és Budapes
ten végezte egyetemi tanulmányait. Több 
cikluson át volt országgyűlési képviselő. 
1912. febr. 12-én az állami színházak kor
mánybiztosa, 1917. máj. 30-án az állami 
színházak főzeneigazgatója lett. EttŐl a 
tisztségéből 1918. nov. 18-iáii megvált. 
1921. ápr. 14-én külügyminiszterré ne
vezték iki. Mint karrikaturisfca ós díszlet
tervező is elsőrendű művész, külügyminisz
terség-e alatt feltűnést keltett&k a genfi 
nemzetközi kongresszuson megjelent diplo
matákról készített karrikaturái. Saját szín
darabjainak mindig maga tervezi a díszle
teit és j elmezeit, de idegen darabokhoz 
is, különösen operákhoz számos olyan dísz
lettervet készített, amelyeket külföldi szín
házak is felliasználtak. Színníűvei: Nap
legenda, szmű, 1 felv. 1907. márc. 18. 
Nemzeti Színháí:; A Nagy ür, dráma 5 
képben, 1912. dec. 28. Magyar Színház 
(felújítása 1921. márc. 18.); Az erŐsehb, 
szmű 7 képben, előadták: 1918. márc. 21. 
Várszíniláz; Maskara, bolon'daág 3 felv. 
Bem. 1926. márc. 10. Eenaissance Szín

ház; Martvnovks, történeti dráma 3 felv. 
Bem. a Nemzeti Színház 192&. febr. 8. 

Bánffyhunyadi színészet. A városban 
működő színtái-stüat y)elöadásainál az a 
legnevezetesebb dolog, hogy a Tiagyérd&mü 
férfi-közönség játék alatt széltében pipá-
zik'i — írja a Honderű. (1843. I. kötet, 
548. old.) 

Bánfi Elza. színésznő, sz. 1881. okt. 
24. Varasdon. Színpadra lépett 1905. okt. 

Bánfi Sándor, a budapesti izr. taní
tóképző-intézet zene- és énektanára, sz. 
1846. Lovasherényben, megh. 1890. szept. 
15. Budapesten, a lipótmezei elmegyógy
intézetben. Munkája: Fanokon, vígopera; 
A két savoywdi. ö írta a Lili (1. o.) e. 
operett híres keringŐzeuéjét (Oh, ha e 
kis könyvbe nézek . . . címűt). A Harmon'ia 
0. zenelap munkatársa volt. — Neje: Déri 
Róza, énekesnő, akivel 1886. jún. havá
ban kötött házasságot. 

Bánfi Zsigmond író, tanár, sz. 1857. 
márc. 6. Gyomán, megh. 1894. ápr. 3. 
Munkája: A francia dráma fejlődése a 
XIX. század első felében. (1882.) Al-
ceste és a rrdzantrópia, Budapest, 1890. 

Bánházy Teréz, di-ámai színésznő, sz. 
1863-ban, Kecskeméten, megh. 1918. nov. 
11. Aradon. Színipáiyára lépett 1883. aug. 
8nán. 1885. Mészé-os Kálmán, 1887. Dancz 
Lajos, 1889. Polgár Gyula, 1890. Bács-
kay Julcsa, 1891. Szathmáry Károly, 
1894. Fekete Béla voltak az igazgatói. 

Bánhegyi Ilona, színésznő, sz. 1902. 
dec. 19. Budapesten. Színipályára lépett 
1923. május havában. 

Bánhidi László, színész, sz. 1906 márc. 
11-én, Szaimm-némeiin. Színipályára lé
pett 1928 szept. 1-én. 

Bánhidy Anta l báró. Az aradi színé
szet lelkes pártfogója volt; 1849-ben nagy 
áldozatot hozott a helyi magyar színé
szet megteremtéséért. 

Bánhidy Ilona, színésznő, sz. 1897-
ben, Aradon. Az Országos színészegyesületi 
iskolát végezte, azután Pozsonyba szerző
dött naivának. Közben férjhez ment De-
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réki János színészhez. Pozsony után Kassa 
volt szép sikereinek állomása, aliol különö
sen 3 szerepben ünnepelték, Molnár Fe
renc »Farsang«-]ábaii játszotta a főszere
pet, »E,onieo és Juliá«-ban Jtdiát és »Cy-
rano«-ban Boxane-'%. Kassáról a Ví^zín-
házhoz szerződött, ott különösen két sze
repben tűnt fel: Timár Lizában és a »Há-
rom a kislány«-ban, melyben ötvenszer 
játszotta Grizit. Utána áthívták a Ma-

szotta, azután Bécsbe szerződött â  Sacha-
filmgyárhoz, onnan Párizsba,, azután Lon
donba, akol mindenütt jelentékeny szere
peket játszattak vele. Vendégszerepelt az 
Uj Színház »Piacskám« című darabjá
ban, ahol ,a főszerepet kreálta. Közben 
vendégszerepelt Temesvár, Pozsony és a 
többi nagy vidéki városokban is. 

Eánh idy József, színész, sz. 1888-
ban, Aradon. 1908-han kezdi a színészetet, 
Aradon, Szendrey Mihály társulatáa'ái. 
1909-ben Mezey Béla gyŐri társulatánál 
miűködik, azután két évig van dalvidéken, 
szintén jSíezey Bélánál. Utána híáa-am évig 
Pécsett játszilí, Füredi Béla társulatán'ál. 
1919-ben a Madách' Színháznál működik, 
majd Paliágyi Lajoa miskolci társulatához 
szerződik. 1920—21-ben Debrecenben van, 
Kardoss Gréziánál, 1922,. dec. 1-én leszer
ződik a budapesti Kenaissance Színházhoz. 
Ott csalc rövid ideig működik, mert onnan 
az Apolló Kabaréhoz meg^y és végül a 
Royal Orfeum társulatánál működött. 

Bánhidy Kovács Emiiia, színésznő, sz. 
1867. Dehrecenhen. Színipályára lépett 
1882. jún. 14. Bog^ó Alajos társulatáaál. 

B á n k bán. A. legkiválóbb magyai' tör
téneti tragédia. Katona József (1. o.) re
mekműve. 

Bánk bán írójának nagysáigiát semmi sem; 
bizonyítja jobban, mint az az eléggé nemi 
hajigoztatható körülmény, hogy kora ferd'e 
ízlésétől elfordulva, a tragédia-írás Shakes
peare-i magaslatára tudott emelkedni. 

Katona korában a német ritterdráma 
uralkodott ós Ő maga is Kotzebue (1. o.) 
hatása alatt írta előbbi műveit. Ámí a 
fiatal lángész egyszerre eHordHilt Kotze-
buetól. Bánk bánjálian méiT. semmi sincs, 
ami a ritterdráonákra emlékeztetne. 

Bánlí bán nem lovag-dráma és nemcsak 
szerelmi dráma, hanem épen olyan mér
tékben nemzeti dráma is. S ha Gyulái^ té
vedett, amikor Bánk tragikumát abban 
látta, hogy a nádorból törvénytipró stb. 
lett, ép úgy tévednek azok is, kik Bánk 
tragikumát pusztán csak Melinda halál'ál-
ban látjiák. Mert Bánk bánnak: kettes a 
tragikuma: benne a hazafi és a- szerelmes 
férj egyaránt elbukik. 

Katona drámájában nem háttér a törté
nelem, hanem szerves része • annak. Az or
szágot pedig csaknem élő' személlyé teszi. 
Petur kifakadásaiban, Tiboro panaszaiban 
és Bánk szemrehányásaiban, melyeket a 
IV-ik felvonásban a királynéhoz intéz, 
mindenütt ott sír, ott vonaglik a Gert-
rudisz-.ék id'egien elnyomása alatt szenvedS 
ország. Szinte halljuk és érezzük • a ma-
'gyar föld sírását, a megbántott orszfá'g 
jaj kiáltásait. 

Ezt a megh ántott országot engeszteli 
ki a magyar király, amikor a tragédia 
végén ezekkel a szavakkal fordul a kÖr-
rülötte állókhoz: 

»Magyarok! Előbb mintsomi magyar 
Haziánk, 

Előbb esett el — méltmi — a királyné.<í 
Ezek nélkül a szavak nélkül nem tud

nánk belenyugodni Bánk bukásiába. Míg 
í ^ , emelkedett lélekkel távoziunk a szín
házból, mert a király engesztelő szavai
ban nagy erkölcsi igazság rejlik. 

Katona József Shakespeare hatása alatt 
fordult el a német ritter-drámától, anélkül 
azonban, hogy a legkisebb mértékben is 
utánzója lett volna a brit óriásnak. Drá
maíróink közül senki sem' értette meg any-
nyira Shakespearöt, és senki seml tanult be
lőle annyit, mint 6. 

Katona csak a di^áma lényegét látta meg 
Shakespeare-n keresztül, d'e jófoî míán, 
semmi egyebet nem vett át tőle. 

Shakespeare a maga díszletek nélküli 
színpadán, ahol csak egy kitett táblára 
írták fel a színhely változás|á|t, akár bár
minő képben is megírhatta a maga remek-
műveit — s ott, ahol 'a hi:ányzó díszlete
ket szavakkal akarta megfesteni, megen
gedtetett magának egy kis bőbeszédűséget. 

Katonánál ezeknek nyoma sincs, ö Öt 
felvomásha szorította bele Bánk bán tragé
diáját, anélkül, hogy a felvonásokba még-

.— 113 



Bánk bán Bánk bán 

képeket, v^áltozásokat szúrt volna közé. És 
Katona nem bőbeszédű, sőt néha nagyon 
is fukarkodik a szavakkal, annyira, hogy 
tömül-, drámai nyelve e miatt itt-otfc ho
mályossá válik. 

Bánk bán-ban aUgba van olyan rész, 
vag;}'' szinte elenyészően kevés, aíiol a szó 
ne volna helyén való s ahol ne fejezne ki 
valamit. Hiszen még olvasva is erezhetni, 
]io.gy itt a szavak mög-ött való érzések él
nek, indulatok és küzdelmek dübörögjek. 

Ezért van, hogy Bánk bán nagyságáit 
először a színészek érezték mieg, a színá-
szek, akik ösztönösen és hivatásszerűen 
imindig lelldállapotot keresnek, vagy érez
nek a szó möigött; akik, tapasztalásbiól 
tudjiák, b ' o ^ az üres 8z;ó, a hosszú lére 
eresztett puffogó tiráda — csak felesle
ges cafrang és nyűg a színpadon. 

Katona tudvalévőleg 1814-ben a kolozs-
viári pályá-zatra írta meg remekművét. Ar
ról azonban, hogy ©z a remjekmű csakugyan 
beérkezett-e a pályázatra, biztos adataink 
nincsenekl. Döbrentei Gáb'or, aki ennek a 
pályázatnak a kezdeményez-őj© és vezéite 
volt, Bánk biáji színpadi diadalai idején még' 
élt, de senkinek sem jutott eszébe, hogy 
megkérdezze tőle, mi történt a pályázaton 
Bánk bánnal. 

Katonát nem kedvetlenitette el a ko
lozsvári pályá.zat sikertelensége, annfp'ira 
nem, hogy Bánk bán-ját 1819-blen újra át
dolgozta. Ez az átdolgozás aztán, mável a 
cenzúra a mű előadását nem engedélyezte, 
nyomtatásban is megjelent. 

Katonának tehát voltaképpen két Bánk 
bánja van. Az elsőt lS14-ben irta, a miá-
sikat 1819-ben. 

Megbízhatatlan adatok alapján egyidő-
b'en az a tévhit terjedt el, hogy Egressy 
Giáhor 1834-blen Katona régi Bánk bán-ját 
találta meg a kolozsvári színpad padlásán 
és azt vette elő jutalomjátékául. 

Ennek az adatnak valótlanságlát a »Hion-
művi&zK 1834-ik évfolyamának 3-ik köte
téből könnyű szerrel megállapíthatjuk. A 
r%i Bánk bán-ban ugyanis Melinda neve 
még! Adelaida volt. JVIár pedig a »Honmű-
véez« tudósítója a kolozsváii előadásról 
való beszámolójában mindig Melindából (s 
nemi Adielaidiáról) beszél. 

A régi Bánk bán-t (az 1814-belit) nem 
játszhatták sehol. SŐt nem- is igen ismer
hették. Legfeljebb néhány jó barát. Az az 

egy-két kézirata példány, mely valalia a 
költő sajátja lehetett, elveszett, elkalló
dott. Az irodalmi körök is jóformián napja
inkig csak Bárány Boldizsár »Iíostá«-jából 
ismertek belőle egy-két töredéket. 

Ujabban azonban, két esztendővel a vi-
lá'gháború kitörése előtt, nyilvánosságra ke
rült agy régi Bánk bán-kézái-at, amely pa
raszti kezekben, paáz esztendőn keresztül há
nyódott a kecskeméti tanyákon. A kézirat
ról könnyű volt megállapítani, hogy nem 
Katona irása ugyan, de az ő korából való 
s hogy az 1814-ben megírt Bánk bán-t tar
talmazza. 

A kétségkívül érdekes és nagybecsű kéz
irat, melyből — sajnos — 24 lap hiányzik, 
az »Irodalomtörténeti Közlemények(( 1913-
ik évfolyamának második és harmadik fü
zetében jelent meg. Nagyon érdekes és ta
nulságos olvasmány annak, aki ismerni 
akarja a régi Bánk bánt és látni akarja, 
h<>gy Katona milyen hatalmas elŐhaladást 
tett az átdolgozásig eltelt .öt év alatt. 

Bánk bán előadásaival kapcsolatban sok 
béves ad'at keringett a köztudatban. Itt van 
mindjárt első előadásának dátuma. Eddig 
úgy tudtuk, hogy Bánk b'án-nak 1834'. aüg. 
3ü-án Kolozsvárt volt az első előadása s 
ho:gy a darab színrebozója Egressy Gá-" 
bor volít. Egy napfényre került kassai 
színlap azonban ezeket az adatokat meg
cáfolja. Ebből a régi színlapból kiderült, 
hogy Kassán már 1833. februái' 15^én (te
hát egy fóleszteudovel előbb) színre került 
Katona remieke. Színrehbzta pedig — ju
talom'j á téka alkalmából —• Udvarhelyi 
Miklós, aki Mikhái bán szerepét játszotta 
benne. 

Hogj"- műkor volt Bánk' bián első előad:ása, 
még mindig nem tudhatjuk. Lehet, hogy 
a kassai dátmn előtt is játszották má:r va
lahol. 

Bánk bán további sorsa általánosan isme
retes. A remekmű, melyet Kassa és Ko
lozsvár után Debreuenben s Bud'án is el
játszottak, 1839. miárc. 23-án végre . ^ 
Nemizeti Színházban ^s színre került. Színre 
hozta pedig Egressy Gábor, aki jutalom'já-
tékára Katona József szomorú játékát vá
lasztotta. 

Ettől az időtlől kezdve B'ánk bán állan
dóan műsoron maradt, igazi fénykorát 
azonban a negyvenes években élte, amikor 
Lendvay volt Bánk, Petur — Egressy, Ti-
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borcz — Bartlia, Biberacb — Fáncsy, 
Melinda — Lendvayné Hivatal Anikó, 
Gei trudisz pedig Laborfalvi Bóza. 

Ilyen kitűnő szereposztásban aligha lát
juk többé Bánk bánt a színpadon. 

(Pataki József.) 
* 

Bánk bán előadásai: 
Kassa, 1833. febr. 15. VáharJielyi Mik

lós jutalomjátékára. I I . Endl-e, Magva
rok ídrálya: Szerdahelyi vr, (Sz. József); 
Gertrudisz királyné: Kantomé asszony; 
Béla, Endte, Martba, Ottó kis g^ferme-
keik: Szerd>ahelyi EtelHü, Szerdahelyi 
•KSmwi, Telepi MáU; Ottó: Eg^^essy úr 
(Gábor); Bánk bán: Bartha úr; Me-
Liuda, a felesége: Déi-^né asszony; Soma, 
fiacskájuk: Tele^ Károly; Mikbál bán: 
Udvarhelyi úr (MiBós); Simon bán: Kii-
hay úr; Egy zászlós úr: Fály, úr; Petur 
bán, Bichori Főispáoa: Szmtpétery úr; 
]\íyska bán: Demjén úr; Sólomi mester: 
HasUni úr; Bendeleiben Isidlóra: Pályné 
asszony; Egy udvornik: Latablm- úr; Bi-
beraob: Megyeii úr; Tiborc, paraszt: Szi
lágyi úr (Piál); Békétlenek: Telepy úr, 
Király ús: — Kolozsvárott, 1834. aug'. 30. 
Egressy Gábor jutalom játékára: I I . Endte: 
Szerdidhelyi József; Gertrúd: Széppataki 
Johanna; Ottó: Egressy Gábor; Bánk 
bán: Lend'vay Márton; Petur: Sz\e7ítpétery 
Zsigmo-nd', Mikhál: Udvarhelyi Miklós, Si
mon: Kuhay Pál, Meliiida: Dérynéé, Izi
dora : Éder Lujza, Tiborc: Szilágyi Pál, 
Biberacb: Éder György. Debrecen: 1836. 
Bánk bán: Bárányi, Petur: Szerdahelyi, 
Gertrúd: P\ályné, Melinda: CMábayné, 
Mikhüi-.Nagy, Izidora: Parázséné — Buda, 
1835. febr. 27. Kantomé jutalomjátékára: 
Bánk bán: Bartha János, Petur: Tóth Ist
ván, Ottó: Lendvay Márton, Gertrudls: 
Kantomé, Biberacb: Megyeri Károly, I I . 
Endle: Marosi, Melinda: Lmdvayné, Ti
borc: SzöUössy, Mikbál báji: Í Y A ^ Jó
zsef, Egy békétlen: Sz\igUgeti Eck. 183Ö. 
diec. 1-én azonban már Lendvay Mé-UM 
játszotta Bánkot. 

A budapesti Nemzeti Színbázban 1839. 
miái'c. 23-(án volt a temiutatója, Eg)'essy 
Gábor javára, nagyon hatástalanul, mert 
mindössze egyszer került színiéi. Laborfalvi 
Róza volt Gertrudis, LenSvayné Melindát 
játszotta, Bartha János Tiborcot, Szent-
Ipétery Zsigjnond Peturt és Fáncsy Lajos 

Biberaohot. Eri|ől az első előadásról Vörös
marty Mihály ezt a kritikát írta: »Mart. 
23. A pesti m. szinpad'on először: Bánk 
bán. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. 
Irta; Katona József. (Egressy Gábor juta
lomjátéka.) Sok tekintetben hiányos s injé-
mÜeg vad, )de erjŐvel teljes színmű, alsó 
s utolsó műve e nemben a' korán elhunyt
nak. Legkevésbb|é sikerült Bánk bán chá-
raktere, kiben |neni látjuk azon szilárd'-
ságot, meUy az általa elkövetett merész s 
nagy felelősségű tetthez kíviáintatik. Tökéle
tesebbek: Petur, Bibera;cb', Ottó, Tiborc, 
Gertrúd nem elgészen lártbető. líelinda a 
legnehezebb feladat az egészben, helyen
ként meglepóleg szerencsés vonásokkal van 
ábnázolva. Az egész iuű imlindbnesetre ma-
gasb tebptségre mutat, s nem hűtlen máso
lata a (kornak, meiy noha hanyatlásnak' in
dult s a hajdani erŐb[Sl vadsáigia fajult, 
mégis sok jeleivel bir a fárfiasságnak e 
lovagi szellemnek. Dflámai, sŐt színihátás 
tekintetében viégre a mű ritka tüneluény, 
ha meggondoljuk, hogy akkor íratott, mi
kor' dtiáma kevés, a színház bujdosó volt, a 
hogy a szerzőnek ez első munkája. Az 
előadás a gondosabbak közé számítható. 
Szentpóteri, amennyire hangja nenl gár-
tolá, jól adá az indulatos Peturt; Barthát 
'kíviánnók többnyire í,gly látni: mély ée 
megható érzéssel adá a szegény Tiborcot, 
valamint Fiánmy igen kiméi"t és jói talált 
játékkal a furfangos Biberaohot. Egressy 
O. (Bánk) helyenként p. o. midjŐn a párt
ütőket s Peturt csillapítja, midŐn a ki
rálynénak szemrehányásokat tesz, jó, he
lyenként, kivált indulatkitörósoiben, érthe
tetlen, vagy egy kissé túlzó!. Eg^^ébirájit, 
mint mondók, Bánk bán charaktere leg
gyengébb az egész műben, s inkább sze
retjük, ha egy kis túlzás által felriasszon, 
minthogy bágyadt el,Sadás miatt egésaen 
eles8ék.« (»Athienaeum«-bíól.) ,— Hat esz
tendővel késjőbb, 1845. november 1-án tűz
ték csak újra műsorra, LendVay Miárton; 
javára, aki ugyancsak B.ánkot játszotta. 
Ez évben ötször adták elő; 1846-ban hét
szer; 1847-ben ötször, 1848-ban szintén 
ötször, (ez évben utoljiára dec, 29-én, Ko-
máromyval Bánt szerepébén), 1849-ben 
egyszer adták s ezután csak 1858. márc. 
10-én került színre, Tóth, József ja\'ára, 
Jráután az osztrák cenzúra betiltotta a 
hazafias mű előadását; ekkor új szerep-

115 — fi* 



Bánk bán Bánk bán 

osztással a következők játszták: Szigeti Jó
zsef: Bánk bán, Jókainé: GertrudUs, Bu-
lyovszkyné: Melinda, Szilágyi Bál: Tiborc, 
Bgressy Gábor: Petur, Tóth József: Bi-
berach, Erdélyi Sándor: I I . Endre, Latky: 
Ottó. 1859-ben PrieUe Cornélia: Melinda 
és Komároniy (Bánk) mint szerződött ta
gok léptek fel először a tragédiában. 
Ugyancsak bemutatkoziásul választották 
Paulayók Bánk' (és Gertrudis sffirepét, mi
kor 1863-ban vendlégszerepeltek a Nem
zeti SzínKázban. 1868. szept. 27-én elő
ször játszották teljes szövegével Katona tra
gédiáját s ekkor új szereplőklíel egészí-
tették ki a régebbi e^üttest , Náiday Ferenc 
volt Ottó, Komáromi: Tiborc, Benedbk: 
BiberacliésPaulay: 11. Endre. Majd 1872. 
áprüis 3-án Jászai Mari választotta bs-
mutatkoziáaul Gertrudis iszerepét, aki ha
talmas alakításával haláláig egyik főeíÖs-
sége volt az előadásnak. Partnerei ekkor 
Molnár György (Bánk), PrieUe ComéHa 
(Melinda), Rónay Gyula (Petur), és Nagy 
Imre ( I I . Endre) és mlég ugyanazon év
ben Biberach szerepét Újházi Edé vetfca' 
ét. 1879-ben osztották ki újra a darabot 
Kagy Imrével a oíimszerepben, akihez Már
kus Emília (Melinda) és E. Kovács Gyula 
(Petur) csatlakozik. Ezzel a szereposztás
sal került színre a tragédia Bécsben is, 
1892. okt. 1-én, kivéve Petur szerepót, 
melyben Szacsvay Imre a császárvárosban 
is óriási sikert aratott. 1895-ben újra fel
elevenítették. Ekkor így festett a kiosztás: 
Pálfi György: Bánk, Eáy Szeréna: Me-
lind'a, Újházi Ede: Tiborc, Szacsvay Imre: 
Petur és Gyenes László: Biberach. Száic^h 
elöúMsát 1896. Imájus 13-án érte meg 
Szacsvayval a címszerepben. Ekkor Gert-
rud,ist Jászai '• Mari játszotta, Biberach 
Gyenes volt, MeKndla szerepe Miárkus Emí
lia kezében volt és Tiborc Újházi maradt. 
Ujabb id'Őkbén felváltva játszottak a tragé
diákban: Szacsvay és Bakó Lásd,ó (Bánk 
éa Petur), Beregi Oszkár (Ottó), Hegyesi 
•Mari, Cs. Álszeghy Irma (Melinda), Ivánfi 
Jenio (Biberach), Gablájiyi Árpád (Tiborc), 
Mihályfi Károly (II . Endre). Teljesen új 
szereposztással adott új formát a darabnak 
1916. jan. 1-én a színhi'áiz Kürti József 
(Bánk), Bakó (Petur), Jászai (Gertru
dis), Viáradi Aranka ^(Melinda), Odty 'Ki-
pád' (Biberach), H^ged^üs Gyula (Tiborc) 
és Gál Gyula (Mikhál) alakításával. lőO-ik 

előadása ugyanezen szereplőkkel 1916. jan. 
26^án volt. (Szomorú világot vet magyar
ságunkra, hogy irod^munk legjelesebb re
mekét, az egyetlen elismert, tiszta magyar 
tragédiát, az ország egyetlen műintózetében 
77 év alatt csak százötvenszer lehetett színre 
hozni és így évenként két előadás sem ju
tott Katona József klasszikus tragédiájára.) 
Felújították:, 1918. szept. 9-én, ezzel a 
szereposztással: Bánk: Bakó László, Ti
borc: Pethes Imre, Petur: Kürti József, 
és (felváltva) Pataki J.ózsef, Izidora: Mát-
ray Erzsi. 1924. jún. 3-án ismét feleleve
nítették. — »B,ánk biáji« tragédia Kecske
méten, a költó' szülőváa-osában 1847; szep-
teqahér hó 5-én került először színre, 
Komiáromi Alajossal a címszerepben!. 
(A mű kéziratát Wodianer Jiános mag-
lódi földbirtokos 1914. jan. havában a 
Nemzeti Múzeumnak adományozta. A mű 
nem a kÖltjő kezeírása, de m^állapíttatott, 
hogy a költ[ő számára készült. Lásd: Festi 
Eirlap. 1914. jún. 26.) ~ Uĵ  kidolgo
zással 1858. júl. 17-én adta elŐ Pázmán 
Mihály társulata-, Esztergomban, Szigeti 
Imre tollából. (Lásd: Gyöd KödömyASöQ. 
3. szám, 11. oldal. —• NéKai Bakodczay 
Bál szerint ez az )>átdólgozás« a Baoh-rend-
szerre vezetendő vissaa.) NyiregyUázán 
1859. szept. 17-én adták. (Báidc: Egressy, 
Melinda: Szépné Mátray Laura, Petur: 
Lukácsi.) ISlagyszáiontmi 1860. okt. ha
vában a mű előadlását h'&tiltotiák. A budai 
Népszínházban 1861. szept. 17-én került 
színre, Bánk: Molnár György, Petur: Bi
hari, Melinda: Szépné, Gertrúd: Szerda
helyi Nelli, Mikhál: Kovács, Simon: Hor
váth, Biberach: Beődy, Tiborc: Dósa Jó
zsef. — Olasz iT/yeltím Salvini Gusztáiv* 
társulata adta elő a Vígszínházban, 1897. 
okt. ll-én, Gmtsz VíSctor i fordításában. 
Szereposztása: Bánk: Salvini, Gertrudisz: 
Aliprandi, Biberach: Maione Diaz, Ottó: 
EogoH, Mikhál: Piochi, Tiborc: Orlandini, 
Petur: Gruichi. — Német nyeVüre Dux 
ÁdoH 1858-ban fordította. 1871. ápr.^há-
Vában a pesti Varieté is előadta (német 
nyelvű előadlásban). A főszereplők ezek vol
tak: Bánk: Sonnenthal, Gertrúd: Némethy 
Irma, MeHnda: Herrlinger Jozefa, Tiborc: 
Hold, Petur: Alsdorf, Biberach: Joly. — 
Ujabban VésÁi József is lefordította német 
nyelvre; az 5 tohniácsolásában beimtutatta 
Remhardt Mihsa berlini társulata a Víg-
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Bánki Ida Bánó Mihály 

ezínKázban, 1911. ápr. 30-án és Berlinben 
1911. máj. 24-énT (Láai: Pesti Napié, 
1911. máj. 26.) Operai átdolgozásban szö
vegét írta: Egressy Benjamm zen. szera.: 
íErlcel Fe}-enc. Első előadása a Nemzeti 
Színhiázban volt, 1861. máxo. 9-én, fel-* 
emelt lielyárali; mellett. Szereposztása: 
Bánk: Ellinger József; Petur: Fwedy 
Mihály; Ottó: Telek Albert (temesvári 
vendég); Gertrúd: Hofhauer Zsófi; Me
linda: Hollóssy Comélia; András kii-ály: 
Biqnio Lajos; Tiborc: Köszegfiy Endte; 
Biberach: Kaczi4nszhy Jáno^. Az elslő elő
adás bevétele 1315 frt 10 kr-t tett ki. 
lőO-iJsi előadása: 1899. ápr. 16^án, {Bian-
chi Bianlvával), 200-ik előadása: 1914. 
Épp. 21-én volt. A Nem'zeti Színházban. 
összesen lOS-szor került 8zínre|. Össabbvé-
tele: 74,749 frt 47 kr volt. Az Opetűhmi 
az első előadásán (1884. szept. 27-én) 
b'ruttó bevétele 1846 frt 20 kr volt, alibi 
utoljára 1884. május 20nán adták WiU 
MJáriával Melinda saerepébeoil. Szerepljők: 
Gertrúd Bartolucci Viktória, Ottó: Pauli 
Richárd; Bánk: Hajós Zsigmond; Me-
Hnda: MaleczJc^né; Petur: Oáiiy Lehel; 
Biberach: Láng Fülöp. Felújították 1921. 
jan., 2-án. A V,árosi Színház együttese oe-
mutatta: 1923. jan. 5-én. 

Bánk i Ida, színésznő, sz. 189Ö deo. 
1-én, Nyitrán. Színip'ályára lépett 1921 
júl. havában. 

Bánki Judi t , színésznő, sz. 1896-baa, 
megh. 1918 nov. 26-án, Budapesten. 1914-
ben Szegeden működött, onnan felszerzŐd-
tették a Vígszínházhoz, ahol Barta Lajos 
»Szerelem« c. vígjátékában, Szomory De
zső »MatU8ká«-jában a (kaszírosnŐ ezere
pében) megérdemelt sikert aratott. "Egyik 
legszebb ígérete volt a magyar színpad
nak. A közönség, a kritika és a színház 
sokat várt egyre fejlődő tehetségétől. B,ár-
lint Dezső orfeumigazgató jegyese volt, — 
kit esküvője elŐl ragadott ,el a halál. 

Bánk i Róbert , színész, sz. 1894 nov. 
25-én, Kispesten. Színipályára lépett 1927 
nov. 1-én. 

Bánk i Vera, színésznő, sz. 1900 febr. 
29-én, THósgyQrhm. Színipályára lépett 
1926 szept. havában. 

Bánky Vilma, világhírű filmművésznő, 
sz. Budapesten. Atyja: Konesics János, 
rendőrőrmester. Iskolái végeztével előbb hi
vatalnoknő volt, majd' kedvet kapott a 
színészethez, mintán sok színdiirabbt olvas
gatott és sokat j,árt bzínháaba. Vágyáti 
követve, 1922-ben beiratkozott Mattya-
sovszky Ilona és Bolváry Géza fümisko-
láj ába, ahol igen szorgalmas növendék 
volt. Érdekes, hogy tanárai nem' tartot
ták tehetségesnek. Ennek ellenére még^s 
Münchenbe kapott szerződést &gj füm-' 
gyárhoz, de itt nem nagyon méltányolták, 
mire visszakerült Budapestre és megpuó-
biálkozott a színpaddal és egyl^n Somlay 
Artúr magánnövendéke lett, aki prózai 
színésznőt akart belőle nevelni. Mint ilyen, 
&^ ízben fellépíett a Belvárosi Színház
ban, de nem sok eredménnyel. EzidŐben 
történt, hogy Budapesten járt Sámuel 
Goldwyn, az amerikai filmmágnág. Gya
korlott szeme azonnal észrevette a kis szí-
nészníŐben azokat a tulajdonságokat, ké
pességeket, amelyeket kifejlesztve, az isme
retlenségből a filmsztári ünneplés csúcs
pontjára lehet jutni. Szerződtette és el
vitte magával Hollywoodba,. Egy pár év 
telt el azóta és világhírű moziszínósznŐ 
lett belőle és mint ilyen, nagy dicsőséget 
szerzett hazájának :b. 1928-ban itthon járti 
fórjévelj a szintén világhírű Rod la 
Roque filmművésszel és a hazai társada--
lom mindkettői ükét lelkesen ünnepelte. 
- , -^Tíi 

Bánó Imre, színész, sz. 1878 júl. 18-áu, 
Felsőmindszenien, Baranyám^. Színipályára 
lépett: 1907-ben. 

Bánö Irén, énekesnő. Zeneak'adémiát 
végzett. Első bemutatkozása 1903 dec. 3-án 
volt a Király Színháziban (»Aranyvirágíí), 
A »Jáiios vitéz<i francia Hrálykisasszonyá^ 
val nagy sikere volt. A m. kir. Operaház
ban 1910 jan. 8-án vendégszerepelt â a 
»Aidá«-b'an, majd mint szerződött tag 
1911 szept. 2-án lépett fel a »Sábá ki-
rálynője« Sulamith szerepében. Később le
mondott a színészi pályáról és Sándor 
Bál országgá- képviselő neje lett. 

Bánö Mihály, színész, sz. 1898 aug. 
8-án, Budapesten. Színipályára lépett 
1923. máj. havában. Elismeréssel műkö
dik vidéki színpadokon. 
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Bánóczi Dezső dr. Banville Théodore 

Bánőczi Dezső dr., ezínész, sz. 1888 
máro. 26^n, Ves^p'éMlfen. Egyetemi ta
nulmányait Budap^ten végezte. 1906-baa 
tagja lett a Thália-társulatnak, hol első 
fellépése a »Vadkacsá«-tan volt (Batle). 
A Thália felosdása után Janovice Jenő 
meghívja Kolozsvárra, ahol hat évig a 
dr£nai esték központja- 1916. jan. 1-én 
dr. Bárdos Artúr a aModem Szjínpad«-
hoz szersíődteti, ahol különösen jellegzetes 
paraszt-alakjaival tűnik fel. 1921. szept.-
tol a Henaissauce Színházmái működött. 
•1922-ben az ApoUó-kabaxé tagja volt. 
1924—26-ban újra a Renaissance-és egy
ben a Belvárosi Színház tagja, hol mint 
rendező is eliamerésre méltó tevékenysé
get fejtett ki. 1928-ban a Kai'ály Szín
háznál működött. 1929-hen az Uj Szín
házi tagja. Kiválóan műwlt színész 8 mrint 
rendező ;is kitűnő mnnkát végzett. F5bh 
szerepei: Tiresias: Oedipus, Buckingbaini: 
I I I . Eichard, Hirdetjő; Perzsák, Tiborc: 
Bánk bán, Gelecséri: Sárga csíko, Heródes: 
Salome, Bence: Rózsa, Gr-ánátos: Lotha-
ringia, Simon: ítemény, Bank: Nóra, Szá
zados : Hamlet, Sámson Béla: Terike, Lá
záré Carnot: Szerelem és hálál játéka, Fe
renc: Francia négyes, Cleavelant: Noébiár-
kií ja, 'Patikus: Patika, Hodola: Bárónő 
levelei, Sotenville; Dandin, Windau: Buta 
ember stb. 

Bánóczi László dr., kritikus, ren
dező, sz. 1888-ban, Bttdapesten. "(Atyja: 
B. József, a M. Tud. Akad'ém'ia taigja, 
megh. 1926. nov. 20-áii, BtidapestenJ. 
1904-hen kezdte színpadi munkássag'át, 
amikor az ő kezdeményezésére megalálíult 
a »Thália Társaság«, melynek elnöke és 
vezetője volt. A Thália úgyszólván for
radalmi színpad volt, amely hadat üzent 
a régi szavaló-stilusnak. A Thália előadá
sai ma már színésztörténelmi jelentőségűek. 
Ez a lelkes társaság játszotta először a 
modem külföldi írók di^ámáit és a Thália 
színre hozta azoknak az európai íróknak 
darabjait, akik szembe helyezkedtek a régi 
dramaturgiával. A Thália elsőrangú tár
sulatot szervezett, melynek tagjai ma a 
legnagyszerűbb pesti színészek. Hevesi 
Sándor dr. volt eleinte a Thália főrende
zője, az ő távozása után Bánóczi László 
rendezte a Thália előadásait. Ö állította 
színpadra SchniUler színművét, a »Ha-

gyaték«-ot, Raupbmmm »Henschei fuva-
ros«-át, Sven Lange »G-yilkos«~át és lhse)i, 
»Kisértetek«-ét. Az ő kezdeményezésére lé
tesítette a Thália 50 filléres helyáraklíal a 
munkáselőadásokat. A Thália megszűnése 
után Bánóczi László az Országos Anya- és 
Gyermek-védelmi Szövetség igazgatója lett, 
ahol szociálpolitikai munkát végzett,: anya-
és gyei-mekvédő otthonokat szervezett, 
egészségügyi reformokat valósított meg. 
Közben f^őosztályve^etŐje volt a Munkás
biztosító Pénztárnak. A színházzal kötött 
barátságát is megőrizte, mint kritikus és 
dramaturg, foglalkozott a színházi esemé
nyekkel. Ingyenes népszerű előadásokat tar
tott irodalomról, művészetről, dramaturgiá
ról. 1921-ben rendezőnek szerzíődlött a Víg^ 
színházhoz, ahol azonban nem^ sokáig mű
ködött. 1924. aug. havában a Magyar 
Színház főrendezője lett. I t t nagy siker
rel rendezte Shaiv Bernkard »Johanná«-ját 
és líaiser György »Kolpürtage« c. szín
darabját. 1925-ben megválasztottak székes
fővárosi törv. hat. bizottsági tagnalt. Az 
ő javaslatára határozta el a főváros, hogy 
megíratja nagy, alapvető, több kötetes 
műben a budapesti színészet történetét, 
ugyancsak az Ő indítványára mondotta ki 
a közgyűlés, hogy évente 2000—2000 pen
gős dijat ad ki egy színésznőnek és szí
nésznek az irodalmi és művészeti Ferenb 
József-díj mintájára. Érdekes szákköny\'et 
írt Shakespeare a modern színpadon cím
mel, Budapest, 1909. (A Kisfaludy Tár-
samghan dijat nyert). Fordításai: »A 
gyíÍkosc<. szmű 5 íelvonásban, írta: Lanne 
Sven. Bem. 1908. nov. 12-én, Thália Tár
saság színpadján, »A testvérek«, irta: 
Goethe, dráma 3. felv. »A legyezó'«, írta: 
GoTÁom, »A lélek joga«, írta: Giacosa, »A 
hőstenor, ír ta: Wedekiné. A Magyar Szín
művészeti Lesikon munkatársa. 

Bántó Sámnel, író, fordításai: )>Sze-
villai borbély<(, Rossini aljátéka. Buda, 
1835. jún. 1. »Táncrend«, hŐs daljáték. 
Buda, 1836. jún. 9-én. 

Banville (ejtsd: bánvíj) Théodore, 
fr. költő, sz. 1823-ban, iÍOTíííras-ben, megh. 
1891-ben, Párúshan. Niálunk a Nemzeti 
Színházban »Griiigoire« c. 1 felv-os vígj-át 
(ford.: E. D.), előadták a 70-es években, 
majd újra 1900 márc. 9-én és 1916 febr. 
28-án. 
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Bányai Dezső Barabás Béla dr. 

Bányai Dezső, színész, sz. 1896 májc. 
6-án, Budapesten. Színipályára lépett 1925 
júl. 1-én. 

Bányai Etel , Bzínésznő, sz. 1886. Kó-
kán, (Pestm.). Színipályára lépett 1901-
ben'. 

Bányai I rén . színésznő, sz. 1889 szept. 
21-én, Po^sor/yhcúi. Színipályára lépett 
1910. szept. havában. 

Bányai Jözsef, színész. 1821—23-ban 
Kolozsvárott működött. Sokáig volt ren
dező Fáy János tái-sulatánál. (Neje: Lo~ 
sonczy Erzsébet, színésznő). Fordításai: »A 
szívtelen férfic(. Életkép 3 felv. Irta: ifj; 
Dumas Sándor után Pami Ferenc. Bemi. 
1863 júl. 13. Nemzeti Színház. 

Bányai Katíí, karénektesnő, sz. 1909-
ben, Budapesten. 

Bányai Lajos, színész, sz. 1868 aug. 
10., JáMÓTŰiáza, Borsodm'. Színipályára lé
pett 1911. dec. Neje: Suba Emília, szí
nésznő, sz. 1862 aug. 26^án, Mohácson. 

Bányai Lajos, színész, sz. 1903 szept. 
12. Iluszt. Színipályáxa lépett 1918 júl. 
1-én. 

Bányai Nagy János , apa- és komiüus-
színész, sz. 1843-ban, Felsőbányán. Színi
pályára lépett: 1870 máj. 20-án, Balogh 
G-yörgynél. Neje: Berki Ilka, színésznő, 
Bz. 1856-ban, Révkomáromban. Színipá-
lyáxa lépett: ISTl-ben, Szegedi Mihálynál. 

Bányai Pollermann József, színész, 
sz« 1865. Egerben. Színipályára lépett 
1884 dec. Völgyi Györgynél. 

Bányai Vitális, sz. 181S-ban, megh. 
1888 ápr. 5-én, Kolozsvárott. Előbb- kor-
miányszéki hivatalnok, 1848—49-ben hon
véd-százados. 18Ö9 febr. havában meg-i 
bízták, hogy a kolozsvári színházra pénzt 
gyűjtsön; ő kezelte a befolyt ad'omá-
nyokat is. Végrendeletében 208 forintot 
hagyott a színház céljaira. , 

Bányamester . Operett 3 felv. Irta: 
'West és Held. Zenéjét ezerz.: Zeller 
Károly. Bem. 1894 szept. 15. Népsaín-

ház. Szereplők: Roderich herceg: Dárdai 
Siándoií Ficbtenau: Hegyi Aranka. Zwaok: 
Németh József. Elfrida: Csatay Zsófi. 
Tschida: Eenyéii Mór. Duselrlljvári Ká
roly. Martin, bányamesfcer: Vidor Pál. 
Nelly: Komáromi Mariska. 

Bányász Is tván, színész, sz. 1895 dec. 
6-án Debrecenben. Szinipályára lépett 
1922. máj. havában. 

Bányász Mihály, községi aljegyző, sz. 
1856. szept. 23-án, JaUonkán (Árvám.). 
»A csalódások bolond3a« c. 3 felv. vígj-ot 
írta a Nemzeti Színház számára. 

Bányi Zorlta, színésznő, sz. 1899-hén, 
Budapesten. Színipályára lépett 1921-ben. 

Barabás . Ezen a néven állt be ezínészr-
nek Hegedűs Gyula (1. o.) 18 éves korá
ban Tohmtam\ásibcm, Keresztély Jánosnó 
színtársulatánál. Az álnevet édesanyja neve 
után vette fel. 

Barabás Ábel, író és hírlapíró dráma-
fordítása: Kegyelemlcenyér, szmű 2 felv., 
írta: Turgenyev Iván. Bem. 1902. febr. 
20. Nemzeti Színház. 

Barabás Béla d'r. (albisi), volti^or-. 
sziággy. képv., sz. 1855. dec. 12-én, Áradon, 
székely r^emesi családból. Az egyetemi éve
ket Budapesten végezte; 1875—79-ben az 
egj^etemi Olvasókör elnöke és az if júság-i 
mozgalmak akkori vezére. Előbbi Arad vm. 
szolgálatában állott, de ellenzéki szereplései 
miatt ott nem volt ellőmenetele, mire ügy
védi diplomiát szerzett. TÖbh mint 25 évi§ö 
orsaágigyűlési képviselő volt. 1906—1907 
1908. években a magj^ar delegtácáo alel
nöke és elnöke volt, amikor a delegációs 
udvari ebédeken ott ült I . Fei-eno József 
kiíály mellett és jóízű mondásaival felde
rítette az öreg uralkodót. 1906-ban az ő te
vékenysége bnktatta meg a Peherviáry— 
Kristóffy-féle darabont-konmányt s hozta 
létre a koalíciós magyar minisztériumot. 
19l7-b6u Arad város főispánja lett-Mindig 
nagy színészbarát volt, az aradi színtársulaí3 
háromízben választotta meig kéipviselŐnelc az 
OiBzáigos SzínészkonigresBzusra. A színészek 
is nagyrabecsülték, aminek élénk bizony-
sáiga, hogy az 1911—12—13. évben egy
hangúlag választották meg az Országos Szí-
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nészkongresszus elnökévé. Jelenleg is Ko-
fcnáuiában nagy tevékenységet fejt ki a 
magyar színészet érdekében. 

Barabás Elemér, színész, sz. 1895 máj. 
9-én, BortyMdm. SzínipaLyára lépett 1920. 
okt. havában. 

Barabás Ella, színésznő, sz. 1888. febr. 
4-én, Szilágusomluón. Színipályára lépett 
1908. , : 1 

Barabás (Fejér) Lilla, úttörő szí
nésznő, 6z. 1834. márc. 29. Nagybány.áfí, 
megb. 1909. jan. 12. Szentendrén. Atyja 
Barabás József, pénzügyi hivatalnok volt. 
A 3 éves Lülát egyik rokona, ^ejér Ká
roly színigazgató vette magálioz és a szií-
nészetnek nevelte. 1847-ben Kossuth La
jos támogatására fellép a Nemzeti Szín-
Lázban a Rab c. szmű Zsuzsika szere
pében. A forradalom kitörésékor igazga
tója feloszlatja ^társulatát, ismét a Nem
zeti Színházban lép fel (10 frt díjért). 
Innen Debrecenbe szerződik, Abday Sándor 
társulatához, ahol azonban nem sokáig' 
játszhatott a tjársulat, mert aa oroszok be
törtek lés a színészek fogságba estek. Nagy-
neHezen megszabadulva a fogságból, Szat-
mc^ji megy, A szabadságharc után Uj-
falussy SándíH-hoz ment férjhez, akivel a 
szabadságharc alatt ismerkedett meg. 1852-
ben Kolozsváíra szerződött, ahol a közön
ség hamarosan megszerette. Ez időben ját
szott szerepei: Melinda, később Geptrudis 
»Bánk bán«-ban, Desdemona, Ganthier 
Margit, Hercegnő »Leeouvreur Ádrienne<(-
ben és »Paxtl Jonescí-ben,. »A szép mol-
n)ámé«, »Az agg színész leányaíc, »A tisza-
hláti Hbácska« íjŐszerepei. 1867-b6n .elhagyta 
a kolozsvári színtársulatot és férjétől is el
vált. Deésre tment, ahol Fodor Károly ügy
véd neje lett. 187'2-ben E. Kovács Gyula 
rábeszélésére újra visszatért a színészethez 
és Fehérváry Antal igazgatása alatt Ko
lozsvárott pmködött rövid ideiff, majd Na-
lácra ':(Hátszeg' mellett) megy és férjé
vel (megtelepszik. De szerencsétlen házas
élete arra bírja, hogy elv.álion urától, mire 
ismét színésznő lett és most már harmad
szor ment férjhez, ezúttal Fűredy Károly 
színészhez, a későbbi ezínigazgatóhoz. 1889. 
júl. ülte meg 30 éves jubileumát, Nagy-
szőllősön, a »Borgia Lueretia«-ban. 

JBarabás János, író, színműve: Délüa, 
dráma 5 felv. Bem. 1906.^.dec. 15. Nem
zeti Színház. "'-^ 

Barabás Károly, színész, sz. 1873. ápr. 
4. Színipályára lepett 1892. okt. 1. Dobó 
Sándornál. 

Barabás Lóránd, az Andrássy - úti 
Színház igazgatója, sz. 1884. Budapes
ten.. Iskoláit Pozsonyban és Budapesten 
végezte, majd az egyetemről belépett_ a 
Független Magyarors^ szerkeszíiőségiébiei. 
Több lapnak, ígj a Pesti Naplónak, Déli 
Hirlapzak,ÁZ Estnek volt munkatársa, je
lenleg az Andrássy-iiti Színház igazgatója 
és a S^-kiháZ'i Élet egyik szerkesztője. Szín
művei: Orkán, ^i'áma 3 felv. Társszerző: 
FöÚes Imre. (Kézirat.) Xiasputm, dráma 
3 feiv. Társszerző: Laczkó Géza és Csortos 
Gyula. Bem. ,1929'. ápr. 27-én a Magyar 
Színházban. Töb'b noveUás-kötete és re
gényfordítása jelent meg. 

Barabás Pé te r . Az aradi színészet lel
kes barátja volt, 1863-tól sokat agitált 
az állandó aradi színészet megteremtésé
ért és a 62ánháa felépítéséért. 

Barabás Zsuzsi, színésznő, sz. 1884. 
dec. 10. Kolozsvárott. Színipiályáxa lépett 
1907. 

Baracs Istváai,a Király-Színház gaz
dasági főnöke, sa. 1883. szepti. 2-án, Ba-
racskán, Fehérm. FelsőkereskJedékni érett
ségi után vasúti tisztkfépző tanfolyam-ít 
hallatott . 1914-ben mint főhad'na'iT be
vonult és katonai szolgálatot téliesített a 
háború feféjeztéig. Háborús kí'-antetéseket 
szerzett. 1921. jan. 1-én sr tJnió Szín
házüzemi és Színháíiépíta- 'It. T. gazdásági 
főnöke lett, majd 1925í szept. 1-én a Ki
rály Színház szersjődtetbe h^onló minőség
ben. 

Baracsi Gizi, színésznő, sz. 1900. máj. 
7. Jaroslauban (Lengyelország). Színipá
lyára lépett 1922. jún. 1. 

• Baracs i E^5zsíi, színésznő, sz. 1884. 
szept. 11. Budapesten, megh. 1927. aug. 
17. U. o. Színipályára lépett 1902. okt. 

Baracska fehérmegyei községb'en 1836 
nov. 29-én Balogh István társulata ját-
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szőtt, úgy lehet a közönség- élénk érdek
lődése mellett, mert még febr. 12-én is 
itt voltak a színészek. (Balogh István kéz
iratos naplójából). 1844 szept. havában 
újra találunk itt színészetet. Ekkor Dienes 
Gábor földesúr támogatja őket. 1858 ápr. 
elején Kocsisovszky Jusztin társulata mű
ködött itt. 

Barangok (A) vagy a peóniái voj-
voda, vj, 3 felv. Ir ta: JóJcai Mór. Ezzel 
nyitották meg a Vígszínházat, 1896. máj. 
1-én, Szereplők: Barang Ubul: Molnár 
Láazló, Borcsa: HunyaJdy Margit, I b o l y a : 
Varsányi Irén, Géza: Fenyvesi Emil, Ba
rang Tamás: Szathmáry Árpád', Nandine: 
Kikó Lina, Szigfrid: Tapolczai Dezső, 
Barang Jaques: Hegedűs Gyula, Miriam: 
DeUi Emma, Tallérossy Zebulon: Sziklai 
Kornél, Horkáz: Magyari János, Kara
pum populosz: Mátrai Béla, Jean: Kassai 
Győző. 

Bárándi Oszkár, newyorki orvos, az 
amerikai magyar színészet lelkes pártfo
gója volt. Megh. 1923 jún. havában. 

Bárándy JuÜa, színésznő, sz. 1900-
ban, SzölnóJion. Színipályára lépett 1922 
szept. 1-én. 

BaraDÍts Anna, színésznő, sz. 1897. 
Budapesten. Színipályára lépett 1915-ben. 

Bárány Ágost, ím, sz. 1798 deo. 
29-ón, Miskolcon' megh. 1849. ápr. 11-én, 
Mohón. Előbb Ügyvéd, majd vármegyei 
hivatalnok volt Szentgyörgyön, (Torontél-
m-ben). Kazjinczy buzdítására kezdett írni. 
Lefordította Zsch'okké Henrik sVolfen-
bütteH hercegii{ő« c. színművét, 1836-ban^ 
—̂  megjelent lS44-ben, Szegeden, — 1836-
ban a M. Tud. Akadémia levelezőtag
jává választotta. 

Bá rány Boldizsár, író, ügyvéd, Gom
bán, Somogy vm. Barátja volt Katona Jió-
zsefnek, aki neki adta először elolvasás és 
bínálat végett a Bánk bán kéziratát s ö 
meg is írta a részletes bírálatát s a mű 
»A Bánk bán ro8tája« címmel később meg 
is jelent. Több színművet írt éa fordí
tott. Színművei: »Sajdár és Hurik, vagy 
Margit szigete Pest és Buda közÖtt«. Néző
játék 4 felv. Bem. 1812 máj. 11. Pesten. 
sSzittyai magyarok kiindulása, Ázsiából a 

hét magyar kapitán alatt«. Vitézi játék 
4 felv. 1835 máj. Q'é:n. adták elő Ka£r 
sán. sÁrpádházi hŐs«. Játékszíni hős rajzo
lat 2 szakaszban. 1836. Székesfehérvárt. 
»Rübezahl az óriási hegyekben vagy zöld 
leánykas. Romantikus nézőjáték 5 felv. 1838 
jún. 13-án. »B,ánk bán rostája 1814-hen<í 
0. munkáját Lipóczy György élőszóval és 
jegyzetekkel ellátva 1864-ben kiadta. 

B á r á n y Ilus, énekesnő, sz. 1896-ban, 
Alcsuth (Fehérm.). Színipályára lépett 
1919-ben. Rákosi Szidi színésziskoláját vé
gezte. 

Bá rány Katica, segédszínésznő volt a 
Vida László intendánssága alatti pesti szín
társulatnál, 1809-ben. Működött még Ko
lozsvárott, Debrecenben, majd újra Pesten 
és Budán, 1810-hén Vida László neje lett. 

Bárány Péter , (debreceni) színműírói, 
sz. Miskolcon. Tanulmányait Pesten vé
gezte. Gr. Széchenyi ^Ferencnél mint gaz
dasági főtiszt működött, majd titkár lett. 
1829. júl. 10-én XJjaraámi (Temfesm.) 
halt meg. Munkái: A talált gyermek', 
vj. 5 felv. Szabadon ford.: gr. Brühl 
Er. után németből. Pest. 1792. Először 
előadták Budán, 1792. máj. 5-én. Ea volt 
akkor ott az első színielőadás. 1793—94-
ben és 1810-ben, majd 1833. nov. 2-ián 
is előadták, Budán. 

Baranya i (Beranek) Mihály, karnagy, 
sz. 1847. máj. 31. Bécsben. Pályáját oszt
rák színpadon kezdte, majd 1890-ben Ma
gyarországra jött. A Szánészegyesület kö
telékébe felvették 1890-ben és ez év febr. 
1-én kezdte meg magyar színházi műlrf)-
dését. 1912. szept. 4. a Színészegyesület 
tanácsa nyugdíjazta. — Neje: Wiesrmll-
ler Adolphine, színésznő, sz. 1856. ápr. 
8. Bécsben. Megh. 1920. nmro. l.j Btésa-
pesten. 1893. nov. 8. felvették az Egye
sület kötelekébe, majd 1913. szept. nyug
díjba ment. 

Baranya i Etel , színésznő, sz. 1892. 
dec. 12-6n, Tatán. Színipályára lépett 
1912. júl. havában. 

Baranya i Ferenc, színész, sz. 1868. 
aug. 26-án, Pécsett. Színipályára lépett 
1894-ben, Kömley Gyulánál. 1926-ban 
nyugdíjazták. 
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Baranya i Istvánj színész, sz. 18801. 
dec. 9-én, Kisvárdán, Színipáiyái-a lépett 
1907-l>en.' 

Baranyai Karolina, színésznő, sz. 1890. 
nov. 4. Tatán. Színipályára lépett 1907. 

Baranyai Margit , színésznő, sz. 1900. 
jún. 3. Nagyváradon. Színipályára lépett 
1920. dec. 15. 

Baranyai Mariska, színésznő, sz. 1888. 
dec 24. Tatán. Színipályái-a lépett 1907. 

Baranyai Mariska, színésznő, sz. 1892. 
jún. 3. Nag'i/'V'árdíhn. Színípiályára lépett 
1911. jún. 

Baranyai Szídi, színésznő, sz. 1875. 
Bzept. 26. Jassyhan (Eománia). Színipá
lyára lépett 1890. Bátossy Endrénél. 1923. 
júl. 1. nyugdíjba vonult. 

Baranyavármegye 1815-ben a pesti 
magyar színház telkének meg^'iáltása és fel
építése céljára 917 forintot küldött. 1892. 
szeptember havában az Orsz. Színészegye-
sület nyugdijiűtézete részére 100 forintot 
adományozott. 

Bai-anyay (Baranyavár i ) Erzsi, film-
színészn'ő, sz. 1900. nov. 19-én, Pécsett,. 
Színipályára lépett 1920. ápr. 1-én. 

Bárányi Balázs, úttörő színés'Zeink: 
egyike, oki 1790-ben Petkeő Ádámmal, 
Soós Miáxtonnal és Horváth Jánossal szö
vetkezve, társa>ságot szervezett; de nem ért 
célt; majd mid'őn a színészet megalapítása 
érdekében gróf Ráday Pál és Kazinczy 
Ferenc 1790'. szept. 21-.én lépéseket tet
tek, Bárányi szántén beállt a színészek so
rába. 1791-ben azonban megvált a tár
sasa 

Bárányi László, színész,, szi. Pécsett 
és u. o. végezte iskoláit. 1896. okt. havá
ban lépett a színipályára. Somogyi Ká
roly társulatánál. Működött Sopronban, 
Debrecenben, iKapos'\nárott, majd a Vár
színházban. - Szerepei: Bíikaj.Ayida'h (Siárga 
csikó); '^anille (Kaméliás hölgy); Ba-
chelm (Va^yáros); Csupo}- MUclós (Má
tyás szerelme); Don Lorenzp (Folt, amely 
tisztit); Trikali&zi (Aranyember) stb'. 

Bárányi Péter , színész, 1837—38-ban 
â  Nemzeti Színházban működött, azutón 
vándorszínész lett. A 40-es években Nagy
váradon játszott. 1842-^ben Kolozsvárott 
találjuk. A Honművész így jellemzi :»Mél-
tánylandó igyekezettel törekszik a közép-
szerűség-bol emelkediii. Deli termetének 
némi feszessége és szavalata egyhangúsága 
mellett is többféle szerepekben kedVeltje 
a közönségnek«. Viszont Molnáx György 
így emlékezik meg róla: »Magas, testes 
alak volt, a szelíd' apáik és jószívű nagy
bácsik kitünlŐ személyesítŐje, a vidék; ak
kori Saentpéteryje.« 1851-ben Debrecenben 
működött. 1853—^54-ben Aradon súgó volt, 
ahoi))Színhiá>ziemlény«-e is megijelent. Iro-
^lülmi munkái: Calais János (ford.), bem. 
1832. tmárc. 12. Pest; Doktor Pipitér, 
vagu Négy Vőlegény, egy msnyassstony, 
vj. 3 felv. Gl&icJi A. J . után németből, 
bemi. 1834. jan. 6. 'Bu0n; Frankjurti 
nagyvásár, színjáték 5 felv. Birch-Pfeifjer 
Sarolta .után, 1834. jan. 6. Buéán (ek
kor B. is játszott a darabban); Így vál
tozik a vüág, vj. 2 felv. (fordl); Mézes
kalácsos Ixóza, Birch-Pfeiffer Sarolta után 
ford., bem. 1834. dec. 19. Budán; Paj
zán fiuk (más néven: Pajkos jurista), vj. 
5 felv. Kotzebue után, bem. 1833. aug. 
13. — Eredeti munkája kettŐ van: Eger 
ostroma és Jarig és lld^enm c. — Neje: 
Pongrácz Nina, 1840-ben lépett szín
padra. 1842—•72-ig Kolozsvárt működik. 

Barát i Lenke , színészinő, sz. 1868. márc. 
17. Barátin, (Hont m.). Színipályára lé
pett 1895. ápr. 10. 

Barátosi Ferenczi J^nö, színész, szín
padra lépett: 1868 szept. 1-én. 

Barber ini Dina, olasz operaénekesnő, 
nálunk az Operaháziban 1890. okt. 23. 
vendégszerepelt lelsŐízbén a »Hugonották« 
Valentiné szerepében. 

Barbi Alice, olasz énekesnő, sz. 1861. 
febr. 26-án, Modena-ban. 1882-ben lé
pett fel először szülővárosában és csakha
mar világhírűvé lett. Budapesten 1892-
ben mutatkozott be. 

Barbier Jn les , francia költő, sz. 1822. 
Piárizshwi, megh. 1901. u.o. Nálunk színre 
került operaszövegei: Faust, Hamlet, Bo-
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meo és Júlia (1. o.), Pál és Virginia, A 
botcsinálta 'doktor (1. o.) (MoUére után 
Cwré Michel fcársaságában). Zen. szerz.: 
Gomrné Charles. Bem. 1912. jún. 7. I^é-p-
opera. 

Barbieri Antónia, olasz •baUettáncoenő, 
Milanóban ta,nult, majd az ottani Scala-
ban Ütebiitált. 1897. márc. 25. nálunki 
is bemutatkozott az Operaházban, a Piros 
cipő c. tánolegendában mint Darinka. 

Barcarole (ol.) csolnakos-dal, a velencei 
gondolások rögtönzött éneke; ringó ritmusa 
Mendelssohn óta a magasabb művészet-' 
ben is otthonos. 

Barcs Aranka, színésznő, sz. 1872-
ben, Budapesten. Színészakadémiát vég^ 
zett, mely után Leszkay András színiga^i-
gató szerzjodtette. Ö tőle Kracsányi Ignác 
hódította el. Hosszú éveken keresztül mint 
operai alténekesniő, majd mint operett-szub-
rett és népszínmű-ónekesnlő is a legfjobb 
nevű vidéki műviészanióTi között foigjlalt hfe-
lyet, úgyannyira, hogy Vidor Pál, a Nép-
Bzínhláz egykori igazgatója is sietett tagjai 
közé szer^dtetni. A Népszínhláaban szintén 
elpkeJő nevet biztosított művészete. It t há
rom évig működött, (mint operett-konmka. 
A tragikus körülméoiyek 'kiözött elhunyt 
igazgatója halála után nem akart meg
maradni a Népsaínbláz köteliekében, miiért 
ás a színipályától visszavonult. Férje: 
Füredi Károly, színész, (L. o.) kivel 
1897-ben lépett Kázasságra. 

Barcs Blanka, színésznő, sz. 1905. már
cius 5. 

Barcs Zsófia, színésznő, sz. 1864.ápr. 
2. Tatán. Színipályára lépett 1882. jan. 
3. Völgyi Gryörgynél. 

Barcsai Streihammer Berta, színész
nő, sz. 1858. Ntfitnán. Színipályára 
lépett 1882. dec. 25. Polgár Károlynál. 

Barcsay LászW (nagybárcsai báró), 
cs. kir. kamarás, sz. 1772-ben, megh'. 1810 
Bzept. 5-én. A múlt század végén Boér 
Sándorral megindította az »Erdélyi Játé
kos Gyűjtemény« című színmüsorozatot. 
Fordításai: »Fayel«, szomorújáték 5 felv. 
Kolozsvár, 1793. »A gyermeki szeretetnek 
ereje«, érzékeny játék, 5 felv. SchrÖder 

után, 1793. márc. 5-én, Kolozsvár. »A jár-
tos-költes vőlegény«, vj. 1 felv. 1811-ben 
adták először Pesten. »Atolvajok<(, szomorú
játék 5 felv. Rossz fordítás nyomán 
(mondta róla Vörösmarty), előadták: Ko
lozsvár, 1794 mái'c. havában, Budán 1834-
ben, Pesten: 1837. szept. 18-án, Nemzeti 
Színház. ))Az óra járásához alltalmaztatott 
ember, avagy a rendtartó házigazdaí<, vj. 
2 felv. Hippel után szabadon ford. 1795 
máj. 24-én adták elő. 

Barcsay Jozefa (Fehér Károlyné) szí
nésznő, sz. 1847. Szászsebesen. Színi
pályára lépett 1869. Barna Bálint tár
sulatánál. 

Barcsay Lujza, ezínészniő, 1885-ben 
végezte a színésziskolát. Prób'afeliépte a 
»Szikrá<í-ban volt, Antoimette szerepében 
és azonnal leszerződött Feleky Miklós bu
dai színházához, de később, házassága után 
visszavonult. A Népszínházban 1887. júl. 
30. újra fellépett »A vakvezetőd c. diiámá-
ban (Nia de 8ainteémee-hen). Azontúl 
nem találkozunk a nevével. 

Barcza Bernárd , súgó volt 1861-ben, 
Hubay Gusztávnál. Munkája: JátéJiszini 
EmUhMnyv. Pest, 1861. 

Barcza Károly, úttörő színész, nmjd 
súgó. Kilényi Dávidnál játszott és utol
jára 1822, szept. 24~én a sSpekuláció 
pénz nélkül« c. darabban lépett fel nnnt 
Geresa, 'de csakhamar megvált a színészet
től és ehirurgus lett. 

Bárczy István, Budapest székesfőváros 
volt polgármestere, sz. 1866. okt. 4. Is
koláit a fővárosban és Egerben végezte, 
majd Budapesten az egyetemen jog- éa 
államtudományi (oklevelet nyert. 1906. jún. 
19-én a székesfőváros törvényhatósága pol
gármesterré I választotta. E minőségében 
különös gondot fordított a Üóiltumlis kér
désekre lés nagy tevékenységet fejtett ki 
irodalmi és művészeti téren, többek kö
zött elnöke volt az Országos DalszÖvetség-
nek és szerkesztette a xNépmívJeléeK c. köz
művelődési lapot. 1914. májusban átvette 
a Nemzeti Színház nyugdíjintézetlének Be-
zerédy Viktor elhalálozásával megüresedett 
elnöH tisztét. A Városi Színima létesítése 
körül nagy érdemeiket szerzett. 
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Barcsi színészet Bárdos Artúr dr. 

Barcs i sz inészet Barcs város (Somogy-
m). színházát gr. Széchenpi Géza épí
tette. Megnyílt 1893. máj. 24-én. Igaz
gató: Somogiji Károly. MegTiyitóul a 
sPróbaházasságíí került színre. Az új 
ezíntiáz megnyílt 1909. nov. 7-én, 25,000 
K töltséggel. Elfér 'benn© 600 em'ber. Épí
tette Ligeti Lajos ás í'erenc. Az elsS 
iga^a tó Fehér Vilmos. A inegnyitón Bakó 
László elszavalta Béthy László prológusát, 
utána a? )> Erdészlány« c. 3 felvonásos ope
rett terült színre. Az 1928—1929-ik év
ben Szabó Perenc színikerületéhez tar-
tozikí. 

Bdrd Ferenc , zeneműkiadó, Budapes
ten. Sz. 186Ö. M-iskolcoTL 1893-ban a for 
városban JMór testvérével zeneműkiad'óvál-
Jalatot nyitott. 1908-ban Mór kivált a 
cégből ^s azóta Bárd Ferenc és Fia cég 
alatt műlcödiik. Köz\'"etíti az ország Összes 
színigazgatóinak az előadandó szándarabo-
t a t ; inagyar színpadi művek küHöIdi 
elhelyezésével is foglalkozik. 

B á r d (Wettenstein) Oszkár , színmű
író, SE- 1893. Naszódon (Besztereenaszód 
m.). Munkái: A halál és még töhh, dtáma 
3 felv. Első előadása 1920. máre. Ko
lozsvár; 'Zamolxe, pogány misztérium, 3 
felv., 9 képben. Bem. 1924. febr. 28. 
Kolozsvár; Csoda, misztérium, Kolpzsvár 
1920.; Sihia lovag; A professzor vr, Ci
tera 3—3 felv. színdarabjai. 

Bárd i Bellaj színésznő, sz. 1886. aug-. 
4. Köhölfiúton. Színipályára lépett 1921. 
nov. 

Bárd i Dezső, színész, ez. 1885. aug. 
Sl^én, Szegeden. Színipályára lépett 1910. 
jún. 30. 

Bárd i Gíabi, énekesnő, sz. 1876. s2fept. 
7. Újpesten. 18931. Őszén a Népszínház 
kötelékébe lépett és i t t VerŐ György Szul
tán 0. operettjében volt első fellépte Vétia 
szerepében., 1895. szept. 30. férjhez ment 
gróf Zay Imréhez, később (1912. júl. ha
vában) uzoni gróf Béldy Ákos nyűg. fő
ispán neje lett. .1901. márc. 28. Kolozs
várra szerződött, onnan ismét a Népszín
ház szerződtette és 1902. ápr. 8-án újra 
fellépett az Ádém és É-va c. operett Éva 
szerepében. 1903. nov. 6-án elsőízben ven

dégszerepelt Bécsben, a Carltheater-hen, A 
vásár gyermelce e. operettben. 1904-ben 
ennek a színháznak tagja volt. A legszebb' 
magyar operettezínésznőnek ismerték és hí
res volt a ymDoucheí'i-vól, mely az ajkai fe
lett pikáns point-t adott a szépségének. 
Lehár Ferenc: 7ig Özvegy c. operettjének 
Glavari Hanna szerepében nagy sikere 
volt. 1906. febr. havában újra leszerző
dött a Népszínházhoz, majd nemsolára 
visszavonult a színpadtól. 

Bárdi Xla, színésznő, sz. 1900-bán, Ka
posvárott. Kákosi Szádi színésziskoláját vé
gezte. 

Bárdi Ilona, színés^Ő, sz. 1897. Szat-
márnémetin. Színipályára lépett 1919. év
ben. Hózsahégyi Kálmán színésziskoláját 
végezte. 

Bárdi Ödön,; színész, sz. 1877 jan. 
5., PüishorúsjenSn, (Pestm.). Keresk. Aka
démiát végzett, aztán Báfcosi Szidi színész-
iskolájába járt, A színésziskola elvégzése 
után azonnal szerződtették a Vígszínházhoz, 
amelynek 1897. okt. 15. óta a mai napig 
tagja, — 1916. óta pedig rendezője. Pőbb' 
síierepei: Oeskay brigadérosbian udVará ka
marás. A tanítónŐ-bfen: káplán. A taka-
rodó-ban: hadbíró-százados. A Három a 
kislány-ban: Novotny, titkosrendőr stb. A 
Vígszínházban az összes gyermekdiarabo-
kat 25 óv óta rendezi. A rendes előadá
sok közül Kajé Sándor Délibáb-utca 7, 
volt az első darab, melyet rendezett. 1912 
óta tanára az Országos Színészegyesűlet 
Iskolájának. »A maszk« és »A színjátszás 
iskolájax címen könyvet írt. A Magyar 
Színművészeti Lexikon munkatársa. Neje: 
Medvecsky Bella, operaénekesnő és író
nő. (L. 0.). 

Bardőcz Géza, színész, sz. 1903 júl. 
b-kx, Budapesten. Színipályára lépett 1923 
szept. havában. 

Bardócz Rözsi; színésznő, sz. 1903 júl. 
5^ü, Budapesten. Szín,ipályiára lépett 1923 

szept. havában. 
Bárdon Ferenc, színész, sz. 1893 dec. 

24-én, Székesfehérvárott. Saínipályára lé
pett 1924 júl. 1 - ^ . 

Bárdos A r t ú r dr., színházigazgató, sz. 
1882. ápr. 2^, Bndapesten. A budar 
pesti egyetemen jogi doktorátust szerzett, 
de már egyetemi hallgató korában 
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Bárdos Ai-tur dr. Bárdoasy Irén 

könyve jelent meg és a Pesti KaipLó 
munkatársa volt. Képzőművészetről, de 
leginkáibb 8zínliá2d dolgokról nagyon sok 
cikket írt különbözjŐ napilapokba, a Nyu-
gat-ba és más folyóiratokba. 1909. nya-
mn Németországba ment tanulmányútra, 
a hamburgi Neues Theater, majd' a lip
csei Stadttteater kötelékében vállalt ren
dezői és dramaturgiai állást, de még en
nek elfoglalása előtt hazajött és megalapí
totta a »Színjátékí( című színházkritikái 
folyóiratot és ezt két évig szerkesztette. 
1912--ben jelent meg »Az új színpad« c. 
színházesztétikai munkája a Nyugat kiadá
sában, ugyanezen évben Révész Béla tár
saságában a Dembinszky uccában megnyi
totta az Uj Színpad-ot. Ez a kis színház 
teljesen az irodalom szolgálatában állt, hír
neves külföldi és fiatal magyar írók egy
felvonásos műveibiől állította össze műso
rát. Társulata a legifjabb színészgeneráció-
ból került ki, melyblől azóta többen fényea 
pályát futottak meg a magyar színpadon), 
A sajtó teljes mértékben elismerte Bárdos 
törekvéseit és eredményeit, amelyet egy, 
vidéki turnén számos városban is bemu
tatott ; ez a színház 1914-ben megszűnt. 
1915-ben Bárdos átvette a Modern Szín
pad (ma Andrássy-úti Színház) vezetését; 
ezt a kis színházat a kÖvetIvlez[ő évben át
költöztette a Belvárosba, egy év múlva 
Belvárosi Színliáz néven átalakította egész 
estét betöit'Ő darabokat játszó színházrai. 
1922-iig vezette ezt a színházat, közbbn 
az Andrássy-úti Színházat is átvette s e 
két színháizzal belépett az Unió rt. köte
lékébe. Ezután Bárdos megalapította a 
Renaissance Színházat, majd 1925~ben is
mét átvette a Belvárosi Színház vezetéséti 
A következő évben lemondott állásáról és 
Berlinbe költözött, ahol előbb filmrende
zéssel foglalkozott, majd 1928;. októberé
ben megnyitotta a Theater im Palmen-
haus nevű színházat. Bárdos fordította le 
Jean Sarment: »Az ámyhalász« c;. drá
máját, melyet 1922. máre. 4-én mutatott 
be a Belvárosi Színház, továbbá Maetei--
linck »Aglavaine és Selys6tte«-jót; Ö mu
tatta be állandó színházban StnÍTÍéBer.ffeit 
és a modern iro<Mom egész sor új' író
ját: Crormmlpik-Gt, Éa^nal-t, Ami&Ut 
stb. Köziben egész sor színészt' nevelt, hogy 
csak néhány nevet említsünk, Bárdos ren
dezni keze alól került M: Gaál Franciska, 

Ilosvay Rózsi, Simonyi Aíáiia, Somogyi 
Erzsi, Titkos Ilona, Tőkés Anna, Var 
szary Pii-oska: Baló Elemér, Bérczy Ernő, 
Gellért Lajos, Harsányi BezsjŐ, Petheő^ At
tila, Uray Tivadar és még sokan másokj. 

Bárdos Irma, színésznő, sz. 1878-ban, 
Budapesten. Megh. 1919,. aug. 8-.áü, u. 
o. Színipályára lépett 1892. szept̂ i 
9-én. 

Bárdos János, színész, sz. 1898 márc. 
21-én, Szeremlén, (Pestm.). Szín^pályára 
lépett 1923 júl. havában. 

Bárdos Jolán, színésznő, sz. 1885 szept. 
24-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1905-ben. 1911 ápr. havában visszavonult. 

Bárdos Rózsi, színésznő, sz. 1882 okt. 
21-én, Budapesten. Szín^pályára lépett 
1907-ben. 

Bárdossy Ilona, operaénekesnő, sz. 
1873. dec. 28nán, .Csetneken (Gömöita'.). 
Tehetségét Miáhler Gusztáv fedezte fel,, 
majd "Wilczek Zsófia tanítványa lett. 
1890-beji a M. Kir. Operaházhoz szerző
dött, ahol fehr. 7-én a i»Bűvös vadász!í< 
Arma szerepében tnaitatkozott be. 1892-
ben férjhez ment Sdlégyi Lajoshoz, az 
Operaház műszaki tanácsosához. 1896. 
márc. 7-nén a szerb király a Szt. Száva-
rendjével tüntette ki, a belgrádi kir. pa
lotában tartott díszhan'gversenyen való 
közreműködése alkalmából. 1897-ben meg
vált az Operaháztól, imiajd ugyanezen év 
február 23-án nagy sikerrel vendégszere
pelt Boroszlóban, a »Bajazzók« NedUa 
szerepéhen. 1899. szept. havában újra visz-
ezatért az Operaházhoz. 

Báxdossy Irén, énektanáxnő, sz. Cset-
nehen (Gömörm.). A Vígszínházi színész-
iskola luagánének-tanárnője 1897-tŐl 
1903-ig, azontúl pedig az Országos Szí
nészegyesület Színészképző iskolában tanít. 
Tanulmányait a bécsi Gonservatoriumb'an 
1892-hen befejezvén, a bécsi operától ka
pott ajánlatot, azonban egy baleset követ
keztében le kellett mondania a színipályá
ról és a fővárosban mint hangverseny-
énekesnő és énektanárnő működik sikere
sen. 
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Bárdossy Pál Barna Andor 

Bárdossy PM, színész, sz. 1889 okt. 
2-án, Eapuvárm. Színipályára lépett 1912 
szept. havában. 

Bárdy Lajos, színész, színigazgató, 
8z. 1854 ápr. 2-án, Vebrecenbm, megli. 
1900 okt. 18-án, SelmeéMnyán, szélhű
dés következtében, a »Sulamtith<í előadása 
után. Színpadra lépett 1878. okt. 1-én, 
Mándoky Bélánál. Igen tehetséges tagja 
volt a színészetnek és mint rendező is el
ismert névpe tett szert. Neje: Hendtey, 
Anna, színésznő, kivel 1887 aug. 16-áii 
lépett frigyre, Dehrecenhen. 

Báré Emil, magyar hegedűművész, sz. 
1870 szept. 1-én, Bécsben. A bécsi zene
akadémián, majd Párizsban Massart-nál 
tanult, aztán Lemoureux zenekarában, vé
gül Mainzban és Kölnben működött. 1903. 
tavaszán a budapesti Operaház első hang
versenymestere lett. 

Bare t , ba r r e t (a latin birétum szóból). 
A XV. században divatossá vált biáfrsony-
kalap, amelyet leg'inkább' tudónak és pol
gáremberek használtak. (Ékszerekkel és tol
lakkal is díszítették.) 

Bari-cs Gyala , színész, sz, 1887. máío. 
10-én, Büdity-en (Bácsm.). 1905-ben lé
pett a színipályára. Í923-ban az aradi 
színház tagja. Munkái: Expi-ess-p^rthíek. 
Parodisztikus operett 3 felv. Bem. 1911. 
febr-ban, Nyitnán (Szabó í^ereno társu^ 
latánál). ÖrdögU báró, operett 3 felv. Tára-
Bzerző: Czakó Pál és Kázmér Géza. (Szántó 
Mihály zenéjével). Bem. 1922. febr. 17-én, 
Várszínház. 

Bari ton, (a görög »baritonosz<c erősen 
hangzóból). A basszus és tenor között 
levő férfi énekhang, normális, rendes férfi-
íiang. Terjedelme A-tól G-ig halad. A 
magasabb baritont tenor-baritonnak, a mé
lyebbet bassz-baritonnak nevezik. 

Bá rkány Mária, drámai színésznő, 
(Atyja B. Jakab terménykereskalű), sz. 
1859 márc. 2-án, Kassán, megh. 1928 júl. 
26-án, Berlinben, Mint a kassai tajiító^ 
képző-intézet jeles növendéke, korán fel
ébredt benne a színészet iránti vágy. Atyja 
előítéletét legyőzve, Bécsbe ment és otfc 
Laroche tanítványa lett. Első nyilvános 

fellépte Leoouvreur Adrienne címszerepé
ben, már nagy sikert hozott számára. 
Bécsi tanulmányai után a frankfurti szín
házhoz kapott meghívást, ahol .óriási si
kerrel játszotta Eachel híres szerepeit. Két 
év múlva a bécsi Burg-színház tagja lett, 
azután Gráeba ment, majd Hamburo-ban 
ünneplik, mint a ThaJia-szíuhiáz művesük 
nőjét. 18S0-ban a berUni Ostend~szánbáz-
ban működött, ahol az »Ármány és szere-
lem<í-ben volt az első feEépte, azután a 
Schauspielhaus tag'ja lett. 1886 jan. IS-én 
a budapesti német színház vendége volt. 
1889 aug. havában a berlini Lessing. Tbéa-
ter tagja, 1900-ban Párizsban is játszott. 
I t t dec. havában az Akadém,ia jelvényét 
kapta. F|őhb szerepei: Júlia, Gretchfen, 
Deborah, Stuart Mária, Orleánsi szűz, 
Magda stb. 

Barkó Lajos, színész, sz. 1845-ben, 
megh. 1871 jan. 16-án, Kolozmárott, ahol 
1861-től működött. 

Barkóczi Bruckner Juliaj színésznő, 
született 1862-hen, FótTion. Színipályára 
lépett 1888-ban. 

Barkóczy János mecénás, 1794 .július 
havában »a íruagyar Jádzó színnek megörö
kítésére szolgáló tőkepénzek kipótoláfiára« 
1000 Rhfrtot ajánlott fel. 

Bar langhy Vince Adorján, premon
trei rendű kánonok, főgimnáziumi ta
nár, a magyar színészet lelkes pártfoglója, 
sz. 1840-ben, megh. 1882 nov. 28-án, 
Kassán. Az egykori színószeti szaklapok 
melegen emlékeznek meg róla, nnint aki 
a színészet pártolásában j'ó példával járt 
paptársai elŐtt. 

Ba rna Adél, táncosnő, sz. 1905-b6n, 
Budapesten. Színipályára lépett 1927-bfen. 

Barna Andor (Panyitzky), 82ánész, sz. 
1881. szept. 9-én, Aradon. Színipályára 
lépett 1899. év. október havában, Bokody 
Antal társulatánál. Szerepköre opera- és 
operett-tenorista (énekes bonvivant). Hosz-
szú ideig a kassai Nemzeti Színháa, azon
kívül a miskolci, pécsd, szatmári és a 
szegedi színházak tagja. Éveken át a S a -
nészegyesület igazgatótanácsának tagja 
volt. 
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Barna Andoriié Fehér Laura Barna Izsó 

Barna Ándorné Fehér Laura , szí
nésznő, sz. lS79-ben, Gácson, (Nógrád m.). 
Soijműssy Elek színésziskoláját végezte, 
majd Kúnhegyi Miklósnál lépett a színi
pályára. KésŐbtí kisebb-nagyobb színtársu
latoknál működik, 192tí-ig, amikor njuga-
lomba vonult. 

Barna Antal Andor,színész, sz. 1881. 
szept. 9-én, Aradon. Színipályára lépett 
1900 ápr. havában. 

B a r n a Bálint , úttörő színész, sz. 1801-
ben, megh. 1874. máj. 2-án, Déván (Ho-
mokay László társulatánál). Színéssaé lett 
1832. febr. havában. Többnyire apaszere
peket játszott. Molnár György így jel
lemzi : »Nem csinált, nem rontott, db igen 
pontos, szorgalmas színész vO'lt, szerepeit 
hibátJanul tudta mindig és búvárkodott is 
azokban, de nem volt elég kiviteli ereje, 
hogy l>úvárlatainak érvényt is szerezhe
tett volna.« l íunkája: Sz'kífiázi emiény,. 
Szatmár, 1864. Neje: Varga Katalin, 1843-
ban lépett színpadra. 

Barna Ilona, színésznő, sz. 1858 jún. 
1 2 ^ , Kecskeméten. Szín.i_pályíára lépett 
1885 okt. 10-«n, Balogh Árpádnál. 1914 
jan. l-én nyugdíjba mient, majd 1919 febr. 
1-én reaktiviáltatta magát. Véglegesen nyu
galomba vonult 1920 jan. l-én. 

Ba rna IzsÖ, zeneszerző', ismert fővárosi 
karmester, sz. 1859. szept. 4-én, Budapes
ten. Tanulmányait a Zeneakíidémián vé
gezte. Hosszabh ideig működött a szegedi 
és az aradi színháznál. 1896, máj. l-én, 
az Ő ünnepi nyitányával nyílt meg a 
Vígszínház. Számos operett-zenét kompo
nált és számtalan betétet szerzett külön
féle színdarabokhoz. Önálló munkái mel
lett rengeteg operettnek titkos munkatársa 
volt, mert a zongorakivonatot, vagy eset
leg csak a nyers melódia-leírást (prím-
stimmet, 1. o.) ő hangszerelte meg teljes 
zenekarra. Ismertehtt munkái ezek; A szer
zetes, zenéjét Somló Sándor szövegére írta. 
A szoknyás haMagy, operett 3 felv. Szö
vegét írta KysB Géza. Bem. 1885. GyÖr-
ben. A Budai Színkörben 1888. nyanán 
adták. Florinda kisasszony, operett, szö
vegét írta: Kövessy Albert, Győr. Később 
Budán is színre ikerült. 'Jönnek a huszárok, 

operett (szöveg: 'Rónaszéki Gusztáv). ÖA, 
Oszkár! énekes vígj. 3 felv. Bem. ^1886. 
nov. havában, Sop-mban. Társszerző: Vj-
vári. Béla, reáliskolai tanár. A paradicsom, 
operett 3 felv. (szöveg: Bónaszékí Gusztáv
tól). Bem. Budai Színkör, 1894. aug-
31-én. M-idász király, operett 3 felv. (szö
veg: Üfvári Béla). Bem. 1899. jam 20-án, 
Xépszíuház. Kin-Fu, vagy egy kínm em
ber, látványos színmű, dalokkal és tánccal, 
6 képben. "Bem. 1902. máj. 31-én, Nép
színház. Budapest szépe, operett 3 felv. 
(Faragó—Márkus Géza), 1901. júl. 20. 
Budai Színkör. Casanova, operett 3 felv. 
Bem. 1902. okt. 12-én, Népszínház, szö
veg: Faragó Jenő). Senki, regényes ope
rett 3 felv. Szövegét írta: Nyarai Antal és 
Ballá Miklós, 1903. nov. 14-én, Népszín
ház. Srríólen Tömi, énekes vj. 1903, Nép
színház. Rési, operett 3 felv. Bem. 1904. 
szept. 16-án, Népszínház. (Szövegét írták: 
Abonyi Árpád és Faragó Jenő). Berger 
Zuga, énekes boh. 3 felv. Szövegét ír ta: 
Révész Ferenc. Bem. 1907. máj. 29-én, 
Városligeti Nyári Színház. A százaá^z 
menyasszony, énekes boh. 3 felv. (Szöveg: 
Yágó Géza és Mér&i Adolf). Bem. 1907. 
jún. 7-én, Népszínház. A &íís oz-cegy, (Fa
ragó és Féld M.), 1907. jún. 18-án, Város
ligeti Nyári Színház. Kávéházi Konrád, 
énekes boh., 1913. Gyerünk csak! Látvá
nyos revü, (szövegét írta: dr. Béldi Izor 
és Mérei Adolf). Társszerző: ZerkOPÍtz 
Béla. Bem. 1913. máj. 24. Népopera. A 
esodavászon, énekes boh'. 3 felv. Bein. 1913. 
dec, 12-én, Népopera. Üsd, 'magyar! Al
kalmi darab. Szövegét írta: Komor Gyida. 
Bem. 1914. szept. 20nán, Kolozsvár. Kr\isz-
ki>uM-i, revü (Faragd JenŐ és Mérei Adolf). 
1914. nov. 20-án, Népopera. Négy a kis
lány, operett 3 felv. Szövegét írta: Vágó 
Géza ós Tábori Emil. Bem. 1916. aug. 
11-én, Budai Színkör. Lavotta szeréíinte, 
énekesjáték. Szövegét írta: Váyó Géza. 
Bem. 1917. ápr. 13-ián, Városligeti Nyári 
Színház. Jogot a nőknek! énekes boh'. 3 
felv. Szövegét ír ta: Kövessy Albert. Bem. 
1918. júl. 27-én, Budapesti Színház. 
Mintha álom- volna, operett 3 felv. (Er-
délyti Mihály ós Kulinyi Ernő). Benn. 
1923. szept. l-én, Budai iSzínkör. La-
vott-a, zenés szm'ű 3 felv. Bem .̂ 1923. szept. 
16^án. Blaháné, daljáték 5 felv., elő-
és utójátékkal. (Sas Ede). Bem. 1926f. 
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jvai. 26-áii, Budapesti Színhiáa. 1925. júL 
1-én nyugalomba vonult. Neje: Tisch 
Flóra, kivel 1889. máj. havában lépett 
frigyre, Axadon. 

B a r n a János dr., kereskedelmi iskolai 
igazgató, színészottörténeti szakíró, sz. 1880 
nov. 15-én, Budapesten. Egyetemi tanul
mányai után tanári vizsgát tett Budapes
ten, 1906-ban Szatmárra került tanár
nak, a kir. kat. főgimnáziumba. 1912-ben 
ugyanott a városi ker. iskolttnak lett tanára. 
A vüághéború Spanyolországl>an iérte, haza
jövet 1914 okt-ben elfogták a franciák, 
1914 okt. 19-tői 1919 okt. 16-ig hadi
fogoly volt. 1919 nov-ben, mint szatmári 
illetőségűt a román kormány hazavitette 
Szatmárra. 1924 júl-Íg volt még a szat
mári felső ker. iskola tanára, amikor re
patriált Magyarországba. 1924 saept. l-tol 
a makói felsŐ ker. i^olának tanára, 1929 
máro. 15-ike óta pedig ugyanannak az3 
intézetnek igazgatója, A magyar színé" 
szettel foglalkozó munkái: Rollósy Kor
nélia emUkalhum. Makó, 1928. BaloffM 
István naplója. Makó, 1928. Balogh Ist
ván emlékiratai. Makó, 1928. Fejezetek 
a makói színészet muUjáhól. Makó, 1928. 
Előkészületben: A makói Jíollósy Kornélia 
színház 25 éves története. Legrégibb szat
mári színlap. A szatmári színészet múlt
jára vonatkozólag cikkei jelentek meg a 
Szatmiári Si^mlében (1922). B. J . kiadá
sában jelent meg: Lugosi Döme: Kele
men László és az első magyar színjátszó 
társaság. Makó, 1927. 

B a r n a Jolán, színésznő, sz. 1882 márc. 
29-én, Dehrecenhen. Szín^ipályáxa lépett 
1904 okt. 1-ón. 

B a r n a Jőzsef, ügyelő ós színész, sz. 
1874-ben, Bécsben. Szín,ipályáj"a lépett 
lS92"ben. 

B a r n a B. József, színész, sz. 1881 
okt. 4-én, Budapesten. Színjpályára lé4 
pett 1902-beii. 

B a r n a Károly, a Eiádius-filmgyáj: r. 
t. ügyvezető igazgatója. 1921-ben a Be-
naissauee-Színház igazgatója volt, amely
től 1922 dec. havában megvált és a Cor
vin-filmgyár igazgatója lett. 

Ba rna Lajos, színész, sz. 1892-bén, 
Budapesten. Reáliskolai tanulmányai után 
1912-ben színész lett. Működött az Apolló 
Kabaréban, a Pipvárosi Orfeumban, a 
Terézkörúti Színpadon, a Pesti Kabaró
ban, sth. 

Barna jVIariska, színésznő, sz. 1886-
han, Vjszentannán, (Arad m.). 1905-ben 
végezte a vígszínházi színésziskolát, majd 
dr. Farkas Ferencnél lépett a színipá
lyára, Iglón, ahol a »Heidelbergi diák-
élet« Katica szerepében mutatkozott be. 
Később primadonna volt Krémer Sán
dor társulatánál, Szatmárt, ahol igen ked
velték. Ekkor már elismert neve volt, 
mire Somogyi Károly nagyváradi igazg'ató 
sietett gárdájába leszerződtetni. A nagy
váradiak is szeretetükbe fogadták. Végül 
Pozsonyba hívták, BaUa Kálmánhoz. 
1909. okt. 16-án Budapesten házasaágra lé
pett Csáky Gábor gróffal. Főbb szere
pei: Zsuzsi (Ártatlan Zsuzsi), Bózsi (Kis 
gróf), Lola (Parasztbecsület), Mária és 
Magdolna (Gyimesi vadvirág), János vitéz 
címszerepe stb. 

Ba rna Nándor, énekes-színész, sz. 1899 
okt. 28-án, Buéapesten. Színipályára lé
pett 1916-ban. 

B a r n a Réffy Andor, színész, sz. 1856-
ban. Ikerváron, Vasm .̂ Színpadra lépett 
Tenkén, 1879-ben. 

Ba rna Sári, színésznIŐ, sz. 1904-b'en, 
Budapesten. Színipályája lépett 10 éves 
korában. 

B a r n a y Lajos, magyar születésű híres 
német színművész és színj-gazgató, sz. 
1842 február 11-én, Bestén, megh. 1924 
febr. 1-én, Berlinben. Atyja B. Ignác, a 
pesti ízr. hitközség titkária volt. Tra,u-
tenauban kezdte elŝ ő színpadi kísérleteit, 
honnan 1861-ben visszakerült Budapestre, 
mint az állandó német szinháa tagja. Biga 
és Mainz a következő állomásai. Végre 
1867-ben nagy színpadokhoz került, előbh 
a Leipziger Stadttheater-hez, majd a wei-
mari udvari színházhoz, onnan pedig 
Frankfurtbla "és Hamburgba. Ezád,őtájt 
megkapta a koronás arany érdemkeresz
tet. 1880-ban már a német színpadok 
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Barnovsky Viktor Baróti József 

legelső nevei között szerepel és azontúl nem 
is szerződik sehová, csak vendégszerepel, 
még pedig nagj-on gyakran a meimnjg'eniek 
előadásain, minthogy művészete erősen bele-
gyökeredzik az ébredő naturalizmus első 
kísérleteibe. 1883-bau, mint »BOCÍetair« ala
pítója a Deutsches Theater-nek, Berlin
ben, de 1885-ben otthagyja a társulatot 
és ismét csak vendégszerepel 1888-ig, ami
kor Berlinben megalapítja saját színhá
zát, a »Berliner Theater«-t, amelyet; 
1894-íg vezetett. 1890 máj. elején 25 éves 
jubileumán Vilmos császár a IV. osztályú 
koronarenddel tüntette M. 1894 jan. ha
vában a badeni nagyherceg rendjel
lel tüntette ki. Ezután visszavonult a 
magán életbe. A régi hősszínész tí
pusa volt. 1887-ben a budapesti né
met színházban fellépett Hamletben. Az 
egykorú lapok úgy ábrázolták őt: »Európa 
legszebb színészét«, jamint homloka köré 
Shakespeare, Schiller és Goethe fonnak to~ 
szorút. Sonnenthal Adolf, a Builgtheater 
nagymestere, mikor egyszer együtt jelen
tek meg egy udvari díszelőadáson a Bur'g-
színház tomboló közönsége előtt, kezet csó
kolt nyilvánosan, a rivaldíán, a nála tíz 
évvel fiatalabb Barnay Lajosnak. A német 
színházi alkalmazottak' szövetségének meg
alapítója volt, melynek díszehiökóvé vá
lasztották. Összesen 3868-szor lépett föl! 
98 városban, 455 szerepblen- Fpbb sze
repei: Uriel Acosta, Teli Vilmos, Essex 
gróf, Othello, Antonius, Leaü, Hamlet, 
Kean, Derblay Fülöp (»Vasgyáros«), I I I . 
Kichard, Posa, Holofemes, Egmont stbL 
1907-b6u kiadta emlékiratait »Erinnerun-
gen« címen. . ! 

Barnovsky Viiktor, német színész, szín
igazgató, sz. 1875 szept. 10-ón. Először 
1893-ban a berlini Resid'enz Théater-ben 
lépett fel. 1905-bein átvette a Kleónea 
Theater-t, 1913-ban pedig a Lessing 
Théater vezetője lett. A Kle^es Theater-
rel Budapesten is vendégszei^epelt. 

Báró és bankár , szomorújáték! 5 félv. 
Irta: Hugó Károly. Bem. 1847 szept. 
27. Nemzeti Színház. Eelújították: 1858 
aug. 31., 1892 sze^t. 7., 1903 nov. 24. 
stb. Sok drámai erp van bennég s neveze
tessége az is, hogy mindössze három sze
replője van. 

Báródi (Eafanidesz) Károly, szín
igazgató, sz. 1849-ben, Csőváron, (Pest-
m.), megh. 1915. febr. 7-én, Korponán. 
Atyja ref. pap volt. Iskoláit Selmecbá^ 
nyán, Iglón és Nagykőrösön végezte^ és 
mint érettségizett ifjú felcsapott színész
nek 1864-ben, Budai Józsefnél, Csongrá
don. 1883-ban színigazgató lett. 1906. máj.i 
1-én nyugdíjba ment. Neje: Csányi Jusz
tin, színésznő, sz. 1858. dec. 18-án, Kecs
keméten. Színipályára lépett 1875. okt. 
15-én, a Népszínházban. 1912. jan. 1-én 
nyugalomba ment. Leányuk: Báiwü Kató, 
színésznő, sz. 1888. okt. 26-án, Hátsze
gen. Színipályára lépett 1895-ben. 

Báron Kezső, német színműíró és zene
szerző. Munkája: »Gsókszanatórium«. Bur
leszk-operett 3 felv. Szövegét írta: .Fell4 
ner Pál. Ford'.: Liptai Imre. Bem. 1912 
máj. 24. Király Színház. 

Baross Sarolta, énekesnő. Tanulmányait 
a nagyhírű Dustmami asszony bécei isko
lájában végezte. 1891-ben Würzburg'baji 
kezdte pályáját, majd 1892-bén Kőtoss-
várra szerződött. 

Barö t háromszéJanegyej községhem 
1870 jan. IS-tól Györffy Antal társulata 
működött. 

Barót i Antal , színész, sz. 1871-beín, 
Margittán, Biharm. Színipályára lépett 
1891 virágvasárnapján, Bokody Antalnál. 
Nyugdíjba ment 1926. aug. 1-én, feltéte
lesen, majd véglegesen 1928 jan. 1-én. 
Neje: Almási Júlia. (Volt Osólta Sáin-< 
donié). (L. 0.). 

Barót i Erzsébet , színésznő, sz. 1900 
fébr. 17-én, Aradon. Színipályára lépett 
1921 injárc. havában. 

Barót i Irma, színésznő, sz. 1878 márc. 
2Ö-án, Kóhán- Színipályiára lépett 1897 
ápr. 27-én. 

Barót i Jenő, színész, sz. 1879 febi, 
23Hán, KŐkán,- Színipályára lépett 1901 
m'ájus havában. 1927-bien nyugdíjazták. 

Barót i József, színész, sz. 1886. noy. 
23-.án, Felsöbakonypusztán. BeáJiskblai ta
nulmányai után az Országos Színésza^-
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Báród Rezső Barsan Zacharíe 

démia növendéke lett, melynet végeztével 
önkéntes volt. 1908 okt. 6-áii fellépett a 
kolozsvári Nemzeti Színházban, midőn a 
Kuruc Feja Dávid e. történelmi drámá-
ban mutatkozott be. Eaután Krémer Sán
dor, dr. Farkas Ferenc, Almássj Endre, 
Andor Zsigmond, Slariházy Miklós, Fa
ragó Ödön voltak az igazgatói. A %ilág--
iiáboru első napjától hadba vonult, majd 
főhadnagy lett, többször megsebesült. Há
rom évig orosz hadifogságban szenvedett. 
Í918-ban azonban hazaszökött. 19:32. 
Bzspt. havában a Belvárosi Színházhoz 
szerződött, ahol főrendező is volt. 1928-
ban a Magyar Színház, 1929-ben az Uj 
Színház tagja. Főbb szerepei: Shyloek, 
Lear, Harpagon, Peer G-ynt, Mophísto, 
I I . József császár, Solness építőmeeter!, 
stb. A maszkirozásról tankönyvet írt. 1922 
óta huzamosabb ideig az Orsz. Színészegye
sület tanácsosa volt. 

Barót i Eezsö, színész, sz. 1869-ben,^í>-
kán (Pestm.). Saínipályára lépett 1S9U. 
ápr. i-én, Mikló=sy Gyida BzínigazgatónóI, 
— innen a színiakadémiára ment, de ott 
csak egy évig tanult és 1891-ben már 
Szatmáron van Ivömley Gyula társulatánál, 
azután Egry Kálmán szerződtette. Később 
a Városligeti, majd a pozsonyi színházuál 
találjuk, ezután újra vándorol, közben rö
vid ideig igazgató, majd Újpesten megün-
nepli 25, később 35 éves jubileumát. — 
1921. jan. 1-én nyugalomba vonult. 

Ba r rach Ede, a régi NemzeU Szinthez 
tenoristája, sz. 1831-ben, megb. 1863. jún. 
17-én, 'Budapesten, művészi pályája kez
detén. A Nemzeti Színházban mint ven
dég 1863. ápr. 18-án mutatkozott he a 
Zsutóréo-'hQíi.. 

Bar ré Alfréd, francia vígjátékíró. Is-
ímertehb munliái •— melyeik nálunk is: 
színre kerültek: KorlielyMrály, operett 
3 felv., zen. szerz. Bones Antonis, ford'.: 
Wohiár Ferenc és Mákat Emil. Bem. 
1901. szept. 20. Főviárosi Nyáii Színház. 
Végre egyeMlt Bob. 3 felv. (Kéroul-lal), 
bem. 1904. okt. 13. Vígszínház (ford. 
Heltcd Jenő). Áz armiygyapjú, boh. 3 
felv. (Társszerző: Keroul, ford'.: Góth 
Sándbr), bem.: 1906. ápr. 28. U. o. Nem 
szabóé! hoh. 3 felv. (Társszerző: Keroul, 

ford.: LKoíH'pr Gyula), bem. 1913. jún. 
7. U. o. Lé^i ném, énekes boh. 3 felv. 
(Társszerző: Keroul, ford.: Ueltai Jenő), 
zen, szerz.: yincze Zsigmond, bem. 1914. 
máj. 2. Magyar Színház. 

Bar r i e (ejtsd: barri) J ames Mat thew, 
angol író, sz. 1860. máj. 9-én, Kii-tíe-
muir-ben (Skótország), Magyar nyelven 
színre került művel: Yén leányok, vj. 4 
felv. Ford.: Mihály József. Bem: 1904. 
okt. 22-én. (50-edszer: 1928. ápr. 11.). 
Egyenlőség, fantázia, 4 felv. Bem. 1904. 
jön. 15-én. Ford.: Fáy J , Béla. (Fel
újítása: 1924. dec. 31.). ••Am\}Mez- m\m-
áen asszony ért. A kk tisztelendő. Álice, 
ülj a kandallóhoz. (Vj. 3 felv. Ford.: 
Bálmt Lajos. Bem. 1925. febr. 10-én volt 
a Kamara Színházban). Az asszony és az 
Írógép, vj. 1 felv., ford.: Pongrács Er
zsébet. Bem. 1929. márc. 18. Kamara 
Színház, öregctnyó katonája, szmű 3 kép
ben,. Ford.: Zilalvy Lajos. Bem* u. o. 
ugyanakkor. E ^ ^ e a legkiválóbb mo
dern angol íróknak. Az Egyenlőség 
«a Nemzeti Szính^ázhto, Peth'es Imréved, 
a főszerepben rendkívüli sikert aratott. 

Barr ien tos Mária, olasz operaénekesnő 
(koloratur), elsŐ fellépése Budapesten a 
Vigadóban volt, 1912 febr. 15-én, majd! 
20-án a Népoperában vendégszerepelt, a 
sSzevillai borhély« líosína szerepében. 

BaiTÍére (barrier) Théodore, fr. szín
műíró, 8z. 1823-han, megh. 1877. okt. 
15-én, Pánizshan. Ismert drámaírókkal tár
sulva, több mint ötven színművet írt. 
Nálunk is színre kerültek ezek; Hamu
pipőke^ dráma 5 felv. Bem. 1859. máj. 
3. Nemzeti Színház. (Ford, Feleky^ Mik
lós.) Tölgy lilioma, díáma 5 felv. Bem. 
1861. okt. 18. U. 0. (Ford. Fdeky.)] 
A szerelem-mámorosak, színmű 4 felV. 
1865. máj. 26. U. o. (Ford. Feleky..) Egy 
szegény ni) története. (Ford. Feleky). Plu-
met öröksége, vjj. 3 felv. (Ford. Felejőy J.) 
Bem. 1874.- jan. 30. U. o. Túz a zár-
dában. (1877.) A legújabb botrány. Az 
ál~jó emberek. (Ford. Mizsey Mari.) Fel
újították 1879. ápr. 4 ^ . U, o. BoUmr 
világ, színmű 5 felv. 1898. ápr. 22. U. o. 

Barsan Zacharíe , román színigazgató, 
sz. Brassóban. 1907-ben a magyarországii 

— 130 



Baröi (Rodriguez) Ödön Bársony Rózsi 

román vidékeken járt társulatával. Műkö
dött többek között Aradon, Lippán, Ko
lozsvárott, Balázsfalván, stb. 

Bars i (Eodríguez) ÖdÖn, színész, 
Bz. 1904-ben, Budapesten. Atyjának — 
dr. Rodriguez Béla, pénzügyi titkárnak 
1914-ben történt hősi halála után katonai 
reáliskolába került s ott tette le az éi-ett-
ségit. Ezután az iparművészeti iskola két 
osztályát végezte, majd beiratkozott a 
Színművészeti Akadémiára. Egyik vizsga
előadáson sCyranocí 5. felvonását játszotta, 
mire a Kemzeti Színház szerződtette. ElsŐ 
nagyobb szerepe a Nemzeti Színházban 
»Tartuffec< Damís-ja volt. Bátyja film
rendező külföldön. 

Bársony Aladár, színész, ez. 1886. 
ápr. 24-én, Szigetváron. Színápályára lé
pett 1907-ben. 1029. febr. 6-án, Miskolcon 
jubilált a »Noszty fiú esete Tóth Maríval« 
c. vj-han. Neje: Sarkad-i Rózsi, színésznő, 
szt. 1885. dec. 18-án, Btidűpesteii. Színi
pályám lépett 1906-bani. 

Bársony Dezső dr., üg^^véd. író. Mun
kája: A vademherek, szmű 3 felvi. Tái^-
szeraő: Törzs JenŐ. Bem. 1922. máro. 31., 
Magyar Színházj. Fordítása: Á beoltott 
Ádolár, énekes boK 3 felv. (írták: Kraatz 
Kürt és 'Kessler Richárd.) Zenéjét szerzi.: 
Walter Kolh. Els!ő előadása 1921 júl. 6., 
Budapesti Színház. 

Bársony Döra, operaánekesno, sz. 1889. 
szept. 29-én, Bndüpest&n. Atyja: Báder 
J . hivatalnok; anyja: Vfázsonyi Szidónia. 
(Vázsonyi Viküos nŐViéire.) A Zeneművé
szeti Eőiskola operai tanszakát 1910-ben 
végezte, ahol művészi oklevelet nyert, majd' 
1911. jan. havában a M. Kir. Operaház^ 
hoz szerződött, ahol első szerepe a »Pil-
langókisas3zony« volt. Külföldön Nürn
bergben vendégszerepelt, iraajd fellépett a 
Budai Színkörben, Szegeden, Szabadkán. 
Szerepköre alt (mezzo) és az Összes játék
és buffoszerepek, Főbb szerepei: Carmen 
(Carmen), Velila (Sámson és Delila), 
Boccaccio (Boccaccio), Ámnem (Aida), 
Gertrudis (Bánk bán), Erda (Rajna kin
cse, Siegfried), Magáalene (Nürnbergi 
mesterdaJnokok), Mgoletto (Bibliás em
ber), QtiicU^ (Palstaff), Marcellina (Pi-
garo bázassá.ga), Berta (Szevillai borbély). 

Omega (Rászedett kádi), Kate (MikádÓ), 
Margerita (A négy házsártos), Cipra (Ci
gánybáró), Miklós (Hoffmann meséi), Or-
lofszky (Denevér), Lnérráíla (Hamü-
piplŐke), Bühym (Farsangi lakodalom), 
etb. 

Bársony EIlíj, színésznő, sz. 1899-bten 
Nagyszombaton* Színipályára lépett 1925. 
márc. 1-én. 

Bársony I s tván , színésa, sz. 1882-ben, 
Budapesten. Érettségi után a színószaka-
démiára járt, ahol 1902. okt. 26-án vizs
gázott a »Három test6r« Bátky szerepé:-
ben. Ezután Janovics Jenő szerződtette 
és Hódmezíővásárhelyen lépett fel először 
a )>Nagyinamací ErnŐ szerepób'en. A Ki
rály Színbáa megnyitása évében annak 
tagja volt, azután a Royal Orfeum, hívta 
meg, majd 1918. február Imvában a Mo
dern Színpad szerződtette, azután a 
Medgyaszay Színház és Andrássy-uti Szín
ház tagja volt. 1927. okt. 27-02. az Uj 
Színház főrendezőjének hívták meg. Mint 
kiváló parasztszínész elsjŐrangú a zsáaeré-
ben, nejével, Dajbtűcáf Ilonával (1. o.) 
egyetemben. 1928. nov. havában Német
országban vendégszerepeltek, fHmen is ját-
szottali: és különösen magyar paraszt-jele
neteikkel arattak nagy sikert. 1929. febr. 
havában újra visszaértek aa Andnássy-
úti Színház kötelékébe^ 

Bársony Lajos ár., operaénekes, volt 
középisííolai tanár, sz. 1892. jan. 11-én, 
Budapesten,. Zeneakadémiát végzett, ahol 
1918. jún. 7-én vizsgázratt. 1920-ban a 
Vígszínház vendbe volt, majd ez év júl. 
havában a Városi Színház szerződtette, on
nan a M. Kir. Operahiázhoa hívták meg, 
később, mintán 1922. június havában 
szerződését nem újították meg, külföldi 
turnékra indult. Jár t Spanyolországban, 
Marokkóban, Afrikában, Portugáliában, 
Kanári szigeteken, stb. Neje: Pálffi/ Bo
riska, énekesnő. 

Bársony Lászlö, színész, sz. 1890-bein, 
Gyúrón (Fehérm.). Szín;Lpályára lépett 
1907-ben. 

Bársony Rózsi, színésznő, sz. 1897. 
jún. 23-án, Sarkadon. Színipályára lépett 
1923. február üavában. 
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Bársony Rózsi Bártfay Gyuláné 

Bársony Rózsi, színészaiő, sz. 1909. 
mire.}x&váhQ.n,Budapesten.^ Mint gyermek-
Bzínész kezdte, majd felvétette magát Rá
kosi Szidi szinésziskolájába, ahonnan 
1925-ben a Király SzínJíáz kórusáta ke
rült, de már három év múlva az »Éva 
grófn5«-hen nagyobb Bzerepet kapott. Ez
után a Király Színház és a főváros egyik 
legjobb és legreményteljesebb szubrettpri-
madonnájává ugrott elő. 

Bársonyos! (Szinovácz) Gyula, szom
bathelyi bön'ényszéki bíró, sz. 1835-bfen, 
meg'ho 56 éves korában, 1891. szept. 20-áii. 
1869-l3eii Pesten szerkesztette a aSzínhiáai 
Lapok«-at. Színműve: Egy szép asszony 
titka, szmű 5 felv. Bem. 1874-ben. A 
lúrály hedjvese, szmű. Bem. 1874:-bén. 

Ba r t a Lajos, író, hírlapíró, a »Világ« 
volt belső munkatársa, sz. 1871-ben. Iz
mos tehetségű újságíró. Pályáját vidéken 
kezdte; szerkesztett lapot, volt kiadó is, 
működött hosszabh ideigi Pécsett és Kas
sán és a szerkesztés nelijéz munldája köz
ben finom' novellákat is írt, amelyeket új 
hangjuknál és új tárgyuknál fogva szíve
sen közöltek a budapesti napilapok éa 
folyói rátok. 1919 óta Bécsben él. S zín-
művei: Parasztok, dráma 4 felvonásbian. 
Első élőadása 1911. ápr. 1. Magyar Szín
ház. Tavaszi mtómor, proletár tragédia 1 
felvonásban. ElsŐ előadása 1912. ápr. 0. 
Dr. Bárdos Arthur ü j Színpadijáéi. Sze
relem, színmű 4 felvonásb^ant. 1916; ápr. 
8. Vígszínház. Bécsben a Josephsstadter 
Théaterben 1916 máj. 22. »Die drei Práu-
leins« cím alatt mutatták b'e'i. Egy tes^, 
Mt lélek, színmű (fordítás) 4 felv. Irta: 
Lmdau Pál. Bem. 1915. szept- 18. Víg!-
színház. Zsuzsi, paraszt-vígj. 3 felvonás
ban. Első előadás; 1916. okt. 27. Nemzeti 
Színház, örvény, színmű 5 felvonásban. 
Első előadás: 1919,. jan. 24. Kemzeti 
Színház. A sötét 'fiáz, dráma, 1919. márc. 
Vígszínház. 

Bartolnccl Viktória, operaénekesnő, ez. 
1862. ápr. 20-án, CastelhFiorentino-ban, 
megh. 1915. márc. 4-én, Budapesten. Első 
Nemzeti Színházi feUépte 1880. ápr. 10-én 
»A kegyencí< •<>. 4 felv. dalmű Guztnan 
Ltomra szerepében volt. I t t tanult 
meg magyarul és azontúl magyarul éne

kelte szerepeit. 1880. aug. 16-án leszer
ződött a Nemzeti Színház operatársulatá
hoz, melynek 1886. ápr. 30-ig volt a tagja. 
1886. aug. 2o^n férjhez ment Eerrará-
ban Pártos Gyula építészhez és egyidőre 
visszavonult a színpadtól, de már 1900. 
szept. 1-től 1904. aug." 31-ig ismét tagja 
volt az Operának. Szerepei: Carmen, Ei-
des (Próféta) Simoné, (Jean de Nivelle), 
Margaréta (Faust és Mephistofeles), AJZUC-
cena (Troubadour), Atala (Címszerep), 
Gertrúd stb. 

Bar takovics Béla, egri érsek, sz. 1729. 
ápr. 10-én, Szalákiiszhan (Ny^itríim.), 
megh. 1873. máj. 3-án, Egerben. A Nem
zeti Színházra 2000 frtot hagyományozott. 

Barta los Sándor, színész, színpadra lé
pett: 1871. okt. 1. 

B a r t a y András , zeneszerző és zenei 
író, sz. 1798-ban, Széplakon, (Abauj^-
m.), megh. 1856. okt. 4-én, Mainzlxm. 
1843-tól' 1845-ig a Nemzeti Színház igaz
gatója volt és mint ilyen elévülhetetlenek 
az érdemei. Vezetése alatt fejlődött ki a 
népszínmű kultusza és ezzel egyszersmind 
Szigligeti írói tehetségie is mind erősebben 
izmosodott. Az 1848-ild események után 
elhagyta hazáját 6 többi éven á,t Párizs
ban tartózkodott, azután Hamburgba köl
tözött, hol zeneszerzéssel foglalkozott. I t t 
írta Á 'núagywók NáfolyVcoi c. operájiát. 
Egyéb műve: Mise Y. Ferajkiáná koro-
názásé'a, 1830; Eredeti népdalok zen&-
Icisérettet, 1834.; Áurélita, német dalmŰ, 
1836.; Csel, vígopera, előadták 1837-ben, 
a Nem'zeti Színházban. Eia: JSde, kirí, 
tan., zeneművész, sz. 1825. okt. 5-én, Pes
ten, megh. 1901. aug. 31-én, u. o. 

Bárt fa i Gyula, színész, sz. 1889. ápr. 
12-én, Oroéfiázáfi^ megh. 1917. ápr. 2-án, 
B&téscsabán. Színipályára lépett 1913. júl. 
havában. 

Bár t fay Gyuláné. (Lányneve: B . Kál-
lay Paula), színésznő, sz. 1889-ben, Ma
gyarkanizsán. A színművészeti akadémia 
elvégzése után, 1910-ben, vidékre szerződik, 
Patek Bélához, Győrbe, majd Eüredihez, 
Pécsre. 1917-ben hivja meg az Operaház 
BÚgónőnek, férje: Bártf ay karmester ha-
lébi után. Azóta ott működik. 
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Bártfal Irma Bártfai színészet 

Bártfai I rum (férjezett Szemző La-
josné), színésznő, sz. 1884. márc. G-án, 
Budapesten. Színipályára lépett 1900. szept, 
havában. 1927. máj. 1-én nyugdíjazták. 

Bárt fa i József, ügyvéd, BZ. 1812-ben, 
megli. 1864. szept. 19-én, Pesten. Kéti 
színdarabot í r t : Zaránd és Tógul, vagy az 
indulat és átok hatalma, dráma 4 felv. 
Pozsony, 1834.; Anepc^, dráma, 1837. jaji. 
11-én játszottáJc Szabadkán. 

Bárt fa i (Paczona) Antal , színész, sz. 
1852. márc. 23-án, Rácalmáson, (Pe-
hérm.). (Atyja Pacaonaházi Paczona Vil
mos, a szabadságharcban Csányi László 
fconnánybiztos legmeg'liittebb futárja volt, 
megh. 1889. szept. 3-.án, Budapesten). 16 
éves karában, 1868. aug. l~én a budai 
!Molnár György színházához szerződik, 
majd vidékre megy és több lapban ver^ 
selgetett. 1880-ban igazgatást kezd', 1883. 
dec. 12-én 40 szavazattal megválasztjiák a 
Szmészegyesület titkárává. 1891-hen SSÍTIS-
szeíi gpakorlóíslcolát nyitott a fővárosban. 
i íunkái ezek: A halwnyi kondás, népsz., 
A falu rossz családja 25 év midva, szmű, 
(1877. jan. elején. Szegeden). A gyújto
gató. Csecse Faimii, Serűd f\h, népszínmű
vek. (Ez' utóbbi 1897. máj. 21-én a Kis-
falv.dy-szinházban került színre.) Angyah 
csináló, szmű, Orosz—tÖrök 'JiÚbvrú, Tün-
déröv, láti^ányosságok. Szakmunkája: £íe~ 
formjavaslaf a magyar liiééM színészet í\én~ 
áezéséHez. Budapest, 1886. Színészek Nap
tára. 1886. Kacagó TUlia. 1888. Ir t színé-
Bzeti szakcikkeket, melyek a sSzínészek 
Lapjá<í-han és a aSzínészeti Közlöny«-hen 
jelentek meg. ElsŐ neje: Köröm Emília, 
színésznő. Színipályára lépett 1858-ban. 
Második neje: Hully Janka, színésznő, 
sz. 1855-ben, Kolozsvárott. Színipályária 
lépett 1874-ben, Szuper Károlynál. 

Bár t fa i színészet. E régi, virágzió vá
rosban évszázadok óta van színészet. Bárt
fán (a városban) ^gj XV. saázadheli 
wUrunk feltámadáfiáK-ról saóló népdráma 
színlapja maraidt fenn a rendező magán
följegyzéseivel, amely 54 szerepet és azok 
előadóit, kik a város színe-java férfiai-
ból kerültek kü, név szerint sorol M 
Mager Péter városbírón kezdve, kinek fe
lesége a város legnagyobb jótevői közé 

tartozik. Köztük van még Konstil (Kuns-
tel, Kunstler de Kunstel (bártfai bírtok) 
András, ki 1443—44-ben az ptvenek ta
nácsának tagja, később centumvir. Aa elő
adás 1450 körül történhetett. A mű szö
vege 14 jelenetre oszlik, melyek végeze
téül a hii-nök (preom'sor) pár szóval bú
csúztatja el a közönséget. Bártfán kéeŐbb 
is szerepel vallási dráma. A számadó 
könyvek sok tétele említ színészekre és 
színi kellékekre vonatkozó kiadásokat. Évi 
1—5 frtot. 1497 húsvétján a feltámadás
ról szóló darabot adják elŐ; 1498-ban a 
karácsonyi játék előadóinak fél frt borra
való jár k i ; 1512-ben a húsvéti passzió
játék szerepel, valamint 1516-ban, mikor 
is a színpad felállítása 1.45 frtbá kerül. 
Ezóta nem szerepel többé a népi dr'áma. 
Talán a profanalástól tartott a papság, 
avagy a reformáció miatt támadt a la
kosságban némi izgalom. Tény, hogy a 
protestáns vallás és iskola magának fog
lalja le a színpadot is. Stöckel Lénárd 
mikor iskolájának a fénykora tai't, 1552— 
56 között, de utóbb is gyakran adat elő 
iskolai drámiákat, amtelyek bibKai, vagy 
allegorikus mese keretében mutatnak' te 
valláserkölcsi igazságokat. A bártfai is
kola darab'jai: Terentius Eunnchus-a, Kain 
és Ábel (1553) József története ( 1 5 5 5 -
1558), A magát megtartóztatni nem' tudÓ 
fiú, Az özvegy. Az igazságtalan bíró 
(1560.), Dániel (1561.), Judit (1566.), 
A két házasságról (1588.) (drámák, néha 
tragédiák és históriai színművek). Ko
média 1570—1575, 1579-82 , 1586— 
S7-ben szíerepel. Az eljőadás ideje a far
sang, helye a tanácstereml. Az elloadlók 
fizetése 1 és fél frt egy szereplésért a 
tanulóknak, vagy tanítónak', 1553-l^n két 
előadásért 3 frt, 1556-bán 1 frt. 1559-
ben úji darab ellőadásáért 2 frt. A díj a 
bíró leájiyának esküvőjekor, 1574-ben, te
temesen nagyobb. A b-i színészetről ké
sőbbi években nem igen tudunk, bár a 
kriónikaírók régóta emlegetnek állandó szín
házat. A XVIII-ik század vége felé né
met előadások folynak btenne, 1801-ben pe
dig Höcht fürdjőbérlő bérb'eadja a szín
házat egy német társulatnak. Gróf Des-
sewffy József 1818-iki »B.ártfai levelek« 
c. írásában szintén megemlékezik a b-i 
színészetről. 1829-ben Ballá Károly szín
igazgató Játszott magyarul. 1897-ben épült 
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Bártfay Eóza Bartha János 

az új vigadó és színKaz, melynek dísz-
letoi a Nemzeti Színház és Opera díszlet-
tárából adomány útján jutottalv a város
nak. Az épület célszerű berendezésénél 
fogva ritkítja párját a hasonló nagyságú 
városokban. 1000 ember béfogadláBara al
kalmas s úgy van berendezve, Kog '̂ benne 
bármely műfaj előadható. A színház meg
építése körül Arányi Dezső szerzett érde
meket. 

Bártfay Eóza, novella-írónő, sz. 1853-
haa, Miskolcon. Színműve: Az iitolsó sze
rep, szmű 2 felv. Bem. 1895. jan. 9-én, 
Esztergomban, Aranyossy Gyula társula
tánál. 

Bartha Elek, színész, színipályára le
pett 1838. nov. 16-án. Mint énekes-ko
mikus 25 évig működött Kólozsvéott.l^e^e 
sz. 1816-ban, megh. 1891. nov. havá
ban, Kolozsvárott. 1837-b6n a Nemzeti 
Színház tagja volt és fiatalabb korában a 
kedveltebb színésznők közé tartozott. 

Bartha Etel, táncosnő, sz. 1907. jan. 
29-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1926-ban. 

B a r t h a Gyula, színész, sz. 1896. máj, 
26-áii, Újpesten. Színipályára lépett 1889. 
ápr. 17-én. 

Bartha Gyula, színész, sz. 1896. máj. 
27-én, Szászsebesen. SzínipáJyÁra lépett 
1921. nov. 4-én. 

Ba r tha Is tván, színész (cs. n. Jakus), 
sz. 1869. jan. 14-én, Pomázon (Pestm.). 
Atyja: Jakus János, rézöntjő, anyja: T o 
kody Eszter. Reáliskolát látogatott, majd 
21 éves korában kiórista lett a Népszín
házban. Igazgatói: Aradi Gerő, Krecsányi 
IgDjác, Komjáthy JánM, akinél helyettes 
igazgató is volt. 1913-ban a Király Szín
ház tagja, majd 1915-ig a Népopera fő
titkára, 1917|. szeptember havától Patek 
Béla pápai színházának h. igazgatója. 
Számos vidéld lapban jelent meg elbeszé
lése, dramaturgiai tárcája, cdkkle. Fobbí sze
repei: Lear Érály, I I I . Richárd király, 
Shylook, Meneuius Agrippa, Július Caesar, 
Cassius, Lucifer, Mefisztó, Brankovics 
György, Petur bán, Zs îga cigiány, Feledi 
Gáspár, Gonosz Pista, Sziivay professzor. 

Lord Dorincourt, Burleigh lord, Balta 
János, öreg Aurifaber, Frépeau (Ostrom), 
Dobó István, stb. Neje: FáMán Linka, 
énekesnő, sz. 1874-ben, Cséfán (Bókésm.). 
Színipályára lépett 1895. ápr. havá,ban, 
Komjáthy Jánosnál. 1925. ápr. 1-én nyu
galomba vonult. 

Ba r tha János, a Nemzeti Színház elsŐ 
korszakának egyik legkiválóbb színésze, S2Í. 
1798-ban, Egerben, megh. 1852. aug. 
2l-én, Pesten. Gazdagon megáldotta őt 
a természet: hatalmas alak, büszke hom
lok, mély hang (melyet a harang szavár-
hoz hasonlítottak), erőteljes, tiszta, ováiia 
magyar arc, barna haj, fekete, beszédes 
szemek és arcán, egész alakján méltósá
gos, büszke szellem. Komoly testhordozá-
sávál a hősök alakítására valóban hívatott 
művész volt. Atyja — b'ár nem volt ci
gány — jól hegedült és beállott prímásnak 
egy muzsikus-bandába. j \^n t ilyen, gyak
ran játszott a színtársulat zenekarában s 
a kis Bartha is elkísérte esténként az ap
ját; a hegedűt ó' cipelte és így szívesen 
megtűrték a terlein Valamely zugában. Mély 
áhítattal hallgatta i t t a színészek szavát, 
lelkében csodás világ ébredezett a 'hallot
tak és látottak nyomán és csakhamar őt is 
magával ragadja valamj. homályos sejte
lem és tengernyi küzdelem árán színésznek 
csap fel. Atyja iskoláztatta még egy da
rabig, de az első éveken túl nem birta 
költséggel, tehát mesterségre adta. így ta
nulja meg a szahfeágtot. De a színészkedés 
vágya tovább is ott ég lelkében és csak 
a kedvező alkalmat várja, hogy ő is a 
színpad szolgálatába lepjen. Hogy oélját 
hamarabb érje el, Egerben beáll színházi 
szabónak. Később Békésgyulára kerül, ahol 
1820. márc. 18-án Abday Sándor szín
igazgató fellépteti őt »Kemóny Simon«-
ban. Az Öreg Kemény szerepét kapta elő
ször és azt oly jól játszotta, hogy még; 
tapsot is kapott érte. Miután a városbün 
mindenki tudta, hogy szabólegény volt elő-
ziőleg, igazgatója Magyarnak keresztelte el 
a színlapon és ezen a néven szerepel hosszú 
ideig. (Családi neve: Fimüandi Jiános.) 
Játszott azután Nagyváradon, ahol 40 fo
rint fisumot kapott. 1824-bén Pozsony
ban játszik az országgyűlés ideje alatt, 
Horváth József és Komíóssy Ferenc igaz
gatók társulatánál, azután Székföfehénvá-
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rótt, ahol már 100 forint fizetést kapott. 
Innen Pécsre került, mfindíg emelkedve 
művészetében. (Lásd: »Színészeti Közlöny«, 
1881. 11. számiában: )>A vidéki színészet 
multjábólíí című cikkét. Ezael ellentétben 
Déiyné naplójában az 1828- évet említi 
Bartha első kísérletéül. Viszont Könyves 
Mate »Játéks2Íni KJoszorú«-jában olvassuk!) 
hogy 1825-ben Abdaynál működött. Való
színű tehát, hogy 1820-ban kezdte pályá
ját.) 1828-ból 1831-^g Pesten működött a 
Beleznay-kertben. Ballá Károly igazgató
nál, azután Kassára megy s nemsokára, 
szorgalmával és kiváló természeti adomá
nyaival elsőrendű színésszé küzdi föl ma
gát. lS33-ban mint egyik vezetőtag a 
kassai társaság töredékével a budai szín
házhoz jut, ahol mint igazgatótárs is sze
repelt havi 120 frt fizetéssel. Ekkor mkr 
az új iskola fejlődő tehetségei közé szá
mították. TJgyanüy fizetés mellett műkö
dik 1834-ben, 35. és 36-ban. 1887. aug. 
22-én a megnyiLó »Pesfci Magyar Szín-
ház«-niál találjuk, hol az »Árpád ébredéE^é«-
ben az öreg és a »Belizár«-baii Léé ez
redes szerepét játszotta. Ez ;időben Vörös
marty így ír Bartháról; J)A természet tra-
gikaá színésznek alkotta, noha a vígjáték
ban is sok jó szerepe van. A szenvedés, 
fájdalom alig találhatott szíívbSl szaka-
dóbb, megrázóbb hangokat s e tehétség'ét 
Idüosnek kjellene tartani, s férfias hangot 
művelni s változatossá tenn,i.« Bajza Jió-
zsef, a szigorú kriitikus, ezt a bírálatot; 
írta Lear királyáról (mely tudvalevőleg] 
legjobb szerepei közül val'ó volt) 1841'. 
febr. ISrán: »Neki erős hangja van ah
hoz, hogy a szerep d'ühöng'ő helyeit a 
színpadról lemenydöríjgje, sok természettíŐl 
nyert tehetsége éraelem- kifejezésére, iő leg^ 
inkább fogüá megadhatni aa aggság bé
lyegeit is e szerepnek, szóval ő mint szín
padunk legtragikrasabb alakja, legánkább 
volna Learre kép02íh6tp, de benne nincs stú
dium' és szorgalom, vagy ítéleti hiiány miatt 
nem tud a szerep mélyébe hatni.« Álta
lánosságban \L^ ír róla a kiritiká, hogy 
eredeti tehetség volt, de keUŐ tanulás, kép
zettség, műveltség nélkül. Ha sikert tu
dott elemi, ez inkábh a helyes ösztön ér
deme és nem a színész öntudatossága mel
lett szól. Emiatt nem is emelkedhetett 
magasabb nívóra. Mindamellett például 
Egressy Grábor a humorát shákéspearainek 

mondja. Toldija, híres palócos Lábszij-a 
(Lumpáciusban), az obsitosa (Szekrény 
rejtebnei) kiváló volt. Egyéniségéről így 
ír bírálatot Vahot Imre: »Nagy tehetségű 
színész, magasabb művészi képzettség és 
szorgalom híjával. Az ő szabálytalan ter
mészeti etön és nem mélyebb tanulmá
nyon épült játékának alap jelleme: hatályos 
férfiasság, keleties lassú, nehézkes komoly
ság 8 innét az, hogy a színpadunkon 
gyéren előforduló eredeti magyar alakok 
ábrázolása igen jól áll neki; innét az, 
hogy az Ő valódi szakmája: komoly, hősi 
s különösen fenntragikai.« (Eegélő Pesti 
Divatlap, 1842., 317. oldal.) Lassanként 
ivásnak adta magát, emiatt szélütés érte. 
Halálos ágyán is megmaradt a hümorla. 
Azt kérdezte Övéitől, hogy: »vaii-e a más
világon kulacs ? . . .« Ugyanazon a napon 
temették el, melyen 16 évvel előbb (aug. 
22-6n) a jSTemzeti Színházat meg-nyitották:. 
Eőbb szerepei ezek voltak: Lear, Tiborc^ 
Baczur Gazsi, Toldi (Rózsában), Zriiiyi, 
Hamlet, Moór Károly, Machetli, BSŰC 
hón, Percival (Griseldis-ben), Konrád 
(Kronsteini [harc'játek-ban)^ K&zhuszw-
(Műveltség és természet-ben), Lábszíj 
(Lumpácáusban), BivaU/fi (Pajzán ifjúban), 
öreg hurhus huszár (Leonorá-ban), stb. 
Arcképér. 1858. szeptemberben Latkóczy 
fest^'művész a Nemzeti Múzeum részére 
megfestette. (Szépirodalmi Közlöny, 1858. 
2422. lap.) í'elesége: Meszlény^i Anna, 
drámai hősnő volt, méltó elődje Lendvay-
nónak és Laborfalvi BózánaJí. Sa. 1813. 
deo. 31-ón, Erdélyben. Atyja hivatalnok 
volt Kassán. 1830-ban Bartha felesége 
lett, miután atyja smeggySzŐdÖtt, hogy 
Bartha nemes embere. Kikötötte azonban, 
hogy a leányának nem szab'ad sziínpadra 
lépnie. Amint az Öreg meghalt, mégis fel
lépett, 1833-ban Kassán, előbb a karban 
volt és játszott k^s szerepekét is. Ugyanez 
évben ő is ott van a budai színésztársa
ságnál. A nyelvet nem beszélte még kellŐ 
szabatossággal, ezért inkább tánoprodúk!-
ciókban léptették föl. A »Houd6rű« meg
dicséri »a mindenkor csinos öltözetű« szí
nésznőt. Itteni fizetése havi 40 frtra rú
gott, mely megmaradt a követk'ezjő évbfen 
is. A Nemzeti Színház ibokretaünnepén, 
1836. aug. 6-án Ő köszöntötte a megjelen
teket és ezeket a szavakat intézte a közön
séghez: ))Tűzzük hát ki e nagiy napon, a 

- 135 — 



Bai'tha László Bartók Béla 

nemzet apostolainak zászlaját e szent épü
letre, hadd lengjen a reménység, a lionfi-
vértol csergedező szeretet jelképe főváro
sunk fölött !c< 1837-ben, a ISÍemzeti Szín
ház megnyitó előadásán az »Árpád ébre-
désé«-ben egy Mlgyet játszott és »BeH-
zár«-ban Zsófiát. Később, mint dnámai 
hősnő ismertté tette nevét. Seribe »Egy 
pohár víz« királynőjében jeles művésznőnek: 
bizonyult. 1854. elején megvált a Nemzeti 
Színháztól, de ugyanez év aug. 23-án a 
»Lowodi árváíí-bau Harleigh Judith szere
pében újra fellépett. 1860-ban nyuga
lomba vonult, 529 frt. 20 kr. évdíjjal. — 
(Gyermekük borbély .volt Budán, a Fő 
uceában.) 

B a r t h a László, a színészet lelkes ba
rátja, 1883-ban tanácsosa volt az Orsz. 
Színészegyesületnek, 1887. szept. 20-án le
mondott tisztségéről. 

B a r t h a Mikltís, orsz. képviselő, író, 
sa. 1848. nov. 14-én, Rugonfalván (Ud-
varhelym.), megh. 1905. okt. 19-éu, Bu
dapesten. Irodalmi működéit a kolozsvári 
»Magyar Polgár«-ban kezdte meg, hova 
Bziníbiráiatokat írt. (Síremiékét 1907. okt. 
22-én avatták föl.) Színművei: Melanie, 
színmű 4 felv. 1888. máro. 22. Kolozsvár. 
A feleség, színmű 4 felv., 1902., márc. 
22. Vígszínház. 

Bart l ia Mözes, úttörő színész. Kolozs
várott működött 1820—1834-ig. 

Bar thos Andor, dr., színműíró, sz. 
1865-ben, Sátoraijaujfiehje}\.. Kereskedtelmi 
államtitkiár, majd országos képviselő. Szín
művei: Kérés napján, vj. 2 felv. 1893. 
Budai Színkör. A JdépviselÓjelöU, éme-
kés biüh|. 3 felv. iBeml. 11900. szept. 7-ón, 
VárosUgeti Színkör. (Tsz.: Erdélyi La
jos és Hódy Lajos). (Miskolcon 1901. jan. 
9.). A küemetMk, vj. 3 felv. Beim'. 1902. 
nov. 10-én, Aradon. (Zilahy Gyula tár
sulatánál). Tsz.: Hódy Lajos. 

BartkÖ Elza, színésznő, sz. 1897. okt. 
21-ón, B'üáapesten. Síínjpályara lépett 
1917-ben. 

B a r t k ó Etel , színésznő, sz. 1892. jún. 
14-ón, Budapesten. A felső-leányiskola el
végzése után beiratkozott a színművészeti 

akadémiára, onnan a színészegyesületi is
kolába. 1910-ben színésznő lett Nagyvá
radon. Első fellépése a )>Tilos a csók« c. 
Vincze-operett Henriette énekesnő szerepé
ben volt. Váradról Pécsre került, hol a 
»CigányszerelemK Ilonájában volt sikere. 
Innen 'Buda-Temesvárra került. 1912-ben 
a Népopera primadonnája volt. 1915. ele
jén férjhez ment Mészáros Zoltán mező
túri földbirtokoshoz, íikitől elvált. 1919-ben 
visszatért a színpadra és Újpesten és az 
Eskü-téri színházban játszott, azután 
Nagy\-áradon volt Qgj évig primadonna, 
Parlagi Lajos igazgató társulatánál. In
nen Temesvárra szerződött, majd Kolozs
várt, Aradon, Eóna Dezső igazgatónál mű
ködött. Ezután Faragó Ödön igazgatóhoz 
ment és fellépett Léván, Érsekújvárt, Ko
máromban stb. Ekkor végleg visszavonult a 
színpadtól. Később férjhez ment és Te-
mesvárott telepedett meg. 

Bar tók Béla, világhírű magyar zene
költő, a modern muzsika egyik légfőbb ve
zető és úttörő egyénisége, sz. 1881. már-
(áuB 25-én, Nagyssentne^clóson.. Elpb'b 
Eritel Lászlónál tanult Pozsonyban, inajd! 
1889. és 1903. között a Zeneakadémián 
Thomán István zonigora- és Koessler János 
zeneszerzési tanítványa. 1907-b'en a Zene
akadémia zongora:^tanszak egyik tanárává 

.nevezték ki. Nevezetesebb művei: Sohérzo 
nagy zenekarra (1902.), Kossuth' (1903.) 4 
dal és 4 zougoradarab (1904.), Zongora-
ötös 1904.), Magyar népdalfeldolgozások 
(Kodály Zoltánnal együtt) (1906), I. el^ő 
vonósnégyes (1905.), Zongoradarabok gyer
mekeknek (1908—10.), Deuz Ima.g6s 'ze-
nekarra (1910.), Deus Portraits zenekarra, 
Bagatelek zongorára, ö Ady-dal, »Kióklsza-
fcájlú herceg vára« (opera), »A fábiól fa
ragott királyfi« (táncjáték), »A csodálatos 
mandarin« (pantomán) Zongoraverseny II., 
I I I . és IV. vonósnégyes. (A harmada vo
nósnégyessel 6000 dolláros elsp díjat nyert 
Amerikában.) »Ealun« című dalciklus, He
gedű-zongora, szonáta, »Ííomán táncok« stb. 
Bartók Béla zsenialitása folyton új' leh'e-
fíŐségeket keres a zenei gondolatok kifejezé
sére. Senki nála nagyobb hatással nem volt 
az új zenei igeneráicáóra. Bajta keresztül 
az egész magyar zenei életet állandóan igen 
nagy megtiszteltetések érik. Évenként 
több zenei körútra hívják meg*, hogy sa-
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játmaga interpretálja nnűveit. Európának 
csaknem mdnden orezágában ünnepelték és 
1927-beii Amerikában is volt. Berlinben, 
Párizsban, Londonbán »Bartók-hetet« tar
tottak műveinek reprezentatív előadásával. 
Bartók j^Lának c^jcnem minden művét 
jellemzi az erps njépi kapcsolat, az in
venció kifogyhatatlansága, a ritmus gaz-' 
dagsága. B. B. nagyszerű zongoravirtuóz 
ifi. Páratlan Beethoven-interpretáló. Szí
vesen játszik saját művei mellett Scarlatti, 
Kodály, Debussy-kompoziciókat is. B. B. 
zeneszerzői alkotásaival csaknem egyenrangú* 
tudományos működése is. Kodály Zoltán
nal együtt a zenei folklórekutatás legfőbb 
úttörője. Román gyűjtési anyagát és en
nek tudományos feldolgozását a román ál
lam adta ki. A magyar gyűjtést a magyar 
Tud. Akadémia készül kiadni. Bartók 
Béla kétszer n,osült és két gyermek' atyja. 
Minden nyelven megjelent különbÖz|Ő oik-
kek és tanulmányok: méltatják Bartók Béla 
korszakalkotó jelentőségét. 

Péterfi Istmn dr. 
Bartók Edit, színésznő, sz. 1884. febr. 

1-én, Btídapesten. Színipályára lépett 
1906-ban. 

Bartök Endre, színész, sz. 1858-ban, 
Egerben, megb. 1927. jún. 28-án, í^agy-
váradon. 1883-ban lépett színpadra, 
Völgyi G-yörgy társulatánál. 23 évet töl
tött a színpad szolgálatában. 1913. okt. 
1-én nyugalomba vonult. Neje: 1865-b'en 
született, 30 éves korában lett szín&znő. 
A pályán 16 évig működött és 1913. okt. 
1-én nyugalomba vonult. 

Bartők Jözsef. úttörő színész, Ko
lozsvárott működött 1836-bfln; azutiáln 
1845. márc. havától 1846-ig Havi Mi
hállyal ő is részt viett a bukaresti és olasza 
orsaági Mrándtiláson:. Neje: Darvas EtelJca, 
akivel 1841. jan. bávában kötött liázas-
ságot, Szegeden. 

Bartók Juci, színészínő, sz. 1903. okt. 
6. Budapeéteíi. Színipályára lépett 1924. 
ezlept. bávában. 

Bartók Lajos (málnási), költő, sz. 
1851. ímáj. 24. EMpűÖn (Szatmár m.), 
megh. 1902. d^ . 31 . Bnákpestm. Ki
váló MMŐ volt, különösen lírai költemé

nyeivel szerzett hírnevet. Országgyűlési 
képviselő is volt, Kecskemét küldte több 
ízben a képviselőházba füg^getlenségi pro
grammal. Szerkesztette és kiadta â^ Bo-
I&}2S Istók c. egykor nagyon népszerű elő
lapot. Mint drámaíró, a 70-es, 80-as évek-
l^n divatozott romantikus formákat mű
velte és nagy sikerei voltak a Nemzeti 
Színházban, ahol műveit előadták:. Még 
nagyobb benyomást tett a közönségre tör
téneti drámáival. Szművei: A legszebb, 
vj. 3 felv., bem. 1879. d'ec. 21. a Nem
zeti Színház. Eendíj Margit, tört. dtáma 
5 felv. (Aíkadémiai pályadíjat nyert), bem. 
1887. Nemzeti Színház. Turm Ántm, 
trag. .(Akadémiai pályadíjat nyert), elő
adta a Nemzeti Színház 1887. dec. A 
méhek, verses vígj. 3 felv., bém. 1889. 
Nemzeti Színház. líáluslm Benedek, boh. 
3 felv., bem. 1889. Népszínház. Erzsé-
bet üöiráhpié, tört. dtáma 4 felv. • 1893. 
Az örvémy, vj. 3 felv. 1895. jan. 11. Mo
hács ^tán, tört. d'ráma. 1898. János ki
rak/, 1902, Mind a négy darabot a Nem
zeti Színház ad'te. elő. 

Bartóky Jtízsef di-., író, sz. 1865. Bé-
késcsaUm. Előbb Békés vármegye fŐjegy-
í̂ ője volt, majd a földművelésügyi minisz^ 
tóriumban államtitkár 6 e minőség'óben 
igen jelentős munkát végzett a földműve
lési kultúra fejlesztése terén. 1918. nyuga
lomba vonult s ekkor kezdeitt nagyobb 
hévvel irodalommal foglalkozni. Leginkább 
novellákat írt a falusi nép és a hivatal
nok-osztály életéből. A Kisfaludy- és a 
Petőfi-Társaság tagja volt, valóságos belső 
titkos tanácsos. — Szműve; Zsuzsi, vj. 
1 felv. 1926. ápr. 30. Nemzeti Színház. 

Bartóky Matild, operaénefcesnő. A M. 
Kii'. Operaháznak 1896. márc. 1-tŐl aug. 
31-ig és 1899. márc. l-tŐl máj. 31-ig 
volt tagja. Első fellépése: 1896. márc. 
11. a Várszínházban, a »Parasztbecsület« 
Sontuzza szerepében volfc. 

Bartos Bartuneki Józseí, színész, ez. 
1894. márc. 29., BrékariTyan. Színipályára 
lépett 1919. ápr. — Neje: YáraM Elza, 
színésznő, sz. 1898. dbc. 7. Bndapest&n. 
Színipályára lépett 1933. máj. havában, 

Bartos Ernő, az Országos Színészegye
sület ezerződtetési osztályának vezetője, sz. 
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1887. Biharhmi, hol atyja postamester volt. 
Színipáljára lépett^ 19ÜÖ. márc. 15. Sait-
lai Kornél io^zgatónál, aldnél éaekes bon-
Hvant volt. Sokáig" szerepelt vidéki szín
házaknál, el,Őb'b mint színész, később mint 
művészi vezető. Az Alapi Náiidor-féle »0r~ 
szá-o-os Kamara Színház« meg-alapításában 
aktív részt vett és azt három évig vezette. 
1925-ben az Országos Színészegyesület' 
szerződtetési í>sztályáuak ©lére került, mely
nek jelenleg is a vezetője. — Neje; Vénet 
Eugénia, színésznő, sz. 1887. okt. 3. Beau-
pont-ban .(Franciaország). Színipályára lé
pett 1907. 

Bar tos Gyula, színész, a Nem'zeti 
Színház tagja, sz. 1872. ápr. 7-én, Szege
den. Atyja: B. Vilmios, tisztviselő, megK. 
1915. aug. 15-én, Szegeden. 14 éves ko
riában megszökött hazulról és színészekkel 
faluzott. Előbb Pesti Ihász Lajos szín~i 
igazgatónál működött, majd Szabádliegyi 
Aladiárlioz szerződött, de ez az igazgatója 
elveszti koncesszióját, mire visszakerül az 
iskolába és leteszi az éretteégáli Ezufánj 
beiratkozik a színművészeti akadémiára, 
ahol Bercsényi Béla, Császár Imre és Já
szai Mari voltak tanárai. Először Kövesi 
Alberthez szerződött, Sátoraljaújhelyre. 
Működött imég Nyitr'án és Vácon is, onnan 
Megyeri Dezső Kolozsvárra, később Kre-
cgányi Ignác Szegedre -vitte. Majd újra Ko
lozsvárra kerül, iTTnen ismét Szegedre, végül 
Temesviár és Buda színpadjain működik. 
1906. jún. 7-én mint vendég fellép a Nem-
feeti Színházban a »Eolt, amely tisztít« 
0. dráma Don Justo szerepében és ez évbten 
szerződtetik. Mint- szerződött tag, 1907. 
nuáj. 13-án lépett föl először. Főbb sze
repei : Kereskedő (Path'elin mester), Vén 
betyár (Bakony), Hamlet atyjának szel
leme, Bannai Gerő (Bánig és mód), Castel 
Jaloux (Cyrano), Galagonya (Sok hűhó. 
semmiért), Bókai Péter (Te csak pipálj, 
Ladányi), Lear király, Könyök (Szeget 
szeggel), Malonö ,(Tanner Joh'n házassága,), 
Gyengő (Vén gazember), Biró (Falusi ve
rebek), János (Egy magyar nábob), Szoby 
Mihály (Mohács), Shylock (Velencei kal-
jniár), Pasquinot (Regényesek), Kurjancs 
(Vihar), Szuzinov (Szibéria), Baptista 
(Makrancos hölgy), Geszti (Biáthöry Zsig
mond) stb. Bartos kitűnő mcgfiigyelő, aki 
az élet valóságának jellemező momentumai

ból rakja Össze alakításait, anélkül azon
ban, hogy ez a karakterek egységének rová
sára menne. Eendkiviil pontos és lelkiisme
retes színész, alakjai sohasem mutatnak fel 
hézagot, sem az elképzelésben, sem a meg-
csinálásb'On. 

Bar tos Hermin, kardalosnő, 23 évig 
működött az Opera együttesében. Megh. 
1916. febr. haVában, Btdapesten. Elte
mették a farkasréti temetőben. 

Bar tos László, kard'alos, sz. 1898. Bu
dapesten.. 

Bartos Olga, színésznő, sz. 1897. nov. 
35. Budapesten. Színipályára lépett 1915. 
okt. 

Bary Alfréd dr., drezdai h'őstenor, ná
lunk mint vendég fellépett a Népoperá
ban, 1912. máj. 21. a )>Tristan és lzolda«-
ban. 

Baseli Vilmos dr., német operaénekes, 
nálunk az Operaházban 1887. okt. 11. 
fellépett a »Itigoletto« címszerepében. 

Basilides Mária (murányaljai), opera
énekesnő, sz. 1888. nov. 11-én, Jotsván 
(Gömörm.). Atyja B. Gusztáv, polgármester 
volt. Anyja kékkői Szomor Mária. 1911-
ben végezte a budapesti Zeneművészeti 
Főiskolát, ahol művészi oklevelet nyex-t. 
Még ugyanebben az évben az akkor ala
kuló Népoperához hívták, ahol már első 
fellépésekor feltűnt bársonyos, meleg 
hangja és tehetsége. 1915-b'en a M. lürj. 
Operaházhoz szerződött és annak azóta 
első alt-énekesnője. F|őbb szerepei: Orfeusz, 
Mignon, Carmen, Delila, Azucena, stbj.,, 
továbbá klasszikus operiák és a "Wagner-
dalművek alt-szerepei. Színházi működér 
sén kí\rül a h'angversenyéneklés minden te-
iTületén igen nagy tekintélye van. Azv 
1918. óta Budapesten előadott csakheml 
összes nagyobb oratórium-előadások alt-szó
lamát B. énekelte és a nevezetesebb 
modem szerzjőink, így Bartók Béla és 
Kodály Zoltán elsjősorban B.-re bízaáik 
dalaik elsŐ bemutatóit. A Filharmóniai 
Társaságnak, az Ének- és Zenekaregye
sületnek és a Palestrina Kórusnak állandó 
énekesnője. 1923. óta, amióta külföldi ven
déigszer eplésekre hívjiák, világhírű nevet 
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Bassadona Bataille Henri Félix 

szerzett. Európa zened fővárosainak ope-
r.áil)an, koncerttermeiben igen sűrűn sze
repel : Berlinben, Londonban, Bécsben, 
Drezdában, Kopenhágában, Prágában, 
Münchenben, Kölnben, Antwerpenben, Os
lóban, stb. Strauss Bichard, Walter Brúnó, 
Kleiber, Busob, Knappertsbusch, Schalt, 
Ochs Siegiried, Abendroth, stb. vezény
lete alatt énekelt gyakran, i í in t operai 
énekesnó'nek, de mint dal- és oratoriuméne-
kesnőnek is rendkívüli sikere van bel- és 
külföldön. 1913-baii ment férjhez Ptí-
terfi István ügyvédhez. Előadóművészeté-
uek alapja gyönyörű zengésű orgánuma, 
melyet ideális muzikalitás, tökéletes ének
tudás vezet. Interpretálásában, legyen az 
Bach-, Handel-, Schubert-, Mahler-, Hin-̂  
demith- vagy Bartók-mű, találkozik az ih
letett előadóművész intenciója a tudatosi 
egyéniség magas intellektusával. Basilides 
M,ájia művészi pályájáéi teljes az ÖSSZH 
hang talentuma és eredményei között. De 
az ő karrierjében meg^'an az is, ami leg
ritkább hazai művészi életünkben, hogy 
egyformán szíeretik, megbecsülik s elisme
rik itthon és külföldön. Amennyire példa
adó munkálkodása, annyira buzditó min
den komoly törekvése, a meg nem allcuvó 
és valóban tehetséges művésznek páratlan 
népszerűsége. (Lányi Viktor) 

Bassadona, olasz operaénekes, nálunk 
a pesti német színházban 1844;. szept. h'aviá-
ban lépett fel mint vendég, majd 1847-
ápr. 22-én ismét énekelt nálunk a Nem
zeti Színházhctn. I t t az »Eskü vagy Sy-
racusa zsamoka<i c. operában mutatkozott 
be, mint Viscardo. Partnere Qiieromi BÍ-
anca volÜ. Ekkor ezt a kritikát kapta: 
»Hogy a magyar nyelvet oUy jelesen han-
goztafcá, teljes dicséretet érdemel, némely 
magyar énekes mintául vehetné, kinek egész 
évben alig értjük meg öt szavát.« — írja 
a Honderű, (1847. 17. szám, 340. old.). 

Bassermann Albert , német színész), sz. 
1867. szept. 7. Masmiheirrtíban.., Ugyanott 
volt szerződtetve először, utána Heidel-
herg, Nauheim, Lünehurg és Bern'iszín-
pad'jain működött. 1891-ben a mmnm-. 
géni szinhásí tagja, azutáji' a Berliner Thea-
ter epizodüsfcája. Legnagyohh Síűcerét a IV. 
Henrik Hrály-han aratta. Főbto szerepei: 
Mefisztó, Nárcisz, Perin, NépgyüWio, 

Hjehnar EMal (Vadkacsa), Helmer (Nóra), 
Bősz (Remény) stb. 1899. óta a Deut-
sches Theater tagja. Nálunk is vendég
szerepelt a Vígszínházban, 1917. aug. 8., 
1923. dec. 25. és 1934. jan. 3. pedig 
a Konaissance Színházban. 

Basszista (olasz: bassi, francia: basse-
contre), a legmélyebb hangú férfi-
énekes, akinek hangterjedelme E—f̂ . — 
Bendsaerint magas és mély basszust szo
kás megkülönböztetni. A basszus h a n ^ 
színe különböző; van nemesebb, teltebb, 
Kraibb vagy drámaibb jellegű basszus. A 
hajlékonyabb, de kevésbé értékes hang
anyagot buffo-basszusnak nevezik. 

Basszus ,(oI. bassi, fr. basse-contre) a 
legmélyebb hang, mely úgy az énekdara-
bokban, mint a zeneművekbén as alapot 
képezi. Mint énekhang a mély férfiúi 
hang. Basszhangszerek azof, melyek főleg 
valamely zenemű althangját viszik: a violon, 
(contrabass) violoncello, fagot, tuba stb'. 
Basszkulcs, ;P-kulcs a 4-ik vonalon, mely 
által a tÍ8 f-fel válik egyenlővé, 

Batai l le (ejtsd: batáj) Henr i Félix, 
francia színműíró, sz. 1872. iVíwes-ben, 
megh, 1922. márc. havában. A legnagyobb 
sikerű francia Idrámaírók egyike volt, méltó 
utóda Dumas és Sardou hírnevének. Da
rabjai nálunk is nagy sikereket arattak. 
Előadott darab'jai: A mss^duló, szmű. 
4 felv., ford.: Császár Imre, bem. 1907. 
ápr. 6- Nemzeti Színház. Felújítása 1925. 
márc. 28. Á meztelen rsö, szmű 5 felv., 
ford.: -Adorján Andor, bem. 1909. febr. 
19. Magyar Színház. A hotrány, szmű 4 
felv., ford.: Molnár Ferenc, bem. 1909. 
nov. 11. Vígszínház. (A bécsi Deutsches 
Volkstheater a Magyar Szinháztan bemu
tatta 1910. jún. 8.) A balga szűz, szmű 
4 felv., foi'd.: Ábrányi Emü, bem. 1910. 
okt. 21. Nemzeti Színház. A szerel&m 
gyermeke, szmű 4 felv,, ford.: Áh^áaiyi 
Emil, bem. 1911. okt. 37. Nemzeti Szín
ház. A fSdyák, szmű 3 felv., ford.: Se
bestyén Károly, bem. 1913. márc. 28. 
Német i Színház. — Továbbá egyéb mű
vei: Kolibri mama, vj. 3 felv., ford.:. 
Kürihy Emil, bem. 19Ö5. máj. 20. Víg
színház. Gye/ngédség, dnáana 3 felv., bém. 
1921. okt. 21. iíenaissanoe Színházi. 
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Bathó Ignác Báthory Romancsik' Miliály 

Batiió Igiiác_ id., jászberényi főjegyző, 
főügyész, saJkapitány, sz. 1791., megli. 
1861. jún. 18. Jászberényben. — Az ő 
háza udvarán játszottak' Jászberényben a 
színészek, amíg színházterem nem volt a 
városban. 

Báthory Elza, színésaaiio, sz. 1888. 
szeptember 30-án, Budapesten. Az Országos 
Színészegyesület színésziiskoláját végezte, 
ahonnan Kolo^viárra szerzjődötti. Ott 
8 évig működött.- Egy évi ott-tartózko-
dlása alatt megismerkedett Csapó Jenő szd-
nésszel (L. c ) , akihez férjhez ment. Mint 
koloratur-^énekesniőnek jelentős sikerei vol
tak és [őszintén ünnepelték férjével együtt, 
akiben méltó partnert talált. Férje 1914-
ben h'ősi halált halt,, majd Öt évi iĝ yásia 
után férjhez ment Gyulányi István mér-
nokkaid, honvéd'saásadoshoz. Ettjől aa idö-
tiől fOigva csak elvétvte szerepelt a színpadon. 
A régi, valamint az újabb operlettek fjő-
szerepei (Luxemburg gróf já-ban: Angéla, 
Ijeányviásár-han: Lucy, Éva: címszerep, 
Tatár j'árás-han: Riza tóróniő) tartoztak re-
pertOiárjiához. 

Bá thory Giza (Z. Molnár Lászlóné), 
színésznő, sz. 1884-ben, Budapesten. AJ 
színművészeti akadémián 1899. márc. 5-én, 
a »Cifra nyomorúságs vizsgaelőadásán tűnt 
fel, de szerződést nem kapott. 1905-tat 
fogva a Thália Társaság előadásain játszott 
és ott számos nagy sikernek volt osztályosa. 
Heyermunns »Kemény« o. színművében az 
Öreg halász asszonyt nagy sikerrel alakí
totta. A »Vadkacsá«-ban Ginát játszotta, 
kitűnően jellemezve a szerepnek' naiv kor
látoltságát és az élettől való megtapo-
sottságát. D'ÁnnuTtzio »Holt városáí<-ban 
pompásan oldotta meg stilizált feladatát. 
1907-ben a Népszínháa-Vígopera tag-ja 
lett, majd 1908. szept. 18-tól a Magyar 
Színházhoz szerződött, ahol Drégely Gábor 
»A szerencse fias c. vígjátéka Irén szere-
bépen mutatkozott be nagy sikerrel. Az
után vezetőszerepeket játszott Molnár Fe
renc és más magyar és külföldi írók da-
rahjaiban, többnyire előkelő nagyvilági 
hölgyeket és elegáns megjelenésével, játé
kával, szerepének felfogásával, a színháa 
egfik legjobb színésznőjévé küzdötte fel 
magát. 

(dr. Bámezi Lásshó) 

Báthory János, színész. Munkája: Jó -
téJcszini Emlény. (Társa: Magyai' Játtoa, 
színész.) Szatmár, 1848. 

Báthory Márila,színjáték 5 felv., írta: 
Dugonics András. Bem. 1794. jún. 6-^n, 
Pesten, 1807. júl. 15-ón és okt. 7-én, majd 
1820:. febr. havában. 1833. nov, 19-én 
a bud^i társulat adta elp, ugyanott színre 
került még: 1834. márc. 21-én, 1835. jaa, 
3^án és júl. 16-án, 1836. aug. 16-án, 
1837|. jan. 7-én. (Első kritikája olvas
ható: »Bétsi Magyar Kurir«. 1794. jún. 
17-iki számában). Mint opera (Erkel Fe
renc zenéjével) 1840. aug. 8-án került 
színre a Nemzeti Színházban,. 

Bá thory Romancsilk Mihály, színész, 
színészet! szakíró, sz. 1853. nov. 27-éín, 
Nagyváradon, megh. 1888 jan. 19-én, i é -
vÓH. Atyja, R. Mihály, tanár volt. Szüljő-
városábau elvégezte középiskoláit, 1872-ben 
a színészethez kerül és a »Báthory« nevet 
veszi fel. Előbb súgónak használják, mi
után sokat betegeskedett és ugyancsak sú
gónak szerződik a Népszínházhoz, 1875-
ben, ahol 3 évet tölt. 1879-bén Kassán 
megindította a »Színészeti Közlöny«-t, me
lyet haláláig szerkesztett. 1880-ban meg^ 
vált a színészettől, hova 1884. októberében 
ismét visszatért és KomMssy Józs&f tárr-
sulatánál mint művezetŐ-rendező műkö
dött, míg végi'e Bókody Antalné társulatá-
tánái Léván jutott utolsó menhelyhez és 
ott hunyt el a kórházban. Munkái: Elbe-
széUsek, rajzok és kalandok a magyar szí
nész-életből, Kassa, 1883. Két kötet. Em
lék- és szinmütár, adalékok a magyar szí
neszet életrajzgyÜjteményéhJez. Színpadi 
munkái: Alorvos, vj., 1873. Hamburgi 
bankár, szmű, 1873. Száműzött leánya, 
szmű, 1874. Kóbor éWc, íhh., 1S7Q. Kcf 
miíla, szmű, 1879. A falu legszebb lánya, 
ered. népszmű, 3 felv., dalokkal áí tán
cokkal, aen. szerz.: Lányi Emp, hem. 1881. 
Budán. CsÍGsóné leÓTvya, ered- népszmű, 
dalokkal és tánccal, 3 felv. Múlt és je
lem,, prológus a kassai színészet 100 éves 
juhileumája, elmondták 1881. nov. 22-én; 
ugyancsak ő írt prológust az eperjesi, 
(1883. márc. 25-én), aa iglói (1884. okt^ 
3-án) és a marosvásárhelyi (18851 okt. 
3-án) színiévad megnyitása alkalmából. A 
lőcsei feJiér asszony, látv. szmű, 10 kép-
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Báthory Sándor Bátossy Endre 

ben, Jókai után, 1886: Szerkesztette a 
Szini Lapok c. képes heti lapot, 1878. máj. 
12-től ]ún. 30-ig, Budapesten. 

Bá thory Sándor, karénekes, sz. 1905. 
febr. 1. Csacán (Trencsén m.)-

Bá tk i Tercsi . Tótt Ede J>A falu rósz-
sza« c. népszínművének egyik jelentékeny 
alakja. (L. sFalu roe8za«). 

Batizfalvy Elza, színésznő, sz. 1883. 
jún. 13. Budapesten. 1898-l>an végezte 
a Bzíniakadémiát és 1901. jan. 22Tén a 
nagy\'áradi színházban lépett fel először 
a »Dolovai nábob leányá<í-ban, Szeniir-
mm/né szerepében. 1903. márc. havában 
a Népszínház tag;ja lett, itt első fellépte 
márc. 29-én volt a »Viola« c. népsz.-ben. 
1907. jan. havában a Magyar Színházhoz 
Bzerzjődtették, aliol első fellépte jan(. 17. 
volt a »Víg özvegy« Yalendenne szerepé
ben. Később visszavonult a színpadtól és 
ni02lg*ókéfffiZÍnház^vá]lalkozó lett. 

BatÓ Irén, színésznő, sz. 1884. okt. 
4-én, Nagyváradon. Színipályára lépett 
1905-ben. 1913-baii visszavonult. 

Bátor Szidor, zeneszerző, sz. 1860. 
febr. 23-^án, Bicdapesten. 1877-ben a Zene
akadémiára iratkozott, ekkor miár jól ját
szott hegedűn és zongorán és Vollúmwi'n 
Róbertnek első tanítványai közé tarto
zott. Munkái: A 'milliomomé, operett 1 
felv. (franciából), UH hirély, (Hegyi 
Bélával), operett 3 felv. (1885. fraaoia 
eszme után). A titkos csók, operett 3 felv. 
szövegét írta: Lukáosy Sándor. Bem. 1886. 
decL, 7-én, u. o. Dalokat írt líZóí̂ Jíé Angyal 
lika: Ár&ndás zsidó Q. népszínművéhez. 
Csillag c. 3 felvonásos operettje (foifd, 
Vanloo és Leterrier utáai) színre került 
1887. máj. 21-én, a Néipszínb'áabán. (Tsz.: 
Rákosi Jenő). 

Bátorfíl Lajos, szerkesztő, sz. 1835. 
aug. 20-án, Kiskúnfélegfiffmán. Iskoláit 
szülőföldjén, majd Szegedbn, Aradbn és 
Pesten végezte. Színművei: Juliska,népsz. 
3 felv. Győr, 1862. Darázsfészek, 1868. 
Jenő, dráma 5 felv., 1871. Antónia, tört. 
Bzmű 5 felv., 1872. Mirza, a szép kun
leány, tört. szmű 3 felv., 1873. NŐi fegy
ver, vj. 4 felv., 1875. Ez utóbbi öt szín
darab bemutatóhelye: Nagykanizsa. 

Bátor i Elvira, színésznjő, sz. 1891. 
Budapestm. Színipályára lépett 1909. 

Bátor i (Earagó) Is tván, színész, sz. 
1859-ben, Debrecenben. Szinipályáxa lépett 
1882. jan. 1-én, Krecsányi Ignáo táj?su-
latánál. 

Bátor i Gábor, színész, sz. 1856-ban, 
Ipolyságon. Színipályára lépett 1876-ban, 
a Népszínházban. 

Bátor i Gsventner Ilona, színésznő, 
ez. 1865-l>en, Hévízen. Színipályára lér 
pett 1885. okt. havában, Gerőffy Andor 
társulatánál. 

Bátor i Illés, színész, sz. 1888. júl. 
6-án, Irsán. Színipályára lépett 1910. júl. 
havában. Neje: Berényi K. Mariska, szí
nésznő, sz. 1894. aug. 19-én, Győrött. 
Színipályára lépett 1918. deo. havában. 

Bátor i Mária, színésznő, sz. 1886. nov. 
11-én, Lőcsén. Színipályá,ra lépett 1906-

•ban. 

Bátor i Mihály, színész, sz. 1853-ban, 
Nagyváradon. Színipályára lépett 1872. 
júl. 15-én, Timár János társulatánál. Neje: 
Ladányi Mariska, színésznő, sz. 1861-ben, 
Jászladányon. Színipályára lépett 1878-
ban, Krecsányi Ignáenál. 

Bátor i Sári, színésznő, sz. 1912. deo. 
18-'án, Budapesten. Színipályára lépett 
1926. aug. 22^n. 

Bátor i Vilmos, színész, sz. 1872. szept. 
10-én, megh. 1906. jún. 19-én, Péeelen, 
hol a vonat elgázolta. Színipályára lépett 
1893-ban. 

Bátossy Endre , színész, sz. 1859-ben, 
Deésen. 1884. máre. 1-én lépett a színi
pályára, Sztupa Andbmál. 1885-bén Si-
mándy Zsigmondnál működött, a követ
kező évben Polgár Károlynál, 1889-ben 
Dombay Artúrnál és Pesti Ihász Lajosnál. 
1909. ápr. 1-én Sátoraljaújhelyen mög-
ülte 25 éves jubileumát. 1890-tőI színigaz
gató is volt, de 1893. ápr. h,a-\̂ ábaa ra-
vid időre beszünteti működésót, majd újra 
megkezdi Rozsnyón. Neje: Bolgár Fanny, 
színésznő, sz. 1855. ápr. havában. Színi-
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Batta Sámuel Bauer Gyiila 

pály-ára lépett lSS4-ben. 1910. jan. 1-ón 
nyugalomba ment. 

Ba t ta Sámaölj főszolgaHró, a kecske
méti járásban 1834-b6n 1149 frt 30 krt 
o-TŰitötfc a Nemzeti Színházra. 

Bá t taszék (Tolnám.), 1928—29'rik év
ben Solti Ernő színigazgató színikerületé-
hez tartozik. 

Ba t thyány Fülöp herceg, meeénjás, 
1853-ban 500 forintot aökfmúnyozott a 
Nemzeti Színház részére, majd 1858. júl. 
havában a Nemzeti Színház alaptőkéjéhez 
10,000 pengő forinttal járult hozzá, végül 
1862. okt. havában a Budai Népszínház 
javára 300 forintot adományozott. 

Ba t t hyány Gusztáv gróf, egy 1838. 
dec. 3-án Bécsben keltezett levél szerint a 
Nemzeti Színház igazgatósága részére egy 
láda » színi öltözetek(;-et ajiándékozott. 

Ba t t hyány József, gr., hercegprímás 
1792. júl. havában az elsŐ magyar színósz-
társaságnak kérelmére (1792. febr. 3.) 600 
forint segélyt nyújtott, hogy abbahagyott 
niissziójukat újból megkezdhessék. 

Ba t t hyány Kázmér gróf, 1836. nov. 
havában a Nemzeti Színház javára 250 
frtot adományozott. 

Batt is t in i Matt ia (PoggioHaasalinoi 
báró), olasz baritonénekes, sz. 1857. febr. 
27-én, Rómában, megh. 1928. nov. 8-̂ án, 
Colle-Baccaro-ban. Húszéves volt, aanikor 
rövid tanulás után először lépett a közön
ség elé Donizetti »K6gyenonŐc< e. operá
jában. Első fellépésétől kezdve egész pá
lyája a nagy diadalok szakadatlan lánco
lata volt. 'Énekesművészetéről köteteket ír
tak és Caruson kívül talán senkit sem' ün
nepeltek annyira, mint jot. Tiszta bélcanto-
énekes volt és természetesen a régi művek
ben aratta legnagyobb sikereit. Akár-
minŐ bariton-szerepet kapott, mindegyik
ben legelsSrendű alakítással gyönyörköd
tetett. De nemcsak a színpadbn volt nagy 
művész, hanem a hangversenydobogón ís. 
Nálunk először 1910. okt. 31-én mutat
kozott be az Operában (Don Jüan), azután 
1925. nov. 24-én ismét fellépett a M-
Kar. Operaházban a »Traviatá«-ban, majd 

a »Tosoá<í-ban, végül »Az álareosbal«-ban. 
1911. máj. 6-án I'erenc József király cs. 
és hir. Icamarai énekesi kimmel tüntette H. 

Bat t la i János , (Kecskemét). Színműve: 
Hja, a nevelés! Vj. 1 felv. Bem. 1880. 
jan. 9-én, 

Ba t t l ay Géza, színműíró. Csanád vár
megye volt főispánja. (Felesége Nagy 
Ida, Nagy Imre leánya). Munkája: 
Mókaházasság, operett 3 felv. Társszerző: 
Bauer Gyula. Zen. szerz.: Lehár S'erenc. 
Bem. 1906. szept. 7-én, Népszínház (for
dította :. Kürthy Emil). 

Bat t lay Badő, ( = d r . Polcz Rezső), 
színműve: Uj törvény, színmű 3 felv. 
Társszerző: Éuhn Ernő dr. Bem. 1916. 
febr. közepén, Kolozsvárott. 

Bat tonya esanádraegyei községbeoi 1859 
okt. havában Lenkeyné színtársulata mű
ködött. Tagok: Kovács, Liptai, Fekete éa 
neje, KÖvesM. 1928—29'-ben Deák Lőrinc 
kerületéhez tartozik. 

Ba t tu (ejtsd: battü) León, fr. szín
műíró, megh. 1858-ban, Párizsban). Ná
lunk is színre került munkája: 'A Iváz h\e-
esülete, dráma, (100 arannyal jutalmazták), 
ford.: Bulyovszkyné. 1859. márc, 21-én 
László József (L. o.) ebben a darabban 
búcsúzott el a Nem^zeti Színhláz közönségé
től. Eljegyzés lámpafénynél, operett 
(L. o.). 

B a t t y á n y Kálmán, színész, ss. 1887. 
Gálgó-n, Szilágym. Színipiályára lépett 
1921. okt. 1-én. 

Bauer Carolina, orosz udvari szí
nésznő, 1834. máj. 11-én fellépett a pesti 
német színházban (Donna Diana) éa ezt a 
kritikát kapta: »Csinos termete s helyes 
játéka (noha gyenge szava óriási színhá
zunkban talán sokat róhat le előadlásának 
érdekéből) tetszést nyervéai, minden fel
vonás után előtapsoltaték«. (Hmini'ü'Vész.) 

Bauer Gyula, német újságíró és kÖltŐ, 
sz. 1853. okt. 15-én, Gy&rszigeten. Szín
művei : Udvari bolond, (zen. szerz.: With-
mann Hugó és MüUer Adolf.) Szegiéíny Jo -
nathán, A szerencse fia, opeifett 3 felv. 
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Bauer Gyula Bayard Jean Frangois Alfréd 

Társszerző: Withmann. Bem. 1892. szept. 
20-án, Népszínház. Mókaházasság, operett 
3 felv. Társszerző: Battlay Géza, fordí
totta: Eürthy Emil. Zen. szerz.: Lehár 
jPerenc. Bem. 1906. szept. 7-én, Nép
színház. Három feleség, operett 3 felv. 
(Zen. szerz.: Lehár Ferenc). Ford.: Mé>-
rei Adolf. Bem. 1908. márc 31-én, Nép
színház-Vígopera. Ir t néhány bohózatot is. 

Bauer Gyula, pozsonyi író. Munkája: 
Á his dohos, operett 3 felv. Társszerző: 
Oppmheimer Pál. Bem. 1912. ápr. 1-én, 
Sopronban, (Thury Elemér színtársulatá
nál). 

Bauer (Boér) Henri,fc, zeneszerző, fő-
gininj. tanár, sz. 1849-ben, Besztercebá
nyán. Aradon írt »Kivándorlók« című ope
rettje a fővárosban is színre került. (Szö
vegét átdolgozta Bényei István). 

Bauer Ida, német színésznő, sz. 1873. 
márc. 24-én, Nagj/MJcindán. Atyja hiva
talnok volt. Első fellépése jnég 15 éves 
korában volt Marhitrg-^an, a »Preciosa« c. 
darabban. 1888-ban Nagyszebenben ját
szik, egj év után Linzben, utána Graz
ban, 1891-ben a Berliner THeater tagja, 
1893-ban a bécsi Deutséhes VolkstKmter 
hívja meg. 1898-ban HarYílmrgban talál
juk. Legjobb szerepei: Júlia, Gretőhe/n, 
Ofélia, Claire, Salomie stb. 

Bauer Olga, színésznő, sz. 1875. júl. 
5-Qn, Budapesten. Színipályára lépett 1898. 
jún. 28-án. (Színészakadémiát végzett). 

Bauer le Adolf, német vígjátékíró, ea. 
1784. ápr. 9-én, Bécsben, megh'. 1859. 
Bzept. 20-án, Baselben. 1838. júl. havá
ban az lárvízkárosult pesti polgárok felr 
segítése körüli érdemeiért tb. polgárrá ne
vezték ki. Munkái közül többet magyarra 
fordítottak. Az Ál-Catalcmi c. vígjátéka 
kedvenc darabja volt a régi színészeknek. 

Bauemfeld Eduárd, osztrák író, sz. 
1802-ben, Bécsben, megh. u. o. 1890-bfen, 
Sok vígjátéka magyar színpadokon is 
színre került. Többek közt a Szerel&m\ 
jegyzökönyve, vj. 3 felv. Budán, 1835. 
jan. 20-án. Ford.: Lángh Á. János (és 
Kiss János is), a Nagykorú, 2 felv., Fe

kete Soma. Pest, 1847. Délibáb, (ford;.: 
Komlóssy Ida). Könnyelműség, fordl.: Kiss 
János). Eridsek (ford.: KcmUssy Fe
renc), Társaságból, (ford.: SzeraSahelyü 
Kálmán) stb. 

Baumann-Trilloff asszony, a frankfurti 
opera primadonnája, 1887. szept. 7-én mu
tatkozott be nálunk az Operaházban, a 
»Don Juan« Donna ' Anna szerepében. 

Baumann Károly, komikus-színész, sz. 
1871. október 29-én, Budapested. Édes
apja vendéglős, majd tönkrejutása után 
rendőr. 13 éves korára teljesen árván marad 
a kis iiyomdászinas s mint ilyen, a gép-
mesterségig viszi. Később, mint műkedvelő 
tűnik fel, végleg színész lesz és elszerződik 
előbb a 'Kék macská-ba, azután a Folies-ba, 
a Somossy-orfeumba és a Fővárosi or
feumba. I t t működik 15 esztendőn keresz
tül, nyaranta p e d ^ a nagy vidéki városok
ban szerepel. A Fővárosi orfeum német 
operett-együttesével szerepel Amsterdam
ban, Bukarestben, azonkívül játszik Mün
chenben, Prágában, Belgrádban, Karisbád-
ban. Az elsők között volt, akik magyar 
kuplékat énekeltek, mint ilyen úttörő. A 
Magyarországon először -megtartott komi
kus-versenyen, 1905. február 19-én, arany
éremmel tüntették ki. Megh. 1920. okt. 
22-én, gégetuberkulózisban. A főváros a 
magyarosítás terén szerzett érdemei jeléül 
díszsírhelyre temettette. 

Bay László, baritonénekes, sz. 1873. 
Pályáját 1904-ÍD'en Kolozsvárt kezdte, on
nan Debrecenbe szerződött, majd Miesey 
F. György székesfehérvári társulatánál ta
láljuk, végül Szegeden és Miskolcon mű
ködött. Meleg, ezívb'ől jÖvŐ baritonja volt. 
Korán hunyt el, 1919. máj. havában, Bu
dapesten. 

B a y a r d (ejtsd: bajár) J e a n F ran 
cois Alfréd, francia vígjátékíró, 82.1796. 
márc. 17. Charolles-ban, megh. 1853. febr. 
20. Párizsban. Összesen 200 színdarabot 
írt. Nálunk színrekerült művei: As etred 
leánya (Donizetti operaszövege; 1840.). 
Agg színészi és leánya, vagy: mégis kwí'p-
taml vji. 5 felv. TársszersjŐ: Théauion. 
(For<l'.: Fáncsy Lajos és Nagy Ignác.) 
Beml. 1839. jan. 30. Nemzeti Színház. 
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Bayer Josepii Beaumareliais Pierre Augustin 

Aféisi naplopó, vj. 2 felv. (Ford.: Nag'i/-
Ignác.) 1839- ápr. 30. Mm és hivatalom, 
Vj. 3 felv. Társszerző: Wailly. (Pord'.: 
Fáncsy Lajos.) Jer \ide!_ vj. 1 felv. (Ford.: 
Fáncsy Lajos, 1842.). A cárnp> fpglya, 
vj. 2 felvonásban. (Foi^dl: Újházi Ede, 
Keztyű és legyező- Xársszorző: Samage. 
Bem. 1875. aug. 26. jSíemzeti Színház. 

Bayer Joseph, osztrák zeneszerző, sz. 
1852. Bécsben, megh. 1913. márc. 12. 
U. o. Nálunk bemutatott darabjaá: Bába-
tündér (1. 0.) és Bécsi keringő. 1885. máj. 
16. (Felújítása: 1917. dec. 8.) 

Bayer József dr., középiskolai tanár, 
irodalomtörténész, színészettörténeti író, sz. 
1851. nov. 23-án, Baján, megh'. 1919. 
déc. 12-én, Budapesten. A kutató iroda
lomtörténetnek egyik lejgbiválóbb: munkása 
volt s ebben az irányban kitűnő forrás
munkákat írt. A Eisfah(Sy-Tm-saságlS88-
ban rendes tagjává, a Magyar Tudomá
nyos ''Akadémia levelező tagjáviái válasz
totta. 1899. okt. 9-én székfoglalóját tar
totta. Szakmunkái: A Nemzeti Ját%-^ 
szin Története. A Kisfaludy-Társaság-200 
arannyal jutalmazta. Budapest, 1887. 'A 
magyar drámairodalom története 1867-ig. 
Akadémiai jutalom-ban rószíesült. (Két kö
tet. Budapest, 1897.). Shakespeare dilá-
inái 'hazánJcban. (Két kötet). Balogig Ist
ván Ludas Maiyija. Pálos islcohdrámSc a 
18-\ik század-hói. A Tienúzeti játélcszin m'mt 
közüg'y. (A Nemzeti ^zín'bázról készülő pa-
gyobb művének egy. részlete). Szigligeti 
Ede színműidéi. Egp magyar Eszter-dráma. 
Katona József, válogatott áVámái. Ki
adta: Déryné Naplóját. (Budapest, 1900. 
3 kötet). 1908-tól szerkesztette a »Shar 
kespeare-tár«-t. 1912-ben megjelent utolsó 
nagy munkája: Schiller drámái a rég\i m)a-
gyar színpadon és wodalombafi. 1913. febr. 
24-én a tudományegyetem díszdoktorává 
avatták. 

Bazsay Lajos (bazsófalvi), színész, sz. 
1886-ban, Budapesten. Középiskolai tanul
mányait ugyanott végezte, azután beirat
kozott a technikára, amelyet egy év 
múlva ott hagyott és egy kis vidéki 
színtársulathoz. Bányai Lajos daltársu
lati igazgatóhoz szerződött. Egty év 
muiva az Országos Színészegyesület ren

des tagja lett és elszerződött Farkas Fe
renc szabadkai igazgatóhoz, majd Mari-
házy Miklóshoz ment Kecskemétre, tőle 
pedig Kolozsvárra, 1913. óta Budapesten 
működik. Sziklai Kornél társtdatánál igaz
gató helyettes és titkár volt. Azután a 
Terézkörúti Kabarénak lett a tagja, 1928. 
óta az Uj Színház színésze. Főbb szerepéi: 
Rettegi »Szabin nők elraHása«, Pvzséí: 
))Doktor úr«, Biliczky »Dolovai náboh<í, A 
plébános, »Terike«, stb. 

Beadni a darabot. Színésa-argot arra, 
hogy valamely darabot minden áron, eset
leg mindén művészi el,Őkészület nélkül ás 
bemutatják, ráerőszakoljál^ a közönségre. 
Természetesen ez a fővárosban nem igen 
történhetik meg, dé vidéki vándortársu-
sulatoknál iigen gyakran előfordul, hogy 
beadják a darabot. 

Beadni a világítást. Ha a rendező azt 
kívánja, hogy valamely jelenetnél az ál
tala helyesnek tartott világítást alkalmaz
zák, akkor a világosító y>beadja'í ezt 
a kívánt fényt, azaz aszerint világítja meg 
a színpadot. 

Beállni. Színészeknél ismert fogíilom 
volt régen, amikor még nem voltak szí-
nészáskolák és a kezd'ő számára leggyorsabb 
mód az volt, hogy felcsapott, beállt szí
nésznek. Természetesen neki is kijutott a 
vándorló színészek sorsa, küzdött, nélkü
lözött és szenvedett a kezdet. idején fize
tés nélkül is, — mert a gyakorlat az 
volt, hogy üyen beálló színész három^ hó
napig' nem kapott fizetést. (V. ö.: Fel-
csapii színésznek.) 

Beállítás kifejezés arra értendő, hogy 
valamely színdarabbal a színház személy
zete teljesen elkészült, teKát az a darab 
a műsorba »beállítható.<í 

Beaumarehajs (bomarsé) Pierre 
Augnstin, francia író,- sz. 1732. jan-
24. Párizsban, megh. 1799. m^üj. 19.U.o. 
Eredeti neve Pierre Augiistin_ Car.o<n volt. 
Egy becsületes órásmester fia volt, hat 
nővér elkényeztetett kedvence, egyetlen^ fiú. 
Kamaszkorában ke^ te tanulni az ^ órás-
mesterséget, fel is talált valami újítást 
az óra szerkezetében, mire kihallgatást ka
pott a királynál. Pompadbur asszonynak 
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Bebel-színliáz Beck Rózsi 

egy gjűrűbe foglalt órát készít. Ekkor 
már felvette a Beaumarchais nevet, fe
lesége birtoka után, de gondoskodott ar
ról is, hogy ne maradjon sokáig függés
ben az asszonytól, aki röviddel az esküvő 
után meghalt. Ezután a legkaland'osabh 
életet élte. Já r t mindenütt, foglalkozott 
mindennel, volt író és ha^eregsaállító, 
börtönlakó, vásárolt rangot, nemességet, hi
vatalokat. 1767-től sok darabot írt. Ná
lunk színre került művei: Figafá fm^SüS-
sága és SzevUlcd borbély. (Mindkettőt 1. 
címszavuk alatt.) 

Bebel-színliáz. A fővárosban 1919. 
jún. havában nyílt meg és a kommuni^ 
mus alatt tartottak benne színielőadásokat. 

Bebesi István, sz. 1884-ben, Gamú-^ 
son, Somogy vm. Domblóváron gimná
ziumi tanár. jSzínműve: »Quo vadimus?« 
tragikomikus társadalmi karrilatura 4 felv. 
Dombóvárj 1926. 

Bechtold Ágoston, dr., a becsi wie-
deni színház tagja 1838. jan. havában 
Bvdán a németeknéi vendégképpen fel
lépett a »Vétek súlya« c. színműben. 

Bechtold FüIÖpné (Eévésa G-izelIa), 
súgónő, sz. 1878-hanj Budapesten. Színi-
pályára lépett 1898-ban. 

Beck József, színész, sz. 1848. júl. 
l l-én, PesteUy megh. 1903. febir. 15-m, 
Pozsonyban. Atyja B. Nep. János (I. o.) 
operaénekes. Litográfusnak készült. 1867. 
szept. 1-én Olmützbeti mutatkozott be 
komikus si^repbeu, de kevés sikerrel- Karls-
badban már sikere volt egy operettben. 
Innen ismét Olmützbe ment, ahol mint 
énekes-komikus működött. 1869. márc. 
19-6n mint baritonista mutatkozott He Búr-
gia Z-zícreÍM-ban (a hé rc^ szerepéhen). 
Ezután meghívták LaihacUha. 1870-bbn a 
franJcfurti Városi Színház tagja. Műkö
dött még Salzbiirgban\. (1872—73.). Gráe-
b<m (1874—75'.), a berlini udvari ope~ 
ráhcm, 1878-ban. A szíáfiz JEmo-rend' lo
vagja, a művészet és tudomány arany
érem tulajdonosa, a berlini filharmóniai
egyesület tb. tagja volt. 

Beck Mari, a Nemzeti Színház karéne-
kesnfíje, színpadra lépett 1869-ben. 

Beck Mártiin, magyar származású new-
yorki színigazgató, sz. Aradon. ,Katal 
korában került ki Newyorkba. Vezetője 
volt az Ameriikai Keith TrHSÍ-nek, amely
nek körülbelül 80 varieté-színháza van a2 
Egyesült-Államokban. Ujabban megvált a 
trust kötelékéből és Newyorkban két óriási 
méretű új: színházat építtetett. 1924. febr. 
haviában 100 dolláros alapítványt tett a 
budapesti színészek gyorssagély-alapjára. 

Beck Hiklós, színházi karmester, sz. 
1900. okt. 5-én, B^ossnyón. Már ifjú koná-
ban foglalkozott zeneművészettel, gimná
ziumi érettségije előtt zongorát tanított 
s a gimnáziumi zenekar karmestere volt. 
Színpadra lépett 1919. febr. 2-án, Sze-
rmasen, Tompos Péter daltársulatánál. Mű
ködött 1919—20. Tompos Péternél, 1920 
—•21. Nagy Józsefnél, 1921—24. Boahnyi 
Bélánál, Sopronban és Szombathelyen^ 
1924—26. Andor Zsigmondnál, Szegeden, 
1926—28. Sebestyén Mihálynál, Miücoleon 
és Budán, 1928. óta a Smgedi Ywod 
Színház kannestere. Több d'arab színpadi 
kísérőzenéjét és betéteit komponálta. 

Beck Mimi, színésznő, • sz. 1897-ben, 
Újpesten. Színipályára lépett 1924-ben. 

Beck Nepomuk János , cs. kir. ka
marai és udvari operaénekes, a Ferenc Jó 
zsef-rend lovagja, sz. 1827. máj. 5-m, 
Pozsonyban, megh. 1904. ápr. 9-én, u. o. 
Szülővárosában lépett fel először, onnan 
előbb a bécsi o^&rához szerződött, majd 
tagja lett a brémai, düsse0Oíifi, hcsrrér 
h'urgi, kölni, mmitzii, frofnkfurti és végül 
újra a ö̂ écsí • öperaházűak. 1857. jún. 6-áai 
a N&nvzeti Szírthás vendége volt. Az »Er-
nani« operában lépett fel, •amikor így emlér 
kezffitt meg róla a Pesti Napló; »Gyö-
nyörű, eî ős, terjelmes barriton hanggal: 
éneke művészileg mívelt, jeles.« — 1862. 
júl. 5-én ismét vendégszerepelt a Nem -̂
zeti Színházban, »TeIl VilmosK-ban. 1885. 
rak], 30-án megvált a színpadtól. Cherubini 
»VÍ2hordó«-jában búcsúzott el a bécá opena 
kÖKinségétől. (Fia: B. József, operaéne
kes. L. o.). 

• Beck Bözsi, színésznő, sz. 1888. aug. 
5. Szatmáron. Színipályára, lépett 1913. 
júl. havában. 
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Beck Vilmos Bécsi magyar színészet 

Beck Vilmos, operaénekes, sz. 1869. 
fek'. Í9-én, Pesten, megli. 1925. deo. 
1-éü, Berlinben. Atyja bútorkereskedőnek 
szánta, de anyjának és anyai nagybátyjá
nak támogatásával 20 éves komban kiment 
Párizsba, ott Lorrain-nél tanult éneket, 
hazajött és 1892. okt. bávában NüciscU 
igazgatása alatt a M. Kir. Operaházboa 
szerződött. (Előzőleg szept. 17-én fellé
pett »Hamlet«-ben.) ElsŐ sikere Lescmit 
önnester szerepében volt, PHccini operá
jában ; azontúl már Takáccsal felváltva 
énekelte a hős baritonszerepeket és mint 
Hollandi, Telramnnd, Wolfram, Albe-
rich, Gunthér, később mint Wotan is, a 
Wagner-műsorban jelentós pozicdóhoz ju
tott. Ismeretes, hogy mikor először adta 
a Rajna kincsé-ben Wotant beugrással — 
kézelőjéről olvasta le szerepének odajegy-
zett főbb részleteit és caak úgy vállalta a 
föllépést. Kilenc évi működés után a bécsi 
operához szerződött, onnan két év múlva 
ismét visszatért Budapestre. 1908. jan. 
14-én »Haimlet«-ben elbúcsúzott és Pár 
rizsba ment, mert nyugtalan vére sehol 
sem talált megfelelő kielégülést és főkép
pen azért élt keserűség a szívében, mert 
Budapesten nem méltányolták eléggé mű
vészi képességedt. Ezután olasz színpadokon 
vendégs^repelt, majd a londoni Covent-
gnréenben, végül Neivyorkhaii és a Díp-
pel vezetése alatt álló ehicago-fílaéelfiai 
operatársulatnál, amellyel staggdone-kör-
utakra is ment. Végül pedig a Maty 
Garden vezetése alatt állott oHcagoi opetra-
társulatnál osztozkodott Baklanoff-al a ba
ritonszerepekén. Ott is érte ot a hálál. 
Nagybátyjától, FriéalrrDann Lajostól, tíz 
házat örökölt Budapesten, azonkívül több 
földbirtokot, melyeknek (1925-ben) ^értéikte 
.mintegy 30 milMrd koronát képviselt. 
1904. aug. havában a francia szépművé
szetek minisztere az »Officier d'academie«-• 
rendjellel tüntette ki. 

Beec|.ue (ejtsd: bekk) Henry Fran
cois, francia drámaíró, sz. 1837. ápr. 
Párizsban, megh. 1899. máj. 12-én, u. 
0. A francia társadalmi dráma legkivá-i 
lóbb mesterei közül való, erős realizmius-
sal rajzolja a párizsi életet. Nálunk is 
színro került műve: A párizsi asszony. (La 
Parisienne), vj. 3 felv. Bem. 1901. jan. 
4-én, a Nemzeti Szinházban. Eord.: Lá

zár Béla. A sajka, dr. 1 felv., ford.: 
K. Balogh Vilma. Bem. 1908. nov. 
7-én, TháUa Színpad. 

Becsei (Primusz) Jözsef, színész, sz. 
1831-ban, Törökbecsén. 1861. nov. 2 5 ^ 
kezdi a pályát Keszy József társulatánál 
és mint »cigány-és másodrendű színészt« 
igen előnyösen ismertetik az egykori lapok. 

Bécsi ál lami operaház. (Lásd: Wiener 
Staatsoper). 

Bécsi Magyar Népszínmű-társulat . 
Ez volt a címe a kolozsvári színészekből 
alakult társulatnak, mely 1880. máj. 1-én 
vendégszerepelt Bécsben. (A Bing-Thea-
terhen). Vezető: Ozorai Adolf volt, mű
vezető : Mátrai B. Béla. Tagok névsora 
volt: Balogh GyÖrgyné, Batek Jánoané, 
Bolcoá^y Antalné, Borbély Károlyné, I>it~ 
rói Mórné, Gabáttgi Árpádné, Qlázer Her-
min, Győri Jánosné, Hódy Etel, R'ángi 
Mari, Jelenffy JuHa, Kéler Ilona, Krasz-
nai Mihálynó, Koválséky Ida, Kőrössp. 
Kálmánné, Latdbár Endréné, Mátrai B. 
Bélánó, Pajor Ágnes, Pálrmty Ilka, Szahó 
Sándorné, Tárnoky Teréz, Temesváry 2ol-
tánné, Újhelyi Jolán, Váry Hermin, Ba-
logU György, Beczkói János, Boránd 
Gyula, Dití-ói Mór, FeMr László, Ga-
bányi Árpád, Gyenes László, K. Győri 
János, Hortobágyi Béla, Kassai Vidor, 
Kápolnai Béla, Krasznai Mihály, Londesz 
Albert, Lovász Viktor, Mezei Mihály, iVű-
áor Béla, Nagy Gyöngy, OsvátU Gerő, 
SaUmíon János, Stadler Erigyes, Szaba
dos K^oly, Szabó Bandi, Szabó Domo
kos, Szahó Sándor, Szentgyörgyi Ist
ván, Szerénvfalvi Béla, Szombathelyi Béla, 
Temesvári Zoltán, Váradí Miklós, Vá-
radli Albert. Előadták a következő dara
bokat: Faln rossza, Sárga csi^ó, Piros bu
gyelláris, Csikós, Cigány, Vén bakan
csos és fia, a huszár, Toloiic, Huszárcsiny, 
Vöröshajih Peleskei nótáims. Az osztrák 
sajtó a legnagyobb elismerés hangján írt 
a nmgyar művészekről. 

Bécsi magyar színészet. Az osztrák 
fővárosban 1847. aug. 9-én jártak első
ízben magyar színészek. Ekkor Havi Mi
hály (L. o.) társulata a Kdrthnerthor 
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Becskv Jenő Beecham Thomas 

nevű udvari operaházban vendégs^repelt 
nagy sikerrel. 1856. jún. 7-én az aradi 
színtársulat vendégszerepelt Bécsben, a Jó 
zsefvárosi színházban. 1866. máj. 35-én a 
Harmónia-színházban Bényei István társu
lata hirdetett magyar előadást. 1883. jún. 
2-án a Népszínház együttese kapott meghí
vást több napi vendégszereplésre; a kiállítási 
színházban a Nemzeti Színház tagjai is 
felléptek. 1912. jún. 4 - ^ a Josefstad-
ter Theaterben a Magyw Színház Rákosi 
J§n5: »A szerelem iskoíájaK c. vígjátékával 
kezdte meg előadásai sorozatát, melynek 
12 előadása 20,800 K jövedelemmel zá
rult. 1913. máj. havában a Király Színház 
is vendégszerepelt Bécsben a Carl Thea-
térben. 1925. júl. 4-én Somlay Axthur 
szervezett e^j külön kis társulatot, mely 
néhány hétig sikerrel vendégszerepelt Bécs
ben. , 1 

Becsky Jenő, színész, a Magyar Szín
ház gondnoka, sz. 1864-ben, Kassán, Isko
láit u. 0. és Nagyváradon végezte, majd 
18S2-ben szülíőváxosában Csóka Sándbrszín-
társulatánál színész lett. Ez idiőtől fogva 
állandóan s j^r^ésbbn volt és b'ejárta â i 
egész országot. Mindbnkor a legjobb nevű 
igazgatóknói működött: Somogyi Károly 
(Pápa), iCövessy Albert (Miskolc), Mo-
sonyi Károly (Arad), Egiy Kálmán (Szé
kesfehérvár), AradE Genő (Arad), Makó 
Lajos (Bu(^-Temesvár), Féld' Zsigmond 
(Budapest), Lesz^y Andipás (Debi^oen, 
Nagyvárad, Arad) társulataanál. Ez 
utóbbi igazgatóniál tíz évig volt saerzlo-
désben, vele feljött Budapestre, a Magyar 
Színházhoz, mely idjőtől kezdve e színház
nak adminisztráiíáós terén egyik kiváló tiszt
viselője. Neje: Homoki Bóza, színésznő, 
8z. 1872-ben, Csíiszerédlán. 21 éves ko
rában lépett a színpadira, a Népszínháznál, 
E w a Lajos igazgatása alatt, majd^ férj
hez ment és férjével együtt éVtízedek-on ke
resztül volt ezerzlŐdésben. 1924. szept. 1-én 
nyugalomba vonult. 

Beczk<5i János , színész, sz. 1841-b6n, 
Kolozsvárott. Színipályára lépett 1857-
ben, Kaczvinszky János kolozsvári szín
társulatánál. Neje: Yéncze Paulina, szí
nésznő, sz. 1849-ben, Kolozsvárott, megh'. 
1895. szept. 14-éQ. 1864-hen kezdte a 
pályát. 

Beczköy József, (csaLádi néven Mo
solygó), buffo-és komikusszínész, sz. 1856. 
okt. 10-én, Kolozsvárott. Mint kardalos 
lépett fel először Budán, Feherváry Antal 
társulatánál, lS73-ban. Innen elszerződött 
Szombathelyre, Vezéry ÖdÖn saíntórsulatá^ 
hoz, ahol 3 é%dg, majd Kecskeméten Pesti 
Ihász Lajos, Kassán Jakah Lajos, Sopron
ban Komjáthy János, Győrben M e ^ y 
Béla színtársulatánál m,1íködött. 35 evi, 
szolgálat után nyug^jba ment és Győrben 
te le j^et t le. Első neje Fodktr Teréz, szí
nésznő, sz. 1863-bán, SarJcadon. Színipá-
lyáral épett 1881L okt. havában, háazy 
Vilmosnál. Megh. 1895. szept, 14-én, 7a/r 
d<ihunyadon. Második neje Vás&'heü/i 
Róza, Ezínészn,!ő, megh. 1929. máro. 21-én, 
GySrhen. 

Bedécs Is tván, színész, ez. 1841-ben, 
Miskolcon. Színipályára lépett 1871-ben, 
Debrecenben. 

Bedíszí tés . (sbedíszletezéss) Az a 
munka, amelyet a színházak ú. n. díszítő
munkásai végeznek. Ez abból áll, hogy az 
előadáshoz szükséges díszleteket a már elő
zőleg begyakorolt módón megfelelő hé-
lyülire beállítják és ha ezzel készen van
nak, akkor azt mondják; hedíszítettéJc, 
vagy bediszletezíék a színpadot. (V. Ö. 
Díszítés). 

»Bedobni«.Sűrűn használt színházi ká-
fejezfe, mellyel azt jelzik, hbgy valamely 
új darabot sürgősen kitűznek műsorra, mi
után a műsoron levő újdonság sikertelen 
volt. 

Bedö Hona, színésznő, sz. 1893. máj. 
23-án, Budapesten. Színipályára lépett 
1911. aug. havában. 

Beecham (bícsém) Thomas, angol szín
igazgató és színházíi karmester, sz. 1879-
ben, Lanoashire-hen (Liverpool közelében) 
Kora ifjúságában zenére neveltek, 1903-
ben egy operatársulat élére került és opera-, 
kat is írt. 1912-beu a Covent Gardenigaz-
gatója lett, később meg\'ásárolta a londoni 
Drupy Lane Theatre-t js. 1927. febr. 11-én 
mint dirigens nálunk is bemutatkosiott aa 
Operaházban, a »Tristan és Isolde<í elő
adásán. 
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Beér Ágost Beethoven Luchviíí van 

Beér Ágost, zenekritikus, a Pester 
Lloyd munkatársa, sz. 1853-ban, IgUn, 
meo-h. 1915. jan. 9-éii, Budapesten. Or
vosnak készült, d© szívesebben foglalkozott 
zenével. Előbb Bróéy Zsigmond Neues 
Pester Joumal-jánél dolgozott, később a 
Pester Llot/d jeles tollú kritikusa volt. 

Beer József, előbb a M. iKir. Operaház, 
később a Vígszính&z titkára. Munkája: 
Nappal és éjjel, eredbti ballet 2 képben. 
Zen. szerz.: Tóth Lajos és Metz Albert. 
Bem. 1895. márc. 17-én, M.Kir.'Opera'háp. 
She, fantasztikus ballet, 2 felv. (Maáer 
Eaoul és Kémén&y Jenő). Bem. 1898. 
febr. 5-én, u. o. 

Beer JÖzsef Miksa, osztiiák zene-
ezerző, ez. 1851. aug. 25-én, Bécsben,, 
megb. 1908. nov. 28-ián, u. o. Nálunk 
is színre került műve: A kovácsok 
sztrájkja, opera 1 felv. I r ta : León Viktor, 
ford.: Yáraéy Sándor. Bem. 1899. okt. 
4-én, M. Kir. Operaház. 

Beér Tamás> írónő. (Lásd: Irsay Ar-
thumé). 

Beerbohm-Tree (birbom-tri) Herber t . 
magyar származású Hírneves angol szí
nész, sz. Kassán. (Családi neve: Bier-
bawm.) 1909-bten angol nemességet nyert. 
Irving-gel és Terry-vel együtt a legjelen
tősebb szerepet játszotta London színbáá 
életében. Mögb. 1917. jún. végén. 

Beer-Hoffmann Richárd, osztrák 
költő, sz. 1866. júl, 11-én, Bécsben. Mun
kája: »Der Gráf von Cbarolais«, dráma. 
Előadták nálunk is, a bécsi Deutsobes 
Volkstlieater színészeivel, Alexander 
Moissi-vaX a címszerepben, 1925. ápr. 
20-án, a Vígszínházban. 

Beérkezet t sziaész, aki megérdemelt 
sikerrel emelkedik fel a népszerű művészek 
közé, teihát küzdésével partra ér, — be
érkezik. (Mondják így is: befutott színész^) 

Beermanu Stefánia, operaénekesnő, sz. 
Mórott (Fejér m.), hol atyja a zsidó 
hitközség kántora volt. Már gyermekkorá
ban megtanult zon^rázni, majd 14 éves 
korában atyja énekesnö'vé képeztette Pesten. 

1880. júl. havában Bécsben folytatta ta
nulmányait. 1881. ápr. 23-án bemutatko
zott nálunk is az »Afrikai n5« Sdika 
szerep^ében, miről így ír a Pesti Hírlap: 
»Az ifjú hölgy kiváló szépség, tempera
mentuma a drámai énekre utalja, csengő 
erős hangjii egészen egyenletes ég terjedel-
mesí<. Ugyanez év aug. I6-án, mint a 
^Nemzeti Színház Sízerződtetett tagja, fel
lépett a líZsidónőii Recká-jában, 1884. 
szept. havában Prágába szerződött a német 
színházhoz. I t t érte utói a halál, 1885. 
szept. közepén. (Weineck csillagász neje 
volt.) 

Beérné Nit t inger I rma, operaénekesnő, 
1881. máj. 31-én vendégszerepelt a M. 
Kir. Operaházban. »Erőteljes és főleg felső 
regisztereiben igen tiszta csengésű szoprán
hanggal dicsekedhetik, melyhez biztos in
tonáció és korrekt hangvétel is járul« —• 
írja r.óla a Pesti Hírlap a »Lahore ki-
rálya« c. opera előadásáról. •— Mint az 
intézet szerződtetett tagja, ugyancsak eb
ben az operában lépett fel először, 1881. 
aug. 25-én. 

Beethoven Ludwig ran, a legnagyobb 
német zeneköltő, sz. 1770. dec. 16-án, 
Bonn-han, megh. 1827. márc. 27-én, Becs
ben. Családja több' generáción keresztül 
foglalkozott zenével és apja korán fölis
merte fiának rendkívüli képességeit. Gon
dosan taníttatta és mint pianista, már 
gyermekkorában csodálatot keltett, Mozart 
nagy jövőt jósolt a rendkívüli tehetség
nek. Egy ideig a bonn-i zenekarban brá^ 
csázott, de már 1792-ben elköltözött Bécsbe, 
ahol kezdettől megértő, lelkes pártfogókra 
talált. így nyugodtan élhetett zeneköltői 
hivatásának. A komponálás mellett ebben 
az időben még sokat utazott, de kÖrutai-
nak folytatását lehetetlenné tette az 1798-
ban kezdődő fülbaja, mely lassanként a 
teljes süketségig fokozódott. Munkálkodá
sában, mely 130 opust foglal magában (kö
zöttük 9 szimfónia, 7 versenymű, 1 szep-
tett, 2 szeksztett, 3 quintett, 16 vonós
négyes, 36 zongoraszonáta, 16 szonáta zon
gorakísérettel, 8 zongorahármas, 1 dalműd 
2 ünnepi játék, 1 oratórium, 2 nagy mise, 
1 hegedűverseny, sok dal és kisebb zon
goradarabok) bárom korszakot szokás meg
különböztetni, de értékmegosztást tenni. 
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Beliozni — a közönséget. Befce Gyula 

nagyon nehéz, mert mindegyikben a re
mekművek egész sorát alkotta. Beethoven
nek igen sok vonatkozása van Magyaror
szággal is, az itt kapott hatások p ^ g sű
rűn mutatkoznak meg műveiben. Külö
nösen Martonvásáron a Bruns^-ick grófok 
birtokára látogatott gyakran. 1812. febr. 
12-ón a megnyíló pesti német színház ré
szére ünnepi zenét írt. Nálunk is színre 
került operája a Fidelio (1. o.). Halálozása 
századik érfordulóján (1927, márc. 27.) 
a ilí. Kir. Operaházba?! 1927. ápr. 2-án 
az István király c. Beethoven-játék és a 
Fidelio került színre, Kasélbech Olgával 
a címszerepben. Frmnethms c. mytholó-
giai hallétje új szövegét írta: Brédy Sán
dor. Előadták 1913. márc. 19-én, M. Kir. 
Operaház. Egykori budai látogatásának 
megörökítésére 1928. okt. 27-én Budapes
ten a Várszínház falába a székesfőváros 
kegyelete jeléül emléktáblát helyezett el, 
mely Sidló József szobrászművész alko
tása. Felirata a következő: »Itt, az egy
kori budai theátrumban, hangversenyezett 
1800. máj. 7-én Beethoven. Halála szá
zadik évfordulóján állította Budapest Szé
kesfőváros közönsége. 1927. március 26.« 

Behozni — a közönséget. Népszerű 
színész-zsargon, arra értik, hogy a köz
kedvelt színész (színésznő) annyira bírja 
az általános rokonszenvet a közönség részé
ről, hogy minden fellépésével telt házat 
biztosít, —• tehát vonzóerővel bír és — 
»behozza« a közönséget az előadásra. 

Behr Matild, színésznő, sz. 1890. nov. 
3. Sarkadon. Színpadra lépett 1915. szept. 

Beliumi Gyula, színész, sz. 1855-ben, 
Székesfehérvárott. Színipályára lépett 1873'. 
Miklóssy Gyulánál. — Kéje: Üózai Irma, 
színésznő, sz. 1862-ben, Szegeden. Színi
pályára lépett 1878. jan. 1. a Népszín-
Tíáznál. 

Beintés. Énekes daraboknál a karn:rös-
ter )yheintése<.< jelzi az énekeseknek azt a 
pillanatot, amikor bele keU kezdeniök az 
éneklésbe, illet^-e a tovább éneklésbe. (V. ö. 
Bevágni.) 

Beitscher János , a Nemzeti Színház 
karénekese, színpadra lépett 1861-ben. 

sBejái ' tam kétszer a világot« — ének
rész a »Cornevillei harangok« c. operettből, 
melyet Henri márki énekel. H^atásos és 
könnyű fekvésű dal, ezért a hazai énekes
jelöltek gyakran ezzel jelentkeznek a szí
nészegyesületi vizsgára. 

Bejczy György, tenorista, sz. 1869-
jón. 22-6n, Zsiáóii (Zalám.), megh. 1920. 
nov. 1-én, Budapesten. Színip,ályára lé
pett 1896. okt. 1-én, Komjáthy Jánosnál, 
Debrecenben. Évekig volt Krecsánjá szín
társulatának tagja. Működött Temesvárott, 
Budán, Pozsonyban, Kolozsvárott. 1895. 
szept. 30-'án fellépett a Népszínházban, a 
»Jabnká«-ban, Gradinác Taszil szerepében. 
1908-ban Aradon (Züahy Gyulánál) »IJO-
hengrin«-t énekelte. (Ez volt az első Wag-
ner-elŐadás a vidéken.) — Neje: Fépássy 
Auguszta énekesnő, sz. 1882. sZept. 18-án, 
Kalocsán. Színipályára lépett 1898. szept. 
havában. 

»Bejött anaplköl tség«. így mondják 
a vidéki színészek arra a szomorú ese
ményre, mikor csak annyi jövedelem folyt 
bej amennyi a napiköltség fedezéséhez 
elegendő. 

Bejövetel . Az a momentum, midŐn a 
színész a színpadra (azaz a jelenésére) be
lép. Aíidőn a színről (jelenéséről) távozik: 
az a kimenetel. (L. o.) 

Békássy Jessy, táncos-szubrette, sz. 
1899-ben, Budapesten. Színípályára lé
pett 1921-ben. PaUay és Nirschy tánc-
akadémiáját végezte. 

B e k é Alice, színésznő, sz. 1908-ban, 
Miskolcon. Iskoláit részint Pesten, részint a 
miskolci Tóth Pál-féle leánynevelő inté
zetben végezte. Színi tanulmányait az 
Orsz. Színészegyesület iskolájában , foly
tatta; a »Hamburgi menyasszonys szubrett-
szerepében vizsgázott. Játszott Kecske
méten, Szolnokon, Pécsett, Szegeden, je
lenleg az Andrássy-úti Színház kedvelt 
tagja. 

Beké Gyula, színész, sz. 1859-ben, Z>e-
sen, megh. 1916. szept. 4-én, Kolozsvárott. 
Színpadra lépett 1879-ben, Homokay 
László színtársulatánál. 
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Beké Istvánné Békefi Lí̂ joB 

Eeke Istvánné, Neliezovits Petro
nella (Nelli), drámai színésznő, sz. 1821-
ben, megh. 1873. jún. 11-én, Pápán. Szí
nésznő lett 183ö-ben. A vidéken igen elis
mert neve volt. Első férje: KÖ'vessy József, 
ki mint a kolozsvári színház tagja, a hősies
ségéről ismert 11-ik honvédziászlóaljban vi
tézkedett a szabadságharc alatt és a piská-i 
hídnál elesett. Leánya: Lászy Vilmosné, 
Kövessy Etelka. (L. o.) 

Beké Lilla, színésznő, szí. 1866-ban, 
Désen. Színipályára dépett 1884;., szept. 
11. Balogh Alajos társulatánál. 

Beké Vilma, színésznő, sz. 1882. ápr. 
16-án. Színipályára lépett 1899. szept. na-
viában. Visszavonult 1904. szept. 1-én. 

Békeffi Antal, író, sz. 1859. szept. 
2 8 - ^ , Sz'entesen, megh. 1907. okt. 2-án, 
Ssíegeden. 1879—1880-ig a M. Kir. Ope
raház tagja volt, azután a»Szegedi Napló« 
kritikusa lett. — Neje: Kukemezei Vilma 
színésznő, sz. 1863-baJi, Magykömsön, 
megh. 1891. jaji. 31-én, Szegeáen. Atyja: 
K. Gusztáv, anyja: Pávay Eszter, megh. 
1901. jan. 22-én, Újpesten. 1879-ben lépett 
a színipályára, Kreesányi Ignácnál. 1889. 
szfipt. 5~én férjhez ment, Budö.pesten. »A 
naiva-szerepkörben maga volt a megteste
sült gráoia, finom, bájos és csupa kedély 
és szív. EiUgnán terínetű, könnyed és ke
cses alak. Játéka eredeti, vonzó-bájjal teli, 
mellyel mindenkit meghódított«, — írja 
róla a »Pesti Hirlaps 1891. jan. 25-d 
számában. Mellszobra a szegedi színház 
előcsarnoklát díszíti, melyet 1891. okt. ha
vában lepleztek le. líővére: Kukemezei 
Gizella, színésznő, sz. 1874. márc. 15-én, 
Kubán. Színésznő lett 1892. ápr. 1-én, 
Bakodczay Pálnál, Később' színháai pénz
tárosnő lett. — P ia : B. László, színész. 
(L. 0.) ! : j 

Békeffi István ifj., író, sz. 1901. aug. 
31-én, Szegeden. Iskoláit Nagyváradon, 
Szegeden és Sopronban (katonai iskolát) 
végezte. Már 16 éves koi:ábaa írt lapokba. 
Számos apró kabaré-tréfát írt. Színpadi 
miunkái: »Hol jártál aa éjszaka ?«, énekes
táncos pesti boh. 3 felv. (Társszerlző: 
Vaánai László.) Bem. 1926. máro. 26-án. 
Sziget Színpad. xMesék az írógéprők, 

operett 3 felv., előjátékkal. (Társszerző: 
Szomaházy István. Zen. szer.: Lajtai La
jos.) Bem. 1927. okt. 8^áa. Városi Szín
ház. 50-edszer: 1927. dec. 22. »A régi 
nyá.r«, nagy operett 3 felv., 7 képben. 
(Zen. szerz.: Tjujtai Lajos). Bem. 1928. 
jún. 15-én. Budai Színkör. 100-adszor': 
1928. szept. 14-én. »Póxisi divat«, ope
rett 3 felv. (Zen. szer.: Lajtai Lajos.), 
Béta. 1928. dec. 22^n. Városi Színház. 
»Ez az én esetem», vj. 3 felv. (Társszerző: 
Vadnay László.) Bem'. 1929. máro. 2-án. 
Belvárosi Színház. — Neje: T%my Ida, 
színésznő. (L. o.) 

Békeffi László, kabarészínész és con-
ferencier, sz. 1891. jan. 14-6n, Szegeden. 
(Atyja Békeffi Antal, író, anyja Küké-
mezei Vilma színésznő. L. o.) 1912-ben 
tűnt fel Perenczy Károly kab'aréjában; egy. 
év múlva Medgyaszay Vilma szerződtette, 
ott működött 1921. év elejéiig, a Modern 
Színpad igai^gatása alatt, Bárdos Artúr 
vezetésével. 1921-ben az Apolló Kabaré 
szerződtette. 1923. febr. 15-én társigaaga
tója lett az »Imperi)ál«-beli kabarénak. Bé
keffi László egyúttal avatott tollú kabaré^ 
író is. Száznál több tréfája került színre 
a fővárosi kabaré-színpadokon. 1921. jan. 
29-én megnyitotta a Víidám' Színpadot, 
majd szept. havától egyedül vezette. 1925. 
dec. 5-t6l a Papagály-kabaré tagja. 1927-
ben Bécsbe szerződött. 1928. szept. havútól 
az Andiiássy-úti Színház állandó vendege. 
Egész estét betöltő •munkái: »A város«, 
dráma 3 felv. (Társszerző: Forró Pál.) 
Bem. 1920. nov. 16. Várszínház. »Bazsa-
iózsa«, vj. 3 felv. (Társszerző: Raggambi 
András.) Bem. 1926. aug. 19. Magyar 
Színház. »Aranypatkó<í, beszélŐfilm-ope-
rett 3 felv. Zen. szerz.: Neszmélyi D. 
Béla. 1929. ápr. 20. Városi Színház. Neje: 
Jankovich Magda, színésznő, színi
akadémiát végezett. 1917. máj. havában 
a Magyar Színházhoz szerződött, ahol első 
fellépte a »KŐszívű ember fiai«-ban volt. 

Békefi Lajos, színész, sz. 1871. jan. 
13-án, Mátészalka?!, ahol iskoláit is vé
gezte. 1890-hen lépett színipályára, Halmay 
Imre társulatánál. Egy évig segéd'színész 
volt és többek közt a Népszínhiáz énekkai-á-
ban is működött 5 é\ig. Ez alatt elvégezte 
a Solymossy-fele színésziskolát. Jár t kül-
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földön is, majd Beöthy László a Magyar 
Színházhoz szerződtette tenoristának. In
nen líicsey F. György kecskeméti társula
tához szerződik, majd Sopron, Debrecen, 
Kassa, Nagyvárad, azután ismét Debrecen 
közönsége előtt játszik. 1905-ben Makó 
Lajoshoz szerződik Szegedre. 1927. dec. 
1-én nyugalomba vonult. 

Békefi Lajos ifj., színész, 6z. 1893. 
ápr. 2-án, Buáapesten. Színipályára lépett 
1928. júl. havában. 

Békefi Lajosné Koppáu Margit , 
énekesnő, sz. 1876. jún, 30-iáű, Budor 
pest&n. Iskoláit Rákosi S^dinél végezte. 
1897. ápr, 1 3 ^ lett színésznő. Műkö
dött Debrecenben, Aradon, Nagy%Táradbn, 
Szegeden. 1927. dec. 1-̂ n nyugalomba 
ment. Főbb szerepei: Olga (DoUárkírály-
nŐ), Mai'ioa (Trenfc báró), Herta (Tán
cos huszárok), MoUy (Gésák), Verus (Bo
szorkány vái-), Jolán (Cigánysaerelem.) 

Békefi Mihály, zeneszerző, színházi 
karnagy, sz. 1900. nov. 31-én, Zonibor-
han. Színházi működését megkezdte 1919. 
szept. havában. 1920-tól állandóan kom
ponál zenét, kupiét; 1923-ban Szatmárra 
hívták, onnan Nagyváradra ment. 1926-
tól megalakította a nevéről nevezett »Bé-
kefi-vocal-quartett«-et, mellyel egy csapásra 
ismertté tette nevét. 1929'. szept-től a. 
Király Színház karnagya. 

Békefi R<íbert, színész, sz. 1888. júl. 
10-ón, Budapestm. Színipályára lépett 
1907-ben. 

Békefi (Szaller) Is tván, író, városi 
tiszt\áselő, sz. 1848. dw. 15-én, SzéJé^s-
jehérmrott- U. o. végezte tanuímiányait, 
majd 186S-ban színész lett Veszprémben. 
1871-ben színészakadéaniára iratkozott, 
mely után vidéken színészkedett, azonban 
megunva a küzdelmet, 1880-b'an lemondott 
a pályáról és Székesfehérvárott vámosi tiszt
viselő lett. 1877-tőI kezdtett írni, különösen 
helyi lapokba. Két színművét ismerjük; 
»Helén«, dr. 3 felv. Az Akadémia Mé
száros-pályázatán dicséretet nyert. Bem. 
1904. jan. önán, Székesfehéi-váíott, Mi-\ 
csey F . György társulatánál. »A csavarg'ó«, 
falusi életírép 3 felv. Bem. 1912. m|áro. 
8-án, Szálkai Lajos társulatánál. U. o. 

Békés Gyula, színész, sz. 1873. aug. 
11-én. Színipályára , lépett 1893, ápr. 
11-én, Leszkay Andrásnál. Zilahy Gyula 
debreceni társulatának volt számottevő drá
mai színésze ós kedvdt titkárja. 1914-
márc. 1-én nyugalomba vonult. 

Békés vá rmegye az Országos Színészi
egyesület nyugdíjalapjára 1928-ban 100 
P-t adományozott. 

Békéscsabai színészet. Békéscsaba a 
múlt század közepéig jobbágy-falu volt, 
lakossága javarészt tótul, meg latinul s 
csak elvétve beszélt magyarul, a földesúri 
terhektől végleg csak 1872-ben szabadult 
meg s i ^ színészetről e városban talán egy 
fél század óta lehet beszélni. Alig két év
vel a Népszínház megnyitása után, 1877-
ben azonban miár felépült a békéscsabai kŐ-
szíuhiz. Jártak ide — többnyire a nyári 
hónapokban — már azelfítt, a mnlt szá
zad 40-es éveiben is kóbor színész-truppok 
ós vándor komédiásoik s ezek: •— mint Háan 
Lajos feljegyzéseiblől kitűnik' — a mai ú. 
n. Sörház pincehelyiségében tartot
tak néhány napos, legfeljebb 1—2 
hétre terjedő előadást,, mindazonáltal 
a szó komoly értelmében színészietrŐl 
csak azóta beszélhetünk, mióta a város 
Thália Viándorpapjai számára hajlékot 
emelt. Valószínű, hogy a neim^ti színészet
nek és színműirodaloínnak a múlt saázad 
70-es éveiben a 'Képszínbáz megnyitása ré
vén történt hatalmas fellendülése inspi
rálta e város vezetőit is arra, hogy a üia-
gyar színészetnek hajlékot adjanak, leg!-
aláhb is arra vezetheti vissza, hogy a köz
birtokosság- Halmay Andor építészi tervei 
szerint és Sztraka Ern]ő városi mérnök ve
zetése alatt 196 ezer frt. költséggel fel
építteti a színházat is magjában foglaló 
ú. n. vigadót, amely épületnek alapkövét 
lS77-ben tettlék le és 16 hlón^p alatt, te
hát 1878. végére készrült el, míg az elsjő 
előadást 1879. márc. hÓ Önén tartották a 
Viárosi színházban, megnyitóul Tóth Kál
mánnak ez alkalomra írt verses prológusát 
olvasva fel. A színliiáa és vigadó egyéb, ja
vakkal együtt ;1890. évi lápr. hÓ 1 - ^ ai kjáz-
birtokosaágtól a város tulajdonába került. 
1891-ben alakult meg az elsiŐ színügyi bi
zottsági Vidovszky János elnöklete alatt, kit 
1896-ban Fejér Béla követ az elnöki s z^ -
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ben, az Ö utódja 1902-b6ii Rosenthal Ig
nác lesz, kiuek belyót 190ö-tlől 1913-ig 
Haan Béla tölti be, míg 1914—17. között 
Dusbaba- Vilmos, 1918-ban pedig Kiss 
László, a Bzínügyi ^ bizottság elnöke, a vá
rosi szervezet felvétele óta pedig hivatal
ból a város polgármestere: dr. Bertbóty 
István. 1913-ban Haan Béla elnöksége ide
jében Spiegel és Englerth tervei szerint 
átépítUí: és modernizálják a színb'ázat — 
akkor kapja nézőtere mai intim belsejét, 
— a színpadot ped'ig sűlyesztlŐkkel és zsi
nórpadlással látják el; mindezzel rendel
tetésének teljesen megfelelő állapotba boz-
2ák 8 az újra épített színKázban 1914. 
febr. 2-án Miklóssy Gábor színigazgató 
tartja elsŐ előadását a Cigányháróval. Még 
ez évben a város képvísellŐtestülete az új 
színliáaat mozígóképellőadások céljaira adja 
bérbe (6 évre, évenkint 9 Kónapra) B ezt 
a sikertelen há.zasságot csak 1920. elején 
tudjuk felbontani, de akkor már olyan 
megviselt állapotban kapjuk vissz-a a ezín-
faiázat, bogy a viszonyok javultával :—, 
1925-ben gyökeres restaurálást kellett rajta 
végrebajtani. 1920. óta oz újjáalakult szín
ügyi bizottság intézi a városi színház 
ügyeit; ez mindenesetre nagy haladás az 
előbbi lállapothoz képest, amikor a szín
ügyi bizottság csak amolyan félhivatalos 
szerv volt, mely elnökét maga választotta, 
ki egy személyben intendáns és előadó is 
volt s a pénzkezelést is saját keb'eléblől 
kijelölt pénztárnokával látta el. Ma van 
külön előadója, !ki az adminlisztrativ teen-
diőket lés művészi irányítást végzi s a bi
zottság a költségvetésileg tervszerűen elŐ-
ipányzott keretekhez lalkalmazikodik. A szín
ház vagyonállaga az utóbbi evekben egy 
díszletraktárral és szép , díszletparkkal is 
gyarapodott. Áttérve a színház művészet
történetének ismertetésére, arról a 10—12 
évről, mely alatt a színház is a közbirto
kosság tulajdonát képezte, írásos' feljegyzé
sek alig-alig állanak rendelkezésre. Inkáb'b 
csak néhány elfakult színlap, amel3'-ekről 
megtudjuk, hogy a 80-as évek elején az 
aradig Színügy gyámolító Egylet Társulata 
járt át Békéscsabára többízben is, Gerőffy 
Andor színigazgató vezetése alatt néhány 
napon át előadásokat tartani — leginkább 
Shakespeare-darabokat és népszínműveket 
játszottak — g többször vendjégszerepeltek 
Felekyné Munkácsi Flóra, Feleky Miklós 

és a 80-as évek közepén Bálmay Ilka is. 
Ezekben az években — talán a vidéki, ván
dorszínészet szervezetlensége miatt éa szín-
ügyi bizottság hiányában — csak igen 
ritkán szolgálta a színház hivatásos színi 
előadások céljait. Színpad'a inkább^ me
nyegzői lakomiáknaik', alkalmi ünnepélyek
nek .és műkedvellők próbálkozásainak volt 
színtere. Feljegyzésre érdemes különben, 
liogy egészen a városi szervezet felvételóig 
a kőszínháznak szerződtetett és az egész 
téli idényt itt töltő színtársulata nem^ volt. 
Ötletszerűen jöttek lősszel-tavasszal néhány 
napos, utóbb néhány hetes szezonra színé
szek, de az év túlnyomó részében zárva 
volt Thália templomának kapuja, ha
csak műkedvelők ki nem nyitották. Igaz 
viszont, hogy ;ezek pótolni igyekeztek a szí
nészet hiányát, mert a városunk mimjen-
fajta szakmabeli hazafias, jótékony-, vagy 
kulturális célt szolgáló társadalmi egyesü
letei sok nívós és az amat'őrök miegszokott 
átlagát jóval túlszárnyaló előadást ren
deztek a színházban, melyek közül egyik
másiknak olyan nagy siktere volt, hoigy 
többször is meg kellett ismiételni. Külön
ben mind a imai napig is a közművelő dés 
szám.ára értékes szolgálatot teljesít szín
házunk abhól a szempontból is, liogy színi 
idényen kívül sok műlíedvelŐelőadásnak és 
művészi hangversenynek ad helyet. JMióta 
a színház a város tulajdonját kepesi, 27 
színigazgató társulatának adott művészi 
hajlékot és kenyeret. És pedig idlŐheli sor
rendben megnevezve [Őket,. a következőknek: 
Eakodczay Pál, Hajdú István, Bokody An
tal, Szalkay Lajos, Füredi Károly, Lesz-
kay András, Kunh'egyi Miklós, Baranyai 
]\íihály, Sándory Kálmán, Halmay Imre, 
Halassy Andor, Balogh Árpád (az óbudai 
Kisfaludy-színház igazgatója), Kövessy Al
bert, Monory Sándor (Zomhor), Dombay 
Mihály, Palotay Antal, dr. V.árady An
tal, Mezey Kálmán, Kádassy József (Sop
ron) , Mariházy Miklós (Kecskemét), 
Miklóssy Gnáhor, Kiss Árpád, Szendrey Mi
hály, Krémer JenŐ és Csáky Antal, to
vábbá Alapi Nándor orsz. kamaraszínház-
és dr. Lányi Viktor Opera-staggione-tár-
sulata. Ezek közül persze egyik-másik több
ször is megfordult városunkban. 1923. óta 
Kiss Árpád színtársulata játszik a városi 
színházban a téli-tavaszi hónapokban, de
cember 1. máj. 1. közötti 5 hónapon át; 
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az utóbbi évek közgazdasági helyzetének 
egyre fokozódó nehézségeit elsősorban sínyli 
azonban a vidéki színészet is, mely ország
szerte válságos helyzetbe hozza a színtár
sulatokat és a városok nagyobb mérvű tá
mogatását involválja. Jóllehet — különö
sen a folyó idényben — Békéscsabán is 
erló'sen érezhető volt a közönség érdekl'Ődésé-
nek hanyatlása s emiatt a színigazgató is 
kénytelen volt e^ hónappal megrövidíteni 
az öt hónapra tervezett szezont, ökonomi
kus beosztása megkímélte a várost nagyobb 
áldozatoktól, úgy, hogy segélyképen csupán 
a színi előadások után lOo/o-os vigalmi 
adó címén befizetett összeg javarészét — 
mintegy 2400 penget — kapta vissza. Az 
elmúlt 50 év alatt többé-kevésbé jó el'ő-
adásban, de ezínre kerültek a magyar 
dráma- és az idegen nyelvektjSl átültetett 
színműirodalomnak nevesebb termékei. 3 
mellett valóságos kaleidoszkóp szerepét töl
tötte be színházunk, melynek színpadán 
— mint a színtársulatok vendégei, avagy 
kulturális egyesületek: fó'kíént. az Aurora 
Kör meginvása folytán egymást váltot
ták fel az ének-, zene- és előadóművészét 
országos, sőt világhírű kiválóságai. Csak a 
nevesebbeket kronologikus sorrendben fel
említve, gyönyörködtették e viáros közönsé
gét: Pálmay Tlka, Fáy Szeréna, Blaha 
Lujza, Beregi Oszkár, Küry Klára, Pataki 
József, P . Márkus Emilia, Bajor Gizi, 
Odry Árpád, Rózsahegyi Kálmán, Petheo 
AttiJa, Bákosi Szidi, Kiss Kerenc, mind
annyian a Nemzeti Színház tagjai. Mi
hályi Em6, Benes Ida, Medek Anna, dr. 
Székelyhidy Ferenc, Marsehalkó Eózsi, dr. 
Dalnoki Viktor, Sulyok Teréz, B. Sándor 
Erzsi, ]\íaleczky Bianka, Basilides Má
ria, Nagy Izabella, Kruyswick Anna, Bad-
nay Erzsi, Venozell Béla, Pilinszky Zsig
mond, Pataki Kálmán, Aquila Adler 
Adelina, Ptasinszky Pepi, br. Vécsey 
Elvira és Brada Rezső, a M. KirJ 
Operaház tagjai; Hegedűs Gyula, Gál 
Gyula, Góth Sándor, G. Kertész Ella a 
Vígszínház, Darvas Lüi, László Gyula és 
Simonyi Mária (Móricz Zsigmondné) a 
Magyar Színház tagjai, Király Ernő, a Ki
rály Színház és Sík Rezső, a Városi Szín
ház tagja. Felkerestek bennünket Koczian 
Jaroszlav, Plaoskó István, Vecsey Ferenc, 
Telmiányi Emil, Huhay Jeniő dr. hegedű-
virtuózok s dr. Dohnányi Ernlő, Flei-

scher Antal, Engel Iván és Kosa György 
zongoraművészek, valamint a szegedi fil
harmonikusok. Hallgathattuk a színház
ban Fráter Lórándot, Jadlowkert, Hellge 
Lindberget és a külföldön babért nyert 
Budai dalárdát. Színházunkban ünnepel
tük meg a Petőfi- és Jókaí-centenűáriu-
mokat, Gyóni Géza emlékezetét, a Rózsa
hegyi és Rákosi"jubileumokat, végül pedig 
a Beethoven-centennáriumot. Békéscsaba, 
mint téli állomás 1929-ben Orosházávalj 
Makóval, Szentessel és Kiskunhalassal al
kot közös színi kerületet, legutóbb Sopron 
városát is elnyerte a békéscsabai színigaz
gató. (Dr- Komiss Gém.) 

Békésgynia i színészet . (Lásd: Gyu
lai színészet.) 

Békés i . Katona József, (1. o.) szí
nészi álneve, mely alatt első kísérletei ide
jén a pesti Hackers^élá-haji (L. o.) mű
ködött. 

Békési Ferenc , színháza karmester, sz. 
1867. szept. 19-én, Békésgyulán. Tanul
mányait 1889-hen végezte, azután a vidé
ken működött (Miskolc, Szabadka, Zom-
hor, Sopron, Kassa, Aráé}- 1901. szept. 
havában a Magyar-, majd a Király Szín
házhoz szerződött. Jelenleg magániskolát 
tart fenn. Hosszabb ideig színészegyesü
leti tanácsos volt. 

Békési Jtízsef, színész, sz. 1887. okt. 
14-én, Buőkipesten. Szinipályára lépett: 
1910-ben. 

Békés i színészet. Békés-en 1860. szept. 
havában Ny^ky György társulata műkö
dött. 1864. júl. havában Fekete Pált 
hívták meg igazgatónak. A színügy-egylet 
megalakult Kunkegyi Miklós színigaz
gató és Jancsovies Pál szolgabíró vezeté
sével 1891. aug. havában, B. az 1928— 
1929. évben Deák Lőrinc színigazgató ke
rületéhez tartozik. 

Békéssy (Bacsur) Antal , színész, sz. 
1887. dec. S-án, Orosházán. Atyja: Ba
csur Antal, anyja: szenttamási Balogh 
Róza. Iskolái végeztével Iglón tanítókép
zőbe járt és mint negyedéves tanítójelölt 
a színészakadómiára iratkozott. Működött 
S^,bados Lászlónál, Zilahy Gyulánál, h\-
mássy Endrénél, — közben a világháború 

H 
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B.'k.Vsv ŜiiV) Gyula Tjeksics Gusztáv 

alatt a 101~ik gj-alogezrediiél, és a 7-es 
trénekaél szolgált. Leszerelés után az An-
drássy-úti és Belvárosi Színház, utána a 
Király Színház tagja lett. 1925—1928-ig 
a Vío-ezinliáz, 1929-beia a iráskolci Nemzeti 
Színház tagja volt. Mint szerelmes-^ 
hős- és jellemszínész jelentős síkereket 
aratott. 

Békéssy (Sal) Gyula, színész, sz-il863. 
jan. 28-án, Békésen- A nyolc gimnaEiá-^ 
Hs osztályt Kecskeméten végezte, majd; 
1887. okt. 24-én színésszé lett Balassa EJ4-
roly társulatánál. Ezután Pesti Ihiász La
jos, JeszeDszky DezsŐ, Egri Kálmán, Za-
jongliy Elemér az igazgatói. 189C\. júl. 
9-én a Kiépszínliáx tag*ja lett, itt azonban 
ambíciója nem talált kieléigüliést, ezért 
1893. okt. l-,én elszerződött Komjáthy Já
nos 'gyŐr-soproni társulatálioz, majd' vele 
'Debrecenbe is ment. It t elsőrendű opera, 
operett és népszínmű (Imriton) énekes 
minőségben foglalkoztatták. 1898. virág
vasárnapján Krecsányi Ignác szerződtette, 
akinél niégy évig működött. (Buda, Po^ 
zsony, Fiume, Trieszt, Szegted', Marosvá
sárhely, Hódlnezővásárliely, Békésgyula^. 
1902. virágvasárnapján A.rad'ra ment, Zi-
iahy Gyulához, majd két év imulva visz-
Bzatért újra Krecsányi Ignáohoiz, i t t csak; 
két évig maradt, majd 1907. virágvasár
napjáig Heves Béla volt az igazgutója). In
nen Micsey !F. Györgyhöz szeraődött, végül 
Kiáoz Dezsőhöz. 191íJ-ban nyugalomba vo
nult. Mint az Orszáigos Színészegyesület 
fvolt taniáesosa több éven keresztül ba^-
noB Szölg^álatot tett az egyetemes színé
szetnek. Neje színésznlő (családi neve: 
Ziegeldrum Jozefa), sz. lS69-ben, Ma
ikon. 1891-bleu lépett színpadta és elsŐ 
szerződését mint énekesnő Egri Kálmán
nal kötötte. ISIagyterjedelmű, csinos alt-
hangjiáért, eleven, kifejező játékáért igen 
keresett művésznő Volt a vidéken. 1912-blen 
nyugalomba vonult. 

Békésy Irma, a Nemzeti Színház 
tagja, pályáját Bzáhaékm kezdte (mint 
naiva), majd 1880-ban a Német i Szín-
hsázhoz kapott meghívást, hol elsŐ fellépte 
ápr. 21-én volt az »I£jabb Promont és 
idősebb Kisler« c. 5 felv. dráma Klára 
szerepében. 1889-ben SzékesfeJiérvárra szer
ződött. Az 1890-es években már nem- ta

lálkozunk nevével, miután férjhez ment 
és visszavonult. Megh. 1894. aug. havá-
vában, Balatonfüreden, 

E é k é s y Róza, színésmŐ, (B. Irma nő
vére), sz. 1864-ben, Debrecenben. 1883. 
máro. 5-4n lépett fel elősaör Székesfehér
várott, (Jakab Lajos társulatánál), a 
»Cs6k<í iiíaneííá-jában, amidőn ezt a kri
tikát kapta: »Csinos jelenségéaiek kedvező 
hatását még emelte fellépésének bizton^iga, 
mert éppen nem tapasztaltunk nála semmi
féle lámpalázt, noha ma játszott nyilvános 
színpadon.í< (sSzekesfehérvár ^s Vidéke(u) 
1886-ban a Budai Színkörben működött, 
ahol első fellépte ez év jún. 11-én volt a 
»Család ölröme« c. vj . Cecil szerepében. 
1889. aug. 2-án házasságot kÖbStt Balaton
füreden dr. Balogh Zsigmond ügyvéddel 
és visszavonult a színpadtól. 

Békeszerződés. 1920. jan. 18-ián, a 
trianoni békeszerződés aláírásának napján 
zárva voltak Magyarország összes szín
házai. — Elvesztettük a közetkezŐ szín
házi városokat, ahol mindenütt állandó 
színházi épület volt: Pozsony, Nagyszom
bat (legrégibb épített színház), Nyitra, 
Igló, Lőcse, Kassa, Ungvár, Munkács, Be
regszász, Mára.marossziget, Szatmár, Nagy
károly, Nagybánya, Dés, Beszterce, Nagy
várad, Kolozsvár, Arad, Temesvár, Lúgos, 
Déva, Nagyszeben, Marosvásárhely, Szé
kelyudvarhely, Brassó, Szabadka, Újvidék, 
Zombor, Nagy becskerek, Fehértemplom. 

»Beköszöut5«-t a régi színészek idején 
az első előadásnál mondtak. így például 
1820. máj. 23-án Pozsonyban az elsŐ ma
gyar színielőadás alkalmával tartottak be-1 
köszöntőt, amikor a »Komáromi Magyar] 
Jiátszó Társaság« hirdette i t t |a magyar 
kultúrát. Ekkor Szentpéfery Zsigmond el
szavalta Kovacsóczy Mihály alkalmi versét. 

Beksics Gusztáv, országgyűlési képvi
selő, publicista, sz. 1847. febr, 9-én, Ga-
máson, Somogym., meg'h. 1906. máj. 7-én, 
Budapesten. Kaposvárott, Kecskeméten 
és Pécsett végezte tanulm!áliyait s azután 
publicista lett. Egyike volt a 90-es évek 
legkitűnőbb magyar publicistáinak, a sza
badelvű eszmékért harcolt a sajtóban, szá
mos nagyfontosságú politikai eszmét ve
tett föl; nagy mértében hozzájárult az 
aktuális közéleti problémák tisztázásához 
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Beksics G-uBztávné Belasco D.á\áii 

és igen nagy hatással volt a magj^ar köz
vélemény alakulásához. Több röpiratot, po
litikai és történelmi könyvet adiott ki. 
Báró Bánffy DezsŐ miniszterelnöksége 
alatt miniszteri tanácsos lett a miniszterel
nökségen. Élete vége felé kinevezték a hi
vatalos^ lap, a Budapesti Közlöny szer
kesztőjének. A színház iránt is élénken ér
deklődött. Ir t e^ verses színdarabot, 
Zrínyi, a Icöltő c. alatt, ez azonban kézirat
ban maradt. Lefordította spanyol eredetibői 
Moreto: A szép Diego c. vígjátékát, me
lyet 1873. aug. 25-én adott el6 a Nem
zeti Színház. Calderon: Saját hecsületéndk 
orvosa c. színművének fordítása könyv-
alakban jelent meg. 

Böksics Gusztávné, Bogdanovics 
Krisztina, írónő. A színiakadémiát vé
gezte s 1868-ban a Nemzeti Színház 
tagja lett, ahol a Gyöngéd roUonók o. 
darab Tusnelda szerepében lépett fel elő
ször. 1873-ban férjhez ment Beksics Gusz
távhoz és lelépett a színpadról. Ezóta az 
irodalommal foglalkozott, Bogdmiovics 
György néven megjelent elbeszélései, re
gényei szívesen látott olvasmányai voltak a 
közönségnek. Megh. 1903. ápr. 11-én, Bu
dapesten. Színművei: A Hs homha^ vj. 1 
felv. Bem. 1887. máro. Kolozsvárott. Mál
tai lovag, operett 1 felv. Zen. szerz.: 
DATmmt Leó. Bem. 1893. jan. Debrecen, 
majd 1S94. Óbudán. Á polgári h!ázass4g, 
boh. 3 felv. Zen. szerz.: DAmunt Leó. 
Bem. 1894. júl. 28. Öhuda. A protdmié, 
vj. 5 felv. Bem: 1895. júl. 6. U. o;. 

Beküldeni . Ismert színházi kifejezés, 
ami azt jelenti, hogy az ügyelő a jele
netére váró színészt előzőleg figyelmezteti 
a jelenésére, majd a végszó elhangzása 
után beküldi a szereplőt a színre. (V. ö.: 
Végszó). 

Béla futása, opera, zenéjét írta: JSM-
zitsTca József. Szövegét Kotzehue után 
irta: Csery Péter. Színre került: Kolozs
várott, 1821-ben, Budán: 1826. szept. 
4-én, Pesten: szept. 11-én, a városi nagy 
theátrumban, Pergő Celesztin igazgatása 
alatt. Szabadicán: 1827-ben, Pécsett: u. e.. 
évben. Rozsnyón'. 1830. dée. 4~én, Nagy
váradon: 1835. jún. 25-én, Dehrecenhen: 
1836. jan. 30ián. 1837-ben B&misóM Jó-
zsef Nemzeti Színházi Icarmester átdolgozta, 

és 183S-ban a N.emzeti Színházban is ját
szották. 1863-ban Budán Molná- György 
adatta elŐ. Ez volt az első eredeti ma
gyar opera, amelynek az előadások szá
mából Ítélve sikere is volt. Keletkezésé
ről (ellentmondó adatok vannak, ame
lyek közül azonban a szerzők nevediuek! 
fentebbi megjelölése a hiteles. A Sürgöny 
1862. márc. 15. és a Rölgyjidár márc. 
18. száma azt írja, hogy Udvarhelyi Mik
lós kijelentése szerint e művet Kocsi Patkó 
János dolgozta át. A Pesti Hirlap 1894^ 
nov. 29-én pedig azt jelenti, hogy e mű 
szövegét ár. Váhi Bála fedezte fel, ku
tatásai közben és szerinte 1769-b&n adták 
eló Bihwmegyéb&n. A zenét a nagyváradi 
püspöki zenekar szolgáltatta. (Eredeti pél
dányát a i\í. Kir. Operaház könyvtára 
őrzi). 

Béla Miklós, színész, sz. 1900-ban, 
Buéapest&n. 1921-ben végezte az Orsz. 
színészakadémiát.. Innen a Vígszínház szer
ződtette, ahol rendező is volt. 1929-ben 
külföldi tanulmányútra ment. FŐbb sze
repei: Sidi el Assif (Brjaissb<jund kapi
tány megtérése), Cézár (Majomszínbáa), 
Herrer (A főpénztáros úr), Canonválle 
(Szókimondó asszonyság). Vas Tibor (Alvó 
férj), John WitheiTs (A levél), Titkiár 
(Világbajnok). 

Belasco Dávid, amerikai drámaíró, szín
igazgató. Pályáját San-Eranciskóhan 
kezdte, előbb egy kis színházzal, de csak
hamar átvette a Grand Opera House-nak 
és a Metropolitan Theatre-nek vezetését. 
Később' San-Eranoiskóból kiterjesztette te
vékenységét Newyorkra is, ahol előbb a 
Madison Square Theatre volt az övé, majd! 
megszerezte a Lycemn^-színháizat is. Végül 
felépítette a hatalmas Belasco-Th'eatre-t. 
Belaseonak egész sor színháza és színházi 
érdekeltsége van és híres előadásainál maga 
végezte a rendezés mjuailcáját is. Dríámia-
íróból lett színháaigazigiatóvá, ei'edteti 
színműveinek száma meghaladja a hú
szat. Belaseonak nem^ csupán Amerikában 
voltak nagy színpadi sikerei, haneíai! egyik:-
miásik drámája több száz olŐadást ért meg 
Londonban is. Belasco nevének súlyát mu
tatja, ho,gy több életrajzíróija akadt Atne-
rikában; emlékiratai két hatalmas kötet
ben jelentek meg. Pillangó kisasszony c. 
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Bélavári (Stern) Ilona Belépő-jegy 

drámájátj (amelynek saivegkönyvére írta 
Puccini világhírű operáját), előadta a 
Vígszínház 1901. okt. 15-én. Ford.: Fa-
hiái iíiklós, a prológust Heltai Jeaő írta. 
Felújították 1918. szept. 14-én. 

Bélavár i (Stern) Ilona, színésznő, sz. 
1869-ben, Pesíen, Színipályára lépett 1888. 
okt. havában, Tiszay Dezsőnél. 

Béldi Izor dr., zenekritikus, ez. 1867. 
épr. 23-án, Biicéapesten, megh'. 1926. nov. 
11-én, u. 0. Ügyvécti loklevelet szerzett, 
irodát is nyitott, de főfoglalkozásául min
dig a zenekritikát tekintette. 1901-ben lé
pett be a Pesti Hírlap Szerkesztőségéhe s 
asóta mindvégig ebbe a lapba írta kriti
káit. Zeneileg alaposan képzett, tárgyi
lagos és Őszinte kritikus volt s i'működésével 
nagy tekintélyre tett szert a izenei világban. 
A Lipótvárosi Kaszinó szezónról-szezónra 
megismétlődő hangversenyeinek is ő volt 
a zenei rendezője. Kritikákon kí^oil emlé
keiből, a zenevil.ág furcsaságaiból ós anek
dotáiból nagy kedveltségre jutott szóra
koztató rovatot is vezetett a Pesti Hírlap
ban Mozailc címimel. Intermezzők, InU-
mitésok és Indiszkréciók c. könyveiben él
ményeit ós emlékeit (gyűjtötte össze s 'kctiy-
nyed, tréfás formában e könyvet érdekes 
dokumentumokat nj^ujtanak három évtized 
zenei életéhez. Saámos színdarabot írt és 
fordított. Eredeti művei: Katalin, opio-) 
rett 3 felv. (Társsz.: Fejér Jenő). 1901. 
okt. 4. bem. a Népszínház. Kültelki Her-
cegriŐ, operett 3 felv. 1905. dec. 5., u. o. 
Aranyeső, operett 2 felv., Qgj előjátékkal 
(tsz.: (Mérei Adolf), zen. szerz.: Zer-
kovüz Béla, bem. 1913. fehr. 21. Nép
opera. Gyerünk esdk! látványos revü, tsz.: 
Mérei Adolf, zen. szerz.: Zerlcovitz, bem-. 
1913. máj. 24., u. o. Katonadolog, ope
rett 3 felv. ugyanazon társszerzőkkel, bem. 
1913. okt. 25., u. 0. Fordításai: Á végre-
hajiü' vj. 3 felv., ír ta: Sylvane és ÁrtiiS; 
1898. szept. 2. Vígszínház. A tűzoUóy 
énekes boh., 3 felv., zrta: Cottens és Paul 
[Gavctult> zenéje Louis Vam&U-tol, bem;. 
1899, szept. 29. Népszínház. Oszintgás 
Mici, vj. 3 felv., írta: Georges Feydeau, 
bem. 1899. nov. 14. Vígszínház. A Három 
kívánság, regényes vígoperett 3 felv., írta: 
Ziéhrer Károly, bem. 1902. aug. 2. Vá-i 
rosligeti Nyári Színház. 

Béldy Ákos gr., Kolozsmegye főis
pánja, 'sz. 1846. dec. 19-én, Kolozsvárt 
1891-ben a kolozsvári színészet 100 éves 
fennállása jubileumára a 100-as bizottság 
elnöke volt 1892. okt. 26-án a kolozsvári 
színház intendánsává nevezték ki. 

»Belef ekszik a szerepbe.« Arra a szí
nészre mondják, aki komolyan foglalkozik 
eljátszandó szerepével, tehát már mikor 
átveszi szerepét a rendezőtől, nekilát és 
gondos előtanulmiányok után minden igye
kezete az, hogy minden lárnyalatában hozza 
ki mindazt, amit a szerep külső és belső 
tulajdonságai megkívánnak. A színjátszás, 
a tökéletes előadás egyik feltétele, hoigy 
még az egészen kis szerepet játszó színésa 
is alaposan sbelefeküdjék a szerepéhe«. 

»Belejátszani<í — kifejezés alatt azt ér
tik, hogy a színész beleéli magát a szerepébe. 
Sokszor a túlzás kifejezése &, amikor, 
ugyanis a színész nem tekint bizonyos ha
tárt, hanem az összhang rovására játssza 
a szerepét. 

»Belejnelegszi]i; a szerepébe« a kezdő 
színész, ha már leküzdötte a félénkségét 
és otthonosságra törekszik. 

Belenczéresi Dezső, újságíró, sz. 1878-
ban, megh. 1904. máj. 29'én, Mezőid-
vényben. Szerkesztette az »Alföldi Hír-
adó«-t Békésen, majd a »Békésmegyei KÖz-
löny«-t. Színpadi munkája: A herényi 
bíró lánya, népszínmű, sokat játszották 
vidéki színpadokon. 

Belényesi színészet. Belényes, bihar
megyei községben 1859. máj. 'havában 
Albisi László színtársulata működött. Is
mertebb tagok voltak: Ponffriáe, FeJcete, 
Zsombori, Albisiné. 

Belépő-jegy, v a ^ belépti-jegy, »azon 
^cédula, melynek előmutatása mellett a 
színielőadás megtekinthető.« (Czuczor—Fo-
garassy: Nagy szótára.) Dugonics András 
a Jeles tÖrténetek-ben (I . 299—17940: 
hérjel-mik, öíZíeí-nek nevezi. (Szily Kál
mán: A magyar nyelvújítás szótái-a. Buda
pest, 1908—418. oldal.). A Társalkodó 
1833. év Q^. lapján jelenti, hogy Péter 
Fisoher, a pesti redoute bérlője: belépti 
jegy-ot nyomtatott. 1836-ban a budai szín-

— 156 — 



)> Belesülnie Belgrádi Nemzeti Színház 

lapokon és a Neinaetti SzínMz 1837-iki 
színlapjain is »be]épfci-jeg7« ^zó áll. Az 
1799—1822-iki színlapokon: »bémenetel 
éra« kitétel olvasható. (S:^ly E . idéísett 
munkája. 1902—23. oldal.). A Magijar 
•Nj/elvőr szerint: a helépÖ-Jegy és a he-
Upü-jegy wkifogástolan szó, mindkettő a 
belépésre jogosító jegj-, a belépés jegye.K 
(1897. 81. szám. Zolnai Gyula cikke.) 
Mondták így is : Bemenő levélke. (Magyw 
'JSlyélv, 1905. 1. szám, 40. oldal. »Ada-
tok nyelvünk fejlődéséJiez.s) (V. ö.: Be
meneteli-jegy ^ Biliét.). 

»BelesűIiii« kifejezés arra értendő, ha 
a színész a szerepi ezöveigét elrlontptt^, 
vagyis az előírt helyes kifejezést miással̂  
de rosszal cseréli fel, vagy piedig a me-< 
mória nem működése miatt hirtelen elfe
lejti a szerepének ezután következő szavait. 
A belesülés rendszerint vidéken divatozik, 
ahol nincs keUő próba és idő arra, hogy 
a szerepet a színész jól betanulKassa. 
Ilyenkor a színész kapkod jobbra-balra, 
oda nem vágó szavak után. Ingadozik és 
kudarcot vall. A kezdő, vagyis az úgy
nevezett gyakorlatos színész gyakran sül 
bele a szerepébe. Higgadt, keUő gyakor
lattal bíró színésznél azonban csak szóp^ 
ványosan vagy nagy ritkán fordVil ea elő. 

Belezaaai Ig^lác, t színigazgató, előbb 
ügyvéd Jészberényben. 1879. telén neje 
kedvéért, ki színésznő volt, (L. Leíhley 
Hka), színigazgató lett és tetemles áld'on 
zatok árán tartotta fönn a társulatot, mely 
30 tagból áUott, (Szeless József volt a 
társulat művészeti vezetője). 

Beleznai Luca, szinészaiŐ, sz. 1867. 
'Jászberényben, színpadra lépett 1884. 
nov. 1. Nagy Vincénél. 

Beleznay János gr., 1836. nov. havá
ban a Nemzeti Színház páholyai- és zárt
székeinek lakatosmunkái pótlására 500 fo
rintot ajánlott föl. 

Beleznay-kert. Pesten, a Kerepesi-úton, 
a mai Pannónia-szálló melletti épület neve 
Tol£. Építette gr. Beleznay István, aki 
híres mulatságokat és estélyeket rendezett 
benne. Színi előadások tartására is alkal
mas hely volt. Előbb Balogh István út

törő színigazgató játszott itt, azután Ud
varhelyi Miklós, majd a »Magyar énekes 
társaság«. A 60-as évében épúgy, mint 
a Korrdé-'kertben (L. o.) d'altár^ulatok 
kaptak itt játszási engedélyt. 1891. máj. 
IhavÁban az épületet lebontották. 

Beleznay Margit , színésznő, sz. 1887. 
szept. 28. Budapesten. Már 14 éves ko
rában játszott a Népszínházban. Ezután 
Bákosi Szádi színésziskolájába járt, majd 
elszerződött Kecskemétre, primadonnának. 
Játszott Budán is, Krecsányi .%nácnál. 
1916. szept. havában Poz&onyból Kolozs-
ván'ü szerződött. Tagja volt a budapesti 
Apolló Kabarénak is. 

Beleznay Margit, színésznő, sz. 1905. 
jan. 5. Nagyenyeden. Színipályára lépett 
1927. nov. 1. 

Beleznay Sámuel gróf. Pest vm. táb
labírája. 1808. okt. havában a »pesti nem
zeti teátromnak megalapítására« :<íOOO fo
rintot ajánlott föl. MegK. 1818-bán. 

Beleznay Zsuzsanna, írónő, Kotzebue 
»iVe?wcf« e. vígjátékát fordította, melyet 
181S. aug. 20-án adtak elő először a pesti 
színpadon. 1814. máj. 31~én játszották is
mét. 

Belgrádi Berta , színésznő, sz. 1878-
ban. Működött Áradon, Szegeden, Kassán^ 
majd férjhez ment Komóiúrrbi Ákoshoz, 
azután búcsút mondott a színpad'nak. Aa 
egykor ünnepelt primadonna Budapestre 
költözve, 1928. ápr .elsŐ napjaiban mor
finista szenvedélyének áldozatául esett. 

Belgrádi Nemzeti Színház tagjai 1894. 
dec. 20-án léptek fel a Népszinházham, 
a belgrádi daloskör közreműködésével. A 
műsoron szerepelt a Rákóczi-induló, egy 
szerb nemzeti dal,- mindkettőt zenekarral 
adták elő. Ezt követte a magyar Hymnus, 
melyet 17 nŐ és i30 férfi énekelt — tna-
gyarul. Utána szerb dalokat énekeltek. Vé
gül színre került Miilos Ohilics c. 4 felv. 
tragédia, írta: Suhovics János. EŐszerep-
lők: Gawilovics, Petrovics, Stojkovics, ha
zaad k. a., Radulovics asszony és Nigri-
nava k. a. —• Dec. 21-éu volt utolsó elő
adásuk. — 1906. júl. 8-án Győréi József 
és Jíalmn József daltársulata járt Bel-
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^ádljan. — 1908- júl- ^ á n Tolgm- Károly 
színtársulata kapott játszási en^élyfc 5 
napra; miűden este zsúfolásig- megtelt a 
színház; eloailták a Boccacoiót, Denevért, 
Tarázslierin0t, CasaTWvát, Katalint, Szul
tánt. Az ottartózkodás alatt a szerb és ma
gyar színészek szerb és magyar színű ko
kárdát raseltfik. 

Bell Gyula, operaénekes, sz. Biharcsa-
lánoson (Bihar m.), megb. 1913. aug. 4. 
•Düsseldorfban. 50.000 márkát kütevŐ va
gyonát részben Düsseldorf városáraj rész
ben szülőfalujára hagyta. 

Belics Andor, színműíró, sz. 1860-baa, 
Rozsnyón, Munkái: A megvetett szeretem, 
népsz. 3 £elv. 1898. dec. 22. Beszterce
bánya. — Amit a rög heszél, népsz. 3 
felv. 1900. ü. 0. 

Beliczay Gyula (beliczi), zeneíró, színi-
akadémaai tanár, sz. 1835. aug. 10. Ko-
mártímhcm, megb. 1893. ápr. 30. Bvda-
pesten. 1851-ben Becsiben tanult, abol 
1856-ban karnagyi állást kapott. 1871-ben 
beutazta Németországpt, Bel^mmot, Hol
landiát, Franciaországot, azután Pestre köl
tözött és munkatársa lett Ábrányi Kornél 
»Zen^zeti Lapok« c. szaklapjánaik. 1888-
ban a budapesti »Zene- és Színnuüvészdi 
AkadéMiára'í- hívták meg*. Sok zenészeti 
cikkét írt. Műveit úg'y idehaza, mint kül
földön osztatlan sikerrel adták elő és ez
zel is hozzájárult a nemzeti jóhírnév erő-
fiítéséhez. 

Belinszky József, színész. (Lásd: Vi
lágháború címszó alatt.) 

Belizár, szomorújáték 5 felv. Ir ta: 
Eduárd ScKenk, ford!.: K\Íss János. Evvel 
(és az »Árpád ébped6sé«-vel) nyitották meg 
a iVeí?z3:efc*(aki:or Magyar) Szwih^á^cd 1S37. 
aug. 22-én. Személyek: Justiníáii, kelet
római császár: Szentpétery Zsjganond, Be
lizár, főbadvezér: Megyeri, Károly, Leo, 
Vicanor, Eufin, a császári őrség ezredesei: 
Bartha János, Udvarhelyi MiMós^ Fáncsy 
Lajos, Eutrop, fŐkamarás: Szilágyi Pál, 
Octar, az alánok vezére: Hetényi József, 
Alamir, ifjú vandal, Belizár foglya: Eg-
ressy Gábor, Tömlöctartó: Somogyi Sán
dor, Földműves: Telepy György, Kómái cen-

turiók: Szigligeti Ede, Egtessy Béni, Ud
varhelyi Miklós, — Antónia, Belizár neje: 
Laborfalvi Eóza, Iréné, leánya: Lendvayné, 
Zsófia, Eudoxa, Iréné barátnői: Bartháné, 
Szathmári Kai-olina, Bizand polgárok; 
Havi Mihály, Daragi, MarceUo: Molnár. 
Sokaiig népszerű darabja volt a magyar 
színházaknak. (Az eredeti színlapról, Fán
csy _ Lajos színlap-gyűjteményéből. Nem
zeti Múzeum.) 

Bel lák Ignác, színbázi kárénekes, sz. 
1870. jan. 28. Budapesten. 1898. okt. 1-én 
lépett a színészet szolgálatába, a Magyar 
Színháznál. Ezután a Király Színház kö
telékébe lépett, ahol két évtizeden át mű
ködött. Gyermekei: B. Mílclós, színész, sz. 
1898. júl. havában, Budapesten. 1921. júl. 
havában lépett a színipályára. B. Emma, 
színésznő, sz. 1899. dec. 19. Budapesten. 
Már gyermeklcorában játszott a színpadon. 
B. Aranka, ismert primadonna, sz. 1901. 
szept. 15. Budapesten. Bákosi Szidi nö
vendéke volt. 1922. júl. havában lépett 
a színipályára. Bellák Ignác öccse: B. De
zső, a Király Színház karénekese volt, az 
19Í4-iki mozgósításkor bevonult katoná
nak, harcolt a szerbek ellen, súlyos sebet 
kapott, miért is egyik lábát amputálni 
kellett. 

Bellett i E., a párizsi olaszi opera és a 
londoni udvari színház elsŐ síposa. 1860. 
júl. 9-én hangversenyt tartott a Nemzeti 
Színházban. 

Bellineloni Gemma, olasz operaSne-
kesnő, sz. 1866. aog, 18. C&nmban. Szü
lei vándorszínészek voltak. Már 1880-ban 
fellépett Triesztben, mint koloratur-éne-
kesnő, később drámai primadonna lett. 
1887. márc. 10-én nálunk js fellépett a 
»Mefisztofelesz«-ben mint Margit (Kegle-
vdch István grÓf intendánssága alatt). Két 
évig a M. Kir. Operaház tagja volt. — 
Eérje: Stagno Albert, tenorista, (1836— 
1897. ápr. 27.). 

Bellini Bianka, magyar születésű ope
raénekesnő. Tanulmányait Lampert hírne
ves milanói énektanámál végezte. 1881. 
okt. havában Pécsre szerződött. Bogyó Ala
joshoz, 1889-ben orosz császári udvari éne
kesnő volt. 
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Beliini Vincenso Bélyegadó 

Beliini Vincenso, olasz zeneszerző, ez. 
1801. nov. 1. Catania-hsLn, megh. 1835. 
szept. 23. Puteaux-han, Párizs mellett. Ná
lunk is színrekerült művei: Norma, 1831. 
(1. o.), íMontecchi és Capuletti, Beatrice 
dí Te»ida, Alvajáró (1. o.). 

Belme P a p Erzsébet , színésznő, BZ. 
1865. okt. 1. Vadasan (Arad m.). Színi
pályára lépett 1882. szept. 15-én, a Nép-
szÍTtJiáznál. 

Belot (ejtsd: beló) Adolphe, fr. re
gény- és drájnaíró, sz. 11829. nov. 6. Bomte 
á Pitre-hen, Guadelotipe szigetééi, megh. 
1890. dec. 19. Párizsban. Nálunk is elő
adott színművei: Ifjabb Fronwnt és idősb 
Risler, dráma 5 felv. Társszerző: Daiidet 
Alplionse. Ford.: Hmzár Imre. Bem. 1877, 
márc. '2. Nemzeti Színház. A áT-ik cUck, 
dráma 5 felv. Bem. 1878. máj. 24. U. o. 
Sappho, szmű 5 felv. Társszerző: Daudet 
Alphonse. Bem. 1912. okt. 25. U. o. 

Belvárosi Szinlxá-z. Budapesten, IV. 
kerület, Petőfi Sándor-utca 6. sz. alatt 
Báxdos Arthur alapította, mikor a Mo
dem Színpadot az Andliiássy-útról áthozta 
ido a Belvárosba. 1916. nov. 18-án nyílt 
meg Rerczeg Ferenc Karolina c. vígjáté
kával, SW'Ó'ÍÍ Tamás 'Jtdcsa'JuUeftec.egy-
felvonásosával és Gábor Andor Tata-Totó 
kis operettjével. Bárdos 1917-ben színháá-
nyitási engedélyt szerzett és átalakította 
színházát egész estét betöltő' darabok ját
szására. 1918. májusában játszották az első 
3 felv. darabot, Katvany Lili Noé bárkája 
c. vígjátékát. 1920-baii a színház az Unió 
érdekkörébe került, de tovább |is Bárdos 
Artúr vezette egész 1922-ig, amikor át
vette a Kenaissance Színház igazgatását. 
1925. őszén ismét Bárdos vezetése alatt 
volt a Belvárosi Színház, a következő év
ben azonljan konzorciummá alakult át a 
társulat, Bárdos lemondott és Beöthy 
László vette át a színház vezetését. Az 
elegánsan berendezett kis színhá2Íb'an '507 
néző számára van hely. Számos kiváló író 
darabját vitték itt sikerre a színészek^ 
köztük van: Kerozeg Ferenc, Bíró Lajos, 
ZfUdfvy Lajos, MórScz Zsigmond, Szenes 
Béla, Lengyd Menyhért, Lakatos László, 
Hajó Sándor, Földes Imre, Szép Ernő 
8tb. A külföldiek iközül pedig Striotdherg, 

Schönherr, Romáin Rolland, Yemeuil, Ge-
raldy, Sarment művei tettek különösen 
mély benyomást a közönsé-gre. — Tagjai 
1916-ban: Mészw'os Giza, Vendrei/^evenc, 
Medffyaszay Vilma, Rózsahegyi Kálmán, 
Kökény Hona, lAdcács Sári, Boross^ Géza, 
Sajó Géza, Bátvóczi Dezső dr., Gellért La
jos, Békeffii László, Nagy Margit, Varsa 
Gyula, Ross Jenő, Uray Tivadar. .Zenei 
vezető: dr. Szirmai Albert. Titkár: Vá
mos Árpád. Súgó: Völgyi Eezsőné. Ügyelő: 
Erődi Jenő. Tagok névsora 1929-ben: Hoí2~ 
thí/ Hanna, Berky Lili, Makay Margit, 
Vágá Istvánné, GyöngyÖssy Erzsi, Kom-
lóssy Ilona, Székely Gizi, Báíla Zsuzsi, 
Horváth Magda, Turay Ida, Szilágiyi Max-
csa, iVáíZos?/Margit, OaáíBéla (főrendező), 
Rákosi Pál (rendező), Gózon Gyula, Detly 
Ferenc, Sugár Lajos, Bilicd Tivadar, yár-
rtai Jenő, Hajnal György, Jaloveczky 
László, Toronyi Imre. Titkár: GtíVííeí"Ist
ván. Dramaturg: Hajó Sándor. Gazdasági 
igazgató; Halász Sándor. Súgó: RadhióU 
(Dániel) Sándor. Ügyelő: Erődi Jeníő. 

Belvárosi Taka rékpénz tá r Kész
vénytársaság (Budapest). 190;9.. febr. 
havában, továhbá 1910. febr., 1911., 1913. 
és 1914. márc. havában összesen 6000 
K-t adományozott az Orsz. Színészegye
mlet nyugdíjalapjára. 

Bély Hermin, operaénekesno, mint a 
színészakadémda növendéke, 1879. jún. 12. 
fellépett a Nemzeti Színházban a »Lam-
mermoori Lucia« c. opera címszerepében. 
Ez év aug. havában a Nemzeti Színház 
szerződtette. 1883. szept. 1-tfíl a ham^ 
burgi színház hívta nieg, miután előző
leg Berlinben is működött (május elejé
től). Ámter^jkáhan is volt. 1885. máj. havá^ 
tói a M. Kir. Operaház tagja, miután 
júl. 7-én a »Dinorah«-ban sikerrel mu
tatkozott be. 1886. jún. 12-én Veszprémé
ben házasságra lépett WálcU Vilmos ope
raénekessel. 1887. szept. 17-én fellépett 
Königsbergben, a »Sevillai horbély« Ro~ 
sina szerepében. 1888-ban is ott működött. 

Bélyegadó a színlapokra 1850-ben lett 
kötelező. Győrben az adó alól úgy akart 
menekülni egy színigazgató, hogy dobszó
val szándékozott az esti előadást publikálni 
a város főbb uccáin. Sopronban — ta-
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Bénjeneteli (színházi) árak Benes Kálmán dr. 

karékossági szempontból — nem nyomat
tak mindennap színlapot, ^ehelyett egy
ezerre kinyomatták a megállapított egész 
heti műsor színlapját. (Hölgyfutár, 1850— 
119. és 151. sz.) Ez a rendszer egyébként 
ma is divatos a vidéken és a főváros
ban is. 

Bemenetel i (színházi) á r a k 1792-ben, 
ajz első magyar színészek idején: e^ osz
tat (páholy) négy személyre: 4 forint; 
nemes vagy első osztály (Noble Parterre): 
40 krajcár; második osztály; 20 kraj
cár; harmadik osztály: 10 krajcár volt. 
A budai színház 1834. évi színlapján: »Be-
menet ár« áll.;A Nemzeti Színház 1837. 
aug. 22-iki (első) színlapjáu ez áll: be~ 
•meneti ár. (Egykorú mnlapokról.) 

Bemeneteli-jegy. A színházi belépő
jegy régáes elnevezése a kolozsvári és más 
vidéki városok színlapjain. (Lásd: Belépd-
jegy és Bület.) 

Bem hadjá ra ta az oroszok el len és 
a honvédliadsereg. Látványosság 4 felv. 
írta: Bajicai Friobeisz István. Előadták: 
1868. aug-. 22-én, a budai Népssinká^ 
dan. (Első heti előadását 14,378 ember 
nézte meg és es idŐ alatt 7659 frt bruttó 
jövedelmet hozott. November haváig* 40 
ezer frtot jövedelmezett.) A főszsorepeket 
VárUiak/, Toléy, Boér Emma, Kocsisov-
szky Borosa és ^wágh Gyula játszotta. 

BemutátÖ (fr. premiere, olv. prömíer), 
valamely darab első nyilvános előadása. 
Bendszerint ünnepélyes külsőségiek között 
tartják meg a színdarabok bemutatóját. 
Nálunk az a szokás, hogy a szierző a há
rom első előadáson a színészekkel és eset
leg a rendezővel együtt megjelenik a lám
pák előtt (frakíkban) és úgy köszöni m&g 
a tapsokat. Párizsban is és régebben Bécs
ben is, a szerző helyett a második fel
vonás végén a rendező jön ki és bejeleniti, 
hogy a darabnak ki a szerzője. ÜJabíban 
Bécsben nmr a szerző is megjelenik a 
rivalda előtt, — de például a Burgszín-
házbaa csak az utólvbi időben indült mo2^ 
gaiom ^arra, ho^y a szerző is megjjelenhessék 
a közönségi előtt. Ugyancsak i t t és az 
Opeiában indult mozgalom az iránt, hogy 
a szereplők nem csafe a premieren, ha^ 

nem az előadásokon is meghajthassák: ma
gukat a közönség előtt. — Egyes jelesebb 
szerzők bemutatóját, egészen különös tár
sadalmi és _ ünnepi estté (Theátre páré 
1. 0.) avatják a színházak. A bemutatót 
megelőzi a^ főpróba (1. o.), amelyet ré
szint nyilvános közönség, részint csak a 
sajtó meghívott képviselői előtt tartanak. 
Előfordul, hogy valamely darab' a főpró
bán megbukik, míg a bemutatón nagy 
sikert arat. Klasszikus például szokták: 
idézni a Boh hoi'c&g esetét. A Népszín
ház híres Eedák-op érettje a főpróbán 
hŰTOs fogadtatásra talált, de a bemutató 
előadásnak példátlan sikere volt és' Ba]<pnyi 
iöároly, Mai-tos Eerenc és Huszka Jenő 
megérték darabjuk százas jubileumát. — 
Voltak esetek, hogy egyes darabok, csak 
a bemutatón kerültek színre, i^ például 
a Nemzeti Színházban KUngemann »Dok-
tor Faust« c. drámáját. 1840. aug. 16-áai 
adták először és utoljára. Hasonló sorsa 
volt SMgUgeii »Kontó Pál«-jánakj (1839. 
jan. 25.). 

Bena t zky Ralph, osztrák zeneszerző. 
Nálunk színrekerült művei: Héiirág, ope
rett 3 felv. 1918. márc. 9. Tsz.: Prager 
WÜlj. Eord.: Harsányi Zsolt. Városii 8zin~ 
Uáz. Yu-ski, operett. Bem. 1920. okt. 30. 
EsTtüténii Szmház. Bips0í, operett, 1924. 
ápr. 4. Tsz.: Engel és Horst. Eord.: Fa
ragé Ödön. Várszínház. 

Bencs Ká lmán dr., m. kir. kormányfő-
tanácsos, Nyíregyháza váj:̂ oe polgármestere, 
a I I . oszt. hadiérdemkereszt tulajdonosa, 
sz. 1884. szept. 6-án, Nyíregyházán. Jog
tudományi oklevelét a kolozaváii m.. kir. 
tudbmiányegyetemen 1907-ben nyerte el. 
Eliőbb városi aljegyző, 1909—1914-ig, 
majd pénzügyi taiaácsossá választották meg, 
mely tisztét 1914-f^ől 1918-ig viselte. A 
közibizalom ekkor a polgárínesteri széfcbe 
emelte. (1918, jan. 8.) Mint polgármester
nek legfőbb gondja volt a város reorga
nizálása. E téren tett alkotásaiból felem
lítjük, hbgy az jő nevéhez füződík a városi 
felsőkereskedelmi iskola létesítése, a test
nevelés me^zervezése, toviábbá lŐ szorgal
mazta az iskolán kivüli tanyai népművelés 
szükségességét, az analfabéták oktatását, 
a város centennáriumának 1924-ben ki
állítással kapcsolatos meglinneplésót, a hlőea 

— 160 — 







Benczö Erzsébet Benedek Elek 

szobor létesítését, valamint új óvodákat ál
lított fel, öntöíJő berendezés, közkertek, par
kok létesítése, uccák, terek kövezése, a Sóstó 
fürdő rendezése, a meder mélyítése, a rá-
rosí múzeum' alapjának meg\-etése, szegény 
gyermekek részére nyári üdülő-telep, ráros-
major és városi istállók rendezése stb., mind-
mind' az ő nagykoncepciójú tevékenységé
nek eredménye. Ezenkívül az elavult vá.-
rosi adiainisztrácíó átszervezése, a városi 
levéltár elkülönítése, központi iroda léte
sítése is az jő iniciativájára történt. A helyi 
társadalmi életben kifejtett működése: az 
ág. K. ev. egyház felügyelője, a Kossuth 
Lajos reálgdmnáiáum kormányzótanácsának 
elnöke, a Városi DaJegylet és Tűzoltó-
Egyesület dÍBzelnöke. Az ő kiváló agilitá
sának köszönhelő a színház restaurálása, de 
egyben nagy gondot fordít a színészet fel
karolására is, így többek között oroszlán
része van abban a kultunális haladásban, 
hogy ISÍyíregyKáza városa ma már állandó 
színházi szezonnal dicsekodhetik. 

Bencze Erzsébeté színésznő, sz. 1898. 
júl. 29. Kispesten, megh. 1924. dec. 25. 
Kolozsvárott. Színpadra lépett 1919. szept. 

Bencze Karola, táncosnő, sz. 1903. Új
pesten. Színipályára lépett 1926. aug. 7. 

Bencze Mihály színműve: Á msssa-
lépés, népsz. 4 felv. Pest, 1866. 

Benczey Nándor, apaszínész, színipá
lyára lépett: 1862. máre. havában. 

Benczúr Vilmos szakmunlaja: Kassai 
'Játékszín. A kassai magyar színészet tör
ténete, 1816—1916. Kassa, 1924. 

Bende László, színész, sz. 1895. szept. 
26. Szegeden. Sxínipályára lépett 1914-
ben. — Neje: Jakahffy Bózsa. 

Bende Ödön (erdŐtá-rcsai), színész, szí. 
1862. NagyMrolyhan, megh. 1924. febr. 
28. SiJclóson, Színipályára lépett 1884. 
'Mosonyi Kárplynál. —• Neje: megh. 1918. 
aug. 2. Budapesten. 

Bender Pál , német operaénekes, 1912. 
máj. 16-én vendégszerepelt nálunk a iVep-
operában, a »Lohengrin« őrgróf jáhan. 

Bendiner Heddy, operaénekesnő, ta
nulmányait a zeneakadémián végezte. 1907. 
szept. 1-tői 1909. aug. 31-ig tagja volt 
a M. K'ir. Operaháznak, ahol 1908. jan. 
9-éu mutatkozott be a »PilJang-ókisa8Szony« 
címszerepében. 1910-l>3n vendégszerepelt a 
Kírák/ Színházim, a »Cigájiy8zerelem((-
ben. 

E e n e Enuna, színésznő, sz. 1882. okt. 
9. Csongj-ádon. Színipályára lépett 1906-
ban. 1920-ban visszavonult. 

Bene Károly, nyűg. orsz. törvényszéki 
tanácsos, megh. 1873. dec. 1-én, PesteU. 
A Nemzeti Színház nyugdíjintézete és a 
Népszínház alaptőkéje részére 100—100 
forintot hagyományozott. 

Bene Valéria, színészaŐ, ez. 1885. jún. 
16-ián, Btiéapesten. Színipályára lépett 
1910. szept. havában. 

Benedek Aladár, (családi néven Ká
rai István, Nárai Antal író fia), sz. 1843. 
szept. 20. Ai'adon, megh. 1915. d'ec 2. 
Budapesten. 1874. ápr. 29-én nőül vette 
Büttner Karolina írónőt. Színtnnve: A. 
szerelemféltS, vj. 3 felv., 1871-h6n BtúMíi 
adták elő. 

Benedek Anta l Albert , színész, sz. 
Gyulákeszin, (Zala m.). Színipályára lé
pett 1889. jan. havában, Balogh Árpád
nál. 

Benedek Árpád, újságíró, sz. 1870-
ben, megh'. 1926. nov. 23-;án, BudapQsfen. 
Nagyváradon kezdte újságírói pályáját, on
nan Győrbe ment, majd Aradon szerkesz
tette töbh esztendeig az »Arad és Vidlekex 
oímű lapot, később pe'dig a »Fügtg^etlen-
ség«'et. Aradról került fel a fővárosba, 
ahol a függetlenségi politikának volt har
cos tollú munkása és később a »Büdapest« 
szerkesztőségében dolgozott. Munkája: Al 
vidéki szinészvüág írásban és képben. 
Arad, 1901. 

Benedek EIek,írű, színműíró, sz. 1859. 
szept. 30-án, Kisbaconban (XJdvarhelym.) 
Tanulmányait a budapesti egyetemen vé
gezte, aztán újságírói piályara lépett, l í in t 
író, 'különösen a SzékelyföldrlŐi vett 
tárgyú elbeszéléseivel és regényeivel az el-
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Benedek Fltira Benedek Lajoa 

sők ííorábau ííUt a nánt versíró a magyar 
if júsáiíi irodalom egyik legkiválóbb műve
lője. Érdemeiért a (Kisfaludy-Társasag tag
jává, 1923. márc. 6-án pedig a Petőfi-
Társaság tiszteleti tagjává választották'. 
1919. óta a székelyföldi Kisbaconban él 
és egyik vezére az erdélyi magyar iro
dalmi mozgalmaknak. Színművei: »Több-
sincs királyfi«, -magyar népmese 3 felv. 
Bem. a Vígszínházban, 1899. dec. 19i-én. 
))Falusi bohémek«, idyll 3 felv., (előjáték
kal, 1912. dec. 13-án, Nemzeti Színház. 

Benedek Flóra, színésznő, sa. 1865-
aug. 26Hán, Pestem,. Szín;ipályára lépettj 
1883. jan- 1-én, Bo^ói Alajos társula,-

Benedek Gyula, színész (Benedek Jó 
zsef színész fia, Benedek Lajos öes-
cse), sz. 1856.--jan. <10-éu, megh. 1906, 
miárc. 22-éii, S'Optyynbmi.. Színésszé .̂ etfe 
1874. miáj. 8 ^ . 1884. jan. 1-én fellépett 
a Népszínházban a »KJét árva« o. dráana 
Hogerr szerepében, majd lápiv Q-éoi mlinti 
a színház szerződtetett tagja első szerepét 
játssza a »Lili« o. operettben. I t t nem so-
kiáig működik, \'i<Íék!r& imtejgiy, ide 1886;. 
aug. havában újra visszaszerzŐdifc. 1906. 
jan. havában nyugaloméba vonult. Első" 
neje: Bera Rfesi, színéezaiő. Miásodik 
neje: NémétHy Jolán, színésznő-(később-: 
Öeófc Béláné) sz. 1862. ápr. 19-én, Duna-
iöldvárt. Színipályára lépett 1881. júl. 
1-én, Szegedi Mihálynál. 1913. júl. 1-én 
nyugalomba vonnlt. B. saínmíífordításai: »A 
szabin n'ők elrablása«, vj. 3 felv. »Azarany-
pók«, boh'. 4 felv.. (Sehönthaín Permo.)í 
»Az elveszett beösület«, szmű 3 felv. (Bohr-
mann Riegen. 1880.). 

Benedek Jolán, színésznő, sz. 1890. 
aug*. 23-án, Nagyváradon. Színipályára, 
lépett 1920. szept. havában. 

Benedek József, a régi Nemzeti 
Színház tagja, Benedek József szí
nész fia, sz. 1827. febr. 18-án, Csömény-
ben (Szolnok-Doboka vm:), megh. 1892|. 
febr. 24-én, Sárb&gm'áon. Tannlmíányait 
Nagyszebenben és Kolozsvárott végezte és 
szülei akarata ellenére — akik a papi pá
lyára szánták — 17 éves korában Désen, 
Feleky Miklósnál, színész lesz, Déryné 

pártfogása mellett. A szabadságharc (ki
törésekor honvéd lett, mint tüzér, több 
csatában vett részt és főhadnaggyá lép
tették elő. A világosi fegyverletétel után 
ismét visszatért a színészethez. 1861. szept. 
6^án vendégszerepelt a Nemzetá Színház
ban »A skót nemes(í Mac AUcm szerepében. 
1878-ban a kolozsvári színház [mjűvezetője 
volt. 40) óvea 0zínés2Íi ^jubilemnát 1880. 
dec. 9-én ülté meg Kassán, a sFösvénys 
címszerepében. 1863. ápr,. Inán ^ Nehi"* 
zeti Színházhoz szerződött. 1883-ban meg
vált a színpadtól. Egy időben az Orszá
gos Színésziegyesület Nyagid!ijintÓ2ffitének 
pénztárosa volt. Neje: Csereser Natália 
(1. o.) színésznő. Színniiűfordítjásaji: i»Eií-
neszt«, vj. 1 felv.. (Clairville és Grasfci-
neau). Pest, 1871. »Kis szeszély« (Musset), 
sGryalog esatárok<c (Dumas), »Igaa báíáú 
(Vasque^ie). Eredeti művei: »D,áí"ius kin-
cseíí, boh. 3 felv. (1854-ben a g-yőri szín
padon.) »A szJegedi kupec«, népsa. 3 felv. 
(Kaiser: Der Viehhánidler von Oberoester-
reich« c. művéből lártxiolgozva.); Zeneije: 
KM^ Gyulától. 

Benedek Lajos, B. József színész 
öccse, SZ- 1839.' január 31-én, Csö-
ménében, (Szolnok-Dobokam.). Aj: 50-es 
években francia színműveket fordított, m'O-
lyek koloffivári és miskoloi; színpadokon 
kerültek színre. Ö fordította a »Mathu'zsá' 
lem« c. operettet is. 

Benedek Lajos, Benedek József fia, 
sz. ISSS-iban, Pesten, miegfí. '1890. dec., 
26-ián, íí. 0. Elvég2;i ^ színíakadélmliát és 
1876-ban a Neímizeti Színliáz tagja lesa. 
Előbb kisebb szerepeket játszik, am:elyeket 
Halmi EerenotŐl örökölt, majd fŐkép a 
francia vígjátékokban remekelt, de a klasz-
szilíusokban is kivál'ó volt,.. Halálát egy 
pattanás okozta, amelyet arctfestékkel akart 
elmaszkírozni, azonban vérmérgezést ka
pott. Eőbb szerepei: Mereutio Pepito 
(Nagy G-aleotto), Éoraxe (Nők iskolája), 
Figaro (Szevillai borbély és Eigaró házas
sága), Kiskopjai (A király házasodik). 
Színművei: »CatiIiua<c, verses trag. 5 felv. 
»Messalliancec<, vj., a kolozsvári pályázaton 
dicséretet nyert. Több színműve fc'ézárat-^ 
ban maradt. Neje: Köled Mari, Blahánó 
nővére, akivel 1880. febi-. 3-án kötött hi-
zasságot. 
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Benedek Marcell Benkár Dénes 

Benedek Marcell, íi-|ó, aa. ISSS-ben. 
Benedek Elek fia. Egyetemi tanulmányai 
végeztével tanár lett és az is volt 1919-ig, 
azóta kizárólag az irodalomnak él. Kagy, 
irodalmi munkéesága sokfele térre terjed 
ki, írt irodalomtörténeti, kritikai, esstó-
tikai munkákat, regényeket, novellákat, 
rengeteg sokat fordított különféle nyelvek
ből 8 'minden munkáját írói tehetség-, lelki-
isíneretesség ée á jó magyar stílus jellemzi. 
Bészt vett annaladején a Thália-táa^saság 
körüli mozgalmakban. wAz erŐsebbs c. drá
máját a Nemzeti Színház adta elő. (1912. 
szept. 21.) Fordítása: »A napkeleti ki-
rálj'kisasszonyfí, verses dráma 4 felv., írta: 
Bostané Edmond. Bem. 1904. máj. 28-án, 
a ÜSTemzeti Színházban. »A pénztái-ca<í, vj. 
1 £elv., ír ta: Mirheau. Bem. a Tbália.' 
Színpad 1908. nov. 7-én. {Az Uj Szín
pad is előadta 1912. márc. 13-án.) 

Benedek Margit, színésznő, sz. 1902. 
jan. 31-én, AradxM. Színiakadómiát vég
zett, majd 1917-ben a [Modem Színpad 
tagja volt, azután a Madách Színházhoz 
s 1920-ban pedig a Renaissance Színház
hoz szerződött. 1921. óta a Belvárosi Szín
ház tagja volt. Innen megvált és Párizsban 
férjhez ment Angyal L,ászló zeneszerzőhöz. 

Benedek Nándor, színész, 1904. óta 
TJjfalussy néven amerikai magyar lapokba 
dolgozott és az amerikai m a ^ a r színészet 
szervezése körül elismerésre méltó tevékeny
séget fejtett ki. Meg^h. r90D. deo. %-kíp 

Benedix R., bécsi szímnűíró. Magyar 
nyelven előadott színmiűvei: »A fogházs, 
vj. 4 felv. Ford.:,' JFúncsy Lajos. Pest, 
1854. jan. 27. »Három- ara egy hélyett«, 
vj. 4 felv. 1854. jún. 28. Kemzeti Szín
ház. 

Beneüciáns (latin) = jutalmazandó (t. 
i. színész). Jutalomjáték alkalmával h'as2h 
nált kifejezés. (V. ö. Jutalomjáték.) 

Benelli Sem, olasz író, sz. 1877. Fi-
letoUeban (Toszkanálmn). A firenzei egye
temet végezte, majd az irodalomnak szen
telte tehetségét, s a modem olasz iroda
lom egyik legkiválóbb művelője lett. Kü
lönösen drámái keltettek nagy hatást, leg
híresebb lett közülük nálunk is bemutatott 

színműve, a s&únyvacsoras, dráma 4 felv. 
Ford. Ei-dős Eenée, bem. 1912. febr. 
17-én, Magyar Színház. 

Benes Ete l Anna, színésznő, az. 1895. 
ápr. 12-én, Kassán. Színipályára lépett 
1921, febr. 9-én. 

Benes Ilona, színésznő, sz. 1889. 
jan. 10-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1908-ban, 

Bengál i tűz. (V. ö. Görögtűz.) 

Béni I rma, (Streliszky Sándomó), szí
nésznő, a régi Népszínház ta^ja, sz. 1869-
ben, megh. 1917-ben, Budapesten. 

Beniczky Ferenc^ Pestvármegye főis
pánja, belügyi államtitkár, a M. Kir. 
Operaház kormánybiztosa, sz. 1833. jan. 
6-án, Pesten, megh. 1905. máj. 14-én, u. o. 
1888. jan. 14-én az állami színházak in
tendánsa lett és 1891. febr, l-ig viselte 
ezt a tisztet. 

B e n i c z k / Lajos Ede, színész, sz. 1871. 
jan. 24-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1890 ápr. 3 . Bokody Antalnál. 

Beniczfcyné Bajza Lenke , írónő, Bajza 
József leánya, sz. 1840. febr. 7-én Bes
tén, megh. 1905. ápr. 2-án. 1862^ben férj
hoz ment Beniczky Ferenchez (1. o.). 
Színművei; »!Rhea grófnőcc, szmű. 4 felv. 
Bem. 1885'ben. »A miniszterelnök szün-
ideje« vj., 1888. jan, 14. Nemzeti Szín
ház. »Edith«, dtáma 3 felv. 1888. febr. 
18. U. o. »Modem házaaság«, szmű. 4 
felv. 1891. »Jávor Mártás, népsz. 3 felv. 
DanJáó István zenéjével. 1891. máj. 27. 
Városligeti Színkör. 

Béniére (beniér) Louis, fr. színmű
író. Színműve: »Papillon, a kőfaragó«, 
vj. 3 felv. Ford.: Xhránfi Emil. Bem. 
1910. ápr. 15. Nemzeti Színház. 

Béni Zug-Zng. Arab operett-társulat, 
mely 1879. szept. 12—15-ig vendégszere
szerepeit a Népszínházban. 

Benká r Dénes, váci lakos, 1885. nov. 
havában Pitifsich Lajossal együttesen, egy 
Vácon- építendő színház részére 10.000 
frtot adományozott. 
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BenJia Jozefa (Pfípi) Benfcü Etelka 

B e n k e Jozefa (Pepi), színésznő. 1855. 
jan. 22-éa fellépett a Nemzeti Színházban, 
a »Parla^ Jancsi<í Róssi szerepében. 

Benke Jözsef (laborfaM), színész, szín
igazgató, ez. • 1781. júl. 18-án, Káinokon 
(Háromszékm.), megh. ISöfí. aug. l5-én, 
Diiósgyorben. Unitárius székely nemes SÍ̂ Ü-
lei voltak', lutóbb, iiogy nejét elvehesse, 
a római k'atbolitus hitre tért át. Ügyvédi 
pályára készült, de 1804. febr. 11-én be
állt színésznek a Kolozsvárról Magyaror-
saágba induló színtársulathoz, de meg
bukott, elekor Bécsbe ment tovább tanulni. 
Az utat gyalog tette meg, ott másolásból 
élt. Esténként pedig szorgalmasan láto
gatta a színházakat. Nyolc hónap múlva 
visszatért Kolozsvárra és mint tanult szí
nészt alkalmazták. Agilis, saéles látókörű, 
sokoldalú ember volt. A színlapszerkesztést 
is Ő intézte és az akkor még kezdő Schen-
hach Rózát, a későbfbi. Dérynét, ő keresz
telte el y>82éppatahy«--vQ,. 1810. körül szín
igazgató lett Kemény János nevű társával, 
aktivei 181 l-ben megfordult Komáromban 
is. 181ö-ben elhagyta a színészi pályát, 
1820-ban megházasodva, Miskolcon tanár 
lett. Kétszer nősült, Máez Zsuzsannával kö
tött házasságából született Juéít leánya, a 
későbbi JSccd Mómé Laborfalvi Bóza. 
(L. 0.) Hamvait a diósgyőri temetőből 
1882. május havában áthelyezték' Miskolcra. 
Színműfordításai ezek voltak: »Az önnön 
áldozatff, érz. ját. 5 felv. (Kotzehue). Bem-
1807. dec. 7-én, Pest. »Az atyám tört.« 
Román. (Kotzehue). 1807. U. o. »Ho-
ward Katalin, vagy korona és vesztőhely«j 
(Dumas S.). 1836., Pest. »Salamon fia-
talsága«, er. vj., 1810. »Az ó- és újvüág«, 
er. néző játék. »Talpkőletétel«, er. néző
játék. »Egymá9 bosszantók«, {Beck). Bem. 
1807. aug. 12-én, Pest. »PapeIH, vagj' 
a csodálatos egyben találkozás, (Kotzeh%e). 
Bem. 1807. máj. 22-én, Pest. »A tempiá-
iiusok«, {Kotzehue). Bem. 1808. nov. 
25-én, Pest. »La Perouse««, (Kotsehue). 
Bem. 1808. júl. 4-én. »Látogatás«, {Kotze-
hue). Bem. 1809., Pest. »Ö-rajzolat«, 
(M&isl). »Addig viszik a korsót a kútra, * 
míg eltördk<(, (Janger). »A spanyolok .Pe-
ruban«, »Okos és vÍ2egzű«, »Aibbelinotí. Le
fordította még Schiller »Turandot«-ját. — 
(»A három találós mesecí.) Bem. 1818 Mis
kolcon. Szakmunkái: »A theátrum célja és 

haszna.« Buda, 1809. Magyar játékszíni 
Almanach, Pest, 1810. A Pesten felállí
tandó Játékszínről. Ismerteti a Honmű
vész, 1834. 33. szám. 

Benke Tibor, miskolci újságíró. Szín
műve: »A rabbi leánya«, 1. felv. Előadták 
1917. nov. 34-ón, Miskolcon, a ISTemzeti 
Színházban, Palágyi Lajos társulatánál. 

B e n k e r t Antal, német színész, sz. 1794. 
ápr. 30-án, Blidán, m ^ h . 1846. okt. 12-én, 
Pesten. Gimnáziumi tanulmányait Budán 
végezte. 1822-ben Pesten anyjától örökölte 
a »Magyar király<í-fogadót, szép vagyonra 
tett szert, ezt azonban elvesztette és német 
színész lett. Játszott Budán és Kassán. Ir t 
töbib színdarabot. Ismertebbek: »Der Pos-
tiUon der Liebe«, »Di© Seiltanzer in So-
roksár«, »Di© falsehe Fanny Elssler«. 

B e n k ó Bálint , színész, sz. 1894. nov. 
21-én, Oroszkán (Barsm.). Színipályára 
lépett 1923. máj. havában. Kéje: Sándor 
Anna, színésznő, sz. 1904. ápr. 4-én;, 
Budapesten. Színipályára lépett 1924. júl. 
1-én. 

Benkő Bálint, színész, sz. 1887. aug. 
26-án, l^agyváradon. Színipályája lépett; 
1905. szeptember havában. 

Benkő Ete lka Ambrus Zoltánná, opera
énekesnő, sz. 1877-ben, Szabadszállásmi, 
megh. 1921. aug. 29-én, Budapesten. 
Előbb az Országos Magy. Kir. Színmű
vészeti Akadémia drámai tanfolyamait 
végezte s innen szerződött Bakodczay 
Pál Kisfaludy Színházához. — Innen 
1894-ben a győr-soproni színtársulathoz 
került operett-énekesnő minőségben. Évad
közben azonban feleségül ment Ambrus Zol
tánhoz, Pestre tér és a Zeneakadémián 
folytatja énektanulmányait, melyek során 
feltűnő sikert arat egy népszínházi Szul-
tán-beli. fellépésével. 1902-tŐl kezdve már 
a M. Kir- Operaház magánénekesnőjej ahol 
pompásan csengő szopránjával, eleven, játé
kos tehetségével csakhamar egyike lett ama 
tagoknak, akikből a színházak igazi együt
tese és színvonala kialakul; lelkes, gondos 
aprólékos művészetet vitt minden szerepébe, 
minden szerepét egyformán megbecsülte, 
az évek során nagy és gazdag repertoárt 
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Benkő Gizella Benkoné Litzenmaj'er Leopoldina 

tanult be, sokszor jószántából, anélkül, 
hogy az igazgatóság tudta volna a ha az-
utón arról volt szó, hogy a színházat egy-
^y hirtelen beugrással ki kell segítenie: 
nem volt még egy oly önfeláldozó éa 
készséges tagja az Operának, mint B. 
Fó'bb szerepei: Mignon, Nedda (Baja2r-
zók), Margit (Faust), Musette (Bohém
élet), Bia7ica (Makrancos hölgy), Pamina 
(Varázsfuvola), Micaela, HercegJdsasszony, 
Gut}-une, Miss Ellen (Lakmé), Lola stb. 
Műsorának sokoldalúsága, szolgálatkészsége 
folytán érthető veszteséget okozott oly ko-
JBji — spanyol-nátha következményökónt 
— történt elhunyta az egész magyar mű
vészi világra. 

Benkő Gizella, színésznő, sz. 1898. 
nov. 7-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1919. nov. havában. 

BenkÖ Henrik , zenedei tanár, a m. kir. 
Operaház karmestere, sz. 1858. márc. 
l6-án, Körm^enden, im^h. 1918. '• máj. 
12-én, Zürichben. Tanulmányait Bécsben 
végezte, 1882. ott . 1-én a Nemzeti Szín
háznak lett hegedűse. Innen az Operaház
hoz került a színház megnyitásakor, 1887-
ben baUetkamagy lett, ugyanakkor a Fil
harmóniai Társulat titkára és a Nemizeti 
.Zenédében a zeneszerzés tanára.. Főképp! 
a nagy történelmi dalműveket ée az olasz 
operákat dirigálta, valamennyit betéve 
tudta. Mint komponista is dolgozott, írt 
szimfóniákat, zongora- és h'egíedűszonátá-
kat, vonósnégyeseket, valamint agy össz^ 
h'angzattant. 25 éves jubileumát 1907. nov. 
6-áu ülte meg. 1910-bten, java erejében, 
nyugalomba vonult. 

BenkÖ Ida, színésznő, sz. il868-baji,' 
NagylcorösÖn. Színipályára lépett 1887. 
ápr. 7~én, Bács Károly és Szabadhegyi 
Aladár egyesített társulatánál. 

Benkő Jolán, színésznő, sz. 1848. febr, 
2'án, Marosvásárhelyen, megh. 1914. ápr. 
•24-én, Sz^mteoidréfn. Atyjo; BenkŐ Kálmán 
(1. o.) színész volt. 1865. miáro. 1 7 ^ lé
pett a színipályára. Játszott ^ziuper" Kár 
roly székesfehérvári társulatánál, majd' el
szerződik Dragus Károlyhoz (Nagyszom
bat), onnan Csaby Imréhez, Hetényi Jó -

..zsefhez, Latabár Endijéhez, azután Szat-

nbárra megy, ahol Tóth Ede pályatársa 
volt. Ekkor férjhez ment Lészay János
hoz és csak két év után lép fel ismét 
Erzsébetvárosban, maj d elkerül Nagy-
enyedre, Gyergyószentmiklósra, azután 
Sztupa Andor lesz az igazgatója Ma
rosvásárhelyen, Nagyszebenben, Gyula-
f ehérvárott (összesen 10 éyig). Innen 
Miskolcra hívják, Lászy Vilmoshoz, végül 
mogf Pécset) és Nagyváradon volt; 14 évig 
működött Somogyi Károlynál, hol 1905. áprw 
13nán búcsúzott az sAszalai uram leányai«-
ban (40 évi működés után). írt több szín
darabot, ezeket kéziratban az Oraz. Szí
nészegyesület őrzi. »Színészvér« c. munkája 
(»A kulisszák mögÖtt« alcímmel) 1904-ben 
Nagyváradon jelent meg. 

Benkő Kálmán, színész, sz. 1824. dec. 
11-én, CsiJcdelnén, (Csíkm.); megh. 1890. 
okt- 25-én, Budapesten. Szülei nemesek 
voltak; iskoláit Csíksomlyón, Kolozsvárott 
és Egei'ben járta. 1843-ban színésszé lett 
Gyöngyösön és mint vándorszínész bejárta 
Magyarország és Erdély nagy részét. 1848-
ban Esztergomban működött, ahol elsŐ da
rabját: »Jellasich bevonulása Magyarior-
ors2ágba« {tsz.:- KÖnyn;es Lajos) adták elő 
éppen, mikor az^ osztrák csapat bevonult a 
városba, mire B. a Dunáfi át • menekült 
Komáromba, ahol honvéd' lett és mint fő
hadnagy kapitulált, Komáromból egyene
sen a Nemzeti Színház kötelékébe lépett, 
mint kardalos. 1853-ban városi imok volt 
Debrecenben, de 1857-ben ismét visszar 
szerződtették a Nemzeti Színházhoz, ahol 
mint színész jes könyvtámok 29 évig tnűkö-
dött. Ezután 1880-ban nyugdíjazták. Kö
rülbelül 53 darabot írt, illetve fordított, 
>Í6vezetes munkája: »Magyar Színvilágai, 
1765—1872. Pest, 1873., mely a színészek 
teljes névjegyzékét is tartalmazza, ^ e j o : 
nemes Baráth Alojzía, sz. 1838-baii, megh. 
1917. júl. havában, Budapesten. 

"Benkő Károly, (kisbaconi), megyei hi
vatalnok, sz. 1805. jan. 28-ián, Nagy&nye-
den, megh. 1863. ^pr. 11-én, M..-,Smitr 
királywi. Színművei: »Bátoni, vagy a gör-
gényi bajnok«, szomorúj. 5. felv. »HáztŰ2-
látásK, vj. 3 felv. 

Benkőné l i t z e n m a y e r Leopoldina, 
táncosnő. (L.: lÁtzenmayer). 

~ 165 



Benkő Margit Bényei Isvánné Harmath Emma 

Benkő Margit, színésznő, sz. 1903. 
máre. 11-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1925. júl. havában. 

Benkő Miklös, S2iínész, sz. 1900. márc. 
2-án, Budapesten. Színipályára lépett 
1922. okt. tavában. 

Benköné Sándor Anna, színésznő, sz. 
1904. ápr. 7-én, Budapesten. Színipályái-a 
lépett 1924. júl. havában. 

Bennett Arnold, angol regény- és szín
műíró, a moderln angwl irodalom ©gyík 
kiváló művelője, kit az angol nyelvhatá
rokon túl is jól ismernek. Magyarul is elő
adott színművei: »A niegdicsőült«, furcsa 
történet 4 felv. Ford.: Sebestyén Károly. 
Bem. 1913., ot t . 17. Nemzeti Színház. 
»Mértf<)ldkövek«, életkép 3 felv. Társ
szerző: Knőblauch Edward. Bem!. 1913. 
dee. 13. Vígszínház. 

" Benoiton (ejtsd: henoaton) család (A), 
TJ. 5 felv. Ir ta: Sardou Victor. Ford.: 
Csepreghy Lajos. Bem. 1866. máj. Ití. 
Nemzeti Színház. Szereplők: Benoiton: 
Szigeti József; Théaiule: Szdgligeti Anna; 
•FanJEan: Szigeti Jolán; Mártha: Felekyné; 
Jeanette: Nic^kyné; Camilla: Lendvayné; 
Didier: Lendvay Márton; Stépben: Ná-
day Ferenc; iFormichel: Tóth József; Pru-
dent: Feleky Miklós; Clotüde: 'PrieUei 
Cornélia; Adolphine: Szatbmáriaá; Cham-
pros: Szerdahelyi Kálmán. 

Benthe im Eóbert, a Vígszínház én-
demes festője, sz. 1843. febr. 20nán, meglí. 
1919. máj. 13-án, Budapesten. TÖbbmint 
10 évig működött Kolozsvárott, majd on
nan a Vígszínházhoz került. 

BenyákBerná t , piarista tanár, sa. 1745. 
dec. 6ián, Kontáromhan, megh. 1829. 
márc. 1-én, Sdnseebány^i. Tanított Nyit-
rán, Vácott, Debrecenben, Trencsénben. 
1817-ben Selmecbányán. Színművei: »A 
megszégyenült írig5^ség«, »Jo;ász, vagy Jú
deának királya«, trag. 1769. Plautus: Mos-
telaria-ját is átdolgozta. 

Bényei Is tván, a magyar színé
szet szervezetének egyik alapvetője, sz. 
]83fl-ben, Báfkán, (Gömörraeglye), megh. 
1908. január hó 39-én, Budapesten. Is

koláit Himaszombaton, Rozsnyón és Kas
sán végezve, 1859-ben Lendvay rábeszélés 
lésére színész lett Baján, Molnár György 
társulaténál és mint vándorszínész, [majd 
igazgató az ország több városában megfor
dult. 1868-ban Pesten hírlapíró lesz, majd 
1874-től 1883. máj. haváig újra vidéken 
színészkedik. Ekkor a színészkongresszus 
az Egyesület központi irodájának igazga
tójává választja, mely tisztséget 1896-ig, 
nyugdíjaztatása idejéiig töltötte be. 1883-
ban megindítja az Egyesület hivatalos or-
ganumiát, a »Színészek Ijapjá<í-t; az ő ini-
ciativájára indul meg az a mozgalom, 
mellyel elértük, hogy Kelemen Lászlónak, 
az első magyar színigazgatónak Csanádi-
palotán 1888. szept. 8-án emlékoszlopot ál
lítottak; 5 fáradozott a legtöbbet a nyug-
dijpalota felépítéséért, melyhez 30 ezer 
frtot és sok anyagot szerzett be; meg^^aló-
BÍtotta 1890-ben a színészeti-kiállítás esz
méjét és rendezte a színészet százados ju
bileumát, a nyugdíjas színészek menházá
nak is ő volt a megteremtője. A színész
egyesületi tagok gyámolítására segélyala
pot létesített; a vidéki színtársulatok ré
szére közel 50 színdarab lelőadatási jogát 
szerezte be, végül csínos kis könyvtárt ál
lított össze. Síremlékét 1911. pkt. 29-ón 
leplezték le. Munkái: »A szerelmes kántor«, 
operett, zenéjét írta AUaga Géza. 1862. 
ápr. 21., Budán. »Szakállas farkas«, 1865., 
»Zeneszerű«, »Fonóház« és »Bon Quihóte«, 
operettek. »Ilonka<í, népsz. Bem. 1879. nov. 
havában, Kecskeméten. ))A kiváadorlók« c. 
darabot átdolgozta. »Egéi-fogó«, népsz., 
1863. (50 arany jutalmat nyert.) Színre
került a Budai Népszínházban. 

Bényei I s tvánné Harma th Emma, 
énekesnő, sz. 1843. júl. 17-Tén, Gyöngyö
sön, megh. 1915. ápr. 30-án, Budapesten. 
Atyja Harmath Sándor súgó, anyja Ven-
teki Bózsi, primadonna. Testvépei: Id^i 
később Szilágyi Béláné és Ferenc, szintén 
a szíuipályán iműködtek. M,ár 14 éves korá
ban játszott színpadon, Latabár Endrénél, 
a miskolci színház megnyitásakor, 10 frt 
fizetés mellett karvezető volt. »Nagy remé
nyekre jogosít, mert gyönyörű, [zengzetea 
hangja sokban ^nlékeztet az egykori Hiva
tal Anikóra«, — írja a Hölgyfutár 1854. 
dec. 22-én. 1859. októberben a Nem'zetí 
Színház szerződtette. Ezután Budán is ját-
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Bényei István ifj. Benza Ida 

szőtt, később Pesten, a MitLóssy-színhláz-
ban és Krecsáayi Saroltával együtt meg^ 
Icedyeltotte a főváros közönségével az ope
rettet. 1863. okt. 10-én férjhez ment Sé-
w^ei Ist^'iánhbz, aki mÁr akkor ismert nevű 
igazgató volt és bejárta vele az egész or-
saágot. Megfordult férje társulatával Bécs
ben is és egy kiválóbb sikere után a Karl-
Theater szerződtetni is akarta. 1896. jan. 
havában nyugdíjba ment. Főbb szerepei: 
Oanyméd (Szép Galathea), Paméla (Du-
nanan apó), DajJ^a, Boulotfe (Kék
szakállú herceg), Éolwid (Fecsegők), 
Clwufflewí 'úr és »Tíz leány<í-ban a fősze
repek, Rózsi (Honvédhuszárok), Marcsa 
(Tündérlak Magyarhonban), stb. Arcképét 
a Szinésaegyesületben őrzik. ' 

Bényei István ifj., színész, ez. 18654 
ben, megh. 1892. jún. 25-ién, Pécsien. Or
vosnak készült, miajd színész lett és rövid 
ideig Aradon játszott, ahol a színház tit
kára is volt, majd 1890-ben a Színész
egyesület tisztviselője lett. 

Benyovszky Károly, író, sz. 1886. 
július 4-én, Pozsonyban. Iskoláit ugyanott 
végezte, édesatyja nyomdokaiba lépve, a 
rendőrtiszti pályára készült, de írói haj
lama már korán jelentkezett. Első mun
kája — egy foi'dítás — SUfter- »A kon
dora 1907-ben jelent meg aa Olcsó koinyv-
lárban (Franklin Társulat, Budapest). 
Utóbb több lapnak lett állandó munka^ 
társa. Külföldön taniilmájiyúton járt, majd 
németorazági útja eredmónyek'éat eikk'soro-
zata jelent meg a wPressburger Zeitung«-
ban, melyben kutatásai alapján a pozsonyi 
születésű Oeser Ádám Frigyes — Goethe 
lipcsei rajztanára — életét és a mo
dem klasszicizmushoz való viszonyát 
ismertette. Ezzel a cikksorozatával vonta 
magára először a szakemberek figyel
mét. 1916—1924-ig a »Pressburger 
ZeátungKí állandó munkatársa s eredeti ku
tatásokon alapul'ó értékes kultúrtörténeti 
cikkeket közöl. 1924—1928~ig ugyanannak 
a lapnak belső munkatársa, 1928-ban a 
pozsonyi »Magyar Ujság« felelős szerkesz
tője. Jelenleg a »G-ren2bbteK<> Pozsony 
legnagyobb német napilapjának szerkesz
tője. 1935. óta majcüiemi kizárólag szí
nészet- és zenetörténettel foglalkozik. Szí-
nésaettörténeti munkái hézagpótlók. Eddig 

megjelent színház- és zenetörténeti művei: 
»Da3 alté Theater«. Kulturgescbiohtliche 
Studie aus Pressbm:gs Vergaagenhéit. 128 
lap, képekkel (Wien, 1926.), »Geschichte 
der Schaubnhne zu Pressbúrg<(. 1793. (Az 
elveszett eredetinek hű másolata.) (Po-^ 
zsony, 1927.), »Schodel Rozália«, as első 
drámai magyar d'alnoknŐ, , 44 oldal, két 
képpel, (Pozsony, 1927.). »A pozsonyi-ma
gyar színészet története 1867-igí<. 287 ol
dal, 22 képpel. A Magyar Tudományos 
Akadémia által jutalmazott munka. (Po
zsony, 1928.). wHummel Weimarban.« 16 
lap, (Budapest, 1928.). »Theatergeschicht-
liche Kleinigkeiten.« 10 képpel. (Pozsony, 
1929.). A Magyar Színművészeti Lexi
kon munkatársa. 

Benza Ida, a régi Nemzeti Színház 
énekművésznője, Benza Károly (1. o.) leá
nya, sz. lS46-ban, Pesten, megh. 1880. 

márc. 10-én, u. o. Kezdetben édesatyja 
oktatta az énekművészetre, nemsokára rá 
Bécsben folytatta tanulmányait és a leg
nevesebb énektanárok, mint: Proeh, Salvi, 
Bochholz- Falconi tanították. 1865-ben 
elsőízbeu lép fel Bécsben, Gounod »Faust«-
jában, mint Siebel. 1868-ban Olaszországba 
megy és a milanói Scala-ban lép fel 
Veí^i »Don Carlos«-ában, mint ElhU her
cegnő és Marchetti »Buy Blasí<-jában, mint 
királyné, jelentős sikerrel. 1872. jan. havá-
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Benza (Schubenza) Károlr BeődT (Balogh) Gábor 

ban Moszk\-ában és Szentpéterváxott ^ is 
vendégszerepelt, a császári operában, márc. 
15-io-°hol a publikumot annyira extázisba 
hozta, hogy előadás után az uccán végig 
fáklyákkal kísérték szánkóját, melyet mág
nások húztak a lakásáig-.^ A Nemzeti Szín
házban 1871. szept. 9-én lépett föl elő
ször a »Hugenották'«-ban, Valentiné .szere
pében. Sem • Lucca Paulina (1. o.), sem 
Wilt Mária (1. o.) nem tudták felülmúlni. 
1872. ápr. 13-án az »Afri.k'ai nő«-t éne
kelte és ékkor öt évre szerződtették az 
intézethez. tJ. e. év márc. 12-én férjhez 
ment Nagy Imréhez (1. o.) és márc. 27-én 
utoljára énekelt a »Lahor kírály«-ában. 
Hangjáról így emlékezik meg a Zenészeti 
Lapok (1874. okt. 11.): »Töm.Ör, nagy ter
jedelmű és szenvedéllyel telt hang, szép 
színpadi alak, kifejező játéfe, Öntudatos 
alakítás, melegség, mindezt oly mérvben 
találjuk fel nála, aminővel a világ kevés 
művésznője dicsekedhetik'. Oly magas szín
vonalú művésznő, kit mind:enkör a legu'a-
gyobb élvezettel lehet hallgatni, mert a 
művészet legfőbb hatalmával rendelkezik: 
tud éraést, szenvedélyt, lelkesülést kelteni 
6 ábrázolásában van élet és igazsága. Ko
porsójánál Odrj Lehel mondott búcsúb'eszé-
det, a temetőben pedig Feleky Miklós. 
Főbb szerepei: Violetta (Traviata), Er
zsébet (Hunyadi László), Amália (Ál
arcosbál), Fiidélíp, Donna Anna (Don! 
Jüan), AUce (Ördög Kóbert). 

Benza (Schubenza) Károly, a régi 
Nemzeti Színház (énekművésze, sz., 1812-
ben, megli; 1872. jan. 38-án, Pesten. Előbb 
szatócs volt Budjan, de ismerősei bizta
tására színész lett. Pályáját 1834-ben 
'Ballá Károly színigazgatónál kezdte, aki 
akkor Debrecenben működött. Kis szerepé
ben sváb'os és tótos dialektussal kellett 
beszélnie és egy pár komikus dalt éne
kelnie s ez a zagyva beszédmód annyira 
megfelelt egyéniségének, hogy elsŐ fel
lépése határozottan megvetette további pá
lyája alapját. 1838. jul. 26-án szerződött 
a Nemzeti Színházhoz, az opera kömikai 
és buffo szerepköréhez, Szerdahelyi József 
helyébe, ahol 21 éven át az intézet egyik 
leghasznosabb és legképzettebb ta'gja volt. 
Mint huffo valóban ritka jelenség volt a 
színpadon. Barfolája a »Szevillai lborbiély«~ 
ban, Grize}iko-]& az ;> Éjszak csillagáí<-'ban 

felejthetetlen marad. .Doppler »Ilká«-jában 
mint Miska, ellenállhatatlan hatást ért el. 
»Egy^nagy^ együttes alatt pattogtatott ku
koricát dobált a leveglSbe és a szájával kap
kodta. Erzsébet királyné az udvari páholy
ban annyira nevetett, hogy minden etikett 
ellenére felkelt a helyéről és a könnyed 
csurogtak az arcáról.« (Újházi Ede jegyz.). 
1859-ben megvált a Nemzeti Színháztól és 
Ida lányával Bécsbe költözött, hogy őt a 
művészpályára előkészítse. 1870-ben azon
ban ismét Pestre költözik és föl is akart 
még egyszer lépni; de hirtelen szélhűdés 
érte és nemsokára meghalt. Utolsó éveiben 
svábhegyi villájában élt, hova régibb idő
ben solcáig szamárfogaton járt, nyáron 
óriási esernyőt terjesztve ki a talyiga fölé. 
Neje: 'Jaóh Mária, sz. 1810-ben, megh. 
1890. jan. 7-én, Budapesten, 

BeÖdy (Balogh) Gábor, színész, szín
igazgató, ez. 1841. febr. ÍO-én, iBás^sím 
(Vaam.), megh. 1905. jan. 24-ón, Buda
pesten. Atyja . béŐdi Balogh Ignác 
nagybirtokos volL Gimnáziumi tanul
mányait Szombathelyen végezte. 1856. máj. 
1-én lépett színpadra Szőllőssy Mihály és 
Szuper Károly egyesített társulatánál. 
Minc ezen időben annyi más színész, nem 
családi neve, hanem álnév alatt működött 
és predikátumát használta név gyanánt. A 
megnyíló Budai Népszínháznál első szerel
mes, innen megválva barangol iaz ország
ban. 1864-beu Szigeti Imrénél játszik, Szé-
kesfehérvái'ott, ez év tavaszán Bényei Ist
ván lesz az igazgatója, 1867. nyarán pedig 
Latabár Endre, akivel megfordult Bala
tonfüreden, Kassán, Budán, Sopyonban. 
1871-ben Aradra megiy, í'ollinusz János
hoz, majd ismét Kassára, 1873-ben Lászy 
Vilmoshoz (Győrött) igazgatónak szerző
dik; 1878-ban a győri színpáxtoló-egylet 
művezetőnek választotta; [társulatával jár 
Pozsonyban, Esztergomb'an, Komáromban, 
stb. 1881. dec. 17-én megünnepli színész-
kedése 25 éves jubileumát, Győrött (Kean-
ben). A bécsi Riugszíníiáz égése inhitt 
tönkrement, mire ismét színész iesz, ez^ 
úttal Szegeden, Nagy Vincénél, onnan ,Fe-
leky Miklóshoz megy. Eeleky bukása után 
Makó Lajos szegedi színigazgató szerződ
teti, ahol 1890. jan. i30-ián elbúcsúzik a 
színpadtól a )>Cigányíí-ban és febr. havá
ban a budai Vái^zínház felügyelője lett. 
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Beody (Balogh) Izabella Beöthy László 

Munkája: »Színházi ©mlékkönyK, Szeged, 
1861. (Társszerzők: Virágh Gyula • és 
Goíida Sándor)., ;>A jótékony n5k«, for
dítás, vj. 4 felv. (Irta: L'Aronge Adolf) 
1881. (A »Győri két bakter« c. darabot, 
— melyet ő írt állítólag — a !Fővájí)6Í 
Lapok 1881. febr. számában megcáfolja). 
»Áz ezred-tronibitás«. Életkép 4 felv. Ir ta: 
Lindau Károly. Bem. 1890. aug. 23-án, 
Városligeti Színház. Neje: Gyengő Dór^y 
Amália, drámai színésznő, sz. 1845. jún. 
2-án, Somorján (Pozsonym.), megh. 1921. 
febr. 1-ón, Budapesten, 1864-ben lépett 
a színipályára, Szigeti Imrénél; u. e. év 
nov. 1-én Székesfehérvárra szerződik, 1897. 
jan. 1-én nyugalomba vonul. Ennek nő
vére: Dóry Judit , társalgási színészmő,! 
1871-ben lépett a színipályára, Follinuss 
János aradi társulatánál. Egy év múlva 
férjhezmient Kiss Gyula békésgyulai fő
jegyzőhöz és lelépett a színpadról. 

Beödy (Balogli) Izabella, színésznő, 
szini pályára lépett 1887. okt. 1-én. 

Beöthy László, bihari alispán, 1804-
ben nyugalmazott alezredes korában Wes
selényi Miklós báró felkérte színtársulata 
biztosául. 

Beöthy László, (szlováni) humorista, 
id. B. Zsigmond (1. o.) öccse, sz. 1826'. 
máj. 1-én, KommvM'ban, megh. 1867. 
máj. 20-án, Festen. — Egy ideig színész
kedett (Bugaczi Laci név alatt, a szabad
ságharc után), de már az 1850-ik év nyár 
rán bucsut vett Szombathelyen társaitól; 
— Komáromba ment szüleihez és iroda
lommal foglalkozott. — Színműve: »Öz-
vegy és proletár«, vígj. Előadták a Nem
zeti Szanházban. —• Szülőházát 1895. okt. 
13-áa emléktáblával jelölték meg, mely
nek ez a feHrata: »A nemzet vígasztalója 
volt rossz napokban. Hála emlékének!« 

Beöthy Lászlö, (szlováni), Beöthy 
Zsolt és Eákosi Szidi fia, színházigazgató, 

sz. 1873. lápr. 13-án, Budapesten. Isko
láit a budapesti piaristáknál járta, aztán 
jogot hallgatott a budapesti egyetemen. 
1891-ben a »Budapesti Hirlap« szerkesz
tőségében kezdte hírlapírói munkásságlát. 
1896. januárjában ladták elŐ a Nép
színházban »A három Kázmér« c. éne
kes bohózatát, Szabados Károly zenéjével. 

Még ugyanebben az évb'en a Vígszínházban 
került színre »Béni bácsi« c. vígjátéka. 
1897-ben nőül vette Solaos Sárit, Blaháné 
leányát, Htől később elvált. Színházigaz
gatói pályáját 1898. májusában kezdte, 
amikor átvette a Magyar Színház^ iga^ató-
ságát. A színház az ő darabjával: »Az 
aranylakodalom«-mal nyílt meg. 1900-ban 
a Nemzeti Színház igazgatója lett. Igaz
gatása alatt számos magj^ar írót vont be 
a drámaírás körébe. Gárdonyi Gézát, 
Bródy Sándort stb. 1902-ben megvált a 
Nemzeti Színház igazgatóságától, Pá
rizsba ment és ott írta meg »Ko-
vácsné<í c. 3 felv. bohózatát, mely a 
következő évben a Vígszínházb'an került 
színre. (1923-ban a Magyar Színház is 
felújította.) 1903-ban megnyitotta a Ki
rály Színházat és ezzel új hajlókot terem
tett az operettnek. A színház hamar fel
virágzott, nagy sikerei voltak, számos új 
magyar szerzőt foglalkoztatott és 1904. 
novemberében elérte a legnagyobh sikerét 
Kacsok Pongrác »János vitéz«-ével. 
1907-ben átvette a Magyar Színházat 
is, átalakította drámai színházzá. Szá
mos magyar színész, akik azóta szín
padunknak kiválóságai lettek, az ő keze 
alatt vált híressé. Ezek között van Fedák 
Sári, Bózsahegyi Kálmán, Törzs Jenő, 
Eátkai Márton, Király Ernő, Eorrai Róza, 
Fényes Annuska stb. Hatalmas vállalko
zása volt, mikor 1911-ben a Magyar Szín
ház tagjaival a Eővárosi Cirkuszban el
játszatta Sopholíles tragédiáját, az »Ödipus 
király«-t. 1913. tavaszán Bécsben vendég
szerepelt színházával, nyáron pedig Kolozs
várott. 1913-ban megalapította a Magya,r 
Színliáz nyugdíjintézetét. 1916-ban a fő
város Ő rá bízta a Népopera vezetését is, 
amelyet azonban csak másfél évág tartott 
kezében. 1918-ban megszervezte az Unió 
részvénytársaságot, az első magyar szín
házi trösztöt, amely a Király Színházon és 
a Magyar Színházon kívül a Belvárosi 
Színházat, az Andrássy-úti Színházat, 
majd a Blaha Lujza Színházat is kezében 
tartotta. Ezzel B- a magyar színházi élet 
legjelentősebb tényezője lett s 1923-ban 
mikor 25 éves jubileumát ünnepelte, az 
egész színházi vüág nagy ünnepléssel vet
te körül. A Budapesti Színi^zgatók Szö
vetsége elnökévé, az Országos Színészegye
sület Örökös tiszteletbeli tagjává választotta, 
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Beöthy László Beöthy Zsigmond 

a kormányzó pedig kormánjfőtanáesosi 
címmel tüntette ki és kinevezte a Szín
művészeti Akadémia tiszteletbeli tanárává. 
(204 magyar és 179 külföldi d^arabot 
adatott elő 126 külföldi és IIQ magyar 
szerzőtől.) 1924-ben az Unió elnökigaz
gatója lett, erről a tisztéről a részvény-
táreaság felbomlásakor, 1926-baa, lemon
dott. Még ezévben átvette a Belvárosi Szín
ház igazgatását. 

Színpadi művei (az említettekén kívül): 
»A rózBaleányíi operett 3 felv. Zen. szerz.: 
Weis2 Jenő. Bem.: 1893. szept. 9. Budai 
Színkör. — sFölösleges férjek« boh. 3 
felv. (fordítás). 1897. Vígszínház. A Ki
rály Színház is műsorába iktatta 1904. 
június 24-én. »Araiiylakodalom«, történeti 
színmű, Eákosi Viktorral. Bem. 1898. 
márc. 15. Magyar Színház. — (Ez;t a da
rabot szerte az országban adták.) »Sula-^ 
mith«, keleti opera. Átdolgozta Mafcai 
Emillel. Bem. (Kisfaludy Színhájs után): 
Magyar BzinhAz, 1899. szept. 38-án. — 
»A barack«, boh. 1 felv. Irta: Georgea 
Courteüne. Magyar Színház, 1899. szept. 
16. és 1904. június 25. Király Színház. 
—• »A csillag fia«, keleti daljáték 4 felv. 
Zen. szerz.: Goldfaden Ábrahám. Átdol
gozta Pásztor Árpáddíil. Beim. 1900. ápr. 6. 
Népszínház. — »Farsang utólja<í (Rosen-
montag), dráma Ö felv. Irta: Hartleben 
0 . F . Bem. 1901. ápr. 29. Nemzeti Szín
ház. — j>Kovácsné«, boh. 3 felv. Bem. 
Vígszínház, 1903. — »FoígÓ6zélkisas2?-
szonys, énekes boh. 3 felv. Irta: Kraatz és 
Stobátzer. U. o. 1903. máj. 8. 

1903. nyarán egy viharos éjszakán két 
magyar újságíró kisérte Belgrád uecáin 
végig azt a kordét, amelyen egy király és 
egy királyné holtteste hevert. Topcsiderbe 
vitt az út, oda szállították:' OT>renovics 
Sándor és Drága Masin kegyetlenül össze
vagdalt holttesteit -szerb csendőrök, egy 
kis eszkorttalj amely mögött Beöthy 
László és e sorok írója lépdelt. A szomorú 
és kegyetlen temetésről visszatérve szállo
dánkba, BeÖthynek egy táviratot kézbesí
tettek: Marton Sándor értesítette barát
ját, hogy Budapest székesfőváros tanácsa 
engedélyezte a Király Színház építését... 

A szállodai szoba ajtaját gondosan el-
barrikádoztam, mintha nekem is félni va

lóm lett volna a királygjilkosoktól, a vil
lanykörtére kendőt borítottam, nehogy 
fénye kiszűrődjék a belgrádi éjszakába és 
az ágy szélén ülve hallgattam Beöthy Lász
lót. Hajnalig beszélt nekem az épülő Ki
rály Színházról és terveiről. 

— Programmom, ~- kezdte elgondol
kozva egy kissé, — programmom... Fe-
dák 0ári... 

És amÜior hajnal felé befejezte, ez volt 
az utolsó mondata; »Játszani fogunk' min
dent, ami jó és mindent j'ól fogunk ját
szani ...«! E két pillér közé fektette le 
programmját és e két pÜlér között maradt 
művészi működése huszonöt esztendő alatt. 
Valóban Pedák Sári volt az az egyéniség, 
az a tehetség és tudás, akire színházat le
hetett és színházat kellett alapítani. Az^al, 
hogy ez volt az első programmpontja: 
Beöthy László életrekeltette a magyar dal
játékot, magyar zeneszerzőket nevelt nagyra 
— Huszka Jenő, Kacsóh Pongrác, Butty-
kay Ákos, Jacoby Viktor, Szirmai Albert, 
Kálmán Imre, Nádor Mihály, Vincze 
Zsigmond — magyar operettszínészeket fe
dezett fel és tanított, istápolt, segített a 
Parnasszus felé; nagyszerű rendezőgfárdát 
kreált — Bokor József, Mérei Adolf, StoU 
Károly, Tihanyi Vilmos — régi és új szín
padi szerzőket szólaltatott meg — Gárdonyi 
Géza, Heltai Jenő, Verő György, Bródy 
Miksa, Bródy István, Bakonyi Károly, 
Martos Ferenc, Pásztor Árpád, Zágon Ist
ván, Faragó Jenő és mások dolgoztak 
vele és dolgoztak érte. Ez a névsor mu
tatja és hirdeti legjobban, hogy mit és 
mennyit adott a magyar operettnek Beöthy 
László. Els a másik lista: a két-, három-, 
négy- és ötszáz előadásokat megért da
rabok listája mutatja, hogy betartotta pro-
grammjának másik pontját is: »Adni fo
gunk minden jó darabot és mindfen da
rabot jól!« Európai hírűvé tette a ma
gyar operettet és a magyar operettszínpa
dot; a Király Színházból indultak hó
dító útjukra a nagy operettek és ez a tra
dicionális nívó, amelyet ez a színház ma 
is képvisel: tőle indult ki. 

(Faragá Jenő.) 

Beöthy Zsigmond (szlování), szí
nész, sz. 1875. aug. 20-ája, Budapesten, 
megh. 1901. júl. ö-én, u. o. Atyja Beöthy 
Zsolt, anyja Eákosi Szidi. Középiskoláinakl 
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Beöthy Zsigmond id. Béresei Beőti Imre 

elvégzése után Rozsnyón tett érettségit; 
ezután Strassburgban folytatott filozófiai 
tantilmányokat, majd a budapesti egye
tem bölcsészeti fakultását látogatta. Csa
ládi tradiciói, művészeti képzettsége és gyö
nyörű hanganyaga hamarosan a színpad felé 
terelték a ritka tehetségoí ifjú érátiklő-
dését és hangjának kiképzése után, 1899^ben, 
a Magyar Színházban már nagy sikerrel 
énekli a »Sulamith« Absolon és a »Gésák« 
Fairfax szerepét. UgyanebÍKn az évben 
a Eákosi-iekola vizsgaelőadásain a »Ker-
t6szleány« (Gaetam), »Hoffmann meséi« 
(Miracle), »Bolond« (Deli lovag) és »Sze-
génj ifjú torténete;< (Odiot Maximé) da
rabokban is feltűnést keltő sikerrel szere
pel. A nag5" énekes szerepekben ép oly ott
honosnak érzi magát, mint a prózai (drá
mai) szerepekben. 1901. tavaszán Kolozs
várra szerződött; szerepeit szinte átszelle
mült átérzéssel játszotta meg és e nagy hév 
megtámadta gyenge szívét. Sikeres szép
irodalmi tevékenységét néhány kedves ere
deti és fordított költemény örökíti meg. 

(FarJcas Ferenc dr.) 

Beöthy Zsigmond id. (szlováni), 
szépirodalmi és jogtudományi író, főrendi-
háai tag, sz. 1819. febr. 17-én, Komá
romban, megh. 1896- jan. 20-án, u. o. 
Jogot Pozsonyban és Pesten hallgatott, 
majd aljegyző lett Komárom vármegyé
ben. 1848. után ügyvéd lett. Jelentéke
nyebb művei '• »Csáb«, dráma 4 szakasz
ban. 1839. Pest. sJurista ós kis leány«, 
vígjáték 1 felv. (1839. jan. 24-én, Nem
zeti Színház.) —• »Kóbor Istókt énekes 
bob. 4 szakaszban, Pozsony, 1840. — 
»Követválasztás«, vígjáték 3 felv. Pápa, 
1844. 

Beöthy Zsolt, író, sz. 1848-ban, Ko-
máromhan, megh. 1922-ben, Budapesten. 
Mint regény- és novellaíró kezdte pályá
ját, de később teljesen áttért az esztétikai, 
irodalomtörténeti és tudomány művelésére 
és a kritikiára. A 70-es és 80-as években 
állandóan írt színházi kritikákat, amelyek 
sokszor valódi tanulmájiyokíká szélesedtek 
ki. »SzínháíÍ esték« cím alatt könyvalakban 
is összegyűjtötte színi kritikáit. A színház 
és drámairodalom iránti érdeklődését halá
láig megtartotta, — tudományos munkássá-
nak ogyil;: fŐalkötása »A tragikum« e. esz

tétikai könyv, amely a magyar és a világ
irodalom nagy költőinek alkotásaiból vonja 
le a tragikum elméletét, úgy a drámában, 
mint a regényben. Szellemi életünk egyik 
rendkívüli hatású vezére volt, a Kisfaludy 
T^saság elnöke, a Magy. Tud. Akadémia 
egyik legtekintélyesebb ta^gja; a budapesti 
egyetemen nagyhatású előadásokat tartott 
az esztétikáról és az irodalomtörténetről, ugy, 
logy újabb íróink és különösen kritikusaink 

legnagyobb része mint az ő tanítványa sze
rezte meg irodalmi műveltségének alapját. 
Beöthy Zsolt születésének 80-ik és balálár-
nak hetedik é%'fordulója aBialmábÓl 1929. 
ápr. 19-én az Erzsisbetvárosi Kaszinó em-
lékünnepéJyt rendezett. Az ünnepi beszédet 
Föld'y Mihály mondotta. A budapesti pol
gárságot köszöntötte, miut amely anUyi 
tragikus küzdélem után és oly sok meg
próbáltatás közepette ezen az estén alkal
mat keres arra, hogy egy nagy író emlé
kének áldozzon. Besziéde végén Berzeviczy 
Albertet köszöntötte, akit az irodíalom ve
zérének tekint. Berzevic^ Albert meg
emlékezett a Kisfaludy Társaság múltjá
ról és jeleníeről, arról a vezérlő szerepről, 
amelyet ott Beöthy Zsolt töltött be samíely 
ma is utat mutat a társaság működésének. 

Bera Paula, színésznő, sz. 1860-ban, 
Szigetváron. Színipályára lépett 1880-ban, 
Aradi Gerőuél. 1880. máj. havában Máai-
doky Béla tagja, azután Krecsányi Ignác
hoz szerződik. 1883—1884~ben Bogyó Ala« 
jos, 1885-ben Kocsi Lajos, 1886—S7-ben 
Kövessy Albert, 1889—91-ben Tiszay De
zső, 1894-ben Csóka Sándor az igazgatója. 
1905. ápr. havában a Népszínházhoz, on
nan pedig a Magyar Színházhoz szerző
dött. (1907. déc.) 1917. szept. 1-én nyu
galomba vonult. — N<)'üére: Bera Rózsi, 
színésznő, sz. 1864-b]6n, — színipályára, 
lépett 1876-ban, Kuthy Bélánál. — (L. 
Benedek Gyula címszó alatt). 

Berceuse (fr.), bersziőz, ringató, bölcso-
dal; bölesődalok vannak énekhangra és 
han'gszerek számára. 

Béresei Beó'ti Imre, színész, sz. 1885-
ben, Jás^derenyhen. Színipályára lépett 
1875. máj. l~én, Szathmáry Kia^olynál. 
— Neje; Lénárd Veron, színésznő, sz. 
lS59-ben, Egerben. Megh. 1881. ápr. 26-án, 
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Bercsényi Béla Bérezi B. Anna 

Nagyhecskeréken, — Színipáijára lépett 
1877. okt. havában, Várnai Fábián társu
latánál. 

Bercséüiyi Béla, a Nemzeti Színház 
tagja, a színészakademia tanára, sz. 1844. 
máj. 4-én, Miskolcon, megh. 1901. okt. 
17-én. Budapesten. —1S6S. jún. 13-án lett 
színész, Latabár Endrénél, Szegeden, — 
majd Kolozsvárott, Aradon, Nagyváradon 
is működött, részben Pekete Pál és Nagyi 
Mihály igazgatóknál. 1873. aug. 33-án 
mint vendég fellépett a Nemzeti Szín
házban, »A társasá^61« c. színmű Lüb'enau 
Eóbert szerepében és harmadszori fellépte 
után szerződtették. Paulay Ede igaaga
tóvá történt kinevezése után (1891. jan.), 
ő lett .utódja a színiakademián, ahol 
a lélektan, dramaturgia és a jeliem-
ábrázolás előadója volt. 1888-ban megvá
lasztották a Petőfi Társaság- tagjává, 
ugyanakkor fővárosi bízottsági taggá is vá
lasztották. — A vidéki színészet mozgal
maiban élénk részt vett s már 1872-től 
— az Orsz. Színészegyesiilet alakuló gyűlé
sétől — 18S2-ig mint pártoló tag beha
tóan érdeklődött a színészi közügyek iránt. 
Utolsó fellépése 1901. máj. közepén volt, 
Björnson: »Csőd<í e. drámájában. — A 
maga idejében a. Nemzeti Színház leg-, 
hasznosabb tagjainak egyike volt: erőteljes 
alakja, szép hangja, sokoldalú műveltsége 
is segítette sikerében. A régebbi szavaló 
stílusban játszott, de kitűnő volt a beszéd
technikája,, yolt benne jellemzŐképeaség. 
ICülönösen romantikus stílusú darabokban 
játszott nagy sikerrel. Mint drámaírónak 
is voltak sikerei. — 'Munkái: »Az ezredes 
leánya<í, dramolett 1 felv. Pest, 1876. — 
»Gr. Dormándy Kálmán«, dráma 5 felv. 
1887. Nemzeti Színház. — »A váltóí<, szmű 
5 felv. 1880. nov. 26. U. o. — »Az alispán 
úr«, dráma 5 felv. 1887. U. o. — »üj 
élet<í, színmű 4 felv. 1887. deo. 2. U. o. 
— Fordííásai: )>CsŐd«, színmű5felv. I r ta : 
Björnson Bjömsteme. Bem. 1876. U. o. 
—• »A járvány«, víg^j. Schweitzer D. J . 
után. —• xHoltomiglan — holtodiglan«, 
népsz. — »Járj a magad lábán«, énekes 
színmű. Ir ta: Hopp'Gyula. Zen. szerz,: 
Com-adi és Hopp. — 1873. júl. 38-tól 
szerkesztette »A színpad« e. szaklapot. — 
Első neje: Takács Emes, (Takács Ádám 
(L.o.) színész leánya), sz. 1847-ben, Pes-

tm. Molnár Györgynél 1863. okt. 20-án 
lépett színpadra. 1878. okt. 29-én Eo-
lozsvárott is fellépett az »AJfonz úrcc-bau. 
Később Demidor Imre (L. o.) színész neje 
lett. — Me^h. 67 éves korában, PaUcs-
fürdőn, 1914. máj. havában. — Második 
neje: Krail Irma (későbl^ báró Stralendorff 
Brunóné), megli. 1916. febr, 29^én, Deb
recenben. — Eőbb' szerepei: Des Prunel-
les (Váljunk el), Biberach, Zrínyi (Sziget
vári vértanúk), Justo, (Folt, amely tisz
t í t) , Kent (Lear király). Király (Kách-
család), Nádor (Könyves Kálmán), Ban
kár (Báró és bankár), Merlin báró (Do-
lovai nábob), Enorbamus (Antonius és 
Cleopatra), Benato (Apród) stb. 

Bercsényi Gizella, színésznő, sz. 1869. 
Pesten. Színpadra lépett 1893. 

Bercsényi Tini, színésznő, ez. 1864-b6n, 
Aradon. Szülővárosában lett színésznő, 
1880-ban. 

Berczelly Magda, táncos szubrett, sz. 
1902-ben, Vácon, színpadra lépett 19'19-
ben. A kitűnő művésznő úgy a vidéken, 
mintha fővárosban előnyösen csengő névre 
tett szert és több ízben kapott meghívást 
külföldi színpadokra, piégis ittlilon ma
radt és i t t aratta további megérdemelt 
sikereit. 

Bérezi Gyula, színész, sz. 1871. okt. 
30-^n, Pápán. Színpadra lépett 1890. 
szept. 23-én. 

Bérezi , Jenő, színész, sz. 1872-ben, Pé
csett. — Színművei: »A szép Isidor«, éne
kes bob. Bem.: 1898. Kisfaludy Színház. 
»A detektiv«, 1902. Zombor. 

Bérezi Jenó'né Gróza Anna, színésznő, 
sz. 1883. máj. 29-6u, Nafft/váradion. Színi-
pátyára lépett 1900. szept. havában. 

Bérezi J ö r g Endre , színész, sz. 1859-
ben, Mé'amarosszigeten. Színpadra lépett 
1878-ban, Hubay Gusztáv társulatánál. 

Bérezi (KéH) Mari, színésznő, ez, 
1864. ápr. 13-án, Szamosujváron, szín
padra lépett 1877-ben, Kolozsvárott 

Bérezi B , Anna , színésznő, sz. 1896. 
júl. 5. Sümegen. Színpadra lépett 1918. 
júniusban. 
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Bérezi JNIihály Bérezik Árpád 

Bérczá Mihály, színész, sz. 1890. mái-c. 
10-én, Tamásfaloán. Színipalyára lépett 
1910. szept. havában. 
?. - . - •--. 

Bérezi Miksa, színész, sz. 1854-ben, 
Miskolcon. Színpadra lépett 1870-ben, La-
tabár Endre táxaulatánál. Első neje; Sassy 
Erzsébet, ISöO-ban sz. Miskolcon, majd 
1881. ápr. 17-én színpadra lépett Tóth 
Béla társulatánál. Második neje: Demény 
Viktória színésznő, aki később Kajcsányi 
Istvánná (L. o.) néven -szerepel a színlapo
kon. 

IBércá Ödön, színész, (családi p^éven 
csomortányi Miko Béla) sz. , 1839-ben, 
Szatmári, megh. 1884. dec. 20-án, Gi/ő-
rött, (Jakab Lajos társulatánál). Atyja 
kántornak szánta, mert jó hangja volt, de 
ő 1860. júl. 5-én, felcsapott színésznek, 
Pázmán Mihálynál. Latabár Endre igaz
gató Párizsba küldte, hogy szép tenorját 
képezze. 

Bérezi Teller Géza, színész, sz. 1863-
ban, Pesten, színpadra lépett 1882. szept. 
1-én, a Népszínháznál. Hosszú időn át a 
Magyar Színház ügyelője volt, és mint 
ilyen hunyt el, 1924. £ebr. 11-én, Buda
pesten. A kőbányai temetőben temették el. 

Bérezik Árpád, (jászói) író, minisz
teri tanácsos, a Kisfaludy Társaság ren-r 
des, a Petőfi Társaság tiszteletbeli, a 
Magy. Tud. Akadémia rendes tagja, sz. 
1842. jul, 8-án, T-emesvároit, meglí. 1919. 
júl. 1-én, Buádpesien. Atyja B. Pál, le
véltárnok volt. Iskoláit Temesvárt kezdte, 
majd Pesten folytatta és az egyetemen fe
jezte be. 1887-ben miniszteri taniácsossá 
nevezték ki, a miniszterelnökségre, hol a 
sajtóosztály vezetője volt. A maga korának 
egyik legkedveltebb vigjátékírója volt. 
Egyszerű polgári humor, kedélyesség jel
lemezték vígjátékait, melyek többé-ke
vésbé 'mulatságos helyzetekre felépítve saj 
kispolgári és hivatalnoki élet félszegségeit 
mutatják meg. Legnagyobb sikerét ;>Himfy 
dalaÍK c. (L. 0.) 3 felvonásos vígjátéká
val érte el, mely néha még ma is 
szerepel a színpadon. 50 éves írói 
jubileumát 1912. február hó 19i-6n 
ülte meg. 1913. máj. 19-én az Országos 
Színészegyesület dísztagjává választotta. 

Színművei: »Nincs mama«, vj. 1 felv. 1862. 
febr. 19. Xemzeti Színház. »Amelie No. 
14«, vj. 1 felv. 1862. máro. 27. Budai 
Népszínház. »Jön a franoia<í. Ugyanott. 
»Ádám Évaíí, vj. 1 felv. 1862. »Az apos
tola, népsz. (Toldi Istváianal)). '>A rend
szeres férjek(í, vj. 3 felv., írta: Belot 
Adolf, ford.: Toldi Istvánnal, 1864. Nem
zeti Színház. »A közügyek«, vj. 3 felv. 
1866. nov. 16. Győr. »Fertálymágnáfiok«, 
vj. 3 felv. 1868. Budai Népszínház. »Bach-
huszárok«, vj. 3 felv. 1868. u. o. »A nép-
szerŰBég«, vj. 3 felv. 1868. u. o. »A két-
kedő«, vj. 2 felv. 1870. máro. 25. Nem
zeti Színház. »A kÖzügyek«, vj. 3 felv. 
1871. (Németül is megjelent). s'Egy szel
lemdús hölgy«, 1873. »A székely fÖldÖn«, 
(Aesop álnéven) 1874. Nemzeti Színház. 
100 aranyat nyert. Zenéje: Bartalus Ist
vántól és Nilcolics Sándortól. »Házasítok«, 
1875. »A harGtérről«, 1876. »Jótékony 
célra«, 1877. >;A kék 6Zoba«, 1878. »Az 
igmándi kis pap«, népsz. 3 felv. 1881.. 
Népszínház. »Nézd meg az anyját<í. 1883. 
»A vén kupecíí, népsz. 3 felv. 1884. febr. 
23. »A bálkirálynő«, vj. 1 felv. 1885. »A 
szürke kahát«, vj. 1885. »A protekGÍó«,. 
vj. 3 felv. 1885. )>A veteránok«, vj. 1885. 
»A parasztkisasszonyíí, népsz. 1886. nov. 
26-án, Népszínház. »Gyerekbál«, vj. 1887. 
))A svihákok«, vj. 3 fely. 1889. jan. 11., 

. Népszínház. »Pű8tás KIári«, népsz. 3 felv. 
1891. jan. Népszínház. »A peterdi csataí<, 
népsz. 3 felv. 1891. febr. Nemzeti Szín
ház. »Egy ábránd«, vj. 1 felv. 1892. )>Mai 
divat«, Garai-dijjal (1500 forinttal) jur 
talmazva, vj. 3 felv. 1893. »A papa«, a 
Magy. Tud. Akadémia által 1000 forint
tal jutalmazva, 1894. jan. 12-én a Nem
zeti Színházban. »Kurucok Párizsban«, vj. 
3 felv. 1902. okt. 24-én, a Nemzeti Szín
házban. »A miniszter-válságK, vj. 3 felv. 
1905. jan. 6-.án. »Az udvari tanácscc, 1905. 
okt. 29. Vígszínház. »Tulipános lányoké, 
vj. 3 felv. 1906. »Lavotta szerelmeíc, opera. 
Zenéje: Huhay Jenőtől. 1906. nov. 17-én, 
a M. Kir. Operaház. »A pozsonyi diéta«, 
vj. 3 felv. 1907. noy. 9. »A hetyárki-
ráJynŐíí, operett 3 felv]. '1909'. nov. 5;.. 
Városligeti Színkör. »A művész felesége«, 
vj. 3 felv. 1910. szept. 17. Vígszínház. 
»Pérjeni házasodÍk«, vj. 3 felv. 1914. no
vember 14. U. 0. Egyéb műve: »A 
muszka emisszárius«, »Az üldözött csere-
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Berczilc Margit Beregi (Néder) Lajos 

páríí, »Az emancipációfí, »Az emancipáció 
után«, »Aesop«, »A szent koronací, »A: 
képviselŐK. Lefordította: Moliére »A kép
zelt betegei, o. vígjátékát. »Jágvirág'<(, c. 
1 felv. daljátékához IBaJmert József írt ze
nét. Bemutatta a M. Kir. Operaház, 1922. 
máj. 12. 

Bérezik Margit, (já^zói), énekesnő, S2. 
1871. márc. 31-én, Kassán, megh. 1924-
ben, 8zahadMn. 1888. áprüis 1-én, 17 
éves korában lépett a színip.ál^yiára, Tiszay 
Dezsőnél és mint koloratur-ónekesnŐ min
denkor hasznos tagja volt a táraulatoknak. 
1915. ápi-üís 1-én nyugalomba ment. Nő
vére; Bérezik Mariska (Perczel Oszkárné). 

Berczy Géza, színész, sz. 1902. máre. 
6-̂ án, Budapesten. 1920-ban Bózsahegyi 
Kálmán növendéke volt, utána a Vígszín
ház tagjai sorába szerződtette, 1921. szept. 
1-én. I t t november 5-én mutatkozott be 
Pierre Wolff »Naplementeí< c. darabjában. 
1927-ben a Fővárosi Operett Szrínházhoz 
szerződött. 

Bérczy Jözsef. apaszínész, színpadra 
lépett: 1863. 

Bérczy Károly (gyarmati), író, a Ma
gyar Tudományos Akadémia és a Kisfa
ludy Társaság tagja, sz. 1821. máíc. 2-án, 
Balassagyarmaton, megh. 1867. dee. .ll-én. 
Novellákat írt, sokat fordított különböző 
nyelvekből, legmaradandóbb műve, mely 
ma is népszerű, Puskin; »Anyegin Eugén«-
jének kitűnő fordítása. A Nemzeti Szín
ház könyvtára Őrzi »Címzetleii Ievél« címen 
i^y drámafordítását. 

Bérczy (Márton) Ernő, színész, sz. 
1889. máj. 7-én, Nagyváradon. Atyja: 
mándi és zsarolányi Márton Ferenc, anyja: 
galánthai Bérczy Ida. Bokonságbaii volt a 
nagy Megyeri KároUyal. — Pályáját Ko
lozsvárott kezdte, miután a Eákosi-színész-
iskolát befejezte, majd Debrecenben szí
nészkedett, ezután Kreesányi Ignác társu
latának lett tagja (Temesvár—Buda). Bu
dán 1909. júl. 20~áii mutatkozott be á 
»Nők fcedvenceK c. bohózat Laurát Heetor 
szerepében. — 1923. jan. 12-6n a Eenais-
sanee Színházban is bemutatkozott, a 
»I)upla vagy semmi<í c. vígjátékban. Ez
után a Bárdos-színházak tagja, 1925. szept. 

1-tői, ahol mint rendező is működött. — 
1926. dec 1-én a Fővároai Operett Szín
házhoz ezerződött. 1928. okt. havától az 
iTj Színház főreudezfíje. — Főbb szerepei: 
Franqueville (Az utolsó bölény), Sándori 
gr. (Ötvenéves férfi), Budolf (Francia 
négyes), Tódor (Terike), György (Meny
asszony), Jóvér Jani (Patika), Clitander 
(Dandin György), Szvetozár (A buta em
ber), Moreuil ^Az apám felesége), Ta
más (A gazdag lány), Hubert (Kél^zakall 
nyolcadik felesége), Butindis (Uraim, csak 
egymásután), Pigasse (Félemelet balra), 
Tricoché (A zebra) stb. 

Berecz Dezső, a soproni Frankenburg 
Irodalmi Kör főtitkára. Színművei: »Kér-
dőjel«, »A halál kü8zöbén«, »Az attakí<, 
három egy felvonásos. Bem. 1929. febrt 
havában, Sopronban, Alapi Nándor szín-
tái-sulatánál. 

Berecz Marinka, színószinő, sz. 1881. 
szept. 23-én, Monosbélen (Borsodm.). 
Színipályára lépett 1904-b'en. 

B e r e ^ Aladár , színész, sz. 1898. szept. 
2S-.án, Verpelétm (Hevesm.). Színipályára 
lépett 1923. aug. havában. 

BeregS Erzsébet , színésznő, sz. 1901. 
febr. 13-.án, Budapesten. Színip,ályára lé
pett 1933. juli. havában. 

Beregi Gyula, színész, sz. 1884. máj. 
3-án, Monoron. Színipályára lépett 1913. 
jún. havában. Neje: Pál Etel, színészig, 
sz. 1894. dec. 16'án, Mtmkácson. Színi-
páiyára lépett 1918. szept. havában. 

Beregi Kornélia, énekesnő, sz. 1863-
bau, Dunaföldvéron. Káldy Gyula tanít-
ilánya volt. 1881. febr. 33-án Kolozsvá
rott volt az első színpadi fellépte a »Boc-
caecio<; c. operett Fiametta szerepében." 
1883. nov. 7-én a Népszínház vtodégé; 
volt a »FurC6a Uíhorm o. operettben, Elza 
szerepében lépett fel, mely után od'a szer
ződtették. 1886. máre. havában férjhez 
ment és lelépett a ezínpadról. (Fia Aran^ 
József, (L. o.) színész, a szegedi színház 
tagja). 

Beregi (Néder) Lajos, színez, ez. 
1855-faen, Hódmezővásárhelyen. Színipá-
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Beregi Oszkár Bereng József 

ly,ára^ lépett 1873-ban, Nyiry György tár
sulatánál. 

Beregi Oszkár, színész, a Nemzeti Szín
ház volt tagja, sz. 1876. jan. 24-én, Btc 
dapesten. Középiskoláit Budapesten vé
gezte. Kereskedelmi érettségije volt, da 
később letette a ginmáziuná különbözeti 
vizsgát és hallgatta a filozófiai fakultáa 
nyolc szemeszterét. Színészakadémiát vég
zett 1895-ben, Krecsányi Ignác színtársu
latához szerződött, ahol csak egy évig mű
ködött, onnan 1896-han Kolozsvái-ra megy. 
»Utolsó szerelem« c. színmű Apor szerepé
ben volt az első fellépése. 1896. máj. 
hóban Ditrói Mór, al Vígszínház akkori 
igazgatója szerződtette. A Víg'színháznál is 
csak egy évet játszott, onnan EeUe Iván 
pozsonyi színtársulatához szerződött, ahol 
szintén csak egy évig működik. De a po
zsonyi szerződés nagyon kifejlesztette szí
nészi tehetségét, mert gyakran fölutazha
tott Bécsbe s tanulmányozhatta a Burg-
Színház nagystílű előadásait. Különösen 
n&gj hatással volt a fiatal művészre a vi
lághírű Kainz József, a Burg-Színház-
nak h&szerelmes művésze. Az ő hatása-
alatt kikristályosodott Beregi Oszkárnak 
gyoi-s beszéd'teohnikája. 1899. szepfc. 8-án 
fellépett a Nemzeti Színházban mint szer
ződött tag »II. Eá.kóezi íFereno fogsá-.. 
gáí<-ban. A szerepet nagy sikerrel játszotta, 
közben megvált a Nemzeti Színháztól és 
1907-től 1910-ig Eeinhardt Miksa ber
lini színházának kiváló drámai színésze 
volt. Tóth Imre a Nemzeti Színház igaz
gatója visszaszerződteti ismét a színházhoz, 
1910. máj. 26~án fellépett »Hamlöt« cím
szerepében, óriási sikert aratott. 1909. jún. 
10-én megnősült, elvette AMer Arankát, 
aki színésznőnek készült. (Felesége megh. 
1939. januárban.) 1925. aug. havában Ame
rikában vendégszerepelt ós 1938-b'an Bécsbe 
szerződött Iteinhardt színházaihoz. Kiváló 
smrepei: Lear király, Faust, Clayigo, Don 
Alvaro (Zalameaibíró), Princivalle (Monna 
Vanna), Bertraud (Napkeleti királykis-f 
asszony), Komeo, OtheUo, Endre (Endte 
és Johanna), Bassanio (Velencei kalmár), 
Festő (Kablélek), Konstantin (Bizánc), 
iWalesi herceg (IV. Henrik) stb. 

Beregi Pir i , táncosnő, sz. 1913. nov. 
24-én. Színpadra lépett 1938-ban. 

Beregi Sándor dr., a Eenaissance 
Színház volt titkára, sz. 1881. júl. 3 0 ^ , 
Gyöngyösön. A színészakadéania elvégzése 
után 1903. jan. 1-én lépett színpadra, 
Szendrey Mihály társulatánál. 1913. máj. 
30-án mint vendég fellópetfc a Nemzeti 
Színházban a »Mary Ann«-ban- Színész-
kedése mellett jogi studimnokhoz) kezdett, 
s a jogi doktorátust is megszerezte. Ara
don rendŐrfogaimazó .lett. A román m ^ -
szálláakor elhagyta {Aradot ps a Eenaissance 
Színház titkára lett. A színház bukása 
után 1928. július havában ,ügyvédi pá
lyára lépett. 

Beregi Viktor, színész, sz. 1848-ban, 
Szentlorinam, (Tolnám.) meg-h. 1885. 
jun. havában, IBndapesten. Színipályára 
lépett 1870-ben, Bokody Antal és Csaby 
Imre egyesített társulatánál. Neje: Grimm 
Anna, színésznő, sz. Egerhen. Színipályára 
lépett 1875-ben, Miklóssy Gyulánál. 

Beregszászi színészet. Beregszászon 
(Beregm.), miár 1830. jún. havában járt 
magyar színtársulat. 1834. jún. 7^n Keszy 
József színigazgató kezdte meg itt mű
ködését. 1858. ápr. havában. Fejér Ká--
roly az igazgató. Tagok: Bíróné, Kovács 
Gyula, Kissné, Domby, ErŐs stb. 

'Bérei József, vidéki súgó. Vándorlá
sai közben különféle emlékkönyveket adott 
ki. Ilyenek: »N"efelejts«, Eperjes, 1843,-, 
I r ta : Osiszúr Károly súgóval. »Játékszíni 
Zsebkönyvei, 1846., Nagyvárad. »Szín-
házi Emlékkönyvei. Arad, 1853., 56., 57., 
58., 64., 65-iki évre. ))Játékszíni Emlék-
könyv«. Kolozsvár, 1854. 

»Berei idezniaszínpadot .« Színházi ki
fejezés arra, hogy a színpadi díszítősze
mélyzet az előadáshoz szüksége felszere
léseket a rendező utasítása szerint elhelyezi 
a színpadon; a bútorosok, kellékesek, vi
lágosítók szintén részt vesznek ebben a, 
munkában, melynek ellenőrzésével az ügyelő 
(L. o.) van megbízva. Ha az összes előírt 
kellék és felszerelés be van iállítva a megfe
lelő helyén, akkor megkezdődik az előadás. 

B e r e n g József, színész, sz. 1876. ápr. 
18-án, Déí-'iów. Színpadra lépett 1894. szept. 
29-én, üobó Sándornál, Besztercebányán. 

— 175 



Berenííh Béla Berényi "Üveges. Gyula 

Igazgatói voltak: Bokody Antal, Deálí Pé
ter, Pesti Ihász Lajos, Makó Lajos, Kr&-
csányi Igaáo, Janovics Jenő dr., Polgáa-
Károly, Mdaasy József, Andor Zaiginond, 
Faragó Ödön. 1929-beii a szegedi Vá
rosi színház tagja. Neje: Koronkay Ilona, 
színésznő, sz. 1877. jan. 18-án, Szétély-
keresztúron. Színpadra lépett 1893. márc. 
Nyugdíjba ment 1928. okt. 1-én. 

Berengb. Béla, színész;, sz. 1901. márc. 
12-.én, Nagyoáraáon. Színipályára lépett 
1921. okt. 4-ón. 

Be rény Henri l í , zeneszerző. Munkái: 
»Miss Chipp«.. Regényes énekes szmű 4' 
felv. Irtiák:: Andró de Lordé és MíoheX 
Casse. Bem. 1905. máj. 11. Vígszínház. 
»Lord Piccoloíí, operett 3 felv. Bem. 1911. 
ápr. 18. Temesvárott, Krecsányi Ignác 
társulatánál. »Tubicám«, operfett 3 felv. 
Bem. 1913. nov. 281. Győr, Kisfalu-dly^ 
Színház. »A púpos Boldizsáríí, legenda 3 
felv. 6 szakaszban. Szerzőtárs: Tmwr J . 
Mihály. Bem. 1922. szspt. 15. Magyar 
Színház. »Kéz«. Pantomim'. Vígszínház. 
»Hasis«. Táncos mdmodráina 6lőjá.tókkal 3 
képben. Szövegét írta: Kai'őbs jAndor. 
Bem. 1923. nov. 20. Városi Színház. (Ba
den-Badenben előadták 1923. szept. 8.). 

Berényi Antal , földbirtokos, színműíró, 
sz. 1829-ben, Lovasberényh&n, megh'. 1856, 
ápr. 30-án, Tétényben. Színművei: »Kál-
mán királyíí, szomorújáték 5 felv. ISÖöj. 
szept. 15. sValc Béla<í, szomorújáték 5 felv. 
Bem. 1855. nov. 8. Nemzeti Színházban. 

Berényi Be rman Gizella, színésznő, sz. 
1869-ben, Pesten. Színipályára lépett 1888. 
olct. havában. 

Berényi Etel , színésznő, sa. 1883. jan. 
20-án, Karcagon. Színipályára lépett 1905-
Iren. 

Berényi Gábor, színész, sz. 1882. dee. 
12-én, Biidapeste>n{. Középiskoláit Debrecen
ben elvégezve, beiratkozott a színészaka
démiára, mely után 1902-b6n Pesti Ihász 
Lajosnál lépett a színipályára. A későbbi 
igazgatói: Szilágyi DezsŐ, Mezei Kálmán, 
Krémer Sándor, Radó Béla, Kardoss Géza, 
Tompos Péter. 1915-től 1918-ig fronti 
katona volt. 

Berényi Gusztáv (Bóta Imre) színész, 
sz. 1854-ben, Jászberényben. Színipályára 
lépett 1882. ápr. 9-én, Szigeti Gézánál. 

Berényi I rma, színésznő, sz. 1873-ban, 
Budapesten. Színipályára lépett 1891-ben. 
Nyugdíjba ment 1926-ban. 

Berényi J an ik i MUslös, színész, ez'.. 
1865. íebr. 12-én, Szegeden. Színipályára 
lépett: 188ö-ben, Gáspár Jenőnél. A pá
lyán 32 évig működött, mint színész és 
igazgatóhelyettes, ebből 11 évet töltött 
Szegeden, majd 1905. novemberben a Nép
színház titkára és főp'énztárnoka volt. 
Nyugdíjba vonult 1917. márc. közepén. Az 
ő érdeme a harmad- & negyednapos bér
letrendszer behozatala, amely kitűnően be
vált. 

Berényi János , az első színészek kö
zül való volt. Bikitó vörös haja és piros 
arca miatt Vörös Berónyinek hívták. Ha
darva beszélt, szinte hebegett, ezáltal elő
adása, sőt egész színpadi megjelenése visz-
szataszító volt. Iskolázott, diákos embter 
lévén, szeretett latinizálni s tudákos be-
szédévfíl kérkedni, ezáltal némi tekintélyt 
szerzett kevésbé művelt társai előtti 
és kissé ellensúlyozta elégtelen szín
padi tehetségét. Volt színpadépítö, 
díszítő, súgó, színlaposztó, bérlet
szerző, előre gyalog utazó ágens, stb. 
1840. körül megunva a falusi színészke-
dést, feljött Pestre és mint házi tanító ke
reste kenyerét. Mint a Nemzeti Színház 
zártszéknyitogatója nagy nyomorban hunyt 
el a Hókusban, 1861. döc. havábaa. Mun
kája: »Játékszíni Nefel©jts«. Esztergom, 
1835. (Keresztnevét Szimiyei tévesen Jó 
zsefnek írta.) 

Berényi Pau la , színésznő, sz. 1880-
ban, Budapesten. Színipályára lépett 1895. 
okt. 1-én, Makó Lajosnál. 

Berényi Plesszel Mariska, színésznő, 
sz. 1866-ban, Kassán. Színipályára lépett 
1882. ápr. 9-éo, Gerőffy Andornál. 

Berényi Üveges Gynla, színész, sz. 
1842. áprüis hó 23-án, megh. 1913. áp
rilis 2-án, Félegyházán. 1861-ben ^lépett 
a színipályára a budai Népszínháznál, on
nan vidékre szerződik és az ország nagyobb 
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Béres Marcsa Berkeszi István dr. 

színpadjain találkozunk a nevével; miat 
bariton-énekes, apa- és jellemszínész egy
aránt jó hímevet vívott ki. 45 évi pálya
futása utolsó tíz évét a ,Nemzeti SzínÜáznil 
töltötte, mint segédszínész. Az Oi-sz. Szí
nészegyesület tanácsosa is volt. 2ű évea ju
bileumát 1887. márc. 29-én lülte meg,, 
Sí^esfehérvárott, a »Proietárok«-ban, Mo
solygó szerepében. 

Béres jtfarcsa, színésznő, sz. 1873-ban, 
Budapesten. Színipályára lépett 1890-ben, 
a Népszínháznál. 

Béresl Biró Slaii , szÍBéa2aiő, sz. 1852. 
jan. 29-én, Debrecenben. Színipályára lé
pett 1875-ben, Temesváry Lají^nál. 

Béressy Gizella szíuészaio, ez. 1877. 
ápr. 23-án, Szegeden. Színipályára lépett 
1894. márc. 1-én, Hevesi Józsefnél. Nyu-
g^alomba ment 1927. jan. 1-én. 

Berettyóújfalu (Biharm.), 1 9 2 8 -
29-ik évben Halmi Jenő színigazgató színi-
kerületéhez tartozik. 

Be re tvás Hugó, zeneszerző, sz. 1872. 
júl. 24-én, Budapesten. Hans Bichter ta
nítványavolt. Bécsben egyideig a Hofoper 
korrepetitora. 1926. okt. 1-én a salzburgi 
IFestepielhausban játszották »Assisi Szent 
IFerenc«, o. oratoriumját. Nálunk' október 
9-én volt a bemutatója, a M. Kir. Opers/-
házban, melyen közreműködött: Goda Gi
zella (Szűz Mária), Tihanyi Vilma (Szent 
Klára), Marschalkó JRózsi (Szegénység* 
XJrnŐ), BuíJánovits Mária (Madonna Pica), 
Székelyhidy F . dr. (Fra Leone), Szende 
Ferenc (Szent iFerene), Palló Imre (Jé
zus), VenozeU Béla (Egy zarándok). 

Bere tvás Teréz, színésznő, színpádra 
lépett: 1868. áprilisban. 

Bérey Gyuláné Horváth Irma, szí
nésznő, sz. 1877. okt. 12-én, Vácoii. Saíni-
pályára lépett 1898. jún. haViában, So-i 
mogyi Károlynál. 

Be rg Ottó, a M. Kir. Operaház kar
nagya, sz. 18,95. máj. 15~én, Budapesten. 
Atyja B. Henrik gyárigazgató. A M. Kú*. 
Zeneművészeti Főiskolát 1918-baii végezte. 
1919. Bzept. 1-től működük a M. Kir. 
Operaháznál. A világháborúban tüzérhad-

nagy volt és 32 hónapos frontszolgálatot 
teljesített. 1925- októberében Poldini Ede 
sFarsangi lakodalom« c. opesáját diri-
gtálta. 1928. június havában Párizsban 
^Londonbanfilharmonikusainkat dirigálta, 
majd 1929. február havában Nürnberg
ben dirigálta a »Farsangi lakodalomcí o. 
operát a mi művészeink közreműködésével. 
A Eádió első karnagya jés a Falestrina-
kórus Egyesület karmestere. Felesége: BöM 
Erzsi, a M. Kir. Operaháa tagja. (L. o.). 

B e r g 0 . F., osztrák író. (Lásd: Ebers-
berg.) 

Berge ra t (berzsörá) Auguste EmJIe, 
francia költő és íiió, sz. 1845 lápr. 29-óu, 
Párizsban. Kezdetben festészettel foglalko
zott, azután párizsi lapokba irogatott, majd 
a »Figaroc< állandó tárcaírója lett. Mun
kája, mely nálunk is színre került: »Több 
mint királynő«, tört. szmű 5 felv. ford>. 
Makó Lajos. E. e. 1900. aug. 15l. Fő
városi Nyári Színház. 

Bergner Elisabetli, német színésznő, 
sz. 1899. aug. 18-án, Bécsben. 19 éves 
korában lépett színpadra. Nálunk mint a 
béc^i Eaymundtheater tagja 1924. máj. 
21-én vendégszerepelt a Fővárosi Operett 
Színházban, ahol a »JuIia kisasszony«, c. 
darabban nagy sikere volt. Egyike a leg
ünnepeltebb német színésznőknek. 

Bergopzooni Johann Bapt is t , pesti 
német színigazgató. 1789. húsvétján át
veszi BuUa Henrik pesti társulatát, de már 
1790. után eltávozik' tőlük. 

Bér i Géza, színműíró. Színműve: »Má.-
ria«, dalmű 3 felv. Zen. szerzé: Szabados 
Béla és SS'&ndy Árpád. Bem-. 1905. febrt. 
28. M. Kir. Operaház. 

Be r kes Kliina Etel , színésznő, sz. 
1866-ban, Brassóban. Színipályára lépett 
1891. okt. 1-én, Balogh Árpádnál. 

Berkeszi Is tván dr., főröáliskolai igaz
gató, sz. 1854-ben, megh. 1922. ápr. 3-án, 
TexmSsv\árott. Munkája: »Tomesvár színé
szete a XVIII . században és az első ma
gyar színielőad'ás<í. Temesvár, 1898. (Nem
zeti Múzeumban: »Hung. 1, 49. a.« jlal-
zéssel lajstromozva). 

— 177 — 12 



Berííi Gvula Berky Lili' 

Berki Gyula, (cs. n. Nig-g Vilmos), 
Bzínész, sz. 1848. febr. 9-éii, Bécsben. 
Színipályára lépett 1882. febr. 1-én, Völgj^i 
Györgynél. ' 

Berki Hona. színésznő, sz. 1856-baii, 
RévJcomáromhan. 1871-ben kezdte a pályát 
Szegedi Mibály társulatánál, Zilabon, a 
naiv saerepkörben. 1872-ben fórjtez ment 
Bányai János színészhez. 1877-ben Fáyi 
János társulatánál találjuk, 1881-beii Mik-
lóssynál és mivel hosszabb ideig betegeske
dett, a pályáról lelépett. Jobb szerepei: Su-
zanne (Abbl unatkoznak). Markká (Ka
viár), Es2ímeralda (Kotredamed törönyŐr), 
Maritta (Csók), Louise (A két árva), Irma 
(Falusiak), Ántoinette (Szákra), Loona 
(Női liarc), Boriska (Falu rossza). 

Berky (Bauer) Ferenc, színész, sz. 
1855. okt. 14-ón, SzéJcGsfékérvároH, mogh. 
1917. máro. 8-án, Budapesten. 1873. jan. 
l-éu lett színéeszé, Székesfebéi'vái'ott, Bo-
kody Antal tái-sulatánál, ah'ol első fellépte 
az »Angyal Bandi« c. népsz. Gyárfás pin
cemester szerepében fvolt. 1889-ben Kre-
csányi Ignáehoz szerződött, kinél tíz évig 
működött, mint d'rámai ;és szerelmes szí
nész és rendező; közben vidéki igazgató volt, 
majd a Nemzeti Szín'ház kötelékébe jutott. 
1898. jan. 19-én Temesvárott miejgünne-
pelte 25 éves jubileumát a »Lear király«-
ban. 1908. jan. 1-én nyugalolnite. vonult. 
Neje: Horváth Teréz, színésznő, sZ. 1844-
ben, Kiseellben; színésznő lett 1860-ban, 
Szuper Károlynál. 25 évig működött a 
pályán. 

Berky Gyula, színHá^;! karmester, 
megh.. 1889. júl. havában, üngváj-t. 

Berky József, színész, sz. 1891. jiil-
6-án, Vácon. Atyja (Berky Ferenc) is szí-
nésa és színigazgató volt, Ő is ezt a pályát 
választotta és már 1909-ben aratta első si
kereit. XJgyszólvián az oi-saág valamennyi 
v;ároBában megfordult, majd a Terézfeörúti 
Színps.dIioz szerződtették, melynek ma is 
tagja. 

Berky Kató, színésznő, naiva, sz. 1889-
ben, SzabadJcSi. Színipályára Lépett 1908-
ban. 

B e i k y Lili. talán nem csak véletlen, 
hogy március idusán született. A sza

bad magyar szó zengÖ varázsa kevés szí
nésznő szájából hangzik ki oly szépen, 
épen, teljesen, mint a Berky Liliéből. Az 
erdélyi hegyek napsütött levegője veszi kö
rül. Kolozsvárott, Pesten úgj csillognak! 
fel a nézőtér homályából a szemek, ha 
Berky Lili beszél, mint azok a furcsa kis 
lámpások, amiket távolból gyújt ki egy 
elektromos hullám. Operettszínésznőnek leg
első klasszis, mint kiderült: drámai szí
nésznőnek szintén. TömÖtt bronz bajkoro
nája, arcéle, szeme, alakja, egész egyéni
sége elárulja hivatását. Színésznő, akinek 
még soha nem látták egy kirívó mozdu
latát, aki még soha nem esett a sfcílusta-
lanság bűnébe. A hangjának van egj-
különös édes, meleg zöngéje. Komolyság, 
amelyben bujkál a kacagás, szelídség, de 
incseleg belőle a pikáns jókedv. Amit a 
színpadon tesz, aobase »műveH.<í Éli az 
alakot s adja maradéktalanul. 

(Etrúod Tamás). 
* 

Berky Lili, színésznő, sz. 1891. márc. 
15-éu, (jhjörött. Az Országos Színészaka
démia elvégzése után vidéken lép szín
padra, hosszabb ideig működö1:t Kolozsvá
rott, onnan 1911. szept. 1-én a Király 
Színház hívta meg, ahol szept. 6-án mu
tatkozott be ia »0igányszerel6nK< KörÍK^ 
liázy szerepében, — majd' innen az újonnan 
megnyíl-ó Népopera hódította el (1913'.. 
ápr.). Két iév múlva ismét leszerződött Ko
lozsvárra, majd 1917. jan. 31-én há
zasságra lépett Gózon Gyula (1. o.) szín
művésszel, kivel együtt működött a buda
pesti Apolló Kabaréban, azután az álta
luk vezetett Muskátli kabaréban. E ka
baré megszűnése után a Kenaissance Szín-
hiáznál amtta sikereit, majd az Unió re
zsimje alatt az Andrássy-úti Színháznál 
és a Magyar Színháznál is működött-
1925-ben a Kináily Színház, 1927-tfíl a 
Belvárosi Színház tagja, ahol mint drámjai 
szíjiészno is kitűnően bevált. FŐbb szere
pei: Lili i(Boooaocio), Nebántsvirág', Üd
vöske, Bob herceg, Glavári Hanna (Víg 
öz^'cgy), Gábor diák (Gül Baba), Franci 
(Varázskei-iugő), Gondo, (Elvált asszony), 
Juliette (Luxemburg grófja), Éva címsze
repe, Marcsa, (Mágnás Miska), Angyal 
Liszka (Tolonc), Erzsike (Sáriga csikó), 
Hanka (Tót leány), Aranyviliág és Her-
cegkisasszonj"- operett címszerepe, Csilla 
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l^erla (Scheichl) Alajos Bernardi 

(Tündérszerelem), Náni, Anna (Tavasz), 
Mici (Gyurkovics lányok), Cecíil (Keik 
róka), GwendoUn (Aranyeső), Böském 
címszerepe, Mansing (Katonadolog-), Iluska 
(János vitéz), Zsuzska (Drótostót), Ki
rályné (Királynő rózsája), Mid'ili (Stam-
bul rózsája) ,stb. 

Berla (Scheichl) Alajos, bécsi faohó-
zatíró, S2. Bécsben, 1826-ban, — megh. u. 
o. 1896. febr. 16-án, Nálunk is színre 
került műve: »A boszorkány vári;, opei^tt 
3 felv. Zen. szerz.: Millöcker. Bem.: 1890. 
október hó .3-án, Népszínház. (L. cím
szavánál részletesen). »Három pár cii3Ő«, 
énekes bohózat, 4 felvonásban. — 
Előbb a Népszínház mutatta be, (Zenéje 
Millöckertől.) 1900. június 16-án a Víg
színház is bemutatta, Fedák Sári fellépté
vel. — »A mai cselédekí< boh. 3 felv. 
Magyarosította; Kövessy Albert. Bem. 
1894. aug. 25. Óbudai Színkör. 

Berlányi Jenő, színész, sz. 1895. febr. 
21-én, Bagladon, (Zala m. Színipályára 
lépett 1921. nov. havában. 

Berlányi Vanda, drámai ezínésznp, ea. 
1882-bien, Budapesten^. Színészakadémiát 
végzett, majd 1902-ben a szírdpályára lé
pett Dobó Siándbr sátoraljaújhelyi tár
sulatánál. Eövid' i t t működése után Ko
lozsvárra [hívták !meg, abiol tía esztenidpA ke
resztül a közönség kedvence volt. Itt 
1908-ban férjhez ment Főrsímsr "Tivadar 
festiőművészhéz. A viliágtlábbrú elején le
lépett a pályáról. 

Bérlet. Előfizetés által szerzett jog, 
színielőadás élvezetére. Ismerünk évi, ne
gyedévi és egyhavi bérletet. — A bérlet-
csinálás a vidéki, főleg vándorszínéazetnél 
a legnehezebb működési kör, amivel külön
ben is csak megbízható tagot bíznak meg 
a színigazgatók. Egykorú meg'emléke^ sze
rint híres volt e téren Szabó József direk
tor, aki magyar ruhában, sarkantyús csiz
mában, árvalányhajas kalapban járt hás-
ról-házra bérletet csinálni, mert külsőleg 
is imponálni kellett ám a magyar színéssir 
nek, ha reprezentálni akart. Bérlet és bér
let-felfüggesztés szót 1794-ben kezdték 
használni. (Lásd: Homniüvész, 1837. 31. 
szám, 246. oldal.) A Nemzeti Szánjátszó 

Táreasá^ Pesten 1795. pünkösd hava 10-ik 
napján kelt tudósításban abonnement (1. 
0-); ugyanakkor az abonnement suspendu 
szó használatos volt. Pécsett 1822-ben: elő
fizetés felfüggesztése kitételt már ^merik. 
(V. ö.: Felszedni a bérletet.) 

Bérletfolyam. Annak a kifejezése, hogy 
valamely színielőadásra hirdetett bérletjegy 
érvényben (folyamatban) van. Ennek el
lentéte a hérletszimet. (L. o.) 

Bérletet njyitui. Színészi szakkifejezés, 
annyi, mint bérelni, eló're fizetni bérlet 
alapján a színházi idényre. 

Bérletszerzés. A bérletcsinálás kifeje
zése, mely egyike a legnehezebb színházi 
működési köröknek a vidéken, ahol a nagy
igényű közönség szeszélyeivel is számolni 
kell. (Lásd még: Titldái' címszót.) 

Bérletszünet . A bérlet felfüggesztése, 
ideiglenes érvénytelensége. Ellentéte: Bér
letfolyam. (L. o.) Mondták így is: Bér
szünet. 

Berlinben 1847. okt. 18-án jái-tak első 
ízben magyar színészek, amidőn Havi Mi-
liály éa Szabó József híres expedíciója 
hirdette itt a magyar művészetet. 

Berlioz (berlio) Hector^ francia ze
neszerző, sz. 1803-ban, La Cóte-St.-Amdré-
ban, megh. 1869-ben, Pár^sbcm. Atyja or
vos volt s fiát akarata ellenére is orvosi 
pályára szánta. De B. Párizsban zenekon
zervatóriumot látogatott és magát a zenei 
pályára képezte. 1846. febr. 15-én déllfön 
hangversenyt adott a Nemzeti Színháziban. 
1855-ben ugyancsak a Nemzeti Színházbán 
bemutatta Rákóezi-indulű-jit, önálló hang
szerelésében. Reqwiám-jét bemutatta a M. 
Eir. Operaház 1S88. márc. 19-ón. Faitst 
eWé^hozása e. zenei legiendáját előadták 
u. o. 1904. niáre. 29-én. (Ford'.: Várad^ 
Sándor.) 

Bernal Gusztáv, baritonénekes, 1902. 
okt. 9"én mint vendég fellépett a M. Kir. 
Operaházban a »Kigoletto« címszerepében. 

Bernardi, olasz alakító művész, 1898. 
máj. 18-án fellépett a Vígszínházban, há
rom, egyfelv. darabbán, melyeket mind 5 
maga játszotta ei. 
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Bernáth Gáspár Bernstein Heiiryi 

Bernáth Gáspár (bernátfalvi), ügj'vód, 
humorista, író, sz. 1810. jmi. 26. Tisza
füreden, megli. 1873. jan. 4. Pesten. Kö-
zópiskoláit Debrecenben és Sárospatakon 
járta, a jogot Pesten hallgatta, de gya
korló ügyvéd sohasem volt. Színműve: »Ki 
a vivát ?«, népsz. 3 Mv. 1861. Pest. (Meg
írta Lavotta életét.) 

Bernáth Margitj színésznő, sz. 1883. 
márc. 9-én, Haloson. Színipályáxa lépett 
1906-ban. I 

Bernauer Eudolí, bécsi író, magyar 
származású, atyja ugyanis Magyarorsíágou 
született és ő Í3 hazánkban járt iskoláha. 
Nálunk színre került művei: »A kedves 
Augusztin«, operett 3 felv. Társszerző: 
Wellisch, ford.: Mérd Adolf. Bem. 1912. 
dec. 7. Népopera. »A mozikirályK, operett 
3 felv. Társszerző: Bredschneider Willv, 
Koílo Walter, Sahanzer. Pord.: Harsány í 
Zsolt. (Szirmai Alhert zeneszámaival.) 
Bem. 1913. szept. 20. Király Színház. 
»A csokoládékatona«, operett 3 felv. Társ
szerző : Jacobson. Pord.: Gábor Andor. 
Bem. 1916. okt. 7. Népopera. (A Beőthy-
rezBÍm megnyitója.) WAZÍ erénycgőszíí, ope
rett 3 felv. Társszerző: Jacobson és iVeíí-
hal Oscar. Bem. 1921. ápr. 22. Budai 
Színkör. 

Bernedé (bernéd) Arthur, fr. vígjá
tékíró, 6z. 1871. Hedon-hfíL.n. Nálunk is 
színre került művei: »A Vesztaszüzek<í, ope
rett 3 felv. Társszerző: Deprés. Zen. szerz. 
Le Uey és Clenice. Pord.: Mérei Adolf. 
Bem. 1901. okt, 11. Magyar Színhiáz. 
»HerbeUn papaíí, l>oh. 3 felv. Társszerző; 
BiicHe Dániel. Bem. 1903. szept. 15. Víg
színház. 

Bemer Félix, német gyermekszínház-
igazgafcó volt Pesten. 1773-ban a Dunapar
ton levő Rondellát színházzá alakította át. 

Bernhardt Sarah, híres francia szí
nésznő, igazi neve: Eosine; sz. 1844. okt. 
22. Párizsban, megh. 1923, máre. 26. u. 
o. Anyja neve: Julié Bernhardt, divat-
árusnő, berlini német nŐ. 1859. nov. 29-én 
Provost szavalóiskolájáha iratkozott. Mint 
a Comédie Prangaise tagja, 1862. aug. 
11-én mutatkozott hé Iphiigénia szerepéhen. 

Nálunk a Népszínházban 1881. nov. 13. 
lépett föl először a »Kaméliás hÖlgyí<-hen, 
14-én a »Phaedra«-han, 15-én »Lecouvreur 
Adrienne«-hen, 16-án )>Prou-Prou«-ban;az 
után 1888. nov. 15-én u. o., 

továbbá 1893. 
ápr. 5-éu (elhticsúzott 6-án a »VasgyároB«-
ban), újra 1899. okt. 16-án vendégsze
repelt a Magyar Színházban, a »Sasfiók<{ 
ban. 1904. nov. 12-éía a Király Színház
ban, a »Toscá«-han, 13-án a sKaméliás 
hölgy«-ben, majd Í4-én a »Sasfiókí<-baii 
lépett fel, késöbh (1908. nov. 2-án) újra 
ebben lépett itt fel. A patetikus tagozó-
dású színpadi kLEejezésmÓdlnak volt szinte 
utolérhetetlen megtestesítője. Az a stílus, 
amelyet Sarah Bernhardt is képviselt, a 
maga egészéhen a XVIII . századbeli fran
cia klasszikus drámában gyökerezett, annak 
szűk korlátozottságából, de viszont abszo
lúte zárt stilizáltságából sarjadzott ki. Nála 
a szavalás nem üres szavalásnak látszott, 
hanem az élet fölfokozott és sokszorosan 
valószerűbh megtestesülésének. 

Bernolák Nándor, főszolgabíró, Eima-
szombatban. — Színműve: »Mumny vári 
fcisértet«, dráma 3 felv. Bem. 1863. szept. 
Rimaszombatban. 

Berns te in Henry, francia színműíró, 
sz. 1876. Párizsban. A legnagyobb szín
padi hatású modern francia dtámaírók 
egyike, mesterien felépített darabjai
ban idegrázó lelki szenvedéseken, kiélezett 
konfliktusokon viszi keresztül szereplőit^ 
nagy izgalommal tÖiti el a nézőteret é& 
színpadot s innen van nagy sikere. A há
ború után írt drámáih'an bizonyos elmé
lyülést és nemesebh hatásokra való törek
vést mutat. Nálunk is hemiutatott drá
mái: )>Bacearat«, szmű 3 felv., Pord.: GóiM 
Sándor. Bem. 1906. jan. 31. Vígszínház, 
Pelújították 1922. dec. 1-én. »A tolvaj«^ 
dráma 3 felv., ford.: Góth Sándor. Bem. 
1907. jan. 12. U. o. »KerülŐ út«, szmű 3 
felv., ford.: 8al^ Ernő. Bem. 1907. nov. 
2. Magyar Színház. »A karmok« (»La 
gTÍffe«), szmű 4 felv., ford.: Milces Lajos. 
Bem. 1907. nov. 27. Kolozsvár. »Izráel<í, 
szmű 3 felv., ford.: Cholnohy Viktor.Bem. 
1909. jan. 15. Vígszínház. »Utánam!«,. 
szmű 3 felv., ford.: Bká Lajos. Bem. 
1911. ápr. 8. U. 0. »Az ostrom«, szmű 
3 felv., ford.: Bíró Lajos. Bem. 1912> 
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okt, 26. TJ. 0. »A tükörfolyosó«, C»La 
galerié des glaces«), szmű 3 felv., ford'.: 
LaozJS Géza. Bem. 1924. dec. 20. U. o. 

Bernste in Max, osztráM színműíró. Nár 
luük is bemutatott műve: )>Herth.a'6 Hoeli-
zeitíí, vj. 4 felv. Előadták a bécsi Volks-
theater együttesében, a Vígszínházban, 
1915. ápr. 26. 

Ber r Georges, fr. színműíró.^ Legin-
lcib}> másolikal társulva írja darabjait. Nár 
lünk is adott színdarabjai: »A nevezetes 
kastéljK, vj. 3 felv. Ford.: Heltai Jenő. 
Bem. 1901. nov. 2. Vígszínház. »X. asz-
szony«, boh. 3 felv. Társszerző: Gavault 
Paul. Bem, 1902. máj. 23. Vígszínház. 
»Lámpa az ablakban«, boh. 3 felv. Társ
szerző : GavauU Paul. Pord.: Komor 
Gyula. Bem. 1902. júl. 15. Fővárosi Nyári 
Színház. »A kis fészek«, boh. 3 felv. 
Társszerző: Dehére és GuUlemaud. Ford.: 
Molnár Ferenc. Bem. 1903. jan. 15. Víg;-
színház. »Dupont«, bob. 3 felv. Társszerző: 
Gavault Paul. Ford.: GótU Sándor. Bem. 
1903. jún. 1. U. o. »FHrt nagyaájm«, 
szmű 3 felv. Társszerző: Gavault Paul. 
Ford.: Mohtár Ferenc. Bem'. 1903. nov. 
25. U .0. »Bébé hercegQ6«, operett 3' 
felv. Társszerző: DeaowceUe. Zen. szerz. 
Vamey Louis. Ford.: Mérei Adolf. Bem. 
1904. szept. 22. Magyar Színház. »A sza-
tiríí, boh. 3 felv. Társszerző: Guillemaud. 
Ford.: Gábor Andor. Bem. 1908. ápr. 25. 
Vígszínház. »A millió«, boh. 3 felv. Társ
szerző : GuUlemaud. Ford.: Molnár Fe
renc. Bem. 1911. máro. 25. U. o. »A 
telefon«, boh. 3 felv. Társszerző: Gavault 
Paul. Ford'.: Adorján Andor. Bem. 1913. 
ápr. 12. ü . 0. »A szombatesti hölgy«, 
vj. 4 felv. Társszerző: Verneml. Ford.: 
Stella Adorján. Bem. 1927. okt. 3. Bel
városi Színház. »!EQ és a húgom«, vj. 3 
felv. Társszerző: Verneml. Ford.: Kaja 
Sándor. Bem. 1929. jan. 5. TJ. o. 

Ber r Gusztáv, bécsi író, sz. 1888-ban, 
ílédmezővásárhélyen. Atyja: B. József, 
zeneszerző. Hamburgban több egyfelvo-
násM operettjét adtál:. Bécsben az Apolló 
Theater-hen színre került. »Der Minen-
könig« c. operettje. Egyéb operettjei: »Das 
einzige Mittelcc, »Ber König heiratet<í, »jVIil-
UonengTett« e. operettjét előadták Bécs

ben, 1915. dec. közepén, a Eaimundthea-
terben. 

Ber ta lan C. J . , ; színműíró. Munkája: 
»Der Gesandteíí, Lustspiel in 4 Aufzügien. 
Sopron, 1859. 

Bertalanfi Gyula, színész, sz. 1868. 
febr. 1-én, Disselen, (Zalám.). Színipá-
íyára lépett 1883. márc. 24-én, Tóth Bélá^ 
nál. 

Ber té Henrik , zeueszörző, sz. 1858-ban, 
Galgócon, megh. 1924, aug. 23. Bécsben. 
Az ^ Orsz. Zeneakadémiát végezte, tanult 
Párizsban, Delihes-nél is. A bécsi Operá
ban az »Aranyos m6sevilág« c. műve sokáig 
volt műsoron. Egyéb darabjai: »Hópehelyí<, 
vigopera 1̂ felv. Bem. 1899. márc. 4. 
M. Kir. Operaház. Szövegét írta: Willner 
M. Ford.: Badá Aladár. »Velencei kar-
nevák, hallet 1 felv. 1903. okt. 16. U. 
0. (Münchenben előbb-adták': 1901. janw 
30.) »A szép gárdi8ta«, operett 3 felv. 
Szövegét írta: La72desherg Sándor és Wül-
ner MJksa. \Bem. 1909. máj. 22. — 

. Budai Színkör. — Három a kislány, 
énekesjáték 3 felv. Szövegét írta: Willner 
és Bekhert. Ford.: Harsányt Zsolt. Zené
jét Schubert Ferenc művedből alkalmazta 
színre. Bem. 1916. ápr. 24. Vígszínház. 
100-adszor 1916. szept. 19. »Tavasz és 
szerelem<í, operett 3 felv. Társszerző: 
Hardt és Welerrmisféif. Ford.: Heltai JenŐ. 
Bem. i:917. szept. 15. Városi Színház. 
(Kerényl Gabi elaŐ fellépte.) 

Berte l l i Steinher Ber ta , operaénekes-
nő, 1880. jún. 15-én vendégszerepelt a 
Nemzeti Színházban, a »Troubadour« c. 
opera Leonóra-jában. »Kistermetű, de igen 
kifejező arcú ifjú hölgy, rendkívül szen
vedélyes vérmórséklettel, kiváló zenei kép
zettséggel. Hangja nem naigy terjedelmű, 
de annál erŐsebb, csengiő, a közép- és felső 
fekvésekben intenzíven képzett<í, — írja 
róla a Pesti Hírlap, 1880. jún. 16^n. 

Ber tényi Berta , színésznő, sz. 1840. 
Már 1851—53-ig Kolozsvárott műkiödött, 
1857. júl. havában Kassán, Pázmán Mi
hálynál, azután Nyitrán, Kétszery Jó^ef-
nél, 1859-ben újra Kassára megy. Egy
korú tudósítás szerint: »Legnagyobb ér-
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deme tei-mészetes, álpátosztól niütit s ta
nulmányozással párosult játéka, mely az 
itteni közönség kedvencévé tetteK, — írja 
róla a Bölgyfiitár. 1860. jún. 15-éu fellé
pett a Nemzeti Színházban a sTiszaliáti li-
báeska« c. vígjátékban és az »Egy nŐ, aki
nek elvei vannak« o. darabban. Ekkor így, em
lékezik meg a Vasárnapi Vjság (26.̂  szám): 
»A vendégszínésznő sok kön;nyűséggel s 
természetességgel adta a eímszerepiet s ben
nünk azon véleményt erŐsíté meg, hogy 
a vidéki színpadoknalk méltán kedvenc szí-
nészaiője. Szép nyomaira akadtunk a mű
vészi törekvésnek.« Megli. 1862. jún. ha
vában, Miskolcon. 

Bert l ia Is tván, zeneszerzjŐ, színüiázi 
karmester, sz. 1884. miáro. 20-án, Varsány-
han. (Nógrádra.).' Középiskolát végzett 
Nagyszombatban, Losoncon és Kimaszom-
batban s a gimná^iumii érettségi után 8 
félévre hallgatott a budapesti tudomány-' 
egyetemen filozófiából, matematikából és fi
zikából. Közben édesatyjától nyert elméleti 
kiltépzés alapján komoly zenei tanulmá
nyokat; folytatott Beilovics Imrénél, Agg-
há2y Káxolynál 'és Koessler Jánosnál. Ta-
nulmiányai befejeztével két évig mint zon
goratanáig működött a »Zenekedveljőkí Eg;>'-
leté«-ben, Bellovitís igazgatiísa alatt, majd 
az ő ajánlására egy évet Lúgoson töltött, 
mint az ottani dal- és zeneegyesület kar
nagya. Ezen egylet akkori elnökének, Isse-
kutz Aunél alispánnak (jelenleg belügyi 
államtitkár) páratlan lelkessége és nagy-
szEírű hozzáértése mellett talán az egész 
orszá.g elsü férfikarával dicsekedhetett. In
nen Budapestre került s két évig az újon
nan épített Viárosligeti Színháznál műkö
dött mint karmester. További .állomásai: 
Magyar Színháa, Király Színház, Nép
opera, isméi Király Színház, majd 6 évig-
kíüföldön tartózkodott. Öt éven át a zü
richi Stadttheater-nál működik, majd haza
térve, előbb a Király Színház, majd a Bel
városi Színház karnagya volt. Sok ma
gyar népdalt, kabarédalt és műdalt kom-
poijfllt és drámai művekhez Msérőzenét írt. 
(Többek közt Maeterlhiéé: »Ké'k mad'ár<í-
jáboz is). Betanította és dirigálta a Ma
gyar Színház híres »Peer Gynt« előadását. 
Sok nagy sikert aratott operett hangszere
lését végezte. 1929. máre. bávában a 
»Diákszerelem« (Grood news) című ameri

kai operettet Imiigszerelte a Király Színház 
számára. Munkája: »Chopin«, operett :_í 
felv. Szövegét írta: Faragó Jenő. Bem. 
1926. dec. 4. Király Színház. (Kéziratban 
e ^ magyar daljátéka). 

Bertha Sándor, (felső-öőii), zienGS23öraö, 
sz. 1843. aug. 19. Festen, megh. 1912. 
nov. 24. Párizsban. Pesten járta iskoláit a 
kegyesrendi gimnáziumban. 1862-töl kül
földön élt. 1893. szept. havában a vas-
koronareuddel tüntették £ki. Munkiája: »Ma-
thias CorvinK, vígopera 1 felv. Előadták 
a párizsi Opera Comique-ban, 1883. jén. 
l8-án. 1884. jún. 5-én magyarul is színre 
került a Nemzeti Színbáaban, ahol a cím
szerepet, amely drámai próza, Egressy Ákos 
játssotta. 

Ber thens (Török) Róza, magvar szár-
maiású német színésznő, sz. 1860-ban, 
Konstmtűinápolpbam. Atyja 1849-ikí emi
gráns. Sonnenthal növendéke volt. Párizs
ban Sardou »La Marquise« c. darabjá
ban — melyhez a szerző maga hívta meg 
— száznál többször játszott. 1890-b;?-n a 
berlini Residenztheater tagja volt. 

Bertini TöWás, olasz tenorista., 1890. 
ápr. 10-én vendégszerepelt az Operaház
ban, az »Álarcosbál« Richárd grófjában. 

Bertl Július, német író. Szműve: vCa-
lais—Dover«, vígj. 3 felv. Ford.: Hajó 
Sándor. Bem. 1926. okt. 1. Belvárosi Szín-
liáz. 

Bertolozzi Carlo, olasz d'rátaaíró. Szín
műve: í>Lulu«, szmű 3 felv. Ford.: Ha
láss Zoltán. Bem. 1904. jan. 19. Víg^ 
színbáz. 

Ber ton Pierre , fr. színműíró. Szín
műve: »yvette«, szmű 3 felv. Bem. 1902. 
jún. 11-én, a Nemzeti Színházbaii. 

Berts Mimi, mezzoszoprán - énekesnő, 
1894. febr. 15-én a M. Kár. Operaház
hoz szerződött. Jeleutiősebb szerepei: Recha 
(Zsidónő), Pásztorfiú (Tannháuser): Asta-
roth (Sábakrirálynoje), Elvira (Don Jüan), 
Welgunde (A Rajna kincse) stb. 1904. 
ápr. havában a müncheni Operaházhoz szer
ződtették. 
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Berzay Tyroler Albert, színész, sz. 
1857-ben, Bertán, (Aradm.), me^h. 1884. 
jan. havában, Newyorkhm. Színipáiyára 
lépett 1877-ben, a Népszínháznál. 

Berzeviczy Albert, művészettörténeti 
író, V. miniszter, a M. Tud. Akadéímia 
elnöke, sz. 1852-ben, Berzeviczén. Sokat 
foglalkozik történelemmel és művészettel, 
színészeti vonatkozású munkája: »A termé
szetfölötti elem Shakespeare színművei-
berni. 

Berzeviczy Etel, színésznő, sz. 1882. 
dec. 4-én, Budapesten. Színipáiyára lépett 
1896-han, Komjáthy Jánosnál. 

Berzeviczy Gergelj, nemzetgazdaság 
író, szî  .1763. jún. 15-én, Nagylorrmi-
Gon, megh. 1822. febr. 23. Kalcaslomm-
con. 1783-ban ügyvédi oklevelet nyert, de 
1784-ben felhagyott az ügyvédi gyalcor-
Jattal és kizárólag a tudományokínaik élt. 
^ évben külföldön tanulmán[yúton volt. 
1794. júl. havában wa magyar Jádaó szín
nek megörökítésére szolgáló tőjkepónziek ki-
pótolására« 1000 Khfrtot ajánlott fel. 

Berzeviczy Ottó, színész és honvéd. 
Előbbi sárosmegyei esküdt volt, nagymű
veltségű férfi s Idképeztetését Bécsben 
nyerte. Utóibb beállott magyar színésznek!. 
Tehetséges színész volt, Pesten is föl
lépett néhányszor. 1848-ban honVéd volt. 
Megh. súlyos sebbel, 1848- aug. 17-én, 
líolpzsvároU, 36 éves kárában. — Vele egy 
sírban nyugszik GuszUnyi Júlia, színésznő. 
(L. o.) 

Berzeviczy Ottóné Zakár Eliz, szí
nésznő, kedvelt primadonna, 1833. márc. 
l5-én lépett a színipályára. 1848-ban Ko
lozsvárott működött. Molnár György így 
jellemzá: »Valóságos tipusa volt a magyar 
vándorszínészet szeretetreméltó geniális pri
madonnáinak, kik úgyszólván egész tár
sulatot kitettek egymagukban.« (VilágosiM-
ViJégosig.) Megh. 1881. mái"c. 26-án, vég
elgyengülésben, Szabadkán. A ísmetését a 
színtársulat rendezte. 

Berzeviczy Vince, (berzeváczi és d'a-
róczi báró), a nemzeti színészet lelkes me
cénása, 'a M. Tud. Alíadémia tagja, s3. 
1781. márc. 16-án, Darócon, Sárosmegyé-

beu, megh. 1834. ápr. 15-én, szélhűdés-
ben, Kassán. Iskoláit Kassán végezte; 
179ö-ben Olaszországba ment, ali<>l a szí
nészetet megkedvelte. 1809-ben Németor-
smgban színészkedett, miután atyjával ösZ-
szezördült és az emiatt megvonta tőle se
gélyét. 1829-ben hazatért és üá nemsokára 
Kassán 1832—33-ban átvette a színház 
igazgatását. E nehéz pályán péaizáldbzattal, 
tanítással mozdította elő a magyar színé
szet ügyét; indítványára a megye eszköz
lésével a Magyar Tud'. Akadémia jutalma
kat tűzött ki a hazai dtómaiilodalom föl-
vinágoztatásái'a. A M. Tud. Akadémia 
1832. rrLárc. 10-én levelező ^aigjai so
rába választotta. A Csáicy Tivad^il gróf 
által Kassán, 1833-ban kiadott Já,ték-: 
színi Tudósi tások-ban jelentek meg szín
házi bírálatai. Úgyszintén a külföld! lap
jaiba is írt magyar vonatkozású szJÍnházd 
tudósításokat. 

Berzsenyi Julia,^ színésznő, sz. 1850-
ben, Nikién, Somogymegyéhen, a nagy 
Berzsenyi-családhól. 1866. okt. híivában lé
pett a színipályára, Bényei Istvánnál, Pé
csett, később a budai Népszínhá-znál ta
láljuk. Mint énekesnő Szegeden Jce^i meg 
szereplését. Aradi GerŐnél, hol a sPajkos 
diákok«-ban nagy sikere volt. Onnan Deb-
rec3enbe került. 1880-han uji-a BuÖlán 
volt Kái'olyi Lajosnál. Kassán négy éven 
át kómika-szerepben működik, 1891. tava
szán Krecsányi Ignác tagja. 1905. miáre. 
3 0 ^ nyugalomba mont Temesvárt. »Boo-
caccioc< Petronella szerepében búcsúzott el 
a színpadtól. 

Berzsenyi Káioly, (egyházasmiklai), 
színész, író, a nagy Borzsenyi Dániel loi 
származottja, sz. 1819-ben, megh. Pesten, 
1877. máj. 18-án. Atyja katonatiszt volt. 
Színipályára lépett 1839-ben. Köiélyesszo-
repeket játszott és mint rendező is jó hír
nevet szerzett a viíféki színpadokon, ahol 
38 évig működött. 1857. okt. 9-ón fel-, 
lépett a Nemzeti Színházban, »A bácsi« c. 
vj-ban, majd a »Cigány«-ban és a »MJa.-
riannecí-han. Koporsója felett Eőry Bor
dán Gusztáv mondott búcsúbeszédet. 1878. 
nov. 2-̂ án Kovács István áldozatkészségé
ből felavatták a sírkövét. Számos színda
rabját ismerjük. Ilyenek: »Könnyelniű 
leány«, »Két huszár egy baka«, »Egy a 
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mi népüiikbők, »Decsanszld, saerb kir,ály 
h'a]iála«, »Á borbélya, »A házi kém«, »Eg7 
zsidó! családf<, »Dr. Faust liázisiptájaK. 
(Utolsó műve). Neje: Szaiíonji Adél, 
színésznő, Szakonyi Lajos, pápai aJispán. 
leánya, sz. 1840-ben, megh. Pápán, 1893. 
november havában. 1858. október 21-én 
lépett a színifályára Hegedűs Lajosnál. 
Leánya; Vágó Istvánné, Berzsenyi Mangit, 
drámai színésznő, sz. 1863-ban. 1880-ban 
lépetfc színpadra Balogh Györgynél. Hosz-
szabb' idbig működött Komjiáth'y JátLO& 
kassai társulatánál. Onnan a Budái Szín
körhöz szerződött, rövid ideig a Vígszín
ház tagja is volt. 1924. szept. havától a 
Renaíssance Színház tagja. 1927-ben a 
Belvárosi Színház szerződtette. 

Besse Miklós, színész, sz. 1905. jan. 
19-én, Dehnecenhen. Színipályára lépett 
1928. szept. 1-éu. 

Bessenyei György, (nagy-besenyŐi), 
költő, m. kir. testőr, a báró Orczy Lőrinc, 
Barcsay Ábrahám, Bárwzy Sándor és 
Ányos Pál társaságában a »franoia iskola« 
megalapítója és vezére, sz. 1742-ben, Bér
ceién, megíi. 1811. jan. 28-,án, Berettyó-
komeson. Nyolcéves korában a sárospataki 
kollégiumban tanult, majd' atyja oldala 
mellett a latin nyelvet sajiátítja el. 1765— 
ben Bécsbe ment a mi. kir. testőnséghez. 
It t kezdett tanulni és évekig tartó szor^ 
galommal foglalkozott a tudományokkal és 
megtanulta a német és francia nyelvet is; 
1768. év végén és 1769:. elején Olaszor-í 
szagba utazott. Betegsége miatt mint 
gárdahadnagy vált meg a testőrségtől, de 
továbbra is Bécsben maradt és az iroda
lomnak élt,- a magyarországi négy ref. 
superiütendentiának Ügynöke lett 2000 frt 
fizetéssel. 1779. aug. 15-én a református 
vallásról a kath. hitre tért át és az udvari 
könyvtárnál tiszteletbeli má.sodői"i hivatalt 
kapott, majd' Jóse f császár megronván tőle 
a kegyelemdíjat, 1782-ben szüleihez köl
tözött Bérceire, onnan Berettyókováesra és 
ott hunyt el. Színművei: »Agis tra-
gédiája«, színmű 5 felv-ban, Bécs, 
1772, sAgiáris' keserve«, (az előbbinek 
folytatása), színikép, »Hunyady Lászlócc, 
trag. 3 játékban, (versben), Bécs, 1772; 
»Aphilosophus«, (L.o.)vj . 5 felv., Destou-
ches nyomán, színre került 1792-hen. 

Nyomtatásban megjelent 1777-ben; (A 
kolozsvári színtársulat a Magyar Színház
ban bemutatta 1912. máj. 3-án); »A hár
mas vitézek« (Voltaire: »Le triumvirat«-ja 
után, ford. 1779-ben), »Attila és Buda 
tragédiája«, trag. Pozsony, 1787. ;>Laisz 
\'agy az erkölcsi makacs«, verses vj. 5 
felv., 1799. (L.^o.) Emlékszobrát 189ü. 
máj. 9-én leplezték le ünnepélyesen, Nyír
egyházán. Az emlékmű Kallós Ede alko
tása. 

Bessenyei Lajos, színész, s3. 1860-bau, 
Érmihályfalván. Színipályára lépett 1877-
beu, Temesváry Lajosnál. 

Bessenyei Marí, színésznő, sz. 1866-
ban Nagypacalon, Szilágy m. Színipályái-a 
lépett 1883. okt. 1-én, Kolozsváron. 

Bessenyei Miklós, színész sz. 1863-ban, 
Nag^ypacalon. Színipályára lépett 1879. 
okt. 10-én, Kolozsvárott. 

Beszéd. ' (A színész beszéde). A szín
padi beszédre vonatkozólag van Q^J 
elv, amely a legigazibb színészi pa
radoxok közül való. A színésznek any-
nyira be kell tanulnia szerepszövegét, 
hogy a színpadon azt az illúziót keltse, 
mintha sohasem tanulta volna, hanem a 
szavak abban a piUanathán tömének föl 
a lelkéből s az ő legsajátabb szavai volná
nak. Ezt a közvetlenséget (e magyar szó 
kitün|Sen feje2á ki, hagy a színész és szövelg 
között nincs semmi válaszfal, tehát semmi 
betanultság, semmi mesterkéltség), némely 
színész nagyon olcsó módbn éri el. Tudni
illik csakugyan nem' tanulja meg szere
pét. Ilyenkor a rögtönzéshez fordul, vagy 
ahogy színpadi nyelven szokták mondani; 
stilizlál s esetleg önkénytelenül köz\'etlenül 
is hat, de viszont akárhányszor megesik, 
hogy a rögtönzés idsül s (kizökkenti a néziőt 
az illúzióból, mert nem az alakot látjuk 
többé, hanem a színészt, aki ügyesen tu
dott magán segíteni. A színészek azt a 
momentumot, hogy a betanult szerepet va
lóban el is sajiátították, tehát, högy^a Idöltíí 
szavai látmentek a vérükbe, azzal fejezik ki, 
hogy; megérett a szerep. 

Vannak természetesen színészek, ^afcik a 
szerepérés küszöbén túl sem beszélnek a 
színpadon, hanem előadnak, magyanáznak, 
vagy szónokolnak. Az a színész, aki eBad, 
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magyaráz, vagy szónokol, ki ̂ ü̂l helyezi 
mag'át a szerepen, megkülönbözteti magát 
tíó'le, idegenné válik hozzá. Az »előadó<í ösz-
Bzecseréli a színpadot a pódiummal, a 
»magĵ arázóí< színész a kathedráyal, a »8ZÓ-
noklÓK színész a szószékkel. 

A természetes színpadi beszéd a hang
modulációk végtelen gazdagságában áU, 
amely viszont nem egyéb, mint a szó Ősz-
szes lélektani előzményeinek és vonatkozá
sainak hangbeli kifejezése; szóval nem
csak öz, ami a szavak fölszínén fénylik, ha
nem ami a sorok között dereng;,. 

A hangmoduláeió körül nagy bajok van
nak a színpadon, mert a színészek egy ig r̂ai 
nagy része fonákul műveU ki a hangját, 
éppen úgj, mint az énekeseknek is java
része. Az a céljuk ugyanis, hogy tömö
rebb, zengiöbb hangot hallassanak, mint 
aminővel a természet megáldotta Őket s 
fölvesznek egy hangot, mely nem az 'ő ter
mészetes középhangjaiknak egy felső vagy 
alsó moaulációja, lianem egy úgynevezett 
gégehang, amely mint már a neve is mu
tatja, nem a mellből jön, tehát erőltetett, 
csinált, mesterkélt és modulációkra éppen
séggel nem alkalmas. A hang modulálásá
nak lehetősége ugyanis a hang három 
fekvésének természetes váltakozásában rej
lik. Miár most vannak' színészekí, akik alap
hangjukat, mely mindenkinél a hang kö
zépfekvése, áthelyezik a mélybe vagy a 
magasba. Tehát állandóan vagy egy mely, 
tompa, pincehangon beszélnek, vagy pe
dig egy elültetett magas, vagyis fejhan
gon, mely lassankint a szokás révén »ter-
mész6tes« (!) hangjutlá válik, de termé
szetesen nagyon messzire esik a természe
tességtől. Világos, hogy az ilyen erőltetett, 
mély vagy magas hang már csak azért 
is alkalmatlan a modulációra, mert csak 
egyoldalúan — a mély hang csakis föl
felé, a magas hang csakia lefelé — modu
lálható, de nem lévén a színész természe
tes hangja, alapjiában véve mindig kö
mény és merev maradt, a finomablí rez
dülések egyáltalában nem érintik. 

Vannak színészek, akik anélkül, hogy 
idegen hangot vennének föl, a szavakban 
előforduló magánhang*z)ókat az énekesek 
módjára megnyújtják, miáltal a beszéd a 
maga termesztés ritmusa és zenéje he
lyett éneklő ritmust kap s természetelle
nessé válik. Hozzájárul az is, hogy —• leg

kivált a verses darabokban — nagyon sok 
színész öntudatlanul is, részben a vers kö
töttsége miatt, egy folyton visszatérő rit
mus egyhangúságába Ölti a legváltozato
sabb ritmusú szöveget. Ez az éneklő mo
dor úgyszólván évszázadok óta kiírthatat
lan az európai színpadokról s Talma fel
fogása szerint maradványa és emléke an
nak a kornak, amikor még a tragédiát 
részben igazán énekelték. 

Andríeux szerint a dikciót, iUetlőleg a 
színészeket három osztályba lehet sorolni. 
Vannak éneklő, kiabáló és beszélő színé
szek. Énekelni a legkönnyjeibib s a színész
csemeték rendszerint ezzel kezdik a színé
szetet. A veresért állandóan megfelezik, 
a sormetszetet kiemelik, a hangot hol föl
emelik, hol meg leejtik B olyan egyhangú 
kántálást visznek véghez, amely elviselhe
tetlen. Megesik ez olyan kész színészekkel 
is, akik nem érnek rá szerepüket jiól beta
nulni, ezek is a ritmusra, meg a rímre tá
maszkodnak' s így akarnak segíteni az — 
enilékezőtehetségüknek. Ebbe a hibába, es
nek az olyan színészek is, akiket szerencsés 
külsővel és szép hanggal láldott meg a 
természet, minélfogva azzal álltatják' ma
gukat, hogy a természeti adományok ma
gukban is elégségesek s hogy alakjukat és 
hangjukat báitnultassák, ok nélkül hado
násznak és értelmetlenül ordítoznak. 

Az éneklő színész valamennyi között a 
legrosszabb fajta, mert ez a hiba rend
szerint arra vall, hogy az iUetiőnok nincs 
esze és nincs szíve. Ha egy fiatal színész 
két-hiárom esztendei színpadi gyakorlat 
után is énekel, b.átran ki lehet róla mon
dani, hogy nincs jövjője, legfeljebb a kö
zépszerűségig viheti. 

Többet várhat az ember attól a színész-
t)61, aki csak kiabál; mert meglehet, hogy 
ez a mértéktelenség szellemi és testi kva
litásainak túltengésébŐl magyarázható. Az 
erős indulatok túlerŐs kitörésekben jelent
keznek. Az is kétségtelen, hogy a szüntelen 
és ok nélkül való kiabálás ostobaságra vaU, 
vagy legaláhl> is gyönge ítélŐképességirei. 
Az okos ember tudja, hogy minden, ami 
túlzott, gyengíti a habáöt s aki túÛ Ő a cé
lon, csakúgy elhibázta, mint aki innen nm-
rad rajta. 

Szerencsétlenségükre azonban a kiabáló 
színészeket a közönség najgyréssíe gyakran 
megtapsolja. A színészt azután megtéveszti 
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a hatás 8 a sikeren felbuzdulva, még job
ban kiabiál. Mindamellett afeatínalkf, akik 
utóvégre is betelnek az efajta sikerekkel, 
mert rójönnek, hogy a hatásnak sokkal 
szebb és biztosabb módja: a mérták-
tarbás. 

Quiníilianus beszí^U: Valaki egj'Szer föl
olvasott Július Caesarnak, fölöttébb pathe-
tikus hangon: Olvasni aká>rsz? — mon
dotta Caesar. De hiszen énekelsz. Énekelni 
akarsa? De hiszen rosszul énekelsz. Cicero 
szerint a phrygiai szónokok üres, üvöltjő 
hangon [ázsiai módra énekeltek, sőt mi 
több, Demosthenes és Aesciünes kölcsö
nösen szemére vetették egymásnak, hogy 
nagyon nyújtják a hangjukat, ami any-
nyit jelent, hogy énekeltek egj': kissé, ha 
nemi is éppen úgy, mint a phiygiaiaki 
Egyébként maga Cicero is azt ajánlja a 
szónoknak, hogy nyújtsa a hangját, ha 
megható akar lenni, bái- ugyanabbbn a 
fejezetben nagyon helyesen jegyzi meg, 
hogy a hang modulációi niegfelelnek a 
lélek m^anny i rezdülésének s ehhez ké
pest a tökéletes szónok mindig azt a 
hangot fogja megütni, amely megfelel a 
leltüállapotnaV. Tehát a megh!atottsá(gtoak; 
is meg^'annak a maga hangjai, amelyeket 
el kell találni s az csak a rossz szónokok 
ós rossz színészek fogása, hé, a hlaíg' pa
naszos elnyújtá&ával akarják megtóvesztföni 
a hallgatót. 

]&iekli5 és kiabálió színészek rendszerint 
jizzal védekeznek, hogy a hang emelését 
vagy nyújtását megkívánja az érthetőségi. 
jSíélunk is unosúntig ismétlik azt a tet-
szetios szólamot, hogy a harmadik' eme
leti nézlő is megfizette a magia jegyét, 
Jussa van teliát ahhoz, hogy hallja is a 
színészt. Kétséigtelen, Üogy mind'en szó
beli elŐadiási^k alkalma2Jko(inia kell a te-
remi méreteihez ós a színjátszás sem hagy
hatja figyelmen kívül a nézőtér akusztüdá,-
ját, ámde mindén kiírthatatlansága mel
lett is téves az a nézet, mely szerint a 
beszéd' érthelíó'séige a h^ng'ossájgon múlikí. 
Annyi bizonyos, hogy a színpadon egy 
tágas néziőtér előtt a színész n^n' beszél
het úgy, mintha odahaza, lépésnyi távol
ságban táimlí^ a vendégével. Ámde eb
ből nem az következik, hogy a színész 
a színpadon lemondhat a finom intonáJá-
sokról, a lehelletszerű pianissimiókról, a 
gyöngéd és halk érzelmek ekálájáxól. Kép

zeljünk el egy zongoravirtuózt, akinek a 
birodahna csak a mezzofortenál kezdíődik, 
egy festSőt, akinek nem szabad halvány és 
gyöngéd' színeket használnia: mivé lenne 
a művészetük ? (Hevesi Sándor dr.) 

Beszédművészeti Színészképző. Bu-
diapesten megnyílt 1921. szept. havában. 
Igazgató: Somogyi Béla. Rövid működés 
után megszűnt. 

Besztercebájttyax színészet. Bes;íi:ei-?o-
bányán 1826. nyarán Balogh' István tár
sulata járt — valószínűleg elsŐ ízben. — 
Színre került: »Mátyás király«, »Tündér-
király«, ;>Mókusí<, »Angyal Bandií<, ))Fa-
lusi borbélya, »Aranyid'ő<í, sCsörgö sipkací, 
»Báthory Mária« c. színdarab. Balogh' azt 
írja az itteni időtöltésről, hogy igen jól 
ment 3 hétig és 40, 50, 60, 80 forint volt 
a bevétele. 1858. nyarán Kétszery József 
társulata jÖtt a városba, 20 taggal. A Nap
kelet dicséri a társulatot: »Kópzett, jeles, 
rendtartó szervezetét, szerény magaviseletét 
s mi ritka, a szerepek jól betanult előadá-
sát.<í (1858. 31. szám, borítékoldálon). A 
színház leégett 1908. nov. 8-án. Ez idő
ben Mezei Kálmán volt az igazgató. 

Besztercebányai Színpártoló Egylet, 
megalakult 1879. dec. 7-én. Elnök Há-
ner Sándor polgármester. Feloszlott: 1886. 
okt. havában. A színügyi bízottság 1880. 
máj. 2-án alakult meg. 

Betanul t da r ab — kifejezés a szín-
íá.rsulat azon darabjára értendő, amelyet 
mindenki tud, tehát állandóan műsoron 
van és igj adandó alkalommal minden kü
lönösebb előkészület nélkül is ki leheti 
tűzni előad'ásra. (V. ö.: Rudas-darab). 

Be tanu l t ka r énekes . így nevezik azt 
a kard'alost, aki nagy repertoárnál rendel
kezik, aaaz ismeri azon énekesdki-abokat, 
amelyeket szerződtetése idején a vidéki 
igazgatók műsoron tartanak. 

Betegli Báby, szubrett, sz. 1903. ápr, 
14-ón, Székelyudvarhelym. 1920. szept. 
1-tŐi a Városi Színház tagja. 

Betegh Lászltí, a kolozsvári színház 
pénztárosa, sz. 1876. okt. 3., megh. 1926. 
okt. 5. Kolozsvárott. Gyászjelentésén a kö
vetkező' sorok állottak': »Eajongója volt 
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a színháznak. Imáxiatos tiszteiette], gyűj
tött és őrizett meg minden ezínházi em
iéket, i í in t ft főpénztár kezelője, húsz év 
óta puritán beosület^ségével, éjet-napját 
rááldozó jgonddal irányította a kolozsvári 
színház gazdasági életének soíkszor el-el-
akadt vérkeringését. A legnehezebb' napok
ban sem apadt el a hite. A rideg szá
mokat a szívén szűrte át. Soha el nem 
halványuló példája marad a lelkiismere
tességnek, a mindenkit testvérként szerető 
jóságnak, a pihenést nem kívánó szor-
galomnak.íí 

Betegség. Már a legrégibb időkben 
törvényt ho2rtak arra, hogy ha a színész 
megbetegszik, azt tartozik azonnal bejelen
teni a színiga^atónak. A pesti és budai 
Magyar Játszó Társaság ITOS-ban ki
adott törvényeinek VIII . pontjában ez áll: 
»Ha valaki Betegség© miatt kötelességének 
eleget nem tehet, ezt az Orvos bizonyság-
levele mellett tartozik az Igazgatóságnak: 
írásban jelenteni, valamint meggyógyulását 
is, külömben más himezés hámazás bé 
nem vétetődik, a ki tsak "holmi haszonta
lansággal mentené magát, holnapi füze
tesének negyed részét veszti.« Az Orsi. 
Színészegj^esület törvényének 61. §-a sze
rint aki megbetegszik, ezt az igazgatónak 
rögtön bejelenteni tartozik, ellenkező eset
ben lOo/o-os büntetésben marasztalják el. 
A betegséget hat óra alatt orvosi bizonyít
vánnyal kell igazolni, melyben a betegség 
előrelátható időtartama feltüntetendő. 

Betegség-jelzés a színlapon érdekes 
értesítése volt hajdanában a színigazga-> 
toknak' 'ágj Pesten, a Kemzeti Színhiás-
jiál, mint a ndéken mindenütt. A b e t ^ 
kedvenc színész neve ott volt a színlap 
alján, mintegy tudtul adva, hbigy a szán
padtól való távolmaradásának oka a közbe
jött betegség. A Nemzeti Színház) szín
lapjairól ea a bejelentés egy id'őbea el
tűnt, majd 1883. dec. 4-éíi ismét meg--
honosították ezt a szokást. A »Szabadkai 
Hirlap« 1886. nov. 28-iáin ezen szokás 
eltörléséről ír. Ujabb idÖk óta a B. végleg 
letűnt a színlapokról. * 

»Betenni« — színészi szakkifejezés, amit 
akkor mondanak, ha a rendező valamely 
színészre (legtöbb esetben) kisebb szerepet 
osztott, tehát behelyezte (betette) a d'a-

rab keretébe. Ugy is mondják, hogy az 
iUető be van osztva. 

I Betét a. m. pótlás; betoldás, tulaj
donképpeni célja operetteknél az ei^edeti 
énekrifez helyett, amely kevéssé nyújt re
ményt sikerre, ujat, mást, hatásosat betol
dani. Előfordul azonban népszínműveknél 
is a betét, sőt vidéki társulatoknál a drá
mákba is tesznek betétet, alkalmas rész
lettel — a hatás fokozsása éi-dekében. A 
régi színészvilágban Déryné sűrűn hasz
nált betéteket, leginkább gitárkisérettel. 

Bethge Ernő Henrik, német író ma
gyar tárgyú operája: »A pusztai csalo-
gány«, zen. szerz.: Mattaiísch Racocy Al
bert. Bem. "Würzburgban, 1917. dec. ha
vában. (A darab megbukott.) 

Bethlen Domokos gr., sz. 1810. már
cius hó 15-én, megh. 1866. március hó 
10-én. 1832. aug. 20-tól gr. Wass Im
rével béi'be vette a kolozsvári színházat. 

Bethlen E lek gr., cs. kir. kamara?, 
sz. 1777. márc. 20-án, Iregen, (Tolnám.), 
mogb. 1841. febr. 11-én, Pesten. 1793f 
ban lelkes támogatója volt a kolozsvári szí
nészetnek, Fejér János színigazgatása ide
jén. Színművei: »Ha|liálfŐ«, vj. 2 felv., 
(fordítás), Kolozsvár, 1793. )>Eulália és 
MeinauK, Ziegler Fv. V. 5 felv. szomj. 
Bem. 1811. júl. 18-án, Pesten. 

Bethlen F a r k a s gr., 1794-ben az) er
délyi országgyűlésen a magyar szinbáz 
biztosává nevezték ki. 1795-ben a »thea-
trális directio« tagjává választották. 

Bethlen Ferenc gr., sa. 1801-ben, 
megh. 1875. szept. 3-án, Bethlenben. 
Színműve: »Borgia Luoretia«, szomorú
játék, írta: Victor Hugó. Bemv 1835. 
szept. 19'én, Pesten. 1837-ig töbl^aör ad-
ték elő. »Én«, vj. 1 felv. Bernt. 1841. 
jún. IGnán, a Neanseti Sz;ínbázbian. 

Bethlen Gábor, erdélyi fejedelemi mint 
maga is zeneértő, nemcsak alapítványoldat 
tett, pl. a gyulafehérvári énekkar gyerme
keinek és l^ tora inak fÍ2»tés6rfe, hanem 
udvarában idegen színészeltet is tartott. 

Bethlen Imre gv., cs. kir. kamarás, 
KüküUŐmegye főispánja. Elt Eethlen-
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Betlűen Imro gr. Bethlen (Bolnai) Miklós gr. 

Saent-MiUósou, megli. 1834. Szánműve: 
»A posta-tzúgíí vagy; »a nemes uralkodó 
iüduÍatok«, vj. 2 Mv., Ayrenliof utáa 
szabadon ford. Marosvásárhely, 1793. »A 
szép AbeUina avagy a bölte Öreg«. Egy, 
érzékeny játék 5 felv. Előadták: Martos-
vásárhelyen, 1804. szept. 14-én. 

Bethlen Imre gr., Gergely fivérével 
1793-ban a kolozsvári színészet inficónása. 
Imrét 1843. jan. 3-̂ .án megválasztották a 
kolozsvári színház választmányi tagjává. 

Betlileii János , bethleni gróf, ellen
zéki vezér, színházi intendáns, ez. 1811. 
okt. IS-án, Koloss-várott, megh. 1879. 
szept. 2-iáii, u. o. Sokat fáradozott a ko
lozsvári Henizeti Színház 'állandósításán. 
185ö-ben harmadmagával a színház fel
ügyeletét elvállalta és alapos tervezetet szer
kesztett a színészet felvirágoztatása érde
kéhen. 

Bethlen József gr., 1854-hen a Nem
zeti Színház nyugdíiintézete részére 200 
frtot adományozott. 

Bethlen Margit grófné, Bethlen Ist
ván gróf 'miniszterelnök neje, inório, 
szül. 1882-hen. ,A Bethlen-család beth
leni á-gából smrmazák. Az erdélyi ansz-
tokrácia körében nevelkedett és fiatalon 
férjhez ment Bethlen István grófhoz. K -
noxü. !műveltségével, lebilincselő egyénisé
gével, kiemelkedő szerepet játszott ngj az 
erdélyi, mint a budapesti, előkelő társa
dalmi életben. Az irodalommal már fia
talon, a világháború előtti években keadett 
foiglálkozni s rövid elbeszéléseivel, mély ér
zéstől áthatott sziimbólikus meséivel, me
lyek előkelő lapokban jelentek meg, az-on-
nal magiára vonta az írói körök figyelmét. 
» E ^ óletí< 0. regénye a női lélek lírai me
legséggel áthatott, finom jellemrajzával és 
nemes művészi előadásával keltett feltű
nést 6 szerzíŐjét, mint a legkitűnőbb magyar 
írónők egyikét kezdték ünnepelni. Mikor 
férje miniszterelnök lett, egyidőre elvonták 
aa irodalomtól az előkelő helyzetével jpxó 
reprezentatív feladatok. Elkísérte férjét 
olaszországi útjára, mélynek jelentiőa kül
politikai eredményei lettek s ez útja köz
ben Bethlen Margit ismeretségbe jutott 
az olasz láizélet éa irodalom kivl&óságaival. 

írói tehetsége Olaszországban is nagy fi
gyelmet keltett, elbeszéléseit sűrűn keai-
ték közölni előkelő olasz lapok' és folyó
iratok s laz egyik elsőrendű Hadó cég kö
tetben is kiadta egy^ részmket. ujabb idők
ben Bethlen Margit grófnő az edidiginél 
dúsabb termékenységgel folytatja íróimun-
káfiságát, elbesiíélései, melyek a Budapesti 
Hírlapban és folyóiratokban, hetilapokban 
jelennek meg, kedves olvasm,ányai a kö
zönségnek. Nagy lérdéklpdést keltett 1928. 
Ő̂saén az a hír, hoigy a kitűnő írónŐ há

rom felvonásos színdarabot írt »A szürke 
ruha« cínmiel. A Vígazinháa sietett le-
ItÖtni a öiarabbt s az olasz színháziak is ér
deklődtek iránta. Első előadása Milanóban 
volt (1929. március hó 14-én) és ez alka-
lomtnal aa olasz közönség melegen ünne-
píilte a kitüriŐ magyar irónÖt. A Víg-
Bzínbiázban 1929. évi ápriUa hó 12-én 
került előadásra a darab, G-ombaszÖgi 
Prida, Somlay Artúr és Törzs Jenő ját
szották a főszerepeit s a sajtó és közön
ség egyformán elismeréssel méltatta finom-
aágiát, lélekbeli szsépeégekben való gazdag
ságát és lÓLénk színpadi hatását. 

(ScHöpflin Aladár) 

Bethlen (Bolnai) Miklós gr. cs. kir. 
kamarás, regényíró, sz. 1831. ang. IS-án, 
megh. 1899. máj. 32-én. Az 1848~49-iki 
szabadságharc alatt bonvédszázados volt. 
1855. dec. havában fellépett a Nemzeti 
Színházban (mint Egressy tanítványa) Jú
lius Caesar-ban, mint Antonius ^ utána 
mint Hamlet. Első felléptéről igy emléke
zik meg a sVasámapi Ujság«: sTehetsé^ 
geinek leg%'ilágosabb jele, hogy érzi^és érti 
szerepeit s ez érzést és értelmet tökéletesen 
kifejezi arcán és hangjában<í. 1856—57-ig 
Párizsban lakott és az ottani konzervató
riumban megtanulta a szavalást. 1856. nov. 
15-én Hamburgban vendégez^repelt )>Haim-
let«-ben, 1858. júl. havában ismét^ fellé
pett a Nemizeti Színházban, midőn asb 
írja róla a Budapesti Hírlap: »A magyar 
színipályára két ok vezette: a munka esz-
méjének szentsége és a tehetség öntudata.« 
Színészkedése azonban rövid ideig tar
tott. 1862-t61 hirlapíróskodott. 1857-ben 
szerkesztette a Színházi Naptárat, 1863-
ban pedig a Népszínháza ÉvkÖnyv-et. Szín
műve: »Angyal Bandi és a szép J u -
liska«. Kolozsvár, 1846. 
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Betiilen Sándor gr. Bettelheim Janka 

Bethlen Sándor gr., királyi biztos, a 
kolozsvári színészek felsegélyezésére 1792-
ben 100 Rh. forintot adott. 

Bethlendy Sándor, színész, sz. 1902-
ben, Bmffyhnnyadon. Színipályára lépett 
1924. júl. 1-én. 

Bethlenfalvi István, egy időben szí
nész volt, később jVIiskolo város tanácsosa 
s mint ilyet a király 1889. április bává
ban a koronás arany érdemkereszttel 
tüntette ki. Ir t Q^J 4 felvonásos népszín
művet, »A betyárí< címmel, melybez 
Pap Dezső írt zenét. Előadták Győrött, 
1872. okt. 27-én. 

Bethleni Csizmadia László, színész, 
baritonista, sz. 1864-ben, Bethlenben. 
megb. 1918. márc. 20-án, Budapesten. 
Színipályára lépett 1884. okt. 1-én, Tóth 
Bélánál. 

Betiltott színdarabok. Színészetünk 
történetében elég gyakran előforduló je
lenség volt, hogy a hatóság a neki nemi 
tetsző színdarabot betiltotta — különböző 
okok miatt. így például a »Báuk b'án«-t 
sokáig száműzték a Nemzeti Színházból, 
majd' a Bach-korszakban (L. o.) ismétel
ten kivirágzott a betiltás intéaménye, — 
legtöbb esetben politikai színezetű meg
okolással. Ujabb időkben (1910. nov.) 
Bíró Lajos »Sárga liliom« c. vígjátéka 
ellen emeltek kifogást, ekkor a darabban 
szereplő főherceget nagyherceggé kellett 
változtatni és ezzel elestek a darab elleni 
emelt vádak. Bródy Sándor )>A szeretŐK 
c. drámáját szintén ilyen címen tiltották 
be, amíg a főhercegből nem lett nagyher
ceg. A)>rifi«c. operettre rámondták, hogy 
erkölcstelen, mire némi ruhadáxab meg-
toldása után 230-szor is színre került. 
1926-ban a Belvárosi Színháznak nem. 
engedték meg Schiiitzler Arthur »Körbe-
körbe{í o. darabjának bemutatását. (Előbb 
1912. okt. 15. az Uj Színpad előadásá
ban is betiltották). Ez év jún. havában; 
a Magyar Színházban betütották Heléna 
Thimignek a »EAbn6« o. darabban való 
vendégjátékát. (A darabot Edouard Bour-
dét írta). 1927. márc. 30-áu a Tóvárosi 
Operett Színhiáz »Finom Hs lakásw c. bo
hózatát a 14-ik előad'ása után betiltották' 
és felebbezés útján sem kapott engedélyt 

a színház e darab javított beállítással való 
eljátszására. 1928. má,j. 18-áii a rendőr
ség betiltotta az Andrássy-úti ' Színlia^ 
egyik operettjét, Heltai Jenő és Szirmai 
Albert sEnyém az első csók« címűt, dja 
már máj. 22-én a belügyminiszter ismét 
engedélyezte az előadást. 

Betlehemesek játéka a régi keresz
tény egyház liturgiájából bontakozott ki. 
Eleinte a mise keretében tették: érzékelhe
tővé a na-gj' ünnepekre vonatkozó bibliai 
történeteket, de a drámaivá alakult elő
adás utóbb kiszorult a templomból, az ala
koskodók lassanként színészek lettek és így 
született meg a misztériumból a keresztény 
dráma. A templomból kiszorult misztériu
mok közül azokat, amelyek a karácsonyra 
vonatkoztak, a ferencrendi szerzetnek men
tették meg ós ők mentették meg azoknak 
a teraplomalakú Betlehemeknek formá
ja!: is, amelyekkel a betlehemesek jár
nak, elmondván a születés történetét, a 
pásztorjátékot, a Heródes-játékot ós a há
rom' királyok történetét. A népköltészet 
legszebb értékei fűződiiek a kaiiácsonyi 
hagyományokhoz és a karácsonyi játékok
hoz. (V. ö.: Karácsonyi színjáték. Misz-
téiiumok. IVloralitások). 

Betlen Eruckner László, zeneszerző, 
volt színigazgató, sz. 1892. febr. 27-én, 
Szegeden. A bécsi zeneakadémia t láto
gatta. 20 éves korában .kar'mestor volt 
Győrött, majd' Pécs és Szeged színhiázainál. 
24 éves korában a Délvidéken színigaz
gató, azután Kaposvárott és Nyíregyházán 
is működött. Az igazgatással nemsokiára 
felhagyott, elkerült Olasz- és Pranciaor-
szágba, ahol mint dirigens elismert névre 
tett szert. 1929-ben az újpesti színház 
karmestere. Munkája: »Senki leányaw, ope
rett 3 felv. Bem. 1916. ápr. 7. Győr. 
(Tsz.: Faragó JenŐ). »Gy.émántmenyasz-
szonyí<, »Hóp6hely«, operett 3 felv. Tsz.: 
Lugosi Döme. Bem. 1925. márc 27. Sze
ged. »Egy kislány csókja« c. operettjét 
vidéken adták. 

Bettelheim Janka, énekesnő, sz. 1857-
ben, Sátoraljaújhelyen. lS74-ben végezte 
a színészakadémiát és pályafutását Szege
dén kezdte, ugyanez évben Pécsett PoUi-
nusz J'ános tagja volt. 1874. aug'. 24-én 
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Bettelheim Vilmos Eezerédj Viktor dr. 

vendeí^zerepelt a Népszínbá^ibau. 1877-ben 
Aradon működött. (A későbbi évekből nin
csenek ad'atok.) 

Bet telheim Vilmos. Az aradi színé
szet lelkes barátja volt, 1863-tóI sokat agi
tált az állandó aradi színés2iet inogterem-
téséért és a színKáz felépítéséért. 

Be t te r Eleonóra, magyar születésű ope-
raénekesnŐ, nálunk az Operatiáaban 1889. 
szept. 17-én mutatkozott bie a »Hugonot-
tái:<í yahntiná-iáhein. 1899. máj. lörén 
ismét vendégszerepelt. Ekkor a »Próféta« 
Berta szerepében lépett fel, azután 1907. 
jan. 25-én a »Walkür« Bni;n>hiMa-}9hQ,n 
lépett fel. 

Bet t in i höstenor, a bécsi olasz opera 
énekese, 1856. július 15-én lépett fel 
nálunk először a Nemzeti Színházban, a 
»Troüba<ibur«-ban. »E.itka szép csengésű s 
emellett művészileg kiképzett tenorhang'gal 
bír, melynél szebb s erőteljesebbel jelen
leg egy élő tenorista sem. diesekedhetíilí. 
Hatalmas énekével szabatos s kifejezés
teljes játékot párosít, támogatva mindezi 
valódi liősies ós színpaJdji alak áltak — 
írja róla a »Bud^pesti Hirlap«, 1856. júl. 
1 8 ^ . 

Be tyá r kendője (A). Eredeti nép
színmű d'alokkal és tántícal, 3 felv. Irta; 
Áhonyi Lajos. Első előadása 1873. szept. 
24-én volt a Kemzeti Színbázban, ezzel a 
szereposztással: Nagy Istvánné: Paulayné; 
Nagy Ándtós: Nagy Imre; Nagy Fereno: 
üjkázi Edb; Andó: Feléky Miklós; 
Bajidi: Tanvássy József; Boris: SmtMmlá-
jyné; Örzse: FeléSm/nÁ; Zsófi: Bláka 
Lujza; Buzi: Rétliy Mihály. (Ez volt a 
művész utolsó népszínmű szerepe.) A' Nép
színházban 50-ik előadása 1896. febr. 
27-én volt. 

Beugrás-kifejezés azt jelenti, hogy ha 
valamely színész hirtelen beteg lesz, vagy 
bárminő oknál fogva a hirdetett színda-
rahban nem léphet fel, — az őt helyette
sítő azon hirtelenében látveszi a szerepét, 
amit »'beugrás<i szóval szoktak kifejezni. 
Sok beugrás ténye igazolja, hogy a vállal
kozó mennyire ügyes és épp azért, mert 
eddig nem juthatott szóhoz, hivatottságot 
IS árul el. A beugráshoz nagy önfeláldo

zás és még több színpadi rutin kell, amely 
alapos próbára teszi a beugró idegeit. Á 
beugrást mindfenkor honorálják az igazga
tók. Gyakori eset, hbgy ha a b e u ^ kw-
énekes volt eddig, ezentúl magánszereplővc 
léptetik elő. A B. tényéről sok példát tud 
felhozni a színészet története. (A Vígszín-
Irázban Balassa Jenő volt híres »heugró<(, 
— a nők közül Kürthy Sári híres erről a 
tulajdonságáról). 

Beütíitt vagy bevált — a színdarab, 
mondják arra a színdarabra, amely ál
landóan telt házakat vonz. 

Bevágni — Idfejezést a színházi világban 
arra értik, hogy a vezénylő karmester in
tésére tartozik az énekesszínész énekét foly
tatni. A zenés darabokban tudvalevőleg' 
szünet is fordul elŐ, vagy zleneszóló.is van 
előírva, amely után a karnagy megad'ja 
a jelt, erre az énekes folytatja a partiját 
»bevágás« alapján. A beváglás fontos akció, 
mert kellő időben és teljes precizitással 
kell megtörténnie. (V. ö.: Beintés.) 

Bévárdy József, színész?, sz. 1882. 
május hó 28-áii, Tiszaburán, Szolnok m. 
Színipályára lépett 1913. július havában. 
1929. június hó 16-án vitézzé avattak. 
Neje: lUésházy Margit, színésznő, sz. 1883. 
március 15-én, Tolcsván, (Zemplén m.). 
Színipályára lépett 1911. június havában. 

Bevezetés. A drámai műben a kiindu
lás, az előkészítő rész. Rendesen az eláő 
felvonás. Latinosan: expositio. (L. o.) 

Beyerle in Franz Adam, német saín-
műíró, sz. 1871. márc. 22-ón. Jelenleg 
Lipcsében él. Dnámája: »Zapfenstreáoh«, 
(1903), melyben a német ka;tonaii életet 
rajzolja, világszerte nagy sikert aratott, ná
lunk »Takarodó« cím' alatt adták, Zhoray 
Aladár fordításában, a Vígszínházban, 
1904. máro. 8-án. Ötvenedtezer 1906. máji. 
1-én. 

Bezerédj Viktor dr. (hezerédi), jog-
tudbr, miniszteri tanácsos, orszJgy. képvi
selő, belügyi államtitkár, sz. Í855-ben, 
Veszprémiben, megh. 1913. nov. 2-áa, Bu
dapesten. Köizépiskoláit szülővárosaiéin ée 
Szókesfeherifárott, a jogot Pesten yógeztfi. 
1890-ben átvette a belügyminisztériumban 
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Bezzeffh István Bibó Lajos 

a színházi ügyek vezetését, mely megbízást 
tíz! évig viselte. A nemzsfi színészet rende
zése, -í'idéki szervezése érdekében nagy agi
litást fejtett ki. Ö építette fel a kolozsvári 
új színhizat és 15 vidéki városban épített 
állandó színhazat. 1903. júl. 2-án a Szent 
István-rend kiskeresztjét nyerte el. 1906. 
szept. IS-ÓJi államtitkár lett. Az ő érd'eane, 
hogy az állami színházaknál (l^galaibb 
egyidfeig) megszűnt az intendáns! állás és 
hogy a színéazeti ügyek a belügyhői Sf 
kiűtuszminisztériumba kerültek át. A Szi-
nészegyesület hálája kifejezéséül a segély
alapból 10 ezer koronát, mint »Bezerédj«~ 
alapot<í külön kezelésbe vett és annak ka
mataiból szegény özvegyeket és önhibáju
kon kivül beteg egyesületi tagpkat segélyez. 
Arcképét 1909. mái-c. 16̂ 011 leplezték le 
a Színésaegyesület taniácstenné|ben, az or-
szá^s kongresszus ünnej^lyes részvételével. 
Ugyanakkor B. 500 K-t adományozott az 
Egyesület nyugd'ijalapjiái'a. 

Bezzegh István, karmester, sz. 1896. 
aug. 19-én, Szegeden. A budapesti Zene
akadémia növendéke volt, majd vidéki tár
sulatoknálműködött. Zeneszerzéssel is fog
lalkozik, számos műdal, zongíjradarab és 
táncszerzeménye van kéziratban, valamint 
az »Adonis szobra« c. egyfelvonásos balett 
pantomimje, benyújtva a M. Kir. Opera-
húzlioz, 

BiancM Bianca (cs. n. Schwarca Berta), 
koloraturónekesnő, sz. Heidelberghen, 
1858. jún. 27-én. Szülei színészek voltak. 
(Anyja: Sehwarcz Natália meg'h. 1896. 
aug. 15-én, Salzburgban, 64 éves korá
ban.) Gyermekkorában Wilczekné és Pol-
lini, a híres hamburgi intendáns képez
tette és utóbb Párizsban Viardot Garcia 
a^zonynál nyert vég-leges kiképeztetéat. 
Hamburgon át a bécsi udvari operához 
szerződött, hol egyszerre meghódította " a 
közönséget. 1879. júl, 1-ón mutatkozott 
be nálunk a Nemzeti Színházban, amidőn, 
az »Alvajáró« után ezeket írta róla a 
)>Pestí Hirlap«: sHang-ja kiválóan lírai és 
koloratur szerepekre alkalmas, egyenletesen 
képzett, esengő, tiszta és rendkívül szép. 
Minden jelenete után, mikben a legnehe
zebb' részeket a legnagyobb könnyűséggel 
énekelte, szűnni nem' akaró tapsokban nyil
vánította a közönség tetszésétíc. Hímeve 

egyre uŐtt s a külföld egyre-másra 
hívogatta. 1880. február havától Olasz-
orszég'baa vendégszerepelt. 1883. máj. 1-én 
a bécsi udv. Opera újra szerződteti 18.000 
frt. fizetéssel. 1885. aug-. 2-án ismét ná
lunk játszik, ekkor a »Lucíá«-ban lépett 
fel és okt. 1-től huzamosabb időre szer
ződtették. 1892. jan. havában 6 hónapos 
szerződést rállalt az Operaházban. 1894. 
mái-c. havában a bádeni nagyherceg a mű
vészetek és tudományok érmével tüntette 
ki. 1895. febr. 37-én elbúcsúzott a magyai' 
közönségtől, »Bánk bán« Melindá-ikha.n. 
Tőlünk Münchenbe men!t. 1897. jún. 30-án 
Münchenben egykori mestere, Pollini 
(Pohl) Bernát udv. tanácsos, szánigiazgató 
(sz;. 1836. dec. 12-én, megh. 1897. nov. 
27-én) neje lesz. 1901. okt. 2-án viszont
látjuk a M. Kir. Operaházban. 1902. jún. 
havában kinevezték a müncheni Akadémia 
énektemámőjévé. 

Biasini Gaétán, kolozsvári szállodás, sz. 
1790-ben, megh. Kolozsvárt, 1847. aug. 
1-én. Az o gyorskocsija szállította az út
törő erdélyi színészeket Kolozsvárról N a ^ -
váradra, miután azon időben míás közíle-
kedési alkalmatosság még ismeretlen volt. 
(Az első vasútvonal a pest-mci volt, meg
nyílt 1846. júl. 15-én.) A gyorskocsi
ipart 1836-ban alapította. 

Bibei'acli,a »ié^ngő ritter«, »Báiik báncc 
tragédia egyik főalakja. (Lásd »Bánk bán« 
címszót.) 

Bibliás ember, zenés színjáték 3. felv. 
írta és zenéjét szerzetté: KienZl Vilmos, 
ford. Uaéá Antal. Első előadása 1896. 
márc. 7. M. Kir. Operaház. Szereposztása: 
Engel, kurátor: Ney Dávid; Márta: Áhrá-
nyiné; Magdolna; Hilgermann Laura; 
í'reudhoffer János: TaJcáts Mihály; Freud-
hoffer Mátyás: BmuUk Ferenc; Xavér: 
Dalnoki Béni; Antal: Hegedűs 'Fereiw; 
Frigyes: Várady Sándor. 

Bibö Lajos, író, hírlapíró, sz. 1890-
ben, HóémezDvását'hély&n. Ott érettségizett, 
Kolozsvárott jogot hallgatott, azután új
ságíró lett. (Hódmezővásárhely, Szeged, Bu
dapest). 1913—1918-ig katona, leszerelt 
mint íőhadüagy. Volt a í)S2eged és Vidéke« 
felelős szerkesztője, jelenleg a »Nemzeti ü j -
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ság« főmunkatiársa. ]\ÍŰYei: ^Komédiás, 
szmű 1 felv. (Dugonics-Nyomld'a kiajiása). 
»A fáklya füstölve ég«. Elbésaélések. (Paí-
las), Budapest. >ÍA JUSSK, szmű 3 felv. Bem. 
Nemzeti Színház 1925. toárc. 20. (Pailas 
kiadás). »LadÍkon az; Ősmagyar b.a2ába«. 
Ifjúság-i regény. (Pailas). »Báthory 2sig-
mond«, szmű 4 felv. Bem. Nemzeti Színliáz, 
1927. márc. 20. (Pailas). »A £Öld'«, elbe
szélések, (Magyar l íod^mi Társaság ki-
ad'ása). »Kétlelkű 8zerelem«, reg^y , (Atbe-
naeum). »Anyám«, regény, (Athenaemn), 
»Meg kell a szívnek Íiasadni<í, regény. 
(Athenaemn). 

Bibor Felice, színészaiő, szí. 1882. 
aug. 3-.án, Aradon. Színipályáxa lépett 
1900. tavaszán, Leszkay Andrásnál. 

Bibor Ilona, operettszínésznő, sz. 1897-
ben, Budapesten. Színipályára lépett 1926-
ban. Rákosi Szidi iskoláját végezte. 

Bicskei színészet. Bicske, fejérmegyei 
községben 1858. ápr. 26-án Kocsisovszky 
Jusztin társulata játszott; a szezonja 3 
hétig tartott. 

Biezó Mar^t, színésznő, sz. 1896. 
má-rc. 22-én, Budapesten. Színipályáxa lé
pett 1920. márc. havában. 

Biczö Margit (nagypinkóci), énekesnő, 
sz. 1904. márc. 22-én, Budapesten.. Atyja 
B. Imre, mérnök. 1921-ben végezte az Or-
saágos Színósziegyesület iskoláját. A piályát 
Békéscsahián kezdte, Csáky Antal társulatá
nál, a »Koldiusdiák«-ban. Későbbi igaz
gatói; Sebestyén Géza, Som.ogyí KJálmán, 
Parlagi Lajos, Gróf László, dr. Janovics 
Jenő, Pehér Imre, Gulyás Menyhért. 
516bhi szerepei: az »Éva«, »Ssibáll«, 
»Stamh'Ul rózsája«, sCsárdáa HrályniŐíí, 
»Bajadér«, »Hanihurgi menyasszony«,» Hol
landi menyecskcK, aOffenbachs, »Leány-
vásár«, »Lily bárónő«, »Diadalmas asszony* 
stb. operettekben vannak. 

Biedermeier. Ez a szó, minden bizony
nyal a 18. század' vege felé nagyon divatos 
Biedérmann szóból eredt, amely utóbbi ki
fejezéssel a tisztes, tekintélyes, a forrad'al-
misájggal szembehelyezkedő polgárembert 
Jelölték meg hivatalosan és nemhivatalosan. 

Apránként ironikus meUókíze támadt eu-
nek a szónak, s ekkoriban tolódott el a 
-mann-végzet -maier-végzetté. Dokmnentá-
risan csupán^ 1846-ban igazolható elsőiz-
ben a szó és pedig Ludwig Bfau egy 
versében, amelynek ez a címe: »Herr Bie
dermeier, Mitglied dfer besitzsndon und 
gebildeten Klaase«, — amil^Ől kiviláglik, 
hogy ekkor már kimondottan politikai sza
tíra eszköze volt ez az elnevezés. Az ai-os 
formája a szónak aztán inkáhlj a költészet 
egy ágára rögzült meg, amikor 1855— 
1857. között Ludwig Éichrodf a »Plie-
gende Blattercí (akkor még forradalmi 
lap!) hasábjain a filiszteresked'ő, smokkos 
költöncdaJnokot örökítette meg »Bieder-
maiergedichteíí című sorozatában. Mint 
stílus-megjelölés csak a 19. század nyolc
vanas éveiben kezdett a szó meghonosodni. 
Hevesi Lajos, a híres magyar származású 
bécsi kritikus hozta divatba. 

Bignio Lajos, baritonista, sz. 1839. 
júl. 29-én, pesten, végi magyar nemes 
családból, megh. 1907. nov. 29-én, Bécs
ben . Már mint gimnáziumi tan ulób an 
észrevették a művészi tulajdonságokat és 
sikerrel játszott műkédVelői előadásokon 
s ettől kedvet kapott az énekes-pályához. 
Előbb egyetemi tanulmányokat végez, majd 
a pesti ^lenedében tanít, később Bécsben, 
Hossinál képezi hangját. Pestre szerződve, 
előbb a német színpad szolgálatába áll, 
majd 1858. máj. 8-án gr. Hád'ay Gedeon 
meghívja a Nemzeti Színházhoz vendég
szereplésre. Innen külföldi színházakhoz' 
megy; 1862-ben Bécsben volt, majd 1872. 
ápr. 2-án, mint a bécsi opera tagja, fel
lép ismét a Nemzeti Színházbán az »Er« 
nani«-ban, mint Don Carlos; másodfezorí 
fellépte az »Afríkai nő«-b6n NelusTco és 
végül »Tannhauser«-ben Wolfrant volt. 
Azonban csak 1883. okt. 11-én szerződött 
le, amidőn a »Traviata<í Gsi-TTbond partijá
ban nagy sikert aratott. Az intézettől 1889. 
szept. 30-án megvált. Hangja erőteljes 
bariton volt, játéka művészi, telve kifejező 
erővel és nemes egyszerűséggel. Élte utolsó 
éveit Bécsben töltötte. (1883. aug. havában 
k'amaraónekessé nevezték ki.) 

Bignioné Sipos Erzsi, írónő, megh. 
1899. aug. 7-én, Budapesten. Színművei: 
»Anyám8sszony« népsz. 3 felv. Bem. 1894. 
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júl. 21. Óbudai Színkör. »A megszámozott 
vendégekw, bohózat 1 felv. Bem. 1895. 
júl. 11. Ü. o. »Sehomiai«, népsz. 3 felv. 
Bem. Kisfaludy Színbáz, 1897. szept. 
Havában. 

Bihar Sándor, a Népopera művésze. 
A . Zeneakadémián Sik tanár osztályán 
kezdte énektanulmáiiyait, majd Knüpfer 
Pál berlini operaénekesnél képeztette ki 
magát. A ÜSFépopera megnyitásakor tagjai 
sorába szerződtette. Tömör, melegzengésü 
basszusát a »Fau8t« Mefisztó-jáh&a kezd
ték megcsodálni, i í i n t zászlós, Zolkiev-
nél hősi lialált halt. 1915. szept. 20-én 
a zolkievi kórházból temették el. 

Bil iarváriuegye 1794-ben 112 forint 
30 krajcárt adott az első magyar színtár
sulat fejlesztésére. 1828. évi közgyűlésén 
oly határozatot hozott a színházi cenzorok 
visszaélésével szemben: »hogy a színésztár
saság mindazon darabokat, melyek már 
magyar nyelven nyomtatásban vannak, kö
vetkezésképen a cenzúrának tárgyai többé 
semmikép nem lehetnek, mindbnkor szaba
don előadhatja; ajni a kézíráslmn levő da
rabokat illeti, ha azokban e. censor fel
akadna, a társaság tagjai míindenkor fo
lyamodhatnak a viceisp,án urakhoz.« 

Bihar i Ákos. színész, a Nemzeti Szín
ház tagja, sz. 1873. dec. 26-án, Nagy-
vé'adon, megh. 1924. febr. 15-én, Bu
dapesten. A színészak'adémiát elvégezve, 
1892. január hó 6-án lépett a színi-
pályára, »Mátyás diák, vagy a cin- ' 
kotai nagy itce« c. népszínmőben, Debre
cenben, Leszkay Andrásnál. Innen Kolozs
várra szei-ződött, majd a Vígszínházhoz. 
Budapestről később Szegedre ment, rövid 
ideig igazgatója volt a kecskeméti Katona 
József-színháznak, (1905. júl. 28-án vá-
lasztottáli: meg). 1914. május havában 
mint vendég fellépett a Nemzeti Színház
ban a »Monna Vanna«-ban, 1921-ben meg
hívták a Nemzeti Színházhoz. — Színmű
vet is írt Sas Ede és Szabados Béla tár
saságában, címe: »Bolond IstolcK, népies 
daljáték, előjátékkal 3 felv. Bemutatta 
1922. dec. 22-én, a Városi Színház. Bihari 
daliás megjelenésű, lobogó fekete szemű, 
omló, meleg szavxí d!rámai művész volt, sok
kal tehetségesebb, mint amennyire méltá

nyolták s amennyire vitte. Csak 1921-
ben, halála előtt három évvel jutott he a 
Nemzeti Színházba. A magyar ver
ses és prózai drámák hősei aẑ  ő zengő, 
forró beszédjében s pompás alakjában ideá
lis művészt találtak, s Oyranoját, Bánk 
bánját, Petur bánját nem felejti el soha, aki 
látta. Nagy érdeme és hatalmas tehetsége 
ekagadoan bontakozott ki az ódái, hym^ 
nikus költemények tökéletes előadásában. 
Ugy Budapesten, mint a vidék főbb vá
rosaiban úgynevezett szavaló-estéket ren
dezett s a magyar klasszikus költők leg
szebb alkotásai hódítottak, pompáztak, 
tündököltek a mesteri megszólaltatás mű
vészetében. Kiss József Jehová-ját ép oly 
lázbaejtő drámaisággal adta elő, mint Kiss 
^'íenyhért sCensztochói legendá«-ját s 
jVIindszenthy Gedeon »Szentek unokáihözc; 
c. költeményét. Jászai Mari meUett a sza
valás ritka és nagyon értékes művészetének 
babérkoszorúja őt illette meg, míg érzékeny 
szive dobogott, ü g y a szelepeit, mint a 
verseket hibiátlaiiul tudta s az átélés és 
szemléltetés lobogását semmi sem zavarta, 
a közönség műélvezete és illúziója csorbí
tatlan. Nagy kár, hogy beérkezése és, ké
pessége zenitjén hullt a megsemimísülésbe. 

(Dr. Kiss Menyhért.) 

Bihar i Alajos, színész, sz. 1885. szept. 
30'án, Budapesten. Színipályára lépett 
1911. okt. havában. 

Bihar i Bé láaé Brüümann Jusztin 
(Mari), színésznő, sz. 1854-ben, Szegeden. 
Színipályára lépett 1877-hen, Jakabffy 
Gábor társulatánál. 

Bihar i Erzsébet , színésznő, sz. 1888. 
ápr. 28-án, I>unafdíd)váron. Színipályára 
lépett 1907-ben. 

Bihari János , a legnagyobb magyar 
o^iányprímás. A Eákóczi-induló, többhall-
gató-nóta és verbunkos szerziője. Született 
1769-ben a pozsonymegyei Nagyabonyhan. 
Már gyermekkorában feltűnt ügyes liegedű-
játékával. Tizennyolcóves korában prímás 
lett, majd 1802-ben Pestre jött s hamaro
san országos hírnevet szerzett magának. 
Hegedűjét tökéletes t-eehnikai tudással ké
zelte, anélkül, h'ogy csupán csak a virtuo
zitásra törekedett volna. Inkább a szív húr-
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jain játszott. Elíőadása lélekteljes volt. J á 
tékát nagy szenvedély és erő jeÜemezte. 
Kzenhat szerzeménye maradt fenn. Köz
tük a világ-hírű Eákócai-índuló, melyet a 
IN'apoleoni nemesi felkelés alkalmával. — 
1809-ben — a régi Rákóozi-nóta motívu
maiból szerzett. »K6serg|6'í<-je,̂  sÉrzBlg'őx-je, 
»PrimatíáLis magyar«-ja valóságos gyön
gyei a (magyar ingtruimentiális zenéllek. Ver
bunkosai, palotásai — különösen a »Hat-
váigásK, a »Sark:antyús«« és »Hadít óbes
ter nótájEK — örökbécsűek. Bihari szerze
ményeit sok színdarabban felhasználták' a 
magyar színészek. így példiául a >?Himfy 

Eihai'i János 

dalai« második felvonásában a »Hadik óbes
ter nóbájaK című zenéjére járják a palotás 
táncot a !N'emzeti Színház színpadán. Öt
tagú bandájával bejárta az egész országot, 
Erdélyt és Lengyelország nagyobb városait. 
Többször megfordult Bécsben is, ahol sa
játos szerzeményei s azok nagyszerű elő
adása miatt elnevezték magyar Beethoven
nek. Budán, a nádori udvarnál, nemzeti 
ünnepeken és minden nevezetesebb alkal
makkor :mind:^ !ő miu^ikjált, sőt sokszor 
Bécsbe is felhívták laz udvari bálokra. Az 
egri tisztújítás után, ahová szintén meig-
hívásra ment, 1824-ben hazafelé utaztá-
ban kocsija feldőlt s ő maga bíalkarját 
törte. EttJől kezdve lehanyatlott szerencse
csillaga. Az addig jómódban óK, dédelge

tett cig'ányprímáaból egyszerre Bzegénv 
koldus lett s miután keze és k'arja nerii 
nyerte vissza eljőbbeni rugéfconyságát, kény
telen volt a saját bandájába — melynek 
prímása Sárközi lett — koatrásnáfc beál
lani. Megh. 1827. ápr. 26-án, Pesten, 
a »Két nyúl-utca«-i Somogyi-házban s 
a »Ferenüvárosi temetíőíc-ben helyezték örök 
nyugalomra, A hajdani Somogyi-háiz he
lyén épült bérpalotán márvány emlélctábía 
jelöli egykori laklielyét és érdemeit. Szobra 
van a Vigadó kistermében és a Margátszi
geten. (PataU József.) 

Bihar i József, színész, sz. 1901. jan. 
14-én, Nagpajtán, (Háromszék m.). Szí
nipályára lépett 1928. szept. havában. 

Bihar i Jözsef, szímnűíró. Munkája: 
»Túl aígiTánicon«, duáma 3 ^Y. Társszerző: 
limik&vics Imre. Bem. 1914. okt. 28-án, 
Szegedén. 

Bihar i Kornélia, színésznő, sz. 1894. 
jan. 23Hán, Brassóban. Színipályára lépett 
1920. márc. havában. 

Bihar i László, színész, sa. 1887. aug. 
26-ián, Nag^vár.ad(m. Tanulmtáuyait a 
nagyviáradi premontreieknél végezte, majd 
az Országos Színészegyesület iskoláját lá
togatta. Bátyjánál, B. Ákosnál kezdte 
pályáját, Kecskeméten. Működött még 
Kiss Árpádnál, majd iVíarihá^ Miklósnál, 
kinél mint dramaturg is hasznos munkássá
got fejtett ki. Szerepei: Bánk, Potui;, 
Ádám, Lucifer, Krisztyán Tódor, Bannai, 
Osorba Márton, Aba András, Todbrescu 
Tód'or, Harpag^n, ShyJock, Jago, OthoUo. 
stb. 

Bihar i (Levíczky) Béla, színész, sz. 
1857-ben, Nagyváradon, megh. 1920. 
március hó 1-én, Budapesten. A lengyel 
eredetű nemes Leviczky-családbÓl szárma
zott. Ellenállhatatlan vágya színészí pá
lyára vitte és már htiszonhárom éves korá
ban keresett színésze a vidéki színpadok
nak. HŐsszerelmes. Erre a nehéz szerep-
kön-c utalja gyönyörű, daliás szánpad í 
alakja, nemes vágású arca és kitűnő orgia-
nmna, amely aaonban — sajnos — idővel 
kissé elhomályosult, rekedtessé vált. Ez a 
sajnálatos körülmény akadályozza meg ab
ban, hogy tehetségéhez iUŐ elhelyezkedes-
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hez jusson. Idővel felkerült Budapestre, 
de osak a rég-i Népszínhájáioz, ahol ter
mészetesen erős drámai tehetségének nem 
jtinalkozott tér. Visszamegy ^adekre és csak
nem minden nagy városban szívesen látott, 
népszerű színész. Kolozsvárott is nagyon 
szeretik. Majd ismét felkerül Budapestre, 
mint a városligeti Feld-színház főrende
zője és drámai színésze. Eövid ideig szín
igazgató is volt, a miskolci színbázat ve
zette. Bánk bántól és Hamlettői kezdve 
\ ioláig játsM>tt minden műsoron lévŐ drá
mai szerepet. De kitűnő vígjátéki színész 
is tudott lenni. Minden színpadi szereplé
sét aa a szjeretettel átfűtött lélek jellemezte, 
amely annyira tulajdbnaága a színpad 
igazi szerelmeseinek. Bihari Béla három
szor nősült. Mind a háromszor színésznőt 
vett feleségül. Két első felesége, S^sép 
]\íarÍ8ka és Nagy Vilma, kor,áa elhaltak. 
Harmad,ik feleségével, Lejtényi Kornéliá
val, halaiáig boldog házaséietet élt. 

(G. Miklóssy Ilona.) 

Bihar i Náudor, színész, 525.1900. márc. 
20-án, Gyöngyösön. Atyja B u r ^ r Sá
muel, nyűg. pt. főfelügyelő, anyja Babé 
Vilma Mária. — Már igyermekkoráhan jáit-
szott Peld' Zsi'gmiondnál, majd elkerül vi
dékre, jiátszik Győrött, Pápán, Kyiregy-
házán, Nagyváradon, Kolozsvjáirott, Aradon 
stb. Köaben hadapród Őrmester volt. Ven
dégszerepelt Bukarestben, a Tanasou-féle 
re\^-8zínházbaji. 

Bihar i Prondl Zoltán, karmester, sz. 
1869. december 6ián, Kiskerekin, (Bi
harmegye). Karmesteri mííködését meg
kezdte 1892. október havában. Töb'b 
zenei kompozíciója van. 1923. aug. 1-én 
nyugalomba vonult. Első neje: Molnár 
Eszti, meghalt 1913. július hó 30-án, 
Budapesten. Második neje: Nagy Vilma, 
sz. 1869-hén, megh. 1928. okt. 3 1 ^ , 
Debrecenben. Színipályára lépett 1884-ben. 
Nyugdíjba vonult 1916. jan. 1-én. 

Bihar i Sándor, színész, sa. 1888. máro. 
15-ón, Kolozsvárott. Atyja kolozsvári 
molnármester volt. B. a tizenharmadik 
gyermeke. A kereskedelmi iskola elvégzése 
után színpadi-a lépett 1905. szeptemiberé-
ben s egy évig dáltársulatnál működött. 
1906—8-ig- Szabados Lászlónál, az észak

magyarországi szinikerületben; 1908—12-ig 
Komjáthy Jánosnál, Kassán; 1912—14-ig 
í'üredi Bélánál, Pécsett; majd 1914— 
15-ig újra Komjáthy Jánosnál; 1915—• 
16-ig Erdélyi Miklósnál, Nagyváradon; 
1916—17-ig Sebestyén Gézánál; 1918-ban 
Nagyváradon; 1918—1921-ig a budapesti 
Városi Színházban játszott, 1921-bén a 
Tarka Színpad! igazgató-tulajdonosa volt 
Budapesten, 1923—24-ben Andor Zsig
mondnál Szegeden; 1924—55-ig Gróf 
Lászlónál, Nagyváradbn; 1927—28-ig 
Kardosa Gézánál, Debrecenben működött.. 
Szerepei: Beppo (Aranyvirág), Csoda
doktor (Hoffmaun meséi), Escamillo (Car
men), Konzul (Pillangó kisasszony), ^mo-
nasro (Aida). Az első babérkoszorút Kas-
^ n kapta, 1901. december 11-én, a »Szent 
Galleni kaland« előadása alkalmával. Ven
dégszerepelt nagy színpadokon : is, a Al. 
Kir. Operaházban »E,igoletto<í címszerepét 
énekelte általános sikerrel. 

Biharkeresz tes (Bihar vm.), 1928—29-
ik évben Pethes Dezső színigazgató színi
kerületéhez tartozik. 

Bihory Nándor,Jszínész, sz. 1900. márc. 
20-án, Gyöngyösön. Érettségi után Heltai 
Hugó vidéki társulatánál W d t e a pályáját, 
onnan Nagyváradra, majd Pécsre szerző
dött. Egyaránt kitűnő az énekes-, mint a . 
prózai d'arabokban. 

Bihóy Zóra, operaénekesnő, a M. Kir. 
Operaházban 1921. szept. 24-én mutatko
zott be a »Paraaztbecsül6t« Santuzzta sze
repében. Ezután az intézet tagja lett. 
I t t 1923. jan. 25-én először .énekelte 
;;Aidá«-t. Ez év miájns havában nagy si
ker mellett vendégszerepelt a berlini 
sDeutsches Opemhaus«-ban. 1925. nov. 
havában Grácba szerződiött. 

Bikfalvy Jul ianna, színés2aiő, sz. '1899. 
márc. 30-áji, Debrecenben. Színipályára lé
pett 1924. júl. 1-én. 

Biilet, (franciául: bijé) annyi, , minjt 
cédula, levélke, iratka. A belépőjegy (bi-
léta) francia elnevezése az úttörő magyar 
színészek idején. 1790-től kezdŐdőleg ))Bé-
meneteli-jegynek« keresztelték el. (L. o.) 
»Billeteur(í-jegyszed'ő, (te mondták így is: 
billet-szedŐ. 
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Bilhaud Paul Biller Irén 

Bilhand (biló) Paul, fr. Bzímnűíró, 
S2. Bniére-AUicTiamps-hsiii, 1854. dec. 31-én. 
Nálunk előadott színművei: »Toto ésTata«, 
operett 3 felv., zenéjét szerzetté: Antonie 
Banés. Bem. 1895. febr. ö!. Népszínház. 
»Szívem«, boh. 3 felv. Társszerző: Heii-
neqidn. Bem. 1901. szept. 27. Vígszín
ház, í'ordította: Molnár Ferenc. »A szoba-
lány<{ (NeUj Rozier), énekes bohóság- 3 
felv. Társszerző: Sennequin. Ford.: Mé-
rei^ Adolf. Bem. 1903. ápr. 3. Magyar 
Színház. í>A korbá(ffl«, boh. 3 felv. Társ
szerző: U. a. Ford'.: Molnm' Ferenc. Bem,. 
1903. saept. 5. Vígszínház. »Csókpirulák<í, 
vj. 3 felv. Társszerző: TJ. a. Foi-d;.: Bel-
tai Jenő. Bem. 1904. jún. 11. U. o., 
»Boldbgság<c, vj. 3 felv. Társszerző: U. a. 
Ford.: Mohi-ár Ferenc. Bem. 1904. nov. 
25. U. o. »A paradicsonlK, vj. 3 felv. 
Társszerző: Z7. a. Ford.: Moíné}- Ferenc. 
Bem. 1905. jan. 27. UL O. » A második 
nászéjszakaK, vj. 3 felv. Tái'sszerzők: Ve-
ber és Hennequin. Ford.: Heltaí Jeaiő, 
Bem'. 1927. febr. 28. FŐváitosd Operett 
Színház. 

Bilicsi Tivadar, színész, sz. 1901. szep
tember 6-án, Budapesten. Kereskedelmi 
érettségit tett 1918-ban, majd az Orszá
gos színészegyesületi iskolát végezte. Előbb 
Komjáthy Jánosnál és Sebestyén Gézánál 
működött Miskolcon, majd Szegeden talál-
julr, Andor Zsigmondnál és Tarnai Ernőnél. 
Budapesten a Király Színházban játszott 
először. 1928. óta a Belviáitosi Színház 
tagja. Buffo- és jellemezerepeket játszik. 

BiUmek Júlia, táncosnő, mint vendég 
1854. nov. i23nán fellépett a Nettnlzietii 
Színházban. 

Bilkei Irén, színésznő. Eokosd Szidi szí-
nésziskoliáját látogatta, majd 1898. szept. 
29-én fellépett a. Magyar Színházban a, 
»Michu liányok« Blanche Mai-ie szerepében. 
1900. márc. 3-án Kolozsvárra ment, ahol 
ünnepelt kedvence lett a közönségnek. 
1901. június 1-től a Városligeti Szín
kör tagja. 1902-ben Nagyváradon mű
ködött, azután férjhez ment dr. Nag-y Al
berthez és a színészi pályától visszavonult. 

Bil lentyű (ol. tasto, 1. elaves), hang
szernél (zongora, orgona stb.) kemény fa
darab, íjnelyet megnyomnak, hogy a húr 

y&gy síp megszólaljon, (összes b. zongorá
nál claviatura, orgonánál manna); fúvo^ 
hangszernél ezzel szabályozziák; a légikiáram-
lást. 

Biller Irén, színésznő, mint egészen fia
tal leány, vidéken kezdi a színészetet, még pe
dig nagy szerencsével, mert első rendezője, 
később férje, Faragó Ödön színigazgató és 
nagy tehetségű művész irányítása mellett 
hatalmas sikerrel indul meg pályáján. 
Csakhamar a vidék első primadonnjái között 
találjuk, de ez a h a t a h ^ , bájos tehetség 
neni maradhat sokáig észrevétlen a főváros 
közönsége előtt sem. Csaknem erőszakkal 
viszik fel Budapestre. Először a Városi 
Színházban játszik, bár a kritika nagy 
lelkesedéssel fogadja, nem kiséri hozzá méltó 
siker, mert szerepe gyenge. Még egyet-
en szerepet játszik el, a »Mátyás király<c 
címszerepét, azután — rö^ad' időre — 
visszatér kedves vái'osaiba, Kassára és Po
zsonyba, ahol határtalan lelkesedéssel fo
gadják. Majd — engedve az unszolásnak, 
— megint Budapestre kerül. Ezúttal a Fő
városi Operett Színházba. It t azonnal 
hozzászegŐdikr a hozzá méltó száizszázalékos 
siker. Először a )>Marinka táncosnő«-ben 
arat nagy sikert, majd a »Tatárjárá6« Mo-
g^yoróssy önkéntesében, hogy e két sikeres 
debut megszázszorozza a »Három' igráeia« 
szinte robbanó, meteorszerű sikerével. Há-
romszázszor játssza egyfolytában ezt a b^-
jos szerepet rekkenő nyárban 4s, zsufoli, 
nézőtér előtt, megszerezve vele színházá
nak a szinte példátlan sikert és magának 
az általános, osztatlan népszerűséget, t^s 
mindig előkelő eszközökkel érte el a nagy 
sikert. Soha se túloz, nem él visszía a határ
talan lehetőséggel, amely szabadon kínál
kozik a primadonna számára. Bájos món-
lig, sohasem szabados, vagy frivol. Saj-
108, a nagy örömöket mindig nyomon kö
veti a bánat, a fényt az árnyék. Az ünne
pelt, mindenkitől szeretett és csodált mű
vésznő máról-holnapra miagbetegszik. Hang
szálain nekedtség lesz úrrá és hosszú ideig 
nem tud' rendelkezésére állani lainaak a szín
padnak, amelyet annyira szeret, ós amely
nek a kedvéért szinte megtagadja bájos 
lényét és csaknem akrobatái teljesítményre 
:épes a »Halló, Amerika!« cimű revűben, 
amelyet szintén sikerült több mint saáz elő-

elvinnie. De a szokatlan nagy tel-
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Biller Margit Birnami erdő 

jesítmóny követeli az árát: beteg-, rekedt 
lesz. Sokat szenved', keserű, nagyon keserű 
napjai vannak. De ig;aai tehetsége diadal
masan győzedelmeskedik minden balszeren
csén. Nemsokára egészségesen látjuk viszont 
a színpadon bájos vídámságátröta. És a. 
liangja is olyan pomjjáfian helyrejön., hogy 
a roppant Városi Színházban diadalmasan 
énekli Bob berceg nagy énekpartiját. J e 
lenleg tnem köti állandó szerzálés egyetlen 
színházhoz sem. Felváltva a Vár<MÍ Szín
házban és a Király Színházban váUalja 
el az egyéniségéhez illfí primadonna-szere-
*pet, a fcbzönsóg örömére és osztatlan tetszé
sére. 

* 
Biller Irén 1898. jan. 27-én szüle

tett, Budapesten. Polgári iskoláit végezve, 
1913-ban beiratkozik a Színészegyesület is
kolájába. 1915-ben már színésznő Faragó 
Ödön színigazgató társulatánál, Kassán és 
Brassóban. Csakhamar Faragó Ödön fe
lesége lesz, de Budapestre fniár mint el
vált asszony keinil. Gazd'ag' műsorából csak 
néhány szerepet sorolunk fel a már emii
tetteken kívül; Marianka (Repülj Fecs
kém), Marcsa (ICiss és Kis), Boriska (Nó
tás kapitány), Denise (Nebántsvirág), 
Franci (Vaiázskeringő), Zsusskű (Dró
tostót), János vitéz (címszerep), Lady 
Jane (Eíise Marié), Józd (Suhanó), 
HühsoUer Katrin (Szókimondó asszonyság), 
Belőtte (Pompadour), Mátyás király (cím
szerep), Ariette Mergl (Csattan a csók), 
Cíaude (Hármacskán). 

(G. Mildóssy Ilona.) 
Biller Margit , színésznő, sz. 1894. 

febr. 27-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1921. nov. havában. 

Binder Károly, színész, sz. 1887. aug. 
6-án, Budapesten. Színipályára lépett 
1928. máj. havában. 

• • • • • • • i ? í M 

Binder Sebestyén, a Nemzeti Színház 
énektanítója, sz. 1797-ben, Brágáhart, 
megh. 1845. jún. havában, Bestén. A 
"váci-úti temetőbe temették. 

Bíne . Színész-zsargon, a német Bűhne-
(színpad) átformálása. TudValevőleg a régi 

.magyar színészek az elsŐ időkben a színpad 
terminus technikusait a német idiómábói 
vették át s így a színpad-szóra is német 

kifejezést használtak, de csak átmenetileg, 
addig, amíg iá helyes szót nem faragtak. 
(V. Ö. Színpad.) 

Birabeau (birábó) André, francia író, 
sz. 1890-ben. Nálunk is bemutatott szín
műd-e: wMenyasszonji fátyol«, (La Fleur 
d'oranger) vj. 3^ felv. Társszerző. DoUey 
Georges. Ford. Karinthy Frigyes. Bem. 
1925. febr. 14. Renaissance Színház. 

Birch-Pfeiffer Sarolta, német szí
nésznő és színműírónlo, sz. 1800. jún. 
23-án, Stuttgartlan, megh. 1868. aug. 
24-én, Berlinben. Nálunk szíme került 
művei: »A notredamei toronyőr«. (L. o.) 
»A iowoodi ár\'a«, sSzapáry Póter<!, »A 
halottrabló«, nézőjáték 3 felv. Ford.: Pály 
Elek. Kassa, 1832. sWaldemár álma, vagy' 
a molnár leánya«, regényes színjáték 4 
felv., egj előjátékkal. Ford.: Fáncsy La
jos. Bem.: 1834. szept, 10. Buda. »A tü-
38Ök«, falusi életkép 5 felv. Ford.: Bu-
lyovszkyné. Bem.: 1857. jún. 5. Nemzeti 
Színház. — »A szerencse-gyermek«, jel
lemrajz 5 felv. Bem,: 1860. nov. 28. U. o. 
majd újra: 1873. szept. 13. Kassán, Ozo^ 
ray Árpád fordításában. 

Bir inski Leó, orosz író. Nálunk is 
színrekerült miunkája: »Kaskolnikov«, Dos-
tojevsky: »Raskolnikov, vagy Bűn és bűn-
hÖdés« c. regényéből írt drálmáját a Fő
városi Operett Színházban a berlini Rési-
denz-Theater együttese bemutatta 1918. 
jún. 1-én. 

Birnami erdő (bömemi erdő). SziáUó-
íg:évé lett kifejezés Shakespeare világhíró' 
diámájából, a »Macbetb«-b'Ől. Midőn Dun
nán skót király gyilkosát, Macbethet a. ne
messég a meggyilkolt király két árvájával 
szövetkezve megtámadja, kicsinylőleg 
mondja Macbeth' a boszorkányok jóslatára 
tátnaszkodva: »HaláI nekem csak akkor árt, 
ba miáff a birnami erdő léptet Dunsinánra«, 
vagyis lehetetlennek hiszi bukását. De ké
sőbb ugy tetszett, hogy mégis megmozdul 
a birnami end'ő. A támadó sereg katonái 
ugyanis lombokat téptek a iáról és ezeknek 
az lárnyéka alatt törtek íölfelé, ami eí-
:(Süggesztette Macbethet. Azóta h'a lehetet
lennek tartott dolgok következnek be, azt 
szokták mondani, hogy megmozd'ult a bir
nami erdő. 

197 — 



Birnbaum Gusztáv Biró Lajos 

Birnbaum Gnsztáv, hiiiapíró, a pesti 
»Localblatt« szerkesztője, sz. 1829. 1113-3'. 
2-láii, Pesten. 1856. febr. havában^ 400 
frtot adbiDBinyozott a Nemzeti Színbáa ré
szére. Színműve: »Er schlagt sieht mciit.<i 
Sohauspiel in 5 Aktén. Wien. 1887. »Der 
Vereins-PrasesK, Lustspiel in 5 Aktén-
.Wien. 1889. 

Birnbaum Zdiszlav, orosz származású 
kármester, 1914. jún. 15-én mutatkozott be 
nálunk a Népoperában, amidőn a »BfívÖ8 
padász« nyitányát, a »Parsifal«,_ »Mester-
dalnokők« és a »Tannhau86r« előjátékát di
rigálta. 

Birö Bertalan, az aradi színészet lel
kes pártfogója volt, 1849-ben nagy ál
dozatot hozott a helyi magyar színészet 
megteremtéséért. 

Birö Er^ébet , színésznő, sz. 1896. 
aug. 13-án, Moh-mhan (Torontál vm.). 
Atyja B. Jiános, anyja PoUák L u j ^ . 1917-
ben végezte a színészakadémiát, mely után 
Szegedén lépett fel először a »NagymQma« 
c. vígj. Piroska szerepében, Almássy End're 
igazgatása alatt. Ezután Kiss Árpád, Ma-
nkázy Miklós, .Szabados László, Fehér 
Vilmos, Rad'ó Béla és Halmi Jenő az 
igazgatói., Főbb azereper: a Névtelen 
asszony, Szerelem yására, Vasgyáros, Ka-
méliás liölgy, Féltékenység, Szenvedély, 
Trilby, Olympia 0. darabokban vannak. 

Biró Géza, színész, sz. 1891. nov. 
26-án, Retism'án. Színipályára lépett 1911. 
szept. havában. 

Biró Oizella, színésznő, színpadid lé
pett:. 1870. okt. 15. 

Biró Gyula, színész, sz. 1877. máj. 
24-én, Hajdvdoro^n. Színipalyára lépett 
1922, szept. havában. 

Biró Bonka, színésznő, sz. 1897. ápr. 
23-án, Budapesten. Színipalyára lépett 
1924. júl. havában. 

Biró Irén, színésznő, sz. 1878. nov. 
7-éQ, Aradxm. Színipalyára lépett 1896. 
szept. 3-án, Leszkay Andrásnál. 

Biró Irén, színésznő, sz. 1884. nov. 
2-án, Tatán.. Színipályáj-a lépett 1904. 
ápr. 1-én. i ' í ' i 

Biró József, dalszínész, működött 
1838-ban, Nagyváradon, 1840—43-baii 
Szegeden, Győrött, majd Kolozsvárt talál
kozunk a nevével, 1846—48-ban. Neje: 
Szelestey Rozália, sz. 182o-ben, Dehrecen-
hm,, megh. 1894. szept. 30-án, Debre
cenben. Kolozsvárott nevelkedett és ott 
lett színésznő, 1844-ben. Az 50-es években 
a debreceni Nánássy-féle színház tagja, 
ahol elsőrendű díámai, szendb- és hősnő-
szerepeket játszott. Később visszatér Ko-
ozsvárra, onnan Győrbe megy játszani. A 
70-es években újra Dehtecenben találjuk, 
majd 40 éves jubileumát Győrött tartja 
meg. 1857. máro. 11-én vendégszerepelt 
a Nemzeti Színházban, a »N'otredámei to-
ronyfír« Esmeralda szerepében. 1889. dec. 
havában nyugalomba ment. 

Biró Lajos, író, sz. 1880. aug. 22-én, 
Bécsben. Nagyváradon hírlapíró volt és 
Öt évig szerkesztette a »Szabadság«-ot. Ez
után Budapestre 'jött s rÖvid ídő alatt n'agy 
sikert aratott mint író, és hírlapíró. Több 
novellás kötettel alapította meg hímevét, 
majd regényei keltettek feltűnést- A 
drámaírással 1909-bon k'ezídett foglalk'ozaii 
s hamarosan legkiválóbb dVámairóink so
rába került. Legnagyobb sikerei: »Sárga 
liliom«, )>A cé.rnŐ« (Lengyel Menyhérttel 
együtt), »Hotel Imperiak voltak. 1919-
ben külföldre költözött, de többször is 
hazatért Magyarországba. Töbh éven át 
Hollywoodban élt, mint filmíró s itt is 
nagy sikereket aratott több filmjével, kü-
Önösen a Hotel ImperiaUal. Számos szín
darabja külföldi színházakban is előadásra 
került. Színművei: »Férfiak«, drámai játék 
3 felv. Bem. 1909. máj. 21. Nemzeíji 
Színház. »Családi tűzh'ely«, három szatíra. 
Bem. 1910. jan. 15. Magyar Színház. 
»Sárga liliom(í. Bem. 1910. nov. 30. Ma
gyar Színház, 150-edszer 1916. jún. 30-án, 
új betanulással 1926. nov. 12-én. »Ilabló-
lovagíí, szmű. 3 felv. Bem. 1912. jan. 
27-ón, Magyar Színház; Bécsben a Volks-
theater-ban: 1913. márc. 22-én. »A oániő«, 
szmű. 3 felv. (Lei^yel Menyhérttel). Bem. 
1912. febr. 23. Nemzeti Színház. »Szent 
házasság«, 1 felv. Bem'. 1912. okt. í-én, 
Uj Színpad. (Kövessy-rezsimO »Tavaszí ün-
nep«, szmű. 4 felv. Bem. 1913. febr. 28. 
Magyar Színház. sTJtolsó csók«, ssanű.. 
Bem\! 1913. nov. 29. Vígszínház; Mün-
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Biró László Bissori Aiexandre 

cheuben 1915. jan. havában. »19!3«, tör
ténelmi szmű 3 felv. Bem. 1913. deo. 
20. Magyar Színház. »Sáa-ga rig-ÓK, vj. 1 
felv. Bem. 1917. dec. 18-án, Modern 
Színpad. »Hotel Imperial«, Bzmű, 4 felv. 
Bem. 1918. jan. 25-én. Magyar Színház. 
lOO-adszor 1918. máj. 7-én. Újra műsorra 

tűzték: 1928. aug. 18-án, 150-edszer elő-
adtát: 1928. szept. 4-én, Tőkés Anna be
mutatkozásával a női főszerepben. Berlin
ben bemutatták 1918. okt 8-án, a Kesi-
denztheater-ben. »Francia négyes«, vígjá
ték 3 felvonásban, Bem. 1919. március 
ö^án. Belvárosi Színház. »Politi|kusok«, 
dráma 3 felv. (Lavrence B. Pierson álnév 
alatt.) Bem. 1920. aug. 27. Belvárosi Szín-
!iáz. Lefordította azonkívül Henry Berns-
stein »Utánam« és »Az ostromcí c, 3 felv. 
színművét, (előbbi előadása 1911. ápr. 
8-án volt a Vígszínházban, utóbbié u. o, 
1912. okt. 26-áa), s töbl^ külföldi darabot. 

»Mai'iska, vagy a házasságtörés iskolája.<í 
Színjáték 3 felv., 5 képben. Bem. 1925. 
ápr. 17-én, Belvárosi Színházban. »Miénk 
az éJ8zaka«, s2mű. 3 felv. Irta: Henri Kis-
temaekers. Bem. 1925. dse. 23-án, Ma
gyar Színház. »Boszorkányfcáncí<, színjáték 
3 felv. Bem. 1929. márc. 15. Belvárosi! 
Színház. 

Bh'ó László, színész, sz. 1901. jan. 
23-.án, Debrecenben. Színipályára lépett 
1924. júl. havában. Neje: Lászláfi 
Ibolyka, színésznő, sz. 1900. júl. 9I-én, 
Puchón (Trencsénm.). Színipályára lépett 
1920. jul. havában. 

Biró Lili, drámai énekesnő, sz. 1880-
ban, Bvdapesten. Működött Berlinben és 
Prágában, utoljára Csernovitzban. Kövid 
ideig tagja Tolt a kolozsvári színháznak is. 
Megh. 1908. okt. 7-ón, Csent^vitzhan. 

Biró Mária, színésznő, sz. 1897. jun. 
6-án, Dehreoenhen. Színipályára lépett 
1922. jul. havában. 

Biró Sándor, komikus és apaszínész, 
1865. szept. 2Ö-én lépett a színipályára 
és bebarangolta úgyszólván az egész országot;.. 
Egyidőben • az Alföldön volt színigazgató. 
Megh. Téth&n, (Győrm.), 1878. dec. 9-én. 
Komáromban 1871-ben és Győrött is 
»Színi-emlény«-t adott ki, melyben több 

versén kívül a »Vándorok« c, rajza is meg
jelent a vidéki színészéle fcr61. 

Biró Sári, színésznő, sz. 1902. márc. 
3-iáü, Pásstón. Színipályára lépett 1924. 
júl. 1-én. 

Biró Zoltán, (gelsei) író. Színműve: 
»Sehonnai«. Eredeti énekes népsz. 3 felv. 
Zen. szerz. Bihari Zoltán. 1904. ápr. 24-én 
adta elő Micsey E. György színtársulata, 
Veszprémben. 

Biró Tivadar Ernő, színész, szi. 1881. 
nov. 5-én, SzékélyudvarKelym. Színipá
lyára lépett 1906-ban. 

Biscliop Mária, operaénekesnő, 1842 
máj. 25-én hangverseny keretében fellé
pett a Nemzeti Színházban. » . . . föUépése 
szerény, igény nélküli, előadása mester
kélten kedves; hangja nem erős, sem foko
zatának nagy terjedtsége nincsen, de szava 
hajlékony s a középhangokon csengő, ked
ves és elbájoló<í, — írja ekkor róla a 
»Világ<(, — 1842. máj. 28-án. 

Bisson (bisszon) Alexandre, fr. szín
műíró, sz. 1848. aug. 9-én, Briouzehan, 
— megh. 1912. jan. 28-án, Párizsban. — 
Nálunk is színre került művei: »V.álás 
utáníí, vígj. 3 felv. Bem: 1888. nov. 16. 
Nemzeti Színház. Eelújították 1904. jan. 
10-én, majd 191!. jún. l-én. »Aa áUaim-
titkár úr<í (L. o.) — »Színitanodaíí, éne
kes vj. 4 felv. Zenéje; Louis Gregh-tŐl. 
»Mi történt az éjjel ?«, bob. 3 felv. I^rs-
Bzerző: Carré. Ford. Komor Gyula. Bem. 
1895. júl. 13. Budai Színkör. — sGsalj 
meg, éd6s!«, YÍgi. 3 felv. Bem. 1896. 
júl. 16. Vígszínház. — >Az újfundlandi« 
(La térre neuve), énekes vígj. 3 felv. 
Bem. 1898. jún. 11. Budai Színkör. — 
»A hálókocsik ellenőre«, boKózat 3 felv. 
Eord.: Zempléni Gyula. 1898. Víg
színház, (felújították 1920. máj. 29.) 
»A vizsgúlóbírÓK, boh. 3 felv. Bem. 1901. 
máj. 10. XJ. o. — »A nevezetes kastélyc;^ 
vígj. 3 felv., ford. Heltai JenŐ. Bem. 
1901. nov. 2. Víga2ánház. — )>KokÓ király<c 
boh. 3 felv., ford. Komor Gyula. Bem. 
1903. aug. 29. Fővárosi Nyári Színház. 
— »A nóna«, boh. 3 felv., ford. Szász 
Zoltán. Bem. 1904. máj. 14. Vígszínház. 
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Bitta Káioly Bizet György 

»A 3 Aiax«, boh, 3 felv. Bem. 1905. 
szept. 13. U. o. — »Nick Carteríc, színm. 
4 felv., ford. Kürthy Emil. Bem. 1910. 
máj. 2S. U. o. —• »A névtelen asszony«, 
di-áma 5 felv., ford. Bródy lliksa. Bem. 
1916. júu. 3- Magyar Színház. Felújítása: 
1920. jún. 11., 1924. márc. 28. — Egyéb 
munkája: »A megboldogiilt<<, — »Pont-
Biq uet-család« stb. 

Bi t ta Károly, színész, sz. 1886. aug-. 
15-én, Ásmlón, (Somogy vm.), megh. 
1924. ápr. 1-én, Pécsett. Színipályára lé
pett 1907-ben. 

Bit te lné Kovács Erzsébet, ezínésanő, 
sz. 1887. szept. 10-én, Kisbaráton 
(Gyó'rm.). Színipályára lépett 1910. i'^ún. 
havában. 

B i t t e ra Erzsébet , színészinő, sz. 1884. 
márc. 1-én. Színipályára lépett 1899. okt. 
12-én, Leszkay Andrásnál. 

Bizánc, szmű 3 felv. Irta.: Herczeg. 
Ferenc. Bem. 1904. ápr. 22. Neunzeti^ 
Színház, midőn Konstantint Beregi Osz
kár ; Irénét: Jászai Mari; Demetert: 
Ivánfi; Olgát: Lenkei Hedvig; a pátriár
kát Szizesvm/; Notarost: Gyenes; Spiri-
diont: JS^áaca/ I^erenc; Zenobdát: Hel-
v&y Laura; Kratest: GaUámfi Árpád'; Gio-
vannit: MiMályfi Károly; Ahinedfet: Pet-
hes Imre; Lalla Kalüt: Gél Gyula; Her
mát : Töröli • Inna; Lisandert: Dezső József, 
Lascarikot: Horváth Zoltán játszotta. Na-
gyobhl szerepTiáltozással 1911. jan. elsején 
került színre a darab, amikor is Já
szai szerepét MárJáis Emília, Lenkey Hed
vig szerepét V. Mólnm Rózsi, Náákm^ sze
repét Hajdú József, Ivánfi szerepét Oa-
ramszegh/, Horváth Zoltán szerepét iVöíía /̂ 
Béla, Helvey Laura szerepét Nagy Ibolya, 
Pethes Imre szerepét Somlay Artúr vette 
ó t Az 1915. jan. SOTÍH elŐadiáson Szaosvay 
szerepét Pethes Imre, HáySu József szerepét 
Dezéő József, Garamszeghy szerepét Odry 
Árpád, Dezső József 'szerepét Mészáros 
Alajos, Gábámfi Árpád szerepét Gabányi 
László, Nagy Ibolya szerepét P'áty Sze
réna, Török Irma szerepót Vé'adi Aranka 
játszotta, 1919. nov. l-én Beregi szerepét 
VérJcmyi Mihály játszotta; 19211 feKr. 
17-én újra felelevenítették, majd ismét 

1924. noy. 22-en adtak. 1927. jún. 13-án 
Konstantint Abonyi Géza és egy alkalom
mal, mint vendég-, Toronyi Imre játszotta; 
lv,ánfi szerepét Sugár Károly, L&ilcey Hed
vig- szerepét T. Mútray Erzsi; Szaesvay, .il
letve Pethes Imre szerepét Nagy Adorján, 
Gyenes szerepét Pataki József, NéúSay Fe
renc szerepét Fehér Gyula, Helvey Laura 
szerepét Vizváry Mariska, Mihályfi Ká
roly szerepét Lehotay Árpád, AllmedetT^-
mnr József, Gál Gyula szerepét BaJm 
László és Törők Irma szerepét Környei 
Paula játszotta. A »Bizánc« utolsó előadá
sakor íietvennyolcadszor került színre a 
darab. 

Bizalmi férfi-rendszer. A vidéki színtár
sulatoknál a 90-es evekben honosult meg, 
az volt a célja, hogy a Idjelölt egyének el
lenőrizték a színtársulat működését anyagi 
éa erkölcsi értelemben. Későblb e rendszer 
csó'döt mondott, miért is kiküszöbölték, 
mint felesleges intézményt. 

Eizay Miliály, nagy színészbarát, 
békésmegyei cincár családból származott, 
1800. körül. Nem volt határozott foglal
kozása. Sokan azt hitték, hogy báró, amely-
ártatlan tévedésre az adott okot, hogy »B. 
Zay«-nak írta a nevét. A balatonr 
füredi ifjúság pedig »a nemzet bárójá«-nak 
nevezte • el. Balatonfüreden 5 terelte be a 
publikumot a színházba, ahol negyven évig 
eleven reklámja volt. a színháznak:. VörÖs-
nadrágban trombitálva táncolt végig a fa
sorok k!Ö23Ött, így csődítette he a közönséget 
a színházba. Midőn Hetényi József 1848-
ban sehogysem tudott boldogulni Füre
den, Bizay erővel betessékelte a nézőket. 
Jutalomjátékok alkalmával szintén ő gon
doskodott az anyagi sikerről. A nagy tréfa-
mester 1884. dec. 23-án hunyt el, Buda-
pesten, mint igen jómódú ember. 

Bizet (bizé) Györgyj francia zene
szerző, sz. 1838. okt. 25-én, Péizsbcm, 
megh. 1875. jún. 3-án, Bougival-h&n. A 
konzervatóriumot kitűnő eredménnyel vé
gezte. Olaszországban való utazásában kom
ponálta »A gyöngyhalászok'« című operáját 
(1863), de ez, valamint a többi első mű
vei nem tetszettek. — Nálunk színre ke
rült munkája »Oarmen«, (1. o.), mely-
Ijöl egy csapásra meghódította a 2snei Vi-
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A hetvenéves Blaha Lujza, 

az Országos Szinészegyesület örökös dísztagjává történt választásalcor (1933). 

Festette: (íiíbor Móric. Az Orsz. Szinészegyesület tnlajdona. 



Bizonyság--levél Blaha Lujza 

lágotj í)Djamileh<í, regénjes opera 1 f&lv. 
Szövegét írta: Louis Gallet. Bem. 1895. 
ápr. 6. M. Kir. Operaház. — »Az arlesi 
leáüy«, romantikus színmű 3 felv. Irta: 
Daudet Aiphonse, melyhfez ő szfenezte a ze
nét. Bem. 1919. szeptember. 16. Nem
zeti Színliáz. 

Bizonyság-levél. A régi színészvilágban, 
amidőn a színészet még sok helyütt isme
retlen fogalom volt, a hatóság csak úgy 
volt hajlandó játszási engedélyt adni a 
színigazgatónak, ha működéséről erkölcsi 
bizonyítványt tudott felmutatni, mely »bi-
2onyság-levél« név alatt volt ismeretes az 
úttörők világában. Ily »bizonj'ság-levélc< a 
következő dokumentum, eredeti orthogra-
phiával: »Alább írtak Szabad Kun Sz 
Miklós Várossá N. N. bírája s ' Tauátsa 
Balogh Istvány Nemzeti Szín Játaó Ur
nák abbéli kérésébe, hogj^ az ő és Társának 
itt lettek alatt való magok viseletéről ad
nánk illő Bizonyság levelet, meg-egyezvén; 
jelen levelünk rendében bizonyságot teszünk 
a felöli: hogy az nevezett Nemzeti Szín 
Játzó Ur és Társai Négy hetek olta itt 
városunkban számokhoz és a Jádzó Szín 
minéműségéhez képpest külömbféle dara
bokat jádzottak egée^ raegelég'edéssel 's ezen 
idő alatt magokat a legbetsületesebben vi
selték, senkinek terhére nem voltak. Mely
nek is nagj'obb valóságára és hitelére nézve 
ezen \-ar08mik szokott Petsétyével meg'erő-
sített hiteles Bizonyság levelünket ki is 
adtuk. Kun Sz Mikl^on Die 31a Octobris 
1820 tartatott G-yűllésünkbők. — (Balogh 
István úttörő színigazgató irataiból. Ere
detije a Nemzeti Múzeum kézirattárában.) 

Bízza Ilona, színésznő, e^. 1896. nov, 
•16-ián, Pécsett. Színipályára lépett il917'. 
aug. havában. 

Bízza JuIia, színésznő, sz. 1894. nov. 
12-én, Kolozsvárott. Színipályára lépett 
1916. szept. havában. 

Bízza Károly, súgó, sz. 1862. dec. 
27-én, Kalocsán. Színipályára lépett 1886. 
okt. 1-én. 1912. szept. í-én nyugdíjazr 
ták. Neje: Szíikora Anna, színésZnŐ, sz. 
1861. nov. 20-án, Szekszárdon. Színi-
lyára lépett 1880. jan. 1-én. Nyugdíjba 
ment 1910. ápr. 1-én. 

Björnson Björnsterue, norvég költő, 
sz. 1832. dec. 8-án, K-víkné-hen (Österda-
len), megh. 1910. febr. 5-én, Pámshm. 
A norvég nemzetnek Ibssn mellett a leg
nagyobb drámaírója, akinek munkái egész 
Európában nagy hatást tettek. — Nálunk 
a Nemzeti Színház a következő színműveit 
mutatta be; »Az új házasok«, »Csőd«, »A 
király«, »Erőukön felül«. — Kolozsvárott 
bemutatták: »Ha az új bor forr« c. drámá
ját, Harsányi Zsolt fordításában, 1910. 
febr. 11-én. 

Black People ( = fekete népség). Né
ger operett-társulat revűje 2 felv. 5 kép
ben. Irta: Douglas Louis. Zen. szerz.: 
Joü Solner és Spencer Williams. Bemu
tatták a Városi Színházban, 1927. febr. 
14rén. 

Blaha János , a Lichtenstein herceg 
dzsidás-ezredében karmester és színházi 
karmester, sz. 1829-ben, megh. 1870. jan. 
24-én, Debrecenben. 1865-ben Szabadkán 
működött Sípos Károly színigazgatónál; 
midőn Kölesi Lujza (a későbbi Blaháné) 
is itt működött, nemes ambícióval igye
kezett a fiatal kezdőt tanítani, hang'ját mí-
velni és nemsokára feleségül vette. 1867-
ben Debrecenben működött. 1860. május 
havában megjelent »Szabadkai csáî dásíc c. 
zeneszerzeménye. 

Bla.ha Lujza, »a nemzet osalogánya«, 
sz. 1850. szept. 8-án, Bimas^^omibatbccn-
(Gömör m.), megh. 1926. jan. 18-án, Bu-
dapesten. Atyja: HeivM Sándor, huszár
tiszt volt a cs. és kir. hadseregben, majd 
1848—49-hen honvéd és mint őrmester vé-
gigküzdötte a szabadságharcot. A vilá
gosi katasztrófa után, bogy a besorozástól 
szabaduljon, Yárm néven színésszé lett. 
(Népszínműénekes, megh. Kassárí\, 1856.) 
Anyja: Ponti Aloiza, színésznő, Idvel Vá
rai 1848. febr. 24~.én lépett hiázasságra 
Pazonyhan (Szabolcs m.), megh. Biíáb-. 
pesten, 1886. dec. 24. Édesatyja halála 
után Kölesi Antal színész lesz a mostoha
atyja (sz. 1829. Tatán, színésszé lett 1847-
ben, chiabai Csabai Pálnál). 8 éves koráig 
nem járt iskolába, majd Kápolnai János szí--
nesztől megtanult írni, olvasn,i. Még gyer
mekkorában szülei előbb Kfíszeghy Endre 
társulatánál voltak szerződtetve, jár-
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Biaha Lujza Elaha Lujza 

tak Rozsnyóüj Lőcsén, Dobsinán, stb. 
Szülei 1858-ban a gjori táarsulathozi 
szerződnek és lakásuk egy kis padlás
szoba, amelynek még ablaka sincsen', a 
világosság az üveges ajtón szűrődik be. 
'KölesS. Lujza akkor járt először isko
lába, a győri apácák kolostorába. 1858. jan. 
5-én lép először egy valódi szerepben szín
padra. »A koldusnő«-ben Mari szerepe ju
tott neki és ezzel az elsŐ színpadi kísér
letével teljes sikert aratott. Azután szülői 
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Színlap Blaháné elsö Nemzeti Szinliázi fel-
lépéséi'öl 

Giárdonyi Antal társulatájioz szerződnek. 
I t t sem maradnak sokáig, mert innen 
Völgyi György színigazgatóhoz mennek. 
I t t sok nélkülözés és nyomorgó kö
zött éltek, vándoroltak vidékrŐl-vidékre, 
ahol kisebb-nagyobb szerepekben fo
konként hódította meg Lujzika a kö
zönséget. Tizenhárom éves korában már 
kész színésznő és önálló szerepeket játszik. 
1863-ban játszott először szülővárosában, 
Rimaszombatban, ahonnan először Vácra, 
Szarvasra, majd sok-sok vándorlás után. 

1864. ápr. havában, Molnár Györgyhöz, 
a budai Népszínház igazgatójához szer
ződött. I t t különösen nagy sikert aratott 
a »Csikós« c. népszínműbení. Jún. havá
ban Latabár Endréhez szerződött, Balaton
füredre, őszre azonban ismét visszatér Bu
dára, Molnár Györgyhöz, — aki időköz
ben kivette a kórusból, — ahol a szín
ház három karmestere: Schimacsek, Szik
lavölgyi és Jakóbi tanították. A budai szín
ház: csődbejutásakor Szabadkára szerződött, 
Sípos Károly társulatához és ez a szerző
dés fordulópontot jelentett életében. Sza
badkai tartózkodása idején a városban állo
másozott a herceg Lichtenstein dzsidás-ez-
red, amelynek karmestere Blaha János volt, 
aki egyben a színház zenekarában is kar-
raesterkedett. Feltűnt neki a szép fekete 
leányka és foglalkozni kezdett vele, fel
ismerte hangját és tehetségét és koloratur-
énekesnŐvé képezte, majd 1866-ban fele
ségül vette. így lett aztán Kölesi Luj
zából Blaha Lujza. 1870. január hó 
24-én férje Debrecenben tüdővószben meg
halt és Blaha Lujza húsz éves korá
ban özvegy lett. 1869. máj. 5-ón először 
vendégszerepelt Kolozsvárott. 1870. fobr. 
4-én a o^emzeti Színház is vendégszerepelni 
hívja. Á következő év tavaszán Nagyvára
don ünneplik, majd máj. 7-én először ját
szik a Nemzeti Színliáíjban, a »Tündérlak 
Magyarhonbaii« e. népsz. Marcsa szere
pében. Máj. 14-én Budán is fellépett, 
ugyancsak a »Tündérlak«-ban. Ea év szept. 
havában Ő nyitja meg a Nemzeti Színház 
fiókszínházát, a Várszínházát, az »Egy nő, 
aki az ablakon kiugrik<í c. vígjátékkal. 
1872. nyarán ismét Budáuiak a kedvenc 
színésznője. Ekkor JMiklóssy Gyula az igaz
gatója. 1873. jan. 30-án énekli első opera
partiját, a »l?ekete dománó<í-ban, Angelo 
szerepében. 1875. jan. 15-én a sFalu rosz-
8za<í premierjén Finum Kózsi szerepében 
óriási sikere volt a Nemzeti Színházban, 
amely színháznak egyik leg^válóbb' tagja 
lesz. 1875. aug.' 28-án Egerben vendég
szerepel, ahol runyai Sóidba Sándor (megh. 
1924. okt. 6.) tenki földbirtokos megkéri 
a kezét; szept. 20-án férjhez megy — az 
esküvő a budapesti belvárosi templomban 
volt. De nem sokáig tartott ez a 
boldogság, 1879-ben elválnak. 1875. 
október 10-én elbúcsúzik a Nemzeti 
Színház közönségétől és Tamássyval a 
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Népezínházhoz B^rződnek. Búcsúeiőad'áea a 
»Szökött i:atoná«-bau Julcsa szerepében 
volt. 1875. okt. 22-től 1896. máj. 4-ig 
összesen 2364-szer lépett fel a Népszínház
ban, ahol 1875. d'ee. 2-án volt az első 
operett-fellépése az »Angot asszonj leá-
nyá«-ban és egymásután aratja sikereit, 
1875. dec. 14-én a »Sárga csik6;(-ban mint 
Erzsike, mint Szilaj Kata a »Vere3hajú«-
ban (1877. jún. 2.), a»Piros bugyellárisK-
ban, mint Török Zsófi (1878. nov. 22.), 
a sComevillei barangok«-ban, mint Serpo-
lette. Ugyanez év febr. havában játssza az 
»Agnes asszouy«-baa az első szende-szere
pet. 1878. márc.-ban vendégszerepelt Szé
kesfehérvárott, a »Sárga esikóí< Erzsikéjó-
ben, óriási sikerrel. 1880. júl. havában a 
gyöngyösi nőegylet dísztagja lesz. 1881. 
febr. 26-án férjhez megy báró Splény 
Ödönhöz. 1883. jún. 2-án a Népszínház 
együttesével vendégszerepel Bécsben, az An 
der "Wien Theater-ben (Piros bugyelláris. 
Tót leány, Comevillei harangok főszerepei
ben). Az összes bécsi lapok egyhangúlag 
magasztalják a nagy magyar műv&znőt. 
Majd ismét parádés szerepekkel gazdagítja 
sikereit: Konti József »Eleven ördögé«-veí 
(1885. dec. 16.), a »Suhanc« Józsijával 
(1886. jan. 12.), »Királyfogás«-sal (okt. 
30.), Vidor Pál »Ingyenélők«-jével (1889. 
nov. 15.). 1884-ben a Peleky Miklós vár
színházi ensemble tagja, honnan 1888. aug. 
21-én megvált. 1899. nov. lo-én nag^ 
sikere volt a »Náni« c. népsz. címszerepé
ben. 1894. nov. 9-én a »Szókimondó asz-
szonyság« Hübseher Katájában. 1896. 
márc. 3-án e ^ időre búcsúzik a főváros 
közönségétől. Apr. 21-én az Országos Ma
gyar Iskola Egyesület tiszteletbeli tagijává, 
rálasztotta, ugyanezen év okt. 22-én volt 
a 25 éves művészi jubileuma, amely al
kalommal megjelent Kéry Gyula; »Blaha 
Lujza élete<( c. munkája. 1900. okt. 15-én 
a Népszínház megünnepli fennállásának 25 
éves fordulóját és ugyanekkor meleg ová
cióban részesítik a nemzet csalogányát. 
Nov. lö-én a király a koronás arany ér
demkereszttel tünteti ki. Páratlan siker
rel szerepelt a Vígszínházban, az »Arany-
kakas« o. vj. fogadósnójában. 1901. máj. 
7-én a Nemzeti Színházban fellép a »Tün-
dérlak«-ban. Ez volt 30-ik évfordulója an
nak, hogy először játszott az ors2ág első 
színpadján. Máj. 10-én a Nemzeti Szín

ház örökös tagjává nevezik ki. Okt. 31-en 
volt a búcsúfellépte a Népszínházban, 
minthogy a Nemzeti Színház örökös tagja 
lett. Előadásul színre került a »Sárga 
',sikÓ<í, melynek Erzsike szerepét ek-
íor 150-edszer játszotta. Ezután többször 
szerepel a Nemzeti Színházban, ahol Gár
donyi Géza »A bor<í Eszter szerepében 
(1902. dec. 23.) újból diadalt aratott. 
1907. febr. 1-én a Király Színházban ját
szik Pásztor Árpád »Harang«-jában. 1908. 
jan. 10-én ünnepli 50 éves művészi ju
bileumát; febr. 11-én játszotta Csiky Ger
gely népszerű vígjátékában, a aNagyma-
má«-ban Szerómy grófné szerepét (Nép-
színiuáz-Vígopera), melyet Pásztor Árpád 
és Máder Bezső énekes vígjátékká alakí
tottak át. Ezt a szerepet 65-ször játszotta. 
Ebben az időben a Balatoni Szövetség egy
hangúlag tb. tagjává választotta. 1912. 
febr. 16-án a »Eang és mód«-banl lép 
fel; jún. 13-án pedig Bécsben vendég
szerepel a Magyar Színház társulatával, a 
»Nagymama<; c. operett címszerepében. 1920. 
márc. 20-án a szfőv. Közmunkák Tanácsa 
a Népszínház előtti teret Blaha Lujza-tér
nek nevezte el. Az ő nievérŐl nevezik el 
az újpesti színházat is, amely 1920. okt. 
21-én nyílt meg. 1920. szept. Snán or-
zágos ünnep keretében megülték 70 éves 
születésnapját. 1921. okt. 8-án az Unió 
rt. tulajdonát képező Revü-Színház a 
»Blaha Lujza Színház« nevet veszi fel és 
kkor Ő is fellép hosszú szünet után. 1923. 
márc. havában az Országos Színészegyesü-
et örökös dísztagjává választotta, mely al
kalommal az Egyesület leleplezte olajfest-
ményu arcképét. Ugyanezen év szept. 9-én 
évi nyugdíját a szfőv. tanácsa 1,200.000 
K-ra emelte fel. Nemes lelke 1926. jan. 
18-án szállott az Egek Urához. Temetése 
impozáns m.ódon folyt le, csak Kossuth' 
Lajosnak volt hasonló temetése. A Nem
zeti Színház előcsarnokában ravatalozták 
fel. Gyászbeszédet mondott Kiebelsberg 
Kúnó gróf vallás- és közoktatásügyi mi
niszter, dr. Sipőcz Jenő polgármester. He
vesi Sándor, a Neimzetí Színház igazgatója, 
Szirmai Imre, Hovszky János, Beöthy 
László, Porzsolt Kálmán, Gál Gyula, 
Géczy István. 1926. febr. 28-áu Rima
szombatban leleplezték szülőháza emléktáb
láját. 

* 
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Az élő, eleven legenda költözött el in
nét tőlünk ama jobbik hazába, mikor Blaha 
Lujza átadta lekét az Örökkévalóságnak. 
És itthagyta lelkét, mely élni fog, míg a 

Blaha Lujza 

színjátszás története fog beszélni az asz-
ezonjról, aki Blaha Lujza néven írta be 
emlékét^_a_ magyar színjátszás történetébe. 

A művész, — ha igazán Istentől meg-

t-t-KJt^ 

í c- -ílí- ^CL-xjLyy 

^i^i^y^-^/f^^L , ^ i ^ " - ^ . X 
Blaháné levele a Szinészegyesülethez 

magyar szó, a magyar néta ki nem fogy, 
el nem apad erről a mi földünkről. 

Mi, kik láttuk mozgásának báját, hal
lottuk hangjának csengését, énekének mu
zsikáját, ^^ nagy élménnyel vagyunk gaz-
dagabiíák halandó társainkuiál. Akik nem wasa.cfuaft. uaiaijuo uEirsaiiiJíuiai. J^KIK nem lyeoen lajtajanaK, torzseneK lence eievKuc 
látták, nem hallották, azoknak a magyar ( dik meg. A nemzet, mely nagyjait ki 

áldott erő, — mindig élŐ, eleven inkarná
ciója nemzete szellemének, fajtája lelké
nek, író, festő, szobrász, muzsikus, szí
nész csak altkor az igaaán kiválasztottak 
közül való, ha munkásságában vagy szemé
lyében fajtájának, törzsének lelke elevené-
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valóságukhoz képest becsülni tudja, ebben 
voltakép csakis a saját maga megbecsü
léséről tesz tanúbizonyságot. 

Még mindnyájunknak élénk emlékeze
tében van, milyen sötét gyász borult a fő
városra és Budapesten keresztül az egész 
országra, mikor Blaha Lujzát temettük. 
És ez a gyász azt jelentette, hogy a ma
gyar nemzet igenis jól tudja, milyen ér
téket bírt és milyen felbecsülhetetlen kin
cset vesztett a színésznőben, ki a magyar 
fajban levŐ kedvességet, szeretetreméltósá-
got, bájt és gráciát testesítette meg. 

Ma már mindnyájan tudjuk, abban, 
hogy Budapest ábrázata és lelke m&gyav 
lett, sokkal több része van egy mosoly
gós, barnaszemű, pirosai'cú, szép asszony
nak, mint a politikusoknak, a szónokok
nak, a városatyáknak, az erkölcsprédiká
toroknak. 

Nem egészen a miénk az, amit csak 
az értelmünkkel, a belátásunkkai fogtunk 
fel. Az érzéseinknek, az ösztönleinkiiek is' 
bele kell a dolgokba kapcsolódnia. Mert 
az érzések, az ösztönök, az indulatok tró
nusra ültetik ugyan az értelmet, királynak, 
íölséguek nevezik, nagyon meg is becsü
lik, de csakis addig, míg a szegény ér
telem minden erejét arra használja, hogy 
kiszolgálja őket. De próbáljon csak ellenök 
cselekedni, útjukban állni, hej, hogy le
taszítják ezt a Bzerencsétjen értelmet a 
trónusáról! A színészet hatása azért oly 
erős és impulzív, mert jóval kevesebb in
tellektus és sokkal több ösztön és indulat 
van benne, mint a többd művészetben. 
Azért kell a színészethez testi kiválósáig 
éppen annyira, mint lelki. És éppen azért 
olyan felette nagy ritkaság aa igazi nagy 
aktor. Ám tetszett az Úristennek, hogy 
egyszer a mi örömünkre egy kiválóan szép 
testbe egy ragyogó, fényes művészi lelket 
adjon. így született meg Eimaszombatban 
a magyar színészet hervadhatatlan nagy
sága: Blaha Lujza. 

Életének, művészetének történetét annyi
szor megírták már. Súlyos vívódásai, ver
gődései nem' voltak. Nem kellett önmagá
val küzködni, Önmagát keresnie. Istennek 
ez a kiváltságos teremtése teljes készen 
volt, mikor a színpadía lépett. Önmagát 
játszotta, mindig csak önmagát: a kedves, 
jóságos, kicsit hiú, kicsit hamiskás, mu
latni nagyon szerető, érzéseiben mindig 

egészséges, vidám magyar asszonyt. Hogy 
mégis minden alakítáfiának megvolt a 
maga egyéni profilja? — az művészi lel
kének és temperamentumának végtelen ská
láját bizonyítja. Az ösztönös zsenik leg
nagyobbjai közé tartozott, kiknek verőkben 
van a színjátszás és így TÍ&TXÍ is téved
hetnek. A fiatal Rafaelről van egy jel
lemző anekdota: Valaki megkérdezte tŐle, 
hogy mit gondolt, mikor egyik képét kom
ponálta? Rafael csodálkozva nézett végig 
a kérdezőn: Én nem' gondolkozom, én 
csak festek. Blaha Lujza is csak játszott, 
ie azt aztán senki tökéletesebben nála nem 
csinálta. 

Hogy a rafaeli anekdota mennyire illik 
Blaha Lujzára, arra legjobb bizonyíték, 
amit egyszer Rákosi Jenő mondott róla, 
Csepreghy Ferenc darabjára, »A piros bu-
gyelláris(í-ra készültek a Népszínházban. A 
nagybeteg szerző lent volt Olaszországban: 
s a Népszínház igazgatója, Rákosi JenŐ 
rendezte a darabot. Blaha Lujza, — ez 
először esett meg vele életében, — nem 
találta meg szerepének, Török birónénak 
a hangját. A rend'ezŐ magyaráz, dö hiába, 
nem megy a dolog. Rákosi Jenő végte is 
türelmét veszti, felugrik a színpadra és 
csípőjére téve kezét, mondani kezdi a sze
repet. De csak két mond'atot mondhatott. 
Blaha Lujza gyorsan félretolta: tudok már 
mindent! És eljátszotta Török bárónét, a 
magyar színpad legszebb, legnagyobb si
kerét aratva benne. Magyanázni hiábavaló 
lett volna neki, de mutatás után rögtön 
életre kelt benne a darab. ' • 

A kis Reindl Ludovika 1850. szept. 
8-án született. IVíint a nagy emberek ren-
dbsen, hányódás és vetődés közben jÖtt a 
világra. A Rimaszombatba vezető országr 
utón látott napvilágot Keindlná leánya, a 
magyar színészet történetének legtagyo-
góbh alakja. 

Még egészen kis gyenmek, mikor egy
szerre valami kis angyal szerepébén a szín
padra kerül. Mert színészcsaliádból szár
mazott és akárcsak mint Duse Eleonóra, 
amint járni kezd'ett, már színpadra lépett. 
Nem is kellett neki sokat tanulnia. Mert 
mint mondottuk, nem is a tanulás utján 
termékenyült meg aa 5 nagy lamészi lelke. 

Édesatyja halála után Kölesi Antal \'i-
déki színészhez miegy anyja feleségül és 
anyjával és mostohaapjával együtt járnak 
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Kuzsnyón, Lőcsén, Dobsináji. Győrött az 
iaazf^ató egyszer mlegkórdezte Kölesinót, 
hosy nem volna-fl kedve a Ids Lujzákat 
valami angyal szerepben színpadra lép
teim. ; ^ 1858. jan. 5-én, 6 éves korában 
Blah'áná már kinn állt a közönség előtt. 
Ezt a diátumibt fel kell jegyezni, mer̂ t 
senki miásboa nem basonlítható művészi 
nagysáig indult el útj.án. 

13 éves komban már önáJló szerepeket 
játszott, de voltaképen fogalmia sincs az 
éneklés tecbnikájáról, a színjátszjáis külső 
manierjairól, csak csodiálabos tebetsége mu
tatja neki, bogy mit kell csinálni a szín
padon. Szabadkán játszott, makor* ímeg-
ismierkedett Blaha Jiános karmesteiTel, ki 
a szép fiatal leány csodálatos bangját fel
ismervén, koloraturénekesnővó képezte ki, 
majd 1866-ban feleségül is vette. Hiálából 
viselte aztán Kölesi Luj'za la szab'adkai, 
karxoiesber nevét ós balbatatlanná tette 
Blaba Jánost, senki máséboz nem Kason-
lítbató művészi pályafutásával. 

lS70-ben Blaba Jiános me^gbalt és a 
fiatal színésznő 20 éves korában özvegyen 
marad'. Kolozsvárra kerül, majd férje li'a-
lála után pár bonappal a Nemzeti Szín
ház bívja meg vendiéig^zereplésre. A »Tün-
dérlak Magyarb.onban« eímű népszínmű 
Marcsa szerepét adta és ekkor már min
denki tudta, bogy Blaba Lujzíáuak az or
szág fővárosában van a belye. Be még* 
elébb Nagyváradon és Kolozsvárt jiátszik. 

1875~ben elbúcsúzik a Nemzeti Szín-̂  
háztól és a Rákosi Jenő által megalapított 
új Népszínbiázboz szerződik, hol népszín
műveket, operetteket jiáltszik. Ám méglisi 
OBok a népszínmüvekben aratta legnagyobb 
diadalait. Egy egész műfajt teremtve ra
gyogó művészetével. Sajnos, ennek a mű
fajnak nem volt komoly alapja, mert egy 
pár kivételes tehetségről nem' beszélve, nem 
az irók talentumára, hanem egy ragyogó 
színészi egyéniségre volt ba^ározva. Sze-: 
rep-dárabokat írtak, ami nem lett volna 
baj, mert hiszen Blahánénak írták, d'e pa
rádés, üres, semmitmondó, rikító jelmezbe 
bujtatott szerepdárabokat. Hogy ez az 
óriási talentum' még azt a sok papirvázat 
és színes nyomatú klisét is élettel, szín
nel, elevenséggel, bájjal, gráciával tudta 
megtölteni, az nem' segített a műfajon, 
mely Blabáné kedvéért született és sajnos, 
vfile együtt halt meg. 

1875-ben Soldos Sándor felesége lesz, 
de attól csakKalmai'' el is válik. K é̂isőbb 
báró Splényvel él harmonikus, boldog bá-
zasságot. 

Művészi pályája ekkor van fénypontján. 
Ünnepli, diadal, szeretet, rajongás veszi 
körül. A kÖzönséig' szeretete, bálványozása 
nnintha még jobban emelné B Ő ezért 
a szeretetért és hódolatért tátentumánák 
fényes •\'3rágz!ásával fizet. Aránylag elég 
korán vonul vissza a színpadtól, pedig 
még a bekövetkező őszi idjők alatt is volt 
két nagj- 'diadala: a C&iky Gergely »Nagy-
mamá.já«-ból készült operetteben és a 
Sardou »Szókimondó asszonyságáí<-ban. 

Aztán jött a »néma csend'<c, ab'ogy a 
boldogtalan dán királyfi mondja. Még 
mindnyájunk emlékezetében él a szomorú 
nap, mikor meghallottuk, bogy Blaba 
Lujza csendes álomra hunyta be szemét. 
Ott fekszilí némán, fehéren, mozdulatlanul, 
ö, aki annyira szerette a nótát, az élet 
színét, a mozgást, az embereket. Szinte 
hihetetlen volt lelgondolní, hogy ő, ki mónd-
nyájunké volt, miost egyédíil maradt a kö
zösségből kiszakadva, eltávozva. 

De nem sokáig maradt egyedül. Ott, 
a halottas szobájában sem. Mert a vidám 
Török biróné csöndesen megnyomta a ki
lincset és belépett. És vele jött a Spárga 
csikó Erzsikéje, Pinum Rózsi, Ang^'al 
Liszka, a Ids 'árva Vöröshajú, Sári biróné, 
a háttérben megjelentek a kecses Serpo-
polette, Niniebe, A suhanó, meg a többi 
jókedra, cifra figura. Ott áll Sardou pat
togó Szókimondó asszonyaága, míg utoljái'a 
nag^-'m'éltóságosan belép az öreg Szerómy 
igrófné, a Nagymama. Ott állnak a halott 
mellett és búcsúzkodnak a színésznőtől, 
ki valaha életre hívta őket. S 'míg hódo
lattal borulnak térdre az ielŐtt, ki velük 
egy volt, halljuk búcsúzó, balk hangju
kat: Isten veled', ki vért, életet, melegsé
get tudtál adni az árnyékoknak. Ki meg 
tudtad testesíteni az iálmot és ragyogó, 
színessé varázsoltad' a halvány gondolatot. 
j\Ii, szegény, árva gyermekeid, búcsúzunk 
tőled'. Mert nentzedékek jönnek, nemzedé
kek mennek, beláthatatlan idő lepereg, míg 
egy hozzád hasonló művés2íL nagj'sággai 
áldja meg a Gondviselés /ezt a magyar 
földet. (Dánielné Lengi/el Laura.) 
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Elaha Sári, népszínműénekesnő. Első 
színi kísérlete Debrecenben volt 1896. 
március 14-én, a »TéIen« c. népszínmű 
Annuska szerepében; ugyanez évbön fel
lépett a Népszínházban is, azután 1898-
ban a színház szerződtetett tag"ja lesz és 
október 21-én lép föl a »Na^apóíí-ban; 
innen Pozsonyba ment, Relle Iván társula
tához. 1900. október 18-án a Magyar Szín
ház tagja, hol el^zör a »New-York szépes 
c. operettben mutatkozott 'be. Miután si
kerei nem voltak, a színészi pályáról le
mondott. 

Blaha Lujza — Asztaltársaság. Alar 
kult Budapesten, a Newyork-kávéházi 
): Vese-asztalíí-társaságbói, 1928-faan. Jel
mondata : »Segít8ünJc, hogy segítve le-
gyünfc.<í A színészekből áJló asztaltársaság 
Blaha Lujza örökemlékű nevével a szegény 
nyomorgó színészek gyámolítását tűzte ki 
céljául, mely sűrűn tartja Összejövetelét a 
M^ewyork-kávóházban és évente kb. 120— 
150 színész részesül húsvétkor segélyben. 
Az asztaltársaság fővédnöke: dr. Blaliai 
Sándor ál lamti t^r , díszekiöke: Nódasdy 
Vilmos, elnök: Perczel Oszkár. Társ
elnökök : Lázár Lajos, Boross Mihály; igaz
gató : Bazsay Lajos; alelnökök: Barna Izsó, 
JHeves Béla; ellenőrök: Kőhalmi Andor, 
Bodnár Perenc. 

Blaha Lujza Sziuliáz, Budapesten, a 
Szerecsen-, most Paulay Ede uecában, a 
volt Kevű-Színbáz (azelőtt Kristály
palota). Épült 1910-ben, Lajta Béla ter
vei szerint. 1921-ben a tulajdonos Werthei-
mer Orfeum r. t.-tól tíz évre az Unió Szín-
házüzemi és Színházépítő r. t. (L. o,) 
vette bérbe, majd Vágó László építész ter
vei szerint átépítették és Blaha Lujza 
Színház néven vezették. Előbb Szinnai 
Imre volt az igazgatója, —• 1924. augusz
tus havától Emőd Tamás. 1935. május ha
vában az üzemet beszüntették és augusztus 
havában a Nemzeti Színház Kamaraszín
háza költözött az épületbe. 1925. szeptem
ber havától hivatalosan Kamaraszínház a 
neve (L. o.) 

Blaha Lujza Színház Újpesten. 
A Tbeatrom B. T. alapítása, melynek 
vezetője Schreyer JenŐ dr. volt, ki nagy 
lelkesedéssel és áldozatkészséggel állt az 

ügy élén. Megnyílt 1920. okt. 21-én, Csiky 
Gergely »Kagymamá«-jávai., Tagok: Földesi 
Vilmos, művészeti igazgató. Doktor Janos, 
rendező, majd dr. Farkas Ferenc. T. 
Halmi Margit (állandó vendég), Bartkó 
Etel primadonna, 'Donáth Lajos kar
nagy, Vági Andor titkár, Arányi Manci 
éndces naiva, Baán Annié vígjátéki 
Bzubrett, Buránszt^' Biri társalgási színész
nő, Cseresznyés Erzsi énekesnp, Dévényi 
Ilona drámai színésznő, Gábor Ei'nö, 
Horti Hella szubrett, Márk Margit naiva, 
Nagy Margit íársalg. színésznő, Soltész An
nié hősnő, Szántó Manci énekes naiva, Szi
lágyi Berta anyaszínésznő. Török Lidía 
szende, Vaszary Piroska komika, Balassa 
Ernő komikus, Bérezi Géza szerelmes szí
nész, Borsodi Mihály tenorista, Peles János 
hős, 'Podor Arthur komikus, 'Hbykói Pereno 
drámai színész, Kompóthy Gyula énekes 
bonviván, Körmendi Leó apaszínész, dr. 
Krompaszky László tenorista, Lóránd Dénes 
jeHemszínész, -Majthényil Lászlói jellemszí
nész, Pethes Sándor drámai' színész, Sán
dor Antal jelíemszínész, Székely Gyula ba-
itonista, Szirmai Vilmos komikus, Ujj Ee-

renc epizód-színész, Varga Sándbr társal
gási színész, Hajdú Zsigmond jellemszí
nész. Ezeken kívül még kisebb szerepekre 
a következőket szerződtette az igazgatóság: 
Buschek Hona, Sz. Csepreghi Ilona, En-
drŐdi Boriska, Havas Böske, Juhász Tusi, 
Nagy Irma, Hofítzer Gizella, Papp Vilma, 
Vadnai Hly, Várdai Irén, Zách Klára, Fe
ledi Gyula, Kerényi Sándor, Kertész Il
lés, Megyeri Károly, Reményi Béla, Sö-
röss Béla, Szepessi Lajos, Szentpéteri Ji>~ 
zsef, Vígh Ferenc. Későbbi igazgatók: An
dor Zsigmond, Heves Béla, Miklóssy Imi-e. 

Blahag (Blahafc) Joseph, egyháza ze
neszerző, sz. Bajlián, (Raggend'orf), Mo
són m., 1779-ben, —• megh. 1846. deo, 
15-én. — 1802-ben a bécsi lipót\'árí^i 
színház tenorístája volt, majd 1824-bea 
templomi karnagy lett és, egyházi zene-
szierzeményekkel örökítette meg nevét. 

Blanár Béla ifj. Munkája: Shakeá-
peare-idézetek. Budapest, 1928. 

Blasel Kari, bécsi színész, sz. 1831. 
okt. 16-án, Bécsben, — megh. 1922. jún. 
16-án, u. o. — 1849'ben lépett színpadra, 
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Blaskovica Sándor Bliimenthal Oszkár 

előbt szerelmes, majd komikus szerepkort 
töltött be, a bécsi közönségnek páratlanul 
kedvelt komikusa volt, a népies bécsi ti-
pueokat személyesítette meg, tősgyökeres 
humorral, egész Bécs, a főbercegektől a 
legalsóbb rendű néprétegekig mulatott bo-
hózatalakításain. A népies bécsi »Local-
poeseK Bgyik legjobb alakítója volt. Mint 
a Carltheater tagja 1913. máj. 6-án ven
dégszerepelt nálunk a Király Színilázban, 
az »Alt-Wien<( c. operettben. 

• Blaskovics Sándor, író, publicista, a 
tenkei kerület orsz. képviselője, sz. 1869-
ben, Bécsben. Egyetemi tanulmányait Grác-
ban és Budapesten végezte. Színművei: 
»Une affaire d'honneur«, színmű 3 felv. 
Bem. Párizs, 1898. jún. 11. — G-ymnase-
gzínház- — »A szerelem taktikája«, vj. 
Bem. Eisenach (Hessen), 1911. febr. — 
Ugyanez az altonai Stadttlieaterben 
»LiebestaktLk« c. alatt 1912. április ha
vában került szinre. 

Blí i t terbauer Gizella, énekművésznő, 
Passy-Comet asszony tanítványa volt, 1891. 
június havában a frankfurti operához szer
ződött. 1896. június 30ián búcsút vett 
a »Hamlet«-opei'ában és 1897. ápr. 22-én 
bemutatkozott nálunk a »Hugenották« ki
rályné szerepében. 

Blázsy Is tván, színész, ügyelő, sz. 
1885. okt. 1-ón. Színipályára lépett 1907-
ben. 

Blech Le<5, német zeneszerző, szi. 1871-
ápr. 21-én, Aachenben. — Nálunk is be
mutatott műve; »A szomszédasszonyK, fa
lusi idül, 1 felv. Szövegét Hutt János 
után írta Batka Richárd. Bem. 1903. 
december hó 22-ón, M. Kir. Opera. (Ford. 
Vidor Dezső.) 

Blidár Valéria, színésznő, sz. 1893. 
jan. 15-én, Lúgoson. Színipályára lépett 
1915. nov. havában. 

Blne t te (=blüet) (francia) a. m. = 
sziporka, apró elmés irat, kis vígjáték, 
vagy apró színpadi zeneszerzemény. 

Blum Ernest , francia vígjátékíró, sz. 
1836. aug. 15-én, Párizsban, megh. 1907. 

szept. 20-án, u. o. — NálunJi: a Városligeti 
Színkörben színre került: sMonigodin úr 
feleséges c. 3 felvonásos vígjátéka, tsz.: 
Tochéjford. Fény éri Mór. A Vígszínházban 
»Coulisset úr« e. vígjátékát 1897. nov. 
5-én nagy sikerrel mutatták be, Hegedűs 
GyuUval a címszerepben. (Társszerző: 
Toché,—• ford. Mihály József). »Fel£or-
dult világK, fantasztikus operett 3 felv. 
Társszerző: Ferrier. Zen. szerz.: Serpette. 
Ford. Makai Emü és Molnár Ferenc. 
Bem. 1900. aug. 22. Fővárosi Nyári 
Színliáz. »A szép niosónő«, operett 3 felv. 
Társszerző: Toché. Zen. szerz.: Off enbacb. 
Ford. Hajó Sándor és Hevesi Sándbr. 
Bem. 1904. szept. 3. Király Színház. 

Blumenthal Ben, amerikai színházigaz
gató, a budapesti Vígszínház tulajdonosa, 
a Fővárosi Operett Színház volt bérlője, 
sz. 1883. jún. 23-án, New-Ymkhan, na
gyon szegény szülőktől. Már 12 éves ko
rában maga keresi a kenyerét, elŐbb mint 
kifutó-fiú, majd mint ujsjáigárús. 19 éves 
konában ügyvédnek készült, de fiatal korára 
való tekintettel nemi vették fel aa egye-" 
temre, ekkor mint drágakőkereskedő ke
reste meg a Ikenyerét s mint üyen, beutazta 
a nagy világot. Közben vagyont szerzett 
és most főkép film- és színházvállalatokat 
finanszíroz. 1921. március hó 17-ón meg
vásárolta a Vígszínházat, majd a Fő
városi Operett Színház bérlője lett. 

Blumentha l Oszkár, német színműíró, 
sz. 1852. márc. 13-án, Berlinben, megh.-
1917. ápr. 24-én, u. o. A németeknél na
gyon kedvelt vígjáték- és bohózatíró volt, 
a német komikum Kotzebue nyomán járó 
népszerű művelője. A Vígszínházban színre 
került vígjátékai: »Mozgófényképek«, vj. 
3 felv. 1898. ápr. 29. (Foi^l: Heltai 
Jenő), »Aranykakas«, vj. 3 felv. 1899', 
ápr. 27. (Ford.: Fái J . Béla). Felújítása: 
1920. jún. 12. és 1929. márc. 17. Vend-
rey Ferenc 50 éves jubileumán, a Főv-
Operett Színházban, ))Viszontlátás«, (az 
»Aranykakas« folytatása), bohózat 3 felv. 
Bem. 1899. december hó 9i-ón. »Niobe«, 
operett 3 felvonásban. Társszerző: Straiiss 
Oszkár. Fordította: Heltai Jenő. 1917. 
lápr. 19. (»Auf dfer Sonnens©ite« c. vj.-át 
a bécsi Volksthéater együttese u. o. bemu
tatta 1915. ápr. 24-én). 
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Bob herceo- Bócz Eózsi 

Bob herceg. Regényes nagy operett 3 
felv. ír ta: B^onyi Eáxoly, zen.: Martos 
Ferenc veidéire szerzetté: Suszka Jenői. 
Bem. 1902. dec. 20. NépszínMa. fősze
replőt: Bob herceg: Fedák Sári, Annié: 
Ledofszky Gizella, Pomponius: Kovács Mi
hály, Királynő: Krecsányi Sarolta, Lord 
Lancaster: Raskó Géza, Hopmester: Soly-
mossy Elek, Táncmester: Újvári Károly, 
Plompudding: Nyarai Antal, Pickwick: 
Nómetli József. 100-ik élöadíása: 1903. 
április 8-án volt. A Városi Színház fel
újította: 1926. nov. 20-én. Főszereplői; 
voltak: Biller Irén, Harmath Hilda, Pa-
taky Ferenc, Kabos Gyula, Érczkövy 
László, Sik Rezső, — majd újra 1928. 
márc. 8-án, Porzsolt Kálmán 50 éves írói 
jubileimia alkalmából adtak a Városi Szín
házban, midőn a színlap így festett: A: 
királynő: Hamvas Józsa, György herceg, 
a fia: Fedák Sári, Viktóifia hercegnő: 
LŐrinczy Vilma, Lord Lancaster: Kertész 
Gábor, Pomponius: Pataky Ferenc, Hopp
mester: Lóránth Vilmos, Táncmester: Tar-
nay Géza, Tom bátya: Pajor Ödön, Annié, 
a lánya: Harmath Hilda, Plumpudding, 
borbély: Érczkövy László, Gipsy, fűszeres: 
Sik Rezső, Pickwick, kocsmáros: Hajagos 
Károly. 

Bobrovs^ky Lili JuIia, színésznő, sz. 
1895. febr. 16-án, Désen. Színipályára 
lépett 1921. okt. 5-én. 

Bobula János idősb, építész, orsz. 
képviselő, sz. 1844-ben, Liptószentmikló-
son, megb. 1903. nov. 15-én, Budapes
ten, ö építette az Orsz. Színészegyesület 
palotáját. 

Boccaccio (olasz, olv.: bokácsó) Gio-
vanni, a legnagyobb olasz írók egyike, sz. 
1313-ban, Párizsban, megh. 1375. dec. 21. 
Cetaldóhan. ElŐbb jogtudománnyal foglal
kozott, nagy humanista tudós volt, majd a 
költészetnek szentelte tehetségét. Dekame-
ronja (100 elbeszélés) a modem novellairo
dalom megalapítója. SzíniviUigunkban ne
véről elnevezett nagy operettet ismerünk, 
melyet megírt 3 ífelv. Zell F. éa'Geneé Z., 
fordította: Ewa Lajos; zen. szerz.: Suppé 
F. Első előadása 1879. okt. 1-ón volt a 
Népszínházban, a következő szereposztás
ban: Boccaccio: Blaháné, Pietro: Soly-

mossy Elek, Scaldza; Komáromi Jenő, Be
atrice: Sziklai Emüia, Lotaringi: Kápohiai 
János, Izabella: Csatay Zsófi, Lambertuc-
cio: Együd István, Petronella: Jenéi 
Aranka, Fiametta: Komáromi Aíariska, 
Lonetto: Bakonyi. 50-űc előadása 1880.. 
okt. 30-án, lOO-Oc előadása 1890. máj. 9-én 
volt. Boccaccio a nyolcadik darab, amely 
a Népszínházban megérte a 100 előadást. 
Előtte színrekerült a »Falu rossza« 119-
szer, a »Sárga csikó« 108-szor, »Comevillei 
harangok« 152-szer, »ií,ip van "WinkleK 
lOO-szor, »Az Ördög pilulái« 190-szer és 

még 4 látványosság. Boccaccio címszerepét 
1890-ig 65-ször játszotta Blalía L., Piet-
rót Solymossy 85-ször, Beatricet Sziklai E. 
54-szer, Lotaringit Kápolnai 88-szor, Lam-
bertueciot Együd 64-szer, Kassai 27-szer, 
Fiamettát Komáromi M. 66-szor. TJj átdol
gozással 1883. szept. 11-én pjdták. Boc-i 
caccio szegedi premierje 1880. okt. ő-én 
volt, Enyvári Saroltával a címszerepben. 
1879. december 27-én Szaionáron adták. 
1889. május bó 2-án volt a reprize 
a NépsHnMázban ezzel a Bzereposztással: 
Boccaccio: Hegyi A., Pietro: Dárdai, 
Scaldza:Makó, Beatrice: Hevesi L., Lo
taringi : Gyöngyi, Izabella; Bácskai, Lam-
bertuccio: Kassai, Petronella: Csatay, Fia
metta: Pauli M., Leonetto: Hunyadi J ó 
zsef. A VárosiSzínházban bemutattak 1922. 
ápr. 20-án, Lábass Jucival a címszerepben. 
(Brüsszelben először 1882. febr. elején ad
ták. Párizsban e. e. 1882. márc. 30. Lon
donban ápr. 22-ón mutatták be a Comedy 
Színházban.) 

Bocci Bruto , olasz színigazgató tár
sulatával 1885. jul. 5-én vendégszerepelt 
nálunk először, Budajpesten, a gyapjú nc-
cai német színházban. Társulata 70 tagból 
élit. Bemutató előadásul a »Donna Jua-
nita« c. operett került színre. 

Bocskay József, színész, sz. 1857-ben, 
Kolozsvárott, megh. 1884. ápr. 4-én, •Sze
geden. Szegeden végezte iskoláit, majd 21 
éves korában lépett. színpadra. íAradi Ge-
rőnél Öt évig működött. 

BÓCZ Rózsi, operetténekesnő, sz. 1900-
ban, yelencén (Fejérm,). Rákosi Szidi 
színésziskoláját végezte, 1919-ben. 
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Boda Ferenc Bodnár Antal 

Boda Ferenc, színész, sa. 1872. dec. 
19-én, Németürűgön (Baranyám.)- Színi-
pályáxa lépett 1892. ezept. 1-én, Somogyi 
KároljTLál. 1923. okt. 1-éu egyesületi ta
nácsi (határozattal nyugdíjazták, 

Bodán Margit, színésznő, sz. 1888. 
febr. 21-én, Cefflédm. Színipályára lépett 
1910. szept. havában. 

Bodansky Arthur, színházi karmes
ter, sz. Pozsonyhan. 1910-ben a bécsi 
Carl-Theaternél működött. 19l4rb6n a 
mannheimi opera elsŐ dirigense. 1915-ben 
a newyorki Metropolitan Opera H(0,use 
fó'zeneigazgatója, 1929-ben a newyoíki 
zeneegyesület vezetője. 

Bodansky Róbertj osztrák operett-szö
vegíró, megh'. 1923. nov. Snán, Berlmhen. 
NáLunk a ?)Luxeiniberg grófja« c. operettje 
(L. o.) legismertebb. Ezenkívül megszíám-
lálhatatlan szöveget írt és alig van világ
hírű bécsi operettszsrző, akivel együtt ne 
dolgozott volna. (Lehlár, Pali, Strauss, KJál-
mián és mások világsikereinek rlészese volt). 
Ismertebb művei: »Oigányszerelem« (L. o.) 
»Ábrah)ám a mennyországban«, operett 3 
felv. Társszei'ző: Grwiichstaditm (zen.) és 
Willner (s2jöv.). Ford'.: Heltm JenŐ. 1912. 
juu. 28. Budái Színkor. »Éva«, operett 3 
felv. Zen. szerz.: Lékor Fereno. Tsz,.: 
Willner. Bem. 1912. okt. 12. Király Szín
ház. »A csáezámő«, operfett © felv. 2en. 
szerz.: Graniohstadten, tsz.: JoGohmUn.. 
Bem. 1915, dec. 18. U.o. »A táncos giiófnőx 
.(»Hanni geht ,tanzen«), operett 3 felv. 2en. 
szerz.; Eysler Edniund. P,ord.: JFaragó 
•Jenő. Bem. 1918. máj. 17. Budai Szín
kör. »Szerencsetánc<í, operett 3 felv. Tsz.: 
HaríZí .Walden. Bem. 1921. máj. 14. Vá
rosi Színház. »A kis igriz6tt«, .operett 3 
felv. Tsz.: Jacohsohn és Stolz. Bem. 1921. 
jún. 11. Vígszínház. 

Bodányi László, magyar szánrmzású 
énekes színész. Brünnben lépett színpadta. 
1880. március havában Lucca Paulinánál 
tovább tanult. 1880. d b . 22^n fellépett 
a bécsi operában. (További tmiűködése is
meretlen.) 

Eodenburg Lina, kiváló énekesnő, a 
Nemzeti Színház oszlopos tagja. (Lásd: 
Begedüs Lajosné.) 

Bödí János, színész, sz. 1838-ban, 
Szegeden. Szinipályára lépett 1858. ápr. 
10-én, Hegedűs Lajosnál. 

Bodics Ilona, színésznő, sz. 1864-ben, 
Baján. Szinipályára lépett 1879-ben, Szabó 
Antalnál. 

Bodnár András (Endre), katbblikus 
papból lett színész, színészből lett reforniá.-
tus pap, a, magyar színószviliág különösen 
érdekes alakja, Zemplénmegyében, Eisztén. 
született, értelmes földmívelő családbél, 
1827-ben. Gimnáziumi tanulmányait Kas
sán végezte be, Temesvárott pedig theoló-
giai tanulmányait. Mint segédlelkész műkö
dött SzőrÉ^gen, Kisteleken, Battonyán, Ma
kón^ Apátfaiván, miajd plébános lett Kun
ágotán. Heves temperamentuma azonban 
nem' bírta a papi fegyelmet, 1872. ott
hagyta plébániáját, a reverendiát makkos 
mellénnyel és árvalánybajas pörgekalappal 
cserélte fel, — felcsapott Thlália papjának. 
Daliás alakja és mélyérzésű bariton hangja 
csakhamar népszerű népszínműénekessé tet
ték ; az egész ország bámulta a katholikus 
pap-színészt. Aradon 1872. mládc. köze
pén lépett fel nagy sikerrel, a »CsÍkós« 
címszerepében, azután Bókésgyulán, ápr. 
28-ián pedig Szegieden. Jún. 4 ^ n volt 
az első pesti fellépte a bud'ai Népszín
házban, Miklóssy Gyulánál, ugyancsak a 
)jCsikós«-ban, jún. 13-án pedig a »Két 
pisztolycí-ban. Azonban a kunágotaiak de-
putációba mentek bozzá, hogy ha áttér a 
reforttiiátus vallásra és lelkészük lesz, ők is 
kiálvinisták lesznek. 'És a színészből újra 
pap lett. Bodnár elfogadta a miegh'ívást, 
letette a lelkészí vizsgákat és elment, nrosti 
már református papnak. Kunágotára. És 
megalapította a kunágotai református egy
házat, templomot építtetett és egyáltalában 
a legnagyobb hűséggel intézte .niindvégog 
egybáza gondjait. MÁg 20 évig lelkészke-
dett, majd 1893. febr. 8^án Kimágptán 
elhalálozott. 

Bodnár Antal, egri egyházmegyei pap, 
1805-ben. Poi^ított színműveket, melyek 
köztil egyet ismerünk: »Az asszonyi fortély 
vagy férfiak jól megércsetek!« vj. 1 felv. 
Előadták: 1794. jan. 15-ón. 
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Bodnár Etel 

Bodnár Etel , színésznő, sz. 1900. jun. 
29-én, Temesvátott. Színipályára lépett 
1928. szept. 1-én. 

Bodnár Ferenc, ügyelő, sz. 1888. okt. 
lO-én, Kolozsvárott. Színipályára lépett 
1907-ben, 1925. óta a Nemzeti Színház
nál működik. 

Bodnár Gáspár , színműíró. Munkája: 
»Vissza a műlielybe«, népsz. 3 felv- Bem. 
1893. jan. végén, Szatmáron, 

Bodnár Gyula, népszínműénekes, megli'. 
1895. márc. tavában, JJippán, Báród'i Ká
roly társulatánál, ahol a közönség kedvence 
volt; mint ilyent a közönség osztatlan rész
véte meUett helyezték örök nyugalomra. 

Bodnár Gyula, színész, sz. 1866. aug. 
3-áii, Harkányon (Zemplénm.). Színipá-
lyái-a lépett 1885. márc. 1-én, Tóth Bélá
nál, 

Bodnár Is tván, színész, sz. 1863. dec. 
25-ón, Kassán. Színipályára lépett 1882. 
nov. lÖ-én, Csóka Sándornál. 

Bodnár Jenő, színész, a Neinzeti Szín
ház tagja, sz, 1889-ben, 8z6}<:szméíM. Kö
zépiskolái után színészakádémjiát végzett. A 
világháborúban bevonult és orosz fogságba 
jutott. 1919-ben a Nemizetí Színház szer
ződtette. Főbh szerepei: Hobespierre (Em^ 
ber tragédiája), Hamza (Ocs^y brigadé
ros), Palkó (Egy magyar nábob), Hájas 
Muki (Piros bugyelláris), Eagueneau (Cy-
rano de Bergerae), Ariste (Tudós nők), 
Solanio (Velencei kalmár), Kreon ,(Anti
goné), stb. 

Bodnár Sándor, színész, sz. 1852-ben, 
Szentesen. Színipályára lépett 1869-ben, 
Kőszeghy Endrénél. Neje: Bas'na Gizella, 
színésznő, ez. 1853-ban, Csv^szentán, 
megh. il891. ápr. %ésx, Keeskeméten. Szmi-
pályára lépett 1877-ben, Márton Bélánál. 

Bodö Erzsébet (Berg Ottóné),opera-
'énekesnő, sz. 1904. szeptember hó 11-én, 
Budapesten. Apja Bodó László, mű
szaki főfelügyelő. A Nemzeti Zene-
•dét végezte, ahol Eosthy Annié növen
déke volt. Mint növendéket szerződtette 

1924-ben Sebestyén Géza a Városi Szín
házhoz, hol két szezont töltött; a de-
but-J6 Ábrányi Emil »Monna Vanna« o. 
operájában volt. 1927. tavaszán Saljapin 
Eedor világhírű orosz basszista első buda
pesti vendégszereplésekor á »Eaust«-baji 
Margitot énekelte, amely elŐadáa után bá
roméves szerződést kötött a M. Kir. Opera
házzal, ahol a drámai kolorat ura-szerep eket 
tölti he. Főbb szerepei: Turandot, Aida, 
Szilágyi Erzsébet, Sulamith, Leonóra stb. 
Nürnbergben 1929-ben vendégszerepelt a 
»Turandot« címszerepében. 

Bodó Ica, színésznő, sz. 1909. ápr. 
7-én, Marosvásárhelyen. Színip,ályára lépett 
1926. nov. havában. 

Bodochányi Henr ik , színész, sz. 1867. 
aug. 22-én, Letomdán. Színipályára lépett 
1911. szept. bavábto. 

Bódog Etel , színésznő, sz. 1877-ben, 
Álsóáhrányhan, (Bihar megye). Színipá/-
lyára lépett, 1893. nov. 1-én, a Népszín
háznál. 

Bodonyi Béla, színész, sz. 1884. okt., 
1-én, Csonoplyán, (Báesbodrog m.). Atyja 
gazdálltodó. Iskoláit Pécsett, majd Buda
pesten végezte, azután a Színészaka
démia iLövendéke lett. Pályáj.át Sop
ronban kezdte, Nádassy József tár
sulatánál, közben katona volt és kül
földi tanulmáiiyutat tett. Ezután, ismét Ná
dassy volt az igazgatója, kinél Öt évig mű
ködött, majd Pécsre szerződött, Eüredi 
Bélához. Egy év után Kövessy Albert, a 
későbbi években Komjáthy Jiános és Seb'Ss-
tyén Géza társulatánál talláljuk. Hat esz
tendőn kleresztül vezette a sopron—szombat
helyi—igyőri színházat. PŐbb szerepei: To-
kerámó (Taifun), Todoresou (Elnémult ha
rangok), Tiborc, Shylock, Lucifer, stb. — 
Neje: Király Boriska, színésznő, sa. 1892. 
szept. 5-én, Budapesten. A Színművészeti 
AJcadémiát járta, eleinte szende, ké
sőbb hősnői szerepeket játszott Sopronban, 
majd Pécsett, azután Temesvárott, vé
gül férje színtársulatánál miűködött. EŐbbi 
szerepei: Éva, JuUa, Melinda, Antigoné 
és számos klassaikus tragédia főszerepein 
kívül az ujabb társadalmi színdarabok fő
szerepei. 

Bodonyi Béla 
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Bodonyi Vilma Bodosi József 

Bodonyi Vilma, színésznő, sz. 1862-
ben, Felsöpeténym (Nógrádm.)- Színipá
lyára lépett 1880. jtá. l-éa, Szathmáry 
Károlynál. 

Bodor Aladár, író, tanár, sz. 1880-baii. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott vé
gezte, majd Losoncon, Szekszárdon, leg
újabban Budapesten működött, mint fő-
ginmáziunai tanár. Több kötet versével ki
vált mint lírai költő, humoros versei és 
tárcanovellái is nagy kedveltségnek örven
denek. A sMagyarságK belső ímunkatársa, 
ahova gyakran ír színibírálatokat is. 

Bodor Btelkia, (cs. n. Metzger), szí
nésznő, sz. 1860-ban, Kecskeviéten. Színi
pályára lépett 1878-ban, a Népszínháznál. 

Bodor Imre, színész, sz. 1882- febr. 20-
án, Budapesten. Atyja B. Fülöp, anyja 
Kismartony Sára. Pályáját a Népoperában, 
az énekkarban kezdte, ahol szólamvezető-
minőségben elismert munkásságot fejtett ki 
és mint epizódista is kitűnt. Választmányi 
tagja a Budapesti Színészek Szövetségének. 
A világháborúban a Károly csapatkereszttel 
és a Vöröskereszttel tüntették ki. A »Szí" 
nészujságK munkatársa. 

Bodor Jenő, színész, sz. 1889. okt. 
27-én, Balassagyannaton. Színipályára lé
pett 1920. dec. 15-én. 

Bodor Károly, orvos, sz. 1841-ben, 
Nagyenyeden. Ugyanott jáxta iskoláit. 
1858-ban az orvosi pályára lépett. Szín-i 
művei: »ICrítikusc<, vj. 1 felv., előad'ták a 
budai Népszínházban. »NŐorvosíí, vj. 1 
felv. »Lenni vagy nem lenni«, vj. 1 felv. 
Színrekerült Nagyvárad'on. Fordított sok 
apró angol vígjátékot ós Sardou-nak több 
drámáját is. • ! 

Bodor Karola, színésznő. (Lásd: No-
seda Károlyné.) 

Bodor Lajos (léezfalvi), földbirtokos 
Kucsákon, (Erdély), sz. 18l3-ban, Kolozs
várott. Iskoláit ugyanott végezte. Megb. 
1848-ban, a szerbek elleni csatában. Szín
művei; »Élet és ábránd«, szomj. 4 szakasz
ban. Kolo2svár, 1842. »Duzsárd'«, (Du-
Jardin) dnáma 5 szakaszban. U. o. 1843. 

Bodor Ottó, színész, sz. 1886. szept. 
18-ián, Kaposvvron. Szíii;ipályára lépett 
1906-ban. 

Bodor Eőzsi, énekesnő, sz. 1898. nov. 
6-án, Budapesten. Színipályái-a lépetfc' 
1920. okt. 1-ón. 

Bodorfi Henrik, a Nemzeti Színház 
baritonistája, sz. 1824-ben, német eredetű 
zülőktől, megh. 1875. aug. 22-én, Nagy
váradon. 1847'ben színésszé lett Kassán. 
Kezdő éveiben Havy Mihálynál játszott, 
majd' elkerült az ország miaden nagyobb 
színpadára. Azután Ausztriában működött^ 
majd 1863. ápr. 10-én Eadlnótfáy Sámuel 
intendáns meghívására fellépett a Nemzeti 
Színházban a »Borgia Liioretiá«-ban, Don 
Alfonso szerepében. Innen elszerződött Ko
lozsvárra, hol 1874. máj. 5-én volt az elsŐ 
fellépte a »Nabiuco« c. operában. Műkö
dött még Debrecenben, 1874-ben Bogyó-
Alajoshoz ment Nagyváradra. A pedáns 
komikumra volt a legtöbb hivatása. Jobb 
szerepei: Pizarro (Fidelio), Bazüio (S^evil-
lai borbély), Valentin (Faust), Biterolf 
(Tannhauser), Petur bán, Grricenko (Éj
szak csillaga), Gara (Hunyadi László), 
Luna gróf (Troubadour), Alfonso (Bor-
gia Lucretia), TeU Vilmos címszePiepe, 
Monterone (Eigoletto), Lord (Fra Dia-
volo), stb. — Neje: Darvas Etelka, szí
nésznő, sz. 1821-ben, megh. 1880. okt,* 
29-én, Budapesten. 

Bodorfi Károly, énekes színész, mint a. 
Nemzeti Színház vendége, 1862. jún. 21-én 
lépett fel először a »Lamimermoori Lucia«., 
c. opera Asthon szerepében. Ekkor ezeket 
írta róla a kritika: »MÍnt ügyes bariton,, 
^Sy gyakorlott játéka, mint énekbeÜ biz-
tosságfa által egyes jelenetekben tapsokat 
aratott.« (Sürgöny, 1862. jún. 25.). Ez-
időben német színész volt. Előzőleg a Nem
jeti Színháznál működött. 

Bodosi Jözsef, színész-súgó, sz. 1844-
jen, Baréton, -megh, 1892. nov. 39-én. 
Színész lett 1861. június hó 9-én. Ja 
kab Istvánnal kiadta: sBúcsúvéteü 2seb-
köny\^«-et, 1871-ben, Marosvásárhelyen. — 
Neje: Grimm Lujza, színésznő, megK 
1888,-okt. 1-én, GyergyószenimikUson. 
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Bodroo-i Beder László Boér Hermin (Glázer) 

Bodrogi Beder László, Bzínész, sz. 
1856-ban, Álvincen. Színipályái'a lépett 
1881. dec. havában, Kolozsvárt. 

Bodrogi Margit , színésznő, sz. 1883-
febr. 35-én, Budapesten. Színipályára lé
pett 1902. okt. havában. 

Bodrogi Mariska , színésznő, sz. 1866-
ban, Marosportuson, megh. 1924. aug. 
21-én. Színipályára lépett 1887. jan. 1-én, 
Pesti Ihász Lajos színtáj-sulatánál. 

Bodrogi Zsigmond, dalkölíiő. Szín
műve: »A csapodáxs, énekes parasztkomé
dia 1 felv. Bem. 1896. Városligeti Varieté 
Színházban, majd Bokody Antal vidéken 
is előadatta. Közben több ismert népdalát 
betétként énekelték vidéki színpadjainkon. 
(»Nagy a feje«,' »Infanteriszt Jiánoss, »Aki 
a babáját igazán szereticí, »Kimegyek a 
tenietobef, »Károg a holló a jegeny!én« 
stb.). »Viola Zsófi«, )>Cilka«, »A falu bo-
londjaíí, »Cig!ányszerelem«, »DankÓ Pista 
a mennyországban« c. tiiéfáit Jiabarékban 
adták; nagy sikere volt »Parasztlafcoda-l 
Iom« 0. daljátékának is. (A »MagyarfaIu« 
vállalkozásában). »Haragosok« c. 3 felvo
násos életképét a Városi Színház elfogadta. 

Bodrogul János , színész, sz. 1835-ben, 
megh. 1887. ápr. 1-én, Vjpest&n. Mint 
komikus és jellemszínész 30 évig működött 
vidéken. 

Bodroghy Dénes, színész, sz. 1836. dbo. 
38-.án, Szélcelyy^arhelym, m&gh.. 1887. 
ápr. 1-én, Újpesten. Színésszé lett 1857. 
szept. lo-én, Székelyudvarhelyt, Bács Ká
roly színtársulatánál. Egy év múlva első 
ízben ment Szegedre, Szabó József tár
sulatához, ahonnan ismét Bácshoz szerző
dött, azután Hubay G-usztáv táj-sulatánál 
találjuk, ahol az első évet megszakítva, 11 
évet töltött egyfolytában & azalatt ját-t 
szőtt Szabadkán, Aradon, Győrött. 11 év 
után Latabár Endre kassai táj'saságálioz 
szegődik, majd Lászy Vilmos, Gsóka Sán
dor (Brassó) volt az igazgatója. Ekkor az 
ország kisehh igazgatóinál működik:, 1868. 
év őszéig, azután Budán találjuk. Molnár 
G-yÖrgy kitűnő társulatánál. Molnárnak 
azonban balul ütött ki a szezonja, erna 
Bodíoghy ismét vándorútra tért és a ki
sebb igazgatóknál lépett fel: Albisinél, 

Völgyi GyÖi'gynél, Kétszerynél, stb. 1876-
ban Aradi GerŐ társulatánál működik, Sze
geden, ahol 1882. évi febr. hó 15-én ün
nepelte színpadta lépésének 25 éves jubileu
mát, »Bánk báii«-ban. Szeged város dísz
polgára volt. 

Bodrogíiy Dénesné Pavlon Lina, szí
nésznő, sz. 1843-ban, megih'. 1909. máj. 
4-én, Nagyfokán (Pozsonym'.). Színpadra 
lépett 1860. aug.^lO-én. 1887. jún. 2-án 
fellépett a Népszínházban, a »Vereshajú« 
Zsófi szerepében. Szegeden 14 óvig műkÖ-
líödött. 1891. márc. 9-én Sopronban meg^ 
ülte 30 éves jubileumát, Sudermann: »A 
beesületí< c. Ütiámájában. —• Leánya: BagTiy 
Gyuláné, színésznő. (L. o.). 

Bódy Edmund, súg:ó, Kyn Ödönnel 
I842~ben Ballá Eároly társulatánál Mis
kolcon kiadta »l>íefelejcsí< c. sugókönyvét. 

Bödy János , ismertnevű vidéki színész, 
sz. 1837-ben, megh. 1903. febr. ISnárn. 
31 éves konában [lépett la szinipályárla, 
1858. április 10-én. 

Bódy János id., színész, megh. 1926. 
febr. 16-án, Magyarpécskán. 

Bődy J ános ifjabb, színész, sz. 1860 
aug. 10-én, Pesten. Színipályára lépett 
1889. okt. 1-én, MakÓ Lajosnál. 

Bödy Lászlö, színész, sz. lS98-ban, 
Palanok-on (megszállt terület). Szín^pá-
lyára lepett 1927 szept. 1-én. 

Eödy Lászltí, színész, sz. 1904 okt. 
10-én, Munkácson (Beregm.). Színipá
lyára lépett 1925. jan. 1-én. 

Bddy Bózsi, karénekesno, sz. 1910-ben, 
Budapesten. Színipályára lépett 1925-ben. 

Boér Hermin (Glazer), színésznő. 1875-
ben lépett a színipályára. 1877. júl. ha^ 
•\̂ á,ban Nagyváradon volt az első fellépte a 
)) Cigány«-ban. »Kitünő termet, kifejezés
teljes arc, és remek, csengÖ, hellyel-közzel 
drámai hang, ez az, amit a természet ado
mányakép bír« — írja róla a »Magyaii 
Polgá.r« 1877. júl. 26-ifci száma. 1877— 
7S—79—80—81—82-ben Kolozsvárott mű
ködött ós Ő is részt vett az Ozorai"féie 

i 
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Boér Ica Bógen 

bécsi kiránduláson. (1880. máj. 1-től jún. 
15-ig.) 

Boér Ica, kartáncosnő; sz. 1906-ban, 
Székesfehérvárott. Színipályái'a lépett 1927. 
szept. 1-én. 

Boér János, színész, sz. 1815-beii, Er
zsébetvároson, megh. 1885. január 24-én, 
Kolozsvárott. 1836-ban lett színésszé, Ma
rosvásárhelyen, GnÖde István társulatániáíl. 
1837-ben Fekete Giábor és Lakatos Endte 
egyesített társulatánál [működött. 1848-tól 
lS52-ig, majd 1857—1858-ban Kolozsvá
rott játszik. 1858. szept. 12-éin vend%-
szerepelt a Nemzeti SzírihJázb'an ja »Tü-
csök«-ben. 1863-tól 1865-ig ismiét ko
lozsvári színész. Molnár G-yörgy szerint 
»if jabb éveiben mint bíres ruhás-színész 
tűnt H társai közül.<í 1873. ápr. 23Tán Ko-
lo^várott megünnepli 37 éves jbbdleu-
mát. Neje: Csacsinomcs 2só£ia, szí
nésznő, sz. 1823-baii, Eszbergomban, megh. 
1879. febr. 7-ién, Kolozsvárott. BalogK Já
nosnál lett színésznő, 1841-ben. 1843. 
febr. 27--én lépett házasságna, Szolnok-
abonyban. Előbb énekesnő volt, majd' anya-
színésznŐi szerepkörre tért át. NevelŐleá-
nyuk: Boér Emma, színéseSnő. (Lásd': 
Szacsvay Imréné). 

Boér Sándor (kövesdi), erdélyi nomes 
száj-mazáaú földbirtokos, táblabíró. Szín
művei: sBarkláj Ar;genise«. Deákból szab. 
ford. Kolozsvár, 1792. »A fonnienterai re-
mete«. Érzékeny játék 2 felv. Kotzebug 
után u. 0. ford. 1793. Ez év máj. 20-án 
adták először Kolozsvárt, 1834. okt. 17-én 
Budán. »Ki légyen ő?« vj. 3 felv. Schrö-
der után szabadon ford. u. o. 1793. »IV|. 
László«, szomj. 3 felv., u. o. 1793. Ez év 
máre. 3-án adták először Kolozsvárott. »E1-
frideíí, vagyis: »A szépség iáIdozatja<í, 
fizomij. 3 felv., németből ford. U. o. 1794. 
»Á nemes jóltevőíí. Érzékenyjátéik 1 felv. 
Bem. 1794. u. o. »Othello«, a veleneeti 
szereesen«, Shakespeare után ford. Kolozs
vár, 1794. m'árc. havában tidtak elősz&r. 
Összesen 32 darabot írt, illetve fordított. 

Bogár Andor, színész, sz. 1893. dec. 
21-éii, Háromszéken. Színipályára lépett 
1921. júl. havában. Kéje: BeUányi Ka
talin, szíi^znő, sz. 1896. nov. 27-én, Buda

pesten, 
vában. 

Színipályára lépett 1921. júl. ha-

Bogár Ferencné E^inprecht Anna, 
színésznő, sz. 1905. jul. 28-án, Budapesten. 
Színip,áíyára lépett 1928. szept. 1-én. 

Bogárdí Mészöly Endréné Pap Pau
lina, színésznő, sz. 1840. Sátoraljaújhe
lyen, megh. Szabadkán. Színipályára lé
pett 1856. Molnár Gryörgy és Hetényi Jó
zsef egyesített társulatánál. 

Bogáthy Medárd, súgó, sz. 1858-ban, 
Fö^/MÍma községben (Ungm'.), imlegh'. 1898. 
máj. 20-án, mint a szegedi színház tagja, 
Désen. Színpadra lépett 1875-ben, Sze
gedi Mihálynál. Előbb joghallgató volt, 
de szenvedélye a színdpályára sodorta, szí
nésszé lett. Később' súgói minőségben mű
ködött és mindenlcor lelkiismeretes, öntu
datos munkát fejtett ki. Az 1892—93. év
ben a »Pécsi EiigyeÍŐ« szerkesztője volt, 
de nyugtalan lelke ismét visszahívta a szí
nészethez. 

Bogdán I rén (Károlyi Gézáné), szí-
nésznő, sz. 1899. júl. 10. Enymgen (Vesz
prém m.). Színipáiyáíra lépett; 1924. júl. 

Bogdán Is tván, kolozsvári kereskedő, 
egyik vállalkozója volt a kolozsvári színház 
kebeléből alakult »Bécsi magyar népszínmű 
társulatK-nak, 1880. év tavaszán. (L. 
»Bécsi magyar népszíninii tárisulat«). 

Bogdán Jáaios, színész. Mint tenor 
I. kardalos íkezdi a pályát 1858. okt. 
havában. — Neje: GyŐYfjy Janka, sz. 
1845. aug. Nagyenyeden, megb. 1922. ápr. 
17-én, u. 0. Színpadra lépett 1863. Nyiry 
Györgynél. 

Bogdán Margit, énekesnő, sz. 1898. 
Zalaegerszegen. Színípályára lépett 1925. 

Bogdanovicli Krisztinaj írónő, (Lásd: 
Beksics Gusztávné). 

Bogdány Zoltán, színész, sz. 1898. 
nov. 16. Debrecenben. Színipályára lépett 
1922. júl. 

Bógen (német = Bogon), a m. ív, 
•— a függődíszlet lieVe; a szót a német dí
szítőktől vették át,— a színpadi munkások 
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Boo-nár Adél Bogyai (Bogya) Eóza 

BŰi'űn hasziiíílják, de a magyar jelentését is 
ismerik azéit a színpad' enuberei. (V. o. 
ív). 

Bognár Adél, a 'iSíeniaeti Színliáa tagija, 
első színikisérlete 1863. jan. 8-áa volí 
a Nemzeti Színházban, a »Norma<í c. opera 
AdaJgisa szerepében, majd 1865. nov. 8-án 
újra fellép a Nemzeti Színbiá^ban »Stuart 
J\Iária« címszerepében. Első nagyobb sze
repét a »Jóil őrzött leány«-ban kapta. Mi
után kiváló képessége sokoldalúvá emelte, 
egyaránt vett részt operákban, drámákban, 
sőt operettekben is. Később csai a prózai 
darabokban foglalkoztatták és Felekyné 
mellett is feltűnt. 1863- máj. 5-én férjb'ea 
ment Vaszílievits Vazul kir. kúriai bíró-
bóz, (ki 1904. nov. havában »temesrékási« 
előnévvel nemességet nyert), majd a ké
sőbbi években a pályáról lembndbtt. Két 
gyermekét szintén a művészpályára nevelte. 
Olga zongoraművésznő és Adél, ki — mi
után Bemhardt Lajos neje lett — lemon
dott a pályáról. 

Bognár Friderika, a bécsi udvari szín
ház művésznője, sz. 1840. 'nmre. 4-ón, 
Góikábcm, megh. 1914. márc. 6-án, Béos-
heii. Már gyermekkorában érzett képessó-
giet a szinipalyáhbz. 8 éves koi'ában kezdte 
ének-Idképeztetését és már ekkor is feltűnt. 
1856-ban fellépett Zürichben, azután Ham
burgban. 1858-ban kinevezték a bécsi ud
vari s:iínház tagjává,, ahol egyhuzamban 
működött 1872-ig, majd 1884. márc. ha
vában ismét tagja az intézetnek. Nemso-
kái-a nyugdíjba vonult. 

Bognár Ignác, a Nemzeti Színház kar
nagya, sz. 1810-ben, Csepregen, So
mogy m., megh. 1883. nov. 1-én, Bud^x-
pesten. Atyja jegyző és iskolamester volt. 
A gimnáziumot Kőszegen és Sopronban 
végezte. 1833-ban Bécsben tenorista volt, 
1835-beu a kóburg-góthai színház elsŐ 
énekese 1839-ben a Nemzeti Színház szer
ződtette NyáryPál inteadáas meghívására, 
majd eg3' év múlva a brünni és insbrucki 
színház hívta meg, de 1847-ben újra visz-
szajött a Nemzeti Színházhoz. 1856. máj. 
haviában énekiskolára kapott engedélyt. Ézh 
időtájban hangja csökkenni kezdett, miért 
is lelépett a színpadról és karmesteri funk
ciót vállalt. 1862-ben nyugdíjba ment. 32 

népszínműhöz írt zenét. Munkái: sTudor 
Mária<í, opera. 1856. november. »!Fogadott 
l6ány<í, vígopera 1 felv. Szövegét ír ta: 
Szigligeti Ede. Előadták 1862. nov 15-én. 

Bognár János, színész, sz. 1859. dec. 
12. Székesfehérvárott. Színipályára lépett 
1881. okt. 1., Gáspár JenŐ társulataiul. 
1885. Aradi Gerőnél, 1886. Nagy Vincé
nél, utána ez évben Balassa Károlynál mű
ködik. 1889. elszerződik Krecsányi Ignác
hoz. 1911. dec. 19'-iki egyesületi tanács
ülésen nyugdíjasak, majd 1912. jan. 1. 
reaktiváltatta imagát, végni 1920. aug. 1. 
végleg visszavonult. 

Bogyai (Bogya) . Róza, énekesnő, a 
Nemzeti Színbáz tagja, sz. Erdély/ben. 
Catalano és Arlet tanít\^nya. 1854. márc. 
6-án lépett fel először a Nemzeti Szín
házban, az )>Ernáni« Elvira szerepében, mi
ről így ír a Pesti IS/aplá: »A kisasszony 
rokonszenves s eléggé terjedelmes, szép és 
erős hanggal, jeles ós ritka biztonságú 
intonációval, hangja érccel é^ magasság;-
gai bír, éneke jó iskolára, zeneképzettségre 
8 manierja jó mesterre mutat.« Dicsérő 
kritikával halmozza el a Vasárnapi Vjság 
is; »Jövendője nagy és tövefcelései kicsi
nyek és azonfelül magyar.« Ugyanez év 
máj. 30-án szintén az »Ernánií<-ban lép 
fel, mint az intézet szerződtetett tagja. 
'Egy év múlva Bécsbe megy és Catalano 
tanárnál tovább képezi magát és a Zene
barátok termében töbfc' hangversenyen lép 
fel. 1857-ben Piemontban, majd az aradi 
színházban működött, késóTjb Győrben is 
találjuk. 1858-ban Olaszországi nagyobb' vá
rosaiban művészi körútra indult és művé
szetét elismeréssel halmoztálí el. 1859. aug. 
havában Párizsban a SzépmŰvészetek Aka
démiája és a Jeles Művészet Egylete tag
jául választotta. 1860-ban Berlinben ta
láljuk (Victoria színház). 1863. jún. ha
vában Londonban nagy tetszés mellett ven
dégszerepelt a Kristálypalotában, a »Di-
norah«-ban, ez aUcalommal aa Evmmg 
Standard na.gy elismeréssel írt a magyar 
művésznőről. 1864. óta De Mvda néven 
külföldön szerepelt. Szerepei: Adalgisa 
(Norma), Elvira (Ernáni), Júlia (Mon-
tecchi és Capuletti), Contarini Lucretia 
(A két Poscari), Hermine (Négy Haj-
monfi). Norma stb. 

— 215 



Bogyó Alajos Boffvó Zsiü iiioud 

Bogyó Alajos (verebélyi és szentgyör-
gyi), opera- és nópszínműénekes, sz. 1834. 
jún. 11-én, ősi magyar nemes családból, 
JS^emespannban (Nyitra^m.), megh. 1906. 
júl. 22-én, Pécsett. Mint árva gyermek 
16 éves korában beállott honvédnek, de 
minthogy katonai szolgálatra gyengének ta
lálták a fürge fiút kémnek használták s 
kivált Klapkának Komárom vidéké
nek ' kikémlelése által figyelemreméltó 
szolgálatokat tett. A forradalom lezajlása 
után az érsekújvári tanítóképzőben nyert 
menedékhelyet s miután azt elvégezte, Du-
naszerdahelyre került, ahol megválasztották 
kántornak és főtanítónak. 1861-ben jegyző 
volt Pozsonyban, ahol a dalárdában éne-
líelt. A dalárdával elkerült ISGÖ-ben Drez
dába, amikor a német sajtó magasztalva 
emlékezett meg B. pompás tenor járói. 
Nemsokára színésszé lett Hubay Gusztáv
nál, majd Szigeti Imre ós Vizváry Gyula 
fölkérésére fellépett Pécsett, ahol Szigeti 
volt az igazgató. 1866. ápr. 22-én fellép 
a Nemzeti Színházban, a »Csikós<i Ormódi 
Bence szerepében. 1867-ben Budán volt, 
onnan Kolozsvárra, 1871-ben Debrecenbe 
szerződik; majd Bécsben Kiss Sándbr in
tendáns támogatásával képezi a hangját 
Rokitanskynál. 1871. szept. 2-án mint ven
dég ismét fellépett a Nemzeti Színházban, a 
»Mártha« opera Lípnel szerepében, frene
tikus hatás mellett, a b-ét kétszer is hozta 
erőteljesen és biztosan, — ezután szeriíőd-
tették. I t t azonban nem érezte jól m a ^ t , 
vidékre ment, előbb Nagyváradon lép föl, 
1872. júl. 20-án az »Ernáni«-ban, majd 
ismét visszakerült a Nemzetihez. 1881— 
1885~ig Mándoky Bélával vidéken igaz
gató volt, feláldozva nemes becsvágyának: 
egész vagyonát. Kitűnő társulatot tobor
zott össze, míg végre 1 S8Ö-ben Győrött 
megbukott. 1890. ápr. 3-án Békésgyuláa 
ülte meg színészi pályafutásának 25 éves 
fordulóját. Ez alkalommal a »Szilaj be-
tyárí< c. népsz. és a »BarátsághÓlíí c. '1 
felv. vj. került színre, ez utóbbibau Viz
váry Gyula is fellépett, miután ő ösztö
nözte 25 év előtt, hog^ a színipáiyára 
lépjen. PŐbb szerepei voltak: Faust, Ele-
ázár, Troubadour, Hunyadi László, Ar
nold (TeU Vilmos), Bánk' bán, Tybalt, 
Edgardo (Lucia), Zampa, Parlagi Jancsi 

stb. Munkája: Korrajzok az 18é8—é9-iM 
szahadságHare és annak elnyomása idejé

ből. Pécs, 1904. »Leánykérők<c. magyar 
motívumú operett. A vidéki színpadokon 
sikerrel adták. — Neje: Ejtető Erzsébet, 
színésznő, sz. 1841. máj. 13. Zilahm, 
színésznő lett 1880-ban. 17 évig műkö
dött a pályán. Megh. 1912. febr. 26. 
Makón. 

Bogyó Ilona, színésznő. Bogyó Alajos 
eánya (Kiss Pál dr.-né), sz. 1870. júl. 6. 

Kolozsvárott, megh. 1922. júl. 7. Makón. 
Már 14 éves korában ismert színész^er-
mek volt a vidéken. 1912. júl. 1-én le
mondott a pályáról. 

Bogyó Ilona, színésznő, sz. 1896. jan. 
29. Törökszentmiklóson. Színpadra lépett 
1924. júl. 1. 

Bogyó Zsigmond, színész, a VígszínMz 
agja, sz. 1875. ápr. 30-án, Székesfehérvárott, 
megh. 1918. febr. l3-án, Zydazowhan. 
Iskoláit Budapesten végezte, azután Nagy-
enyeden Deák Péter társulatánál kezdte 
meg működését. Eleinte kis szerepeket 
játszott, de már néhány bónjap múlva 
elsőrangú szerepekben aratta sikereit. Deák 
Péter társulatánál két évig volt, onnan 
Miskolcra szerződött, Szalkay Lajos társu
latához, ahol vezető komikusszerepeket 
kreált és a publikum kedvence lett. Azután 
Besztercebánya, Selmecbánya, Losonc, Sza
badka, Pozsony sziiiházához szerződik, 
mindenütt a közönség ünnepelt komikusa. 
Ezután ismét visszamegy Nagyenyedre, 
néhány évig Erdélyben vándorol, amíg fel 
nem szerződik a Vígszínházhoz, ahol főleg 
mint epizódkomikus aratja sikereit. PŐbb 
szerepei voltak; Rovetta »Becstelenek<í-
jében az apa, »Hivatalnok urak«-ban Bóth 
tácsi, »Liliom« címszerepe, »Harang«-ban 
a tiszteletes, »Bor«-ban Baraos, »Sári bírócí 
címszerepe, sBuridán Bzamará«-ban anagy-
háesi, »János vitéz«-ben a francia király, 
»Kedélyes paraszt<í cim'szerepe, »Mongodin 
úrí< címszerepe, »Tatárjárásí< tábornoka stb. 
A Vígszínházban különösen a DZSUZS'Í kis-
asszonyíí cskmadia mesterében volt nagy, 
sikere. 19Íö-ben bevonult és mint zászlós 
1917-ben hazakerült, ahol a karácsonyt 
együtt tölti családjával. 1918. jan. !o-én 
visszamegy a frontra, de febr. 13-án éjjel 
Zydazowblan meghalt. Neje: Pál Erzsit 
színésznő, kivel 1911. aug. harában lé
pett házasságra. 

I 
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Boháiy Endre Bohózat 

Boháry Endre , úttörő színész, sz. 1809-
ben, megh. 1881. márc. 37. Bitdapesten, 
a BóJíus-kórházban. 1834. okt. Í6-án lé
pett a színijályára. 1848—49-beii honvéd-
főhadnagy volt. 

Bohát i Lajos, színész, sz. 1890. okt. 
23. Sopí-onhan. Színipályára lépett 1911. 

Bohém. Bizalmaskodó érintkezésben a. 
m. író, művész, könnyűvérü és szeles élet
módja miatt. A szó Henrj Miirger: Scé-
nes de la vie de bohémé (1851.) c. regé
nyéből lett közkeletűvé. Általában a mű
vészvilág tagjaira vonatkoztatják a Idfe-
jezést, kik nevetve koplalnak és kacagással 
űzik el a napi gondot. A szó azonban 
nemcsak a könnyelműséget jelenti. A bo
hém embert ugyanis a nemesszívűség is 
jellemzi, ki aliior érzi magát boldognak, 
ha mást is boldoggá tehet — ha csak rö
vid időre is. Vícmm kedély, ötlet, arany
szív: ez a hármas adomány a bobémember 
főtulajdonsága. A bohém azonkívül úr a 
szó par escellence érteimében. Bizonyos 
korlátok között mozog, mindenben határt 
tart, tekintélyét biztosítani tudja. Igaz 
ugyan, hogy a laza erkölcsű, ízléstelen kon
tárok e téren is jelentkeznek, de ők nem 
tudnak felemelkedni az igazi bohémek szín
vonalára, — ezért maradnak ők — ál-bo
hémek. A bohémségnek, amelynek semmi 
köze sincs már a neve eredetéhez, a cseh
országi cigányokhoz, igen kevés köze van 
ahhoz a hetven év óta nagyon elszaporo
dott emberfajhoz is, amely — ha nagy 
puhakalapot, hársonykahátot és lenge fe
kete nyakkendőt ölt s esetleg még lyu
kas cipőt is hord — mindjárt bohémnek 
mondja magát. Alapjában mindegy, ki 
milyen ruhát hord, mi a foglalkozása; 
ahogy Murger mondja: a hohómség egy
formán lehet az Akadémia, a kórház vagy 
a halottasház előszava. Csupán egy unifor
mis az, amely az igaza bohémet minden 
többi embertársától megkülönbözteti: az, 
hogy mindegyik a szíve vértanúságának a 
pálmáját hordja a kezében. 

Bohémélet (La Bohémé). Dalmű 4 
képben, írták: Giaoosa és llUca. Zenéjét 
szerzetté: Pttcomi. ElsŐ előadása 1905. ápr, 
27. volt az Operaházban. Szereplők: Mimi: 
Szamosi Elza, Musett: Szoyer Honka, Ro-

dolpbe: Arányi Dezső, Marcell: BeckVil
mos, Chaunard: Várady Sándor, Collina: 
Erdős Richárd, Benoito: Hegedűs Eereno, 
Alcindor: Mihályi Ferenc. 50-edszer: 
1910. márc. 9., 100-adszor: 1917. ápr.2J. 

Bohém-Világ e. alatt Hetényi Elemér 
szerkesztett színművészeti élclapot, mely 
1896. febr. 15-ig Nyitiún, okt. 24-éíi Kas
sán, 1898. okt. 15-én Székesfehérvárott je
lent meg könyvalakban. 

BoJbinen Mihály, operaénekes, sz. 1889-
jen, Kölnben. 16 éves korában már ko
molyan készült az énekespályára. 31 éves 
korában lépett fel először Düsseldorfban; 
22 éves volt, midőn Wiesbadenbe szer
ződtettek, majd egy év múlva a berlini 
nagyopera tagja lett. 1913—14-ben Lon
donban lépett fel, majd a ne'u'yorki Metro-
politanban. Nálunk is fellépett, előbb 1921. 
márc. 31-én, majd 1925. nov. 12-én, mind
két alkalommal a Városi Színházban, a 
»Í'austíí Mefisztó-jáh&n és Smetana: »E1-
adott menyasszony«-ának Kezal szerepében. 

Bolinicsek Gyula, tenorénekes, 1902. 
okt. 33-án lépett fel először a M. Kir. 
Operaházban, a »Lohengrin<í-ben és mind
járt első fellépésekor magyarul énekelt. 
Jobb szerepei: A két Siegfried, Loheng-
rin, Walkürben Siegmund, Tristan, Stol-
zingd "VValter (Mesterdalnokok), Toldi, 
Tarján (Mária) stb. •— 1905. máj. 3-án 
megvált az intézettől. 

Bohóc. Néha a komikus-színész szerep
körének megjelölése a színházi kritikákban. 
(Lásd: Hölgyfutár, 1863. ápr. 18. száma, 
367. oldal, I. hasáb.) 

Bohonyi Valéria, színésznő, sz. 1897. 
júl. 3. Újvidéken. Színipályára lépett 1922. 
okt. 

Boh<5zat, A vígjátéknak azt a faját, 
mely a komikumot túlozza, a komikus jel
lemeket torzképekké fokozza, az alsóko
mikum eszközeivel dolgozik és kiválóan a 
komikus helyzetekkel hat, — bohózatnak 
nevezzük. A szót először használja Czinlce 
I'erenc egyetemi tanár: »Irókéz. Bohósdi 
vagy bohózat Ahderában« c. könyve címéül. 
(Megjelent: Pest, 1825. — Lásd: Súny-
nyei: Magyar írók, L kötet, 525. old.) 
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Bohiis János Eokod.y Antal 

Bajza József is használja e Jíifejezést 1830-
ban: wElég'g'é tapasztalatlan vagyok, ma
gammal bohózatot űzni hagyiii.« (Külföldi 
JátéJcszin, 192- oldal.) Beimeczi a Je-
Imkor-hsji (1832.) a laohózatot »bohósko-
dás«-nat; mondja. (Lásd: 8zily Kálmán: 
A magyar nyelvújítás szótára. Budapest, 
1902. 38. oldal.) 

Bohus János, az aradi színészet lellses 
pártfoglója volt, 1849-ben nagy áldozatot 
hozott a helyi magyar színészet megterem
téséért. 

BoíMíeu (boálgyő) Francois Agrien, 
francia zeneszerző, sz. 1775. dec. 15. 
iEt>were-ban, megh. 1834. ok't. 8. Gros-
hois melletti hírtokánj Jarcy-h&n. !Nálimk 
is adott operái: aPárizsi JiánosK, »A fehér 
nŐ« (La dame blanche). 

Boiío Ari'igo, olasz liöltő és zeneszerző, 
Bz. 1842. febr. 24. Pádovúban, megh. 
1918. jún. elején, MÜanolmt Nevét kü
lönösen operái tették ismertté. Nálunk 
színre került operái: »Mefisto« (I. o.), 
»Othelloí< (1. 0.), sFalstaffíí (1. o.). 

Bojár GM'zella, színésznő, sz, 1884. 
máj. 21. óhecsén (Torontál m.), Színi-
pályára lépett 1913. jül. 

Bojár László, színész, sz. 1901. máj. 
11. Bvdapesten. Színipályára lépett 1928. 
okt. havában. 

Bojár Lálly, színészaiő, sz. 1908. 8sa-
hadhán. Színipályái-a lépett 1927-ben. 

Bojár Salamon Erzsébet , színésznő, sz, 
1908. dec. 8. Szabadkán. Sz;ínipályára lé
pett 1929. febr. 1. 

Bojár Terus , színésznő, egy ideig a 
Népszínház tagja volt, ahol 1900. febr. 
6. volt a biemutatkozáea a sBihlíás asszonya 
Thea szerepében, később férjhez ment dr. 
Boross Ernőhöz és lemondott a pályáról. 

Bojda Juci , színésznő, sz. 1899-ben, 
Budapesten. Sok sikerrel szerepelt filme
ken, később, 1918. őszétől a Belvá
rosi Színház tagja volt, ahol elsŐ sike
rét 1920. máj. 21-én a »Bárónő levelei<i-
ben aratta. 1920. jan. 30-án férjhez ment 

Popper Miklós gyároshoz, később' lelépett 
a pályáról. 

Böka^ Ferenc, színész, sz. 1906. jan. 
2. Kassá)i. Színipályára lépett 1926. szept. 

Bóka János , súgó. Munkája: i>Magyísr 
'Játékszíni Zs&bkönyvecskeA^ 1828. 

Bokody Antal , kiváló jellemazínéaz, 
színigazgató, sz. 1837. szept. 28. Szen
tesen, megh. 1902. okt. 1-én, Csahm, 
Szegény polgári szülnktól származott'.. 
Iskoláit Szarvason és Nagykőrösön vé
gezte, azután 18o6-ban tanítóskodik, 

míglen 1858. október hó 3-án színésszé 
letr Szabó Józsefnél, Szegeden. Eleinte so
kat küzdött, de csakhamar ismertté tette 
nevét. 1869-ben színigazgatásbá fogott és 
1874. dec. haváig az is volt és főleg 
Északmagyarországot járta. lS74-ben Szig
ligeti hívására Pestre jÖn, hol a Krisztina^ 
városi színkör és az István-téri színház 
igazgatásában 5 hónap alatt 17 ezer £rt-ot 
vesztett, — erre abbahagyta a direkciót. 
Színészkedése 30 éves jubileuma 1887. nov. 
lO-én volt Selmecbányán, a »RonígyszedŐ« 
előadása keretében, míg éO éves jubil6U-_ 
mát 1898, nor. havában tartotta meg, Ma-
'osvásárhelyt. — A legkiválóbb Moliére-
színészek egyike volt. Igaz és termeszeid 
volt beszéde, mozgása. A tragikumh'an és a 
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Bokor G-yőzo Bokor József ifj. 

komikumban egyformán jeles volt. Soha
sem használt komédiás-fogáfiokat e egy lé
pést sem tett a külső hatásért. Vidoki szín-
igaz;gatáBa alatt sok fiatal színészt nevelt 
művés2»tünlí: számára. Legjobb szerepe volt 
Harpagofii melyet nálánál jobban kevés 
színész játszott meg. Utolsó évében aszt
mája bántotta, emiatt is szereplő minő
ségben volt kénytelen elszerződni, Kövessy 
Albert kecskeméti társulatához- Halála előtti 
estén az »Ármány és szerelem«-ben Millert 
játszotta, reggelre szíve utolsót dobbant. 
Első neje: ScMffer Amália, 1868.nov.ha
vában lett színésznő; második neje: Máthé 
Róza, drámai színésznő, sz. 1859. jan. 
10~én; 1874. jún. havában lépett szín>-
padra, Balogh Györgynél; 1879. júl. 2 8 - ^ 
Kolozsvárott lépett házasságra. 30 évi mű
ködés után nyugdíjba ment. Meg-h. 1914. 
márc. 17. Salgótarjánban. — Gyermeked: 
Marisica, sz. 1887. szept. 10. Cegléden. 
Színésznő lett 1918. jún. havában. Megh. 
1919. dee. havában, Nagyváradon.^ Mar
git, rövid ideig működött a pályán. — 
Eoiody színműíiással is foglalkozott. Mű
vei: Zsidó Sári, 1881.; AngyálcsinálóU, 
1882. jan. 12. Kecskemét sth. 

Bokor Győző, színész, sz. 1887. szept. 
5. Budapesten. Színipályára lépett 1910. 
jún. havában. 

Bokor I l ka Kat ica , szmészaiő,sz. 1865. 
Szabadkán, megh. 1918. nov. 6. Kassán. 
Színpadra lépett 1881. id. Bokor Józisefiiél. 

Bokor József, id., színész, operett-ko
mikus, sz. 1838-ban, ÁrAn, meg-lí. 1902. 
szept. 22-én, Szigetvárott. 1853. okt. l-ón 
lépett a színipályára Szabó József és Havy 
Mihály egyesített társulatánál. Kiváló t.zí-
nész-talentum volt, hatalmas basszus-hang
gal, kitűnő ének-iskolázottsággal, pompás 
játékkal és kifogyhatatlan humorral. Mint 
karmester is .elismert nevet vívott ki. 1873-
ban gyerniekszínházat toborzott Össze. Élete 
végső éveiben zongoraoktatással kereste ke
nyerét. Neje: Körössy Ágnes, komika, sz. 
1831-ben, Baján. 1847-ben lett színésznő, 
KŐrössy Ferencnél. 

Bokor József ifj., zene- és színműíró, 
sz. 1861. febr. 12-én, Kolozsvárott, megh. 
1911. okt. 23-án, Budapesten. Atyja id. 

Bokor József (L. o.) színész volt. 1876-
ban Lászy Vilmos színigazgatónál prím-
hégedűs, majd karmester volt több társu
latnál. Szabadkán zenetanítással foglalko
zott, ahol megírta leghíresebb pperettjét, 
»A kis alamíuszi«-t, (L. o.), mely Hegyi 
Arankával a címszerepben hosszú ideig 
dominálta a régi Népszínház műsorát. 
1893. okt. l-ón a Népszínházhoz szerződ
tették karmesternek és ebben az időben: 
sok operettet, népszínművet írt és egyre-
másra nyert el különböző pályadíjaJcatJ. 
1903. nov. havától a Király Színház szer
ződtette főrendezőnek és ebben a minő
ségben hét évig dolgozott. Utolsó évei
ben visszavonultan élt és ének- és szín
padi játék tanításával foglalkozott. — 
Neje: Bréger Mária, színésznő, sz. 
1855. febr. 38-án, Sóváión, színipályára 
lépett 1877. ápr. 13-án, Bényei Istvánnál. 
1910. jan. 1-én nyugalomiba ment. Bokor 
József színművei: »Fra Benuto kapitány,« 
operett 3 felv. E. e. 1892. okt. havában, 
Szabadkán. »!Falusi tÖrtéínet«, népszmű 3 
felv. E. e. 1893. ápr. 22. Népszínház. »A 
szegedi boszorkány«, samű a fővárosi élet
ből 3 felv. Ir ta: Penyéri Mór, melyhez 
a zenéjét szerzetté. E- e. 1893. dee. 30. 
Népszínház. »Télen«, népszmű, 1895. U. o. 
»GyerekasszDny«, népszmű, 3 felv. E. e. 
1896. március hó 28. U. o. (Zenéjét 
összeállította Huber Sándor). »Urfi kis-
asszony«, énekes paraszt bohózat, 3 felvo
násban. E. e. 1896. május hó 28. Város
ligeti Színkör. »Zürzavar«, bohózat 3 felv. 
E. e. 1897. március 12. Vígszínház. 
»Dupla feleség«, énekes hoh'. 3 felv. E. e. 
1898. febr. 1. Magyar Színház. »Az édes«, 
népszmű, 1898. nov, 25. Népszínház, 
(Bláhá Lujzával). sUtazás Magyarország 
körül«, látv. i^prajz. E. e. 1899. aug. 5. 
Budai Színkör. »Egy válópör adatai«, vj. 
a gróf Esterházy-pályázaton dicséretet 
nyert. »Kuruefui-fang«, népszimű, 6 felv. 
E. e. 1899. dee. 7. Népszínház. »Haro a 
millióért«, regényes szmű 7 képben. E. e. 
1900. szept. 11. Magyar Színháa-. »Nap-
fogyatkozás<í, operett 3 felv. E. e. 1900. 
dbc. 7. Népszínház. »Az almafa«, pálya
díj-nyertes vj. 1 felv. ,E. e. 1901. okt. 
15. Vígszínház. (E m!ű körül zajos iro
dalmi affér keletkezett, miután a szerzőt 
plágiummal vádolták). »RolU és Kolland«, 
énekes boh. 3 felv. E . e. 1901. okt. 35. 
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Bokor Kálmán Bolray Farkas 

Népszínház.. sKossuth Lajosx, történeti kor
rajz a felv., 9 képben. E. e, 1902. szept. 
] 9. u. o. yHuszáxkisasszonycí, operett 3 
íielv. 1903. í)kt. 10. u. o. »A főkonzuli;, ope
rett, 3 felv. I r ta : Landesberg Sándor és 
Stein J>eó. Zen. szerz.: Eeínhardt Hen
rik (ford.). E- e. 1904 ápr. 3 1 . Király 
Szíüliáz. »ISrászuta.zás a kaszárnyában, ope
rett 3 felv. E. e- 1905. júl. 13. Budai 
Színkör. A legutolsó premierje a Budai 
Színkörben roit, ahol lírecsányi IgTiáo 
társulata 1910. máj. 28-án bemutatta »Az 
anarchista kisasszony« c. operettjét. 

B o t o r Kálmán, színész, sz. 1863. Ko
lozsvárott. Színipályára lépett 1880. okt. 
1. Csóka Sándor társulatánál. — Kéje: 
Ldliatos Ida, színésznő, sz. 1892. szept. 
9. Színipáljára lépett 1899. nov. 1. (Mint 
gyermek-szereplő). 

Bokor Kálmán, színész, sz. 1895. szept. 
25. Sdlágysoml/yón. Színipályáxa lépett: 
1934. júl. havában. 

Bokor Miklós, színész, sz. 1902. szept. 
16. Aranyosmaróton. Színipályára lépett 
1925. júl. 1. 

Bokor Tivadar , színész, sz. 1867. Ara
don. Színipályára lépett 1881. id. Bo
kor Józsefnél. 

Bokros Jőzsefj az óbudai Kisfaludy-
Szíüház volt igazgatója, sz. 1847-ben, 
megh. 1907. márc. 13-án, Bitáhpesten. Te
vékeny részt vett a főváros hazafias moz
galmaiban s hazafiasságból bérelte Já a 
Kisfaludy-Színházat is 1901. márc. 7-én. 
ö alapította a Táncsics-Bizottságot. 

Bofcross Lászl<5, színész, sz. 1874. márc. 
16. Szárazhereken. Színpadra lépett 1895. 
ápr. 10. 1927. nyudíjazfcák. 

Bokross Margit , színésznő, sz. 1885-
ben, megh. 1903. ápr. 11-én, Budapes
ten. Mint Hegyi Aranka tanítványa tűnt 
fel Belasco »Pillang'ókisasszonyf; c. drá
májában, melynek címszerepét oly eredeti
séggel játszotta, hogy mindenki benne 
látta a jövendő egyik primadonnáját. Ez
után a. Magyar Színház kÖtelékehe lépett, 
ahol csak egyszer lépett fel, a »BÖlcső és 
koporsó<í e. darabban. 

Bolaníl Vilmos, a londoni Covent Gar-
den tenoristája, sz. 1890-ben. Nálunk 1925. 
szept. S^án mutatkozott be a »Sámson és 
Deliláíí-ban, a M. Kir. Operaház közön
sége eJőtt. 

Boldizsár Andor, a Modem Színpad 
kitűnő komikusa, sz. 1878. márc. 13-án, 
Karcagon. Művészetét, tősgyökeres ma
gyar típusait ismerte Budapest közönsége. 
A szerb' harctéren mónt önkéntes küzdött, 
halálos sebet kapott és tífuszba esett. — 
Meghalt: 1915. jan. 4-én, Nagyfáradon, 
ahol .általános részvéttel kisérték a teme
tőbe, utolsó szavai ezek voltak: sMegh'alok, 
tudom, de nem^ baj! Csak,győzzünk!...ft 

Boldizsár Ferenc, a Dunántúli Szín
játszó Társaság- súgója, késŐbh jeles szí
nész. A 40-es években a borsodmegyei 
Mezőkeresztes községben jegyző volt. 
Megh. Kolozsvárt, 1873. jún. 7-én, mint 
telekkönyvvezető. Munkája: »Játékszíni 
iSTefelejtsií. Székesfehérvár, 1834. 

Boldog Lajos, színész volt 1843-ben 
Székesfehérvárott, ahol Petőfi is tagtársa 
volt, majd a Nemzeti Színház tagja lett, 
itt 1854. márc. hó végéig működött. Az 
1854—55-iki években a Nemzeti Színház 
könyvkötői munkáit végzi. 

Bolero. spanyol nemzeti tánc sok ér-
zékiséggel, melyet mérsékelt ütemben, ci
tera, ének és csörgettjmk kísérete mellett 
lejtenek. Ha e táncot ének ós gitár kiséri, 
neve seguídilla b. 

Bolgár Olga, színésznő, sz. 1882. máj. 
1. Zo'mhor'ban. Színpadra lépett 1906. 

Bolnaí Miklós, színész, (Lásd: Bethlen 
Miklós gróf). 

Bolondság. Mint dramaturgiai mű
faj-meghatározás elősmr jelenik meg a 
színlapon, 1926. március hó 10-én, gr. 
Bánffy Miklós »Maskara« e. darabjának 
színlapján, a Eenaissance Színházban. 

Bolyay F a r k a s , matematikus és dráma-
íió, a marosvásárhelyi ref. kollégium ta
nára, sz. Bolyán (Alsó-Fehérm.). 1775-
febr. 9., megh. 1885. nov. 20. Marosvá
sárhelyt. Jenában és G-öttbgában vé
gezte egyetemi tanulmányait, kitűnő ma-
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BOITÍTÓ hollandi Boues Antonis 

tematikussá képezte ki magát, baj'átja volt 
Gaussnakj a múlt század eleji nagy mate
matikusnak. Mint matematikus a maga 
korában első volt Magyarországon és kül
földi színvonal szerint is nagy tudós. Apja 
volt Bolyay Jánosnak, a legnagyobb ma
gyar matematikai szellemnek, az abszolút 
geometria felfedezőjének. Nagy érdemeket 
szerzett az erdélyi színészet körül, melyet 
drámáival is igyekezett fejleszteni. Szín
darabjai: )>Egy hazafiíí, Nagyszeben, 1817. 
ebben a kötetben a következő színművek 
vannak felvéve: »Pausanias vagy a nagyra
vágyás áldozatai, »II. Mohamed, vagy a 
dicsőség gj'őzcdelme a szerelmen (szomorú
játék 5 felr. Megjelent a Mgi Magyar 
Könyvtárban, 1898.), »Kemény Simon, 
vagy a hazaszeretet .áldosatjaíí, »A virtus 
győzedelme a szerelmen<í, »A szerelem gj'ő-
zedelme a virtuson«. 1818-ban megjelent: 
»A párisi períí c. érzékeny játéka 5 fel
vonásban. B. úgyszólván minden dra
maturgiai 8 színpadias méret nélkül fo
gott munkájához, darabjai azonban inkább 
olvasásra voltak szánva, színre nem ke
rültek. 

Bolyg<5 hollandi. — Meséje népmese. 
Analóg az örök zsidó regéjével, mert mind
kettőnek iátka az Örökös bolyongás, egy 
asszony átka űzi s csak eĝ -- nŐ hűségo! 
válthatja meg. A mondát feldolgozó opera 
szövegét és zenéjét írta Wagner Eicbard. 
Magyarra foi-dította ifj. Ábrányi Kornél. 
Először adatott 1875. máj. l l-én, a Nem
zeti Színházban, A n ^ a i f i SándbiTal a 
címszerepben. A többi szereplők ezek vol
tak: Daland: KŐszeghy Kájroly, Senta: 
Tannerné, Erik: Pauli Richárd', Mary: 
Kvassayné, Daland kormányosa: Verb'Őczy 
V. 50-ik előadása: 1909. nov. 12-én volt, 
ekkor Szemere Árpád, Medek Anna, Szo-
yer Ilonka és Erdős Eichárd voltak a fő
szereplők. (A M, Kir. Operahiázban első
ízben 1888. ápr. 21-én adták.) (Az Ur-

j aufführung<í-ja Drezdában volt, 1843-ban). 
Bécsben elsŐízben 1860. nov. 2nán került 
színre, mid'on Beck János hazánkfia éne-

H kelte a címszerepet, Sentót pedig a szintén 
H magyar születésű Kransz Gizella, aki 
^ utóbb a párizsi nagy operiának lett a; 
t tagja. Ugyanott 1888. szept. l9-ón saá-
^ B zadszor adták. Rómában az ApoUó-szín-
F ház 1887, ápr. havában mutatta be.) 

Bolz Oszkár, a stuttgarti udvari szín
ház tenoristája, 1914. márc. IS-en mutat
kozott be a M. Kir. Operaházban, az 
»Aida« Radamesz szerepében. 

Bombardon (fr.) ujahbkori katonai, 
mélyhangú, tekert-csÖvű bádog fúvóhang
szer ; B, E, C és kontra B hangolás
ban. 

Bombay Gusztáv, színész, sz. 1869. okt. 
28. Szentgálon. Színpadra lépett 1886. 

Bonomí Lujza, magyar származású 
énekesnő. 1888-ban végezte a színészaka
démiát. Ez év okt. havában Stettinben 
lépett a pályára, a »Szevillai borbély« Ro-
sina-jában. 1889. márc. havában ugyanott 
as »Alvajáróíí címszerepében nagy sikert 
ért el. 1893-ban Strassburgban működött. 
1900. szept. 28-án mint vendég fellépett 
a JM. Kir. Operahiázban, a »Mari, az 
ezred leánya<í címszerepében. 

Bonboimiére Kabaré, Budapesten, 
megalakult 1907. márc. 2-án, Kondor EmŐ 
igazgatása alatt. 1908-ban Bálint DezsŐ 
az igazgató, művészi igazg'at.ó Nagy Endre, 
később dr. Szalay József, majd László 
Rózsi vezette a kabarét, mely néhány év 
múlva megszűnt. 

Bonci Alessandro, operaénekes. Sze-
^my falusi gyermekként született, Pesaro 
városka zenedéjében tanult. 22 éves ko
rában a lonetói Santa Maria-templom ének
karában kezdi pályáját, de már négy év 
múlva bemutatkozik a pármai városi szín
házban, a »Windsori víg nők«-hén, Een-
tom kis szerepében. Faust-jávai Milanóban 
feltűnő sikert aratott. Nálunk 1903. ápr. 
18-án mutatkozott be, a M. Kir. Opera
házban, a »Rigoletto« Mautua hercege sze
repében. 1913. máj. 29-én a Népoperá
ban lépett fel, ugyanezen szerepben. 

Boncza Vanda, magyar származású 
francia színésznő, sz. 1872-ben, mint a 
>árizsi Théátre Erangais kedvelt tagja 
hunyt el, 1902. aug. IS-én, Párizsban. 

Boue.s Antonis, zeneszerző. Muniája: 
»Korhelykirály«, operett 3 felv. Társszerző: 
Barré Alfréd. Ford.: Mdkai Emil és Mol-
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Bondy István Bónyi Adorján 

mr Ferenc. Bem. 1901. szept. 20. Fő
városi Nyári Színház. 

Bondy István, színész, sz. 1905. Bu
dapesten. Színpadra lépett 1927. szept. 1. 

Bónis Anna, színésznő, sz. 1864. Ér-
sekujvárott. Színipályára lépett 1884. febr. 
1. a Népszínháznál. 1924. okt. 1. nyug
díjba ment. 

Bónls Endre, énekes, sz. 1908. Bu
dapesten. Színpadra lépett 1926. szept. 1. 

Bónis Lajos, színész, sz. 1863. szept. 
9-én, Érselcujvárott, hol atyja: nemes B. 
János, mérnök volt, (megh. 1881. aug. 
Budapesten), anyja: Kollár Genovéva, 
(megh. 1907. júu. 13. Budapesten). Szü
lővárosában és Budapesten végezte közép
iskoláit. 1881. júl. 7-én énekpróbán je
lentkezett a Népszínházban, ahol csinos te
norja mindjárt feltűnést keltett, ugy, hogy 
Erkel Elek karmester ajánlatára rögtön 
szerződtették, 25 frt havi gázsira. A jó 
alakú, szimpatikus kezdŐ mái- szerepet is 
kapott (júl. 19.) az »Utazás a föld körül« 
c. látványos darabban. Midőn Eákosi Jenő 
tiszteletére búesúelŐadást tartottak a Nép
színházban, B-ra osztotta a Bocoacoio-ope-
rett Arlecchino szerepét. Ezután Evva La
jos is szerződtette, 1884. okt. haváig és itt 
sok szép szerephez juttatták. Innen Sze
gedre kapott meghívást, majd 1885. okt. 
havában elszerződött Kolozsváj:ra, ahol E. 
Kovács Gyula, Megyeri Dezső és Szent
györgyi István voltak a mesterei. Nekik 
köszönheti, hogy másfélév múlva »kivették« 
a kórusból. 1887. ápr. havában már sze
relmes-színész volt Debrecenben, de éne
kes-szerepeket is játszott (Nebántsvirág, 
Királyfogás). A következő állomásai: Arad, 
Szeged, Buda—Temesvár, Pozsony, Nagy
várad •— mindenütt a kedVelt művészek 
között említették nevét. 1903-ban vendég
szerepelt a Nemzeti Színházban, szerZŐdte-
tési célból. Somló Sándor akkori igazgató 
az »Aranyeniberí< Krisztyán Tódbr-ában 
léptette fel. (Ezidőben Náday Ferenc pa-
rád'ésszerepe volt.) Az elért siker után az 
intézethez szerződtették, ahol 21 éven át 
mindenkor sok ügybuzgóságigal töltötte be 
szerepkörét. Eózsahegyi Kálmán beteges
kedése idején ő vette át egyes szerepeit, 
amivel lehetővé tette az »Annuska«, »If jú-

ságunkí< és sok más darab előadását. Éve
ken át az Orsz. Színészegyesület tanácsosa 
volt. 1926. júl. 1-én nyugalomba ment. 

Bónis Sándorné, színészaiő, sz. 1885. 
dec. 1. Sátoraljaújhelyen. Színipályára lé
pett 1912. jún. 

Bonitz Blanka,színésznő. (Lásd: Kür-
thy GyÖrgyné.) 

Bonkáló Sándor, szláv filológus, egye
temi tanár, sz. 1880, Bohón. (Máramaros). 
Egyetemi tanulmányait Budapesten, Leip-
zigben lés Szentpéterváron V%ezte. Sziá-
mos nyelvészeti, történeti s irodalomitörté-
neti tanulmányt írt. ÖnéHóan megjielent 
művei közül külön említést érdemel: »A 
szlávok« (Bpest, 1915.) és sAz orosz iro
dalom története«, (2 köt. Bpest, 1928,) Iro
dalomtörténeti műveiben az orosz; és az uk
rán drámairodalommal és drámaírókkal is 
foglalkozik. Lexikonokba,, lafwkba és 
folyóiratokba az orosz és az ukrán színház
ról is írt. 

Bontás. Azon momentumot, midŐn a 
színpadi munkások a színfalakat szétsze-
dilí, hogy e ^ új felvonásra bedíszletez-
zenek: 5oH,íás-Tiak hívják színházi nyelven. 
A bontásnak mindenkor gyors tempóban 
keU lefolynia, mert különben hosszú szü
net állna be az egyes felvonások között. 
E cél eléréséhez előzőleg több díszletpró
bát (1. 0.) tartanak a díszítőmunkások, a 
díszmestor felügyeletével. Drága kiállí
tású díszletek bontásánál keztyűs kézzel 
dolgoznak a díszítők. 

Bonvivant, (fr.): vdág'át él&, víglíedélyű 
ember, azon színész elnevezése, aki szeles, 
gavallér, szeleburdi szerepeket játszik. Az 
50-68 években úgy mondták: sTársalgási 
szeles«. (L. o.) Mondták úgy is: Szeles-
gavaUér, vagy szeleburdi. Ha énekes sze
repeket is játszik a bonvivant-színész, ak-
kiOT p> szerepkör meghatározása: Énekes-
bonvivant. (V. ö.: Csélcsap-szerep, Gaval
lér-színész.) 

Bonyhád (Tolna m.), 1928—29-ik év
ben Szahá Ferenc színigazgató színikerü
letéhez tartozik. 

Bónyi Adorján, író, sz. 1893. dec. 10. 
Margittán (Bihar m.). Középiskoláit 
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Bónyi József Boránd Gyuía 

Nagyváradon, a jogot Kolozsvái'ott végezte. 
Az újságírói páiyái-a lépve, a Pesti Hídűp 
ezerkesztŐs^ében dolgozott s jelenleg is 
e lap egyik szerkesztője. Mint regény- és 
novellaíró, nagy olvasóközönségre talált a 
irodalmi körökben is megbecsülik tehet
ségét. A Pesti Hírlap egyik színlmzi kri
tikusa. Színműve:: »A modell«, szmű 3 
felv. Bem. 1915. szept. 1. Budai Szín
kör. 1929. márc. 2. megválasztották a Pe
tőfi Társaság tagjává. 

Bónyi József, színész, sz. 1884. febr. 
28. Szatmóron, megh. 1905. 

Bonyodalojn, a színdai-ab cselekméiyé-
nek főrésze. FŐbb szakasza a válság- (krí
zis) és sorsfordulat (perípetía). A dráma 
második főrészében jeleutkezik, midőn a 
főszemély előtt tornyosulnak az akadályok, 
de az ő hevülete, mellyel céljáért küzd, 
egyre fokozódik s elhatái-ozó tettre sar
kalja. 

Boór Árpád, színműve: »A puszta 
rózsafaja«, népszmű. Első előadása 1903. 
júl. 11. Kisfaludy Színhiáz. 

Boöcz (Köpeczi) Lajos (bibarcfalvi), 
kabarészínész, sz. 1894. febr. 15-én, Bu
dapesten. Atyja; IC. B. József, rendőr
főkapitány, anyja: zajaói Kováts Hona. 
1914-ben az Országos Színészegyesület szí
nésziskoláját végezte. Közben mint fő-
had^nagy bevonult és 1918-ban az Iványi 
Antal-féle frontszínház katonai parancs
noka lett. A háború előtt és után részben 
a vidéken, részben a fővárosban színészke
dett. Főbb szerepei: Cigány, »Dolovai ná
bob leányá«-ban Bilitzky herceg, »Éjjeli 
menedékhely«-ben a báró, »Az élő holttest«~ 
ben Fedja, sCbarley nénje« címszerepe, 
»Figaro« stb. Irodalmi munkiásságot is 
folytatott. »Szivíárványkergető« címen dal
művet írt az Operaház pályázatára be
nyújtva; a fŐviárosi kisebb színházak mű
során több egyfolvonásosa szerepel; líraii 
versei és novellái érdeklődést keltettek. Kül
földön, mint rendező is működött. Eein-
hardt, Piscator és Sztaniszlavszky voltak a 
mesterei. 

Bor (A). Paraszt vígjáték 3 felv. Ir ta: 
Gé'donyi Géza. ElsŐ előadása 1901. márc. 

29-én volt a Nemzeti Színházban. Sze
replők: Baracsné: Cs. Alszegi Irma, Szú
nyog Rozi: Ligeti Juliska, Baracs Imre: 
Gyenes László, Baracs Matyi: Rózsahegyi 
Kálmán, Mihály: Gabányi Árpád, Dur-
bints Pál: Vízváry Gyula, Göre Gábor: 
Újházi Ede, Eszter: K. Gerő Lina, Szú-
nyogné: Györgyné, Göre Gábornló: Víz-
váryné, Czeglédy: Latabár Kálmán, Kátea 
cigány: Zilahy Gyula. — 25-Hií előadása: 
1902. szept. 18. — 50-ik előadása: 1905. 

ápr. 1-én volt; 100-ad>sz<y)- 1911. dec. 25. 
aidták ezzel a szerepváltozással: Göre: Mol
nár László, Szúnyogné:: K. Demjén Mari, 
Durbints: Kovács Mihály, Göréné: Ke-
czery Irón, Klátsa: Paludl Antal. Felújí
tották: 1921. szept. 30-án,. majd ismét: 
1928. jún. 8-án; főszereplők voltak: Ró^ 
zsahegyi Kálmán: Baracs Imre; Váoidory 
Margát: Eoai; Matáuy Antal: Matyi; Kies 
Irén: Szúnyogné; Fehér Gyula: Göre Gá/-
bor. — Bécsben bem. 1903. febr. 21. 
Deuteűhes Volkstheater. 

Boránd György, színész, színipályára 
lépett 1850. miáj. 1-ón. Színészkedj^ első 
éveiben mint tenorénekes tűnt fel és a népr-
színművekben is kiválót produkált. Ké
sőbb kedéiyes apákat játszott, majd mint 
titkár is funkcionált. Midőn Debrecenben 
Valentin Lajos lett a színigazgató, Őt dísz-
mesterré nevezték ki és mint ilyen minden
kori ötletességével jó szolgálatot tett a 
színháznak, hol 50 esztendeig működött. 
Megh'. 1900. lápr. 28-án, Deh''ecenh6n. 
Fia : Boránd Gyula, színész. 

Boránd Gyula, színész, sz. 1861-ben, 
Szegeden, meghalt 1891. május hó 21-
én, Debrecenben. Már mint gyermek sze
repelt a színpadon. Együtt lépett fel 
a kezdő Blaha Lujzával, 'Bercsényivel, 
Együddel, Vízváryval. Már 18 éves korá
ban kedvelt operett-buffó és élénk kedélyű 
vígjátéki színésze a debreceni színtársu
latoknak. Közben rajzolgatott, díszleteket 
festegetett és egy időben — 'mint rendező 
— megmenti Molnár György bud'ai szín-
bázát a bukástól. Innen a Népszínházhoz 
került és Hegyi Arankának lett kitün'6 
partnere. Főbb szerepei; Mikádó, Cinege 
báró (Sezervisták), Poéta (FejŐ-leáiny), 
Kocsigyártó (Titkos csók) stb. 1883. febr. 
havában Debrecenben házassiágra lép Hing 
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Boray Lajos Eorgo Ágnes 

Lujza színésznővel. Temetése (kívánságára) 
a színimz előtt ment végbe. 

Boray Lajos, színész, BZ. 1893. Po~ 
zsonyhan. Színpadra lépett ^ I912-b6n. Az 
Orsz. Színészegyesület iskoláját végezte. 

Borbély Irén, színésznő, sz. 1902. jan. 
1. Budapesten. Színipályára lépett 1924. 

Borbély Lili, színésznő, sz. 1887. máj. 
8. Görgényszentimrén. Színipályára lépett: 
1908. 

Borbély Sámuel, volt hevesmegyei tiszt
viselő, sz. " 1800-ban, megh. 1875. júl. 
9-én, Tiszwoffon. A 40-^s években visz-
Bzavonult és gazdálkodó lett. Végrendeleté
ben 400 frtot hagyott a NenMeti Színház 
nyugdíjalapjára'. 

Borbély Sándor, színész, sz. 1866-ban 
Kassán, szegény szülőktől. Már 13 éves 
korában nagy kedvet érzett a színészet
hez és hogy ábrándjait követhesse, előbb 
megszökött a szülői háztól. 1882. ápr*. 
9-éu Pusztay Bélával együtt kezdte pályá
ját, előbb a kardalosi sorban, Gerőffy An
dor társulatánál, hol azonban csakhamar 
a komikus szerepkörben léptették fel. Ha
tással volt reá Nyilassy Mátyás, a híres 
komikus. Őt bálványozta, ő volt a minta
képe. Bejárva az ország miindten nagyobb 
városát: csakhamar a publikum kedvence 
lett. 1884-ben Lászy Vilmosnál, 1885-ben 
Dancz Lajosnál, 1886~ban Jakab Lajos
nál, 1889-ben Pesti Ihász Lajosnál, 1890-
ben Szabó Gnábomál, 1891-ben Zoltán Gyu
lánál és Veszprémi Jenőnél, 1894-ben új
ból Pesti Ihásznál stb. InűködÖtt. 1903. 
jan. '18-án ülte meg 25 éves jubileumát, 
Miskolcon. 1926. márc. 1-ón nyugalomba 
ment. Pelesége: Baracsi Eszti, színésznő, 
3z. 1876. miáj. 4. ByJ^pesten,,. Színpadi 
működését 17 éves korában. Nagybecskere
ken kezdte. 1895. máj. 2-án Nagykikin-
dán lépett házasság;ra Borbély Sándor
ral. 1926. márc. 1-én nyugalomba ment. 
Baracsi Eszti nővére: Baracd Rózsi, 
színésznő, megh. 1927. aug. 17-én, Buda
pesten. 

Borcsai József, súgó, sz. 1860. Kassán, 
megh. 1927. jan. 29. jugoszláv területen. 
Színipályára lépett 1882. okt. IB.Miklóssy 

Gyuláriál. — Neje: A'a^;/ Erzsébet, szí
nésznő, sz. 1860. Lebenyben (Mosón m.), 
megh. 1908. déc. 10. Szatmári. Színipá-
lyára lépett 1883. okt. 16. Miklóssy Gyu
lánál. 

Bordal, lyrai költemény, mely azokat 
az érzelmeket fejezi ki, melyeket a bor
mámor kelt a költőben. Szólhat minden
ről, miről az ember jókedvében megemlé
kezni szokott: szerelemről, hazáról stb. (V. 
ö. Bánk bán bordalát). 

Bordalba Concetta, trieszti operaéne
kesnő, nálunk 1895. november 16-án lépett 
fel az Operaházban, az »Aida« címszere
pében. 

Bordás Rózsi, színésznő, sz. 1895. noy, 
8. Hódmezővásárhelyt. Színipályára lépett 
1916. jún. 8. 

Bordi Fr igyes , ügyelő, sz. 1887. Buda
pesten. 1909. óta mííködik a Magy. Kir. 
Operaháznál. 

Borghi Mamo, portugál kir. kamara-
énekesnő, nálunk a M. Kir. Operaházban 
a »Mefistofeles« Margit-jában mint ven--
dóg fellépett 1887. ápr, 23-án, 

Borgia Lucret ia. Trag. 3 felv. Ir ta: 
Hugó Victor. Bem. 1837. okt. 26nán. Nem-
2Kti Színház. Szereplők: Alfonzó: Szent-
pétery, Donna Lucretia Borgia: Pályné, 
m. v.j Orsini: Egressy Benjámin, Live-
retto: Udvarhelyi, Gizella: Szigligeti, Pet-
rucehi: László,! Vizellozzo; Szerdahelyi^ 
Gubetta: Megyeri, Gennaro: Eáncsy. — 
Ezt megelőzőleg színre került Budán is, 
KJántoméval a címszerepbén egy hasonló 
című dráma, Kolh Hugótól, gr. Bethlen 
Ferenc fordításában, 1835. szept. 19-én. 
E drámát Kolozsvárt 1842. márc. 3l-én, ad
ták először. Utána a Nemzeti Színházban 
1883. márc. 16-án adták Jászai Marival, 
Szász Károly fordításában. Felújították 

még: 1896.ápr. 13-án, 1909. január 16-án 
stb. Operára átírta: Eomani EÓlix. Zenéje: 
Donizetti-tői; ford.: Jakab István. Kolozs
várt bem. 1846. márc. 31-én. 

Borgo Ágnes, a párizsi Nagy Opera 
tagja, 1912. május 15-^n vendégszerepelt 

I 
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Bornemissza János Boros László d r. 

a J I . Kir. Operaházban az »Aida« cím
szerepében. 

Bornemissza János, (kászoni báró), 
és kir. kamarás, Hunyad'megye főispánja. 
Színműve: wEetvéli id6t(>ltése«. Koiozs-
vár, 1777. »Igaz hitét anegvető léleknek 
szabados éiete«, szomorújáték, 5 felv. 

Bornemissza Károly báró, v. b. t. t. 
Szolnokdoboka m. főispánja. Színműve; 
»Gyermekkirály<í, 3 felv. Bem. 1900. ded. 
20. Kolozsvár. 

Bornemissza (Abstemius) Pé ter , du
navidéki ev. ref. püspök, sz. 1535. febi*. 
23-én, Pesten, régi nemesi családból, 
megh. 1585-ben. Színműve: sTragoedia 
Magiaf nelvenn, az Sophocles Eleotraja-
bol; nagiob rézre fordítatottw. Megjelent 
Bécsben, 1558-ban. A darab nem hű for
dítása Sophoclesnek, hanem teljes átalakí
tása szövegbeli toldásokkal, hozzáadások
kal, úgy, hogy abból Bornemissza iskola
drámát csinált, mely valószinüleg előadláera 
Í3 került Bécsben, Bornemissza tanít
ványa, gr. iSTádásdĵ  Tamás és magyar ifjú 
társai közt. 1929-ben Mórioz Zsigmiond' 
vetette fel az eszmét, hogy régi dráma
irodalmunk 62 érdekes emlékét újra elŐ 
kellene adni aa eredeti szövegben s -Hevesi 
Sándor, a ^Nemzeti Színház igazgatója ígé
retet is tett ezen Ötlet megvalóőítpfiámi. 
Mó}-icz Zsigmond e munkjáról ezeket írja: 
»Ez a darab egy nagy dilámaíró munkája. 
Nyelvileg 'érett és tökéletes. Maga Bor
nemissza Péter duniáaituli előkelő család 
fia. Családja a török hódítás' miatt el
vesztette birtokát, de ó' maga még mint 
dunántúli püspök, hosszú ideig a saját bir
tokain volt pap. Nyelvének hitelességét ez 
is erősíti. Nem egy pói-fiú volt, aki a nép
nyelvet emelte irodalmi nyelvvé, hanem a 
magasabb társaság tagja, aki korának 
inányadó köreit reprezentálja. Ha kedvező 
körülmények lettek volna, a legnagyobb 
drámaíró fejlődhetett volna belőle. Ez a 
munka Shakespeare születése előtt hat év
vel jelent meg. De mi volt akkor az angol 
művészet s mennyire barbár, puszta volt 
a magyar világ! Shakespeare is áthonosí
totta a Sophocles Electráját, mert a Ham
let tisztán ebből ered. Az Orestes-probléma 
szülte a Hamletet. De nekünk még na
gyobb eredmény a magyar Electra, mert 

ez egy elsülyedt régi magyaf kort szül 
újjá. Valósággal újrateremti a XVI. szá
zadot. A magyar reneszánsz egyetlen,^ de 
nagyszerű terméke Bornemissza Péter 
Electrája«. (Pesü Napló, 192^ márc. 31.) 

Boronkai (Eüredi-E unták) Andor, 
színész, 8Z. 1865. Pesten. Színipályái-a lé-
lett 1883. nov. 1. Bogyó Alajosnál. 

Boros Etel, színésznőj sz. 1859. Kees-
Jceméten. Színipályára lépett 1882. márc. 
28. Szigeti Gézánál. 1884. Aszódon férj
hez ment és visszavonult. 

Boros Giizella, színésznő, sz. 1888.ápr. 
15. Biidapesten. Színipályálra lépett 1909. 

Boros Gyula, színész, sz. 1900. jan. 
18. Buákpesten. Színpadra lépett 1925. júl. 

Boros Ilonka, színésznő, sz. 1903. ápr. 
22. Kolozsvárott. Színípályára lépett 1925. 
júl. 1. 

Borosnyai Kató , színészaiŐ, sz. 1896. 
szept. 19, Budapesten. Színipályára lé
pett 1917. okt. 

Boros Elemér, író, sz. 1900-baii, Bu
dapesten. Viszontagságos gyermiekkor után 
került az írói pályára. Számiös kabaré-
d'arabot írt, »Vakablak« o. dnámáját 1929. 
febr. 22-én az Uj Színház hozta színre. 
50-edszer 1929'. máj. 1. 

Boross Emil, színésa, sz. 1883. márc. 
7. Buraszentgyörgtyön. Színipályára lépett 
1913. júl. havában. Hősi halált halt. 

Boros László dV., (tordátfalni) író, 
hírlapíró, sz. 1892. d'ec. 21-én, Kolo^Sr 
várott. Középiskoláit és az egyetemet Ko
lozsvárott végezte s a jkWozsvári egyetemen 
avatták az áJlamtudbmányok doktorává. 
1914. óta dblgozik napilapok szerkesztősé
gében. A háború alatt katonai szolgálatot 
teljesített. 1918. nov. óta a »8 Órai ü j -
ságí belső munkatársa. A napilapokban s 
folyóiratokban számos kritikája és tanul
mánya jelent meg. Színdarabjai: A pú
pos, dráma 1 felv. (Bem. Kolozsvárott, 
1918.). Az uj ruha, vj. 1 felv. (Debre
cen, 1920.). Bogárka, operett 3 felv. 
(1921.). Gyuri úrfi, bohózat 3 felv; (Nem
zeti Színház, Bp., 1925.). Áz uj szom-
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Boroás Endre Boross Lajos 

szed, vj. 3 felv. (1927.). Mr. Odysseus, 
operett 3 felv. (192^). 

Boross Endre, színész, sz. 1862. jan. 
3-án, S2ékesfehérvá>-oít,megli. 1925.ápr. 29, 
Budapesten. Atyja Boross Mihály (1. c ) , író, 
anyja Katona BorHla (megli. 1859. máj. 
24-án). Színipályára lépett 1882. jápr. 
3-án, JaJrab Lajos társulatánál, Sopronban. 
Működött: Miklóssy Gyulánál, Tiszayi De
zsőnél, Halmay Imrénél, Somogyi Ká-
rolyniál. 1897. febr. bávában a megnyi
tásra készülő Magyar Színbáabbz szerző
dött, ahol hat évet töltött. Alakításai az 
»A8Szonyregiment«-ben, a »Sötét kamraa 
cimü operettben, a »Víg özvegy« komor
nyik szerepében és a »Lotti ezred'esei«-
ben, melyben Sziklai Koráéi mellett ját
szotta a gyiárost, feledhetetlenek. I t t ját
szotta el a »Gr.ésák« Imérl márkijiáit, a 
»Drótostótí<-ban a biádbgostmestert, a »Haj-
duk hadnagyáíí-ban a strázsamestert és 
ugyanitt »A névtelen levelek<{-ben az 5 
nevéhez fűződik az első igazi, nagy bolió-
zat-siker. 1903. okt. l-én a Nemzeti Szín-
hlázh'oz szerződik, ahol azonban csak egy 
esztendeig marad és beérve az »BgyenlŐ-
ségcí oímű vígjátékban aratott sikerével, 
a KÍTIQJ ÍSzínházhoz szerződik, ahol Beöthy 
László tág teret ad tehetségének. Egymás
után számos operettben lép fel és hama
rosan nélkülözhetetlen figiurája lesz a szín
padnak. »A kis .gróf(í-baii, »A hoUandi 
menyeeské«-ben és a ;>Leányvásár<í-baii 
kreált kacagtató alakításai a legjobbak kö
zül valók voltak. A »Jiános vitéz« csősz-
szerepét nem kevesebb, nánt ötsaázszor ját
szotta. Egyébként sok éven át buzgó taná
csosa volt az Országos Színészeg^'-esületnek. 
A kerep esi-temetőben díszsírhelyen temet
ték el; sírkövét Inoze Sándbr szerkesztő 
emeltette, 1925. november hó l-én. 
Niéje: Török Anna, színésznő, sz. 
1865. ápr. 17-én,- Nagyvá-aéon. Szín
padra lépett 1883. ápr. l-én, Jakab Lajos 
társulatánál. 1885. (miárc. 21-én volt a há-
2as&á.giik, Óbecsén, Pesti Ihász Lajos tár
sulatánál. Nyugdíjba lépett 1913. szept. 
l-én. 

Boross Ferike, színésznő, sz. 1873. aug. 
3-án, Naffí/vá-adon. 1893-ban végezte a 
színészakadémiát és a vidéken kezdte pá
lyafutását. 1898. szept. 1-éiQ a VígszínKáz 
szerződtette, majd 1900. jún. 12-én a 

Nemzeti Színház tagja lett. I t t azonban 
nem tudott érvényesülni, mii-e 1903-ban 
Londonba ment, ahol azonban nfem sike
rült elszerződnie, mire megtanult angolul 
és idegenvezető lett. 1904. jún. harából 
1905. jan. haváig népdalénekesnŐ volt 
az Empire-színházban. 1909. szeptember 
havában Newyorkba ment; itt lefordí
totta Herozeg Ferenc »Gyurkovics lányok« 
0. vígjátékát, melyet a Lyceum^ Theatej-
mutatott be 1911. márc. havában, »The 
seven sisters« c. alatt. 1928. má|. havában 
az amerikai Metro-G-oldwyn filmgyár Öt 
évre leszerződtette. 

Boross Oéza, táncos-komikus, sz. 1897. 
márc. 17. KoTnáromban. Színipályára lé
pett 1919. jan. lö . 

Boross Géza, színész, sz. 1886. jún. l-én, 
Budapesten. 15 éves korában beiratko
zott Eákosi Szidi színésziskolájába, — 
melynek befejeztével Pozsonyba szer
ződött Andörffy Péter társulatához, ahol 
a »Smólen Tóni« c. vígj.-ban kapta elsŐ 
szerepét. Egy év múlva a Modern Színtáz-
Kabaréhoz hívták meg, ahol Sajó Gézával 
sok sikert aratott pesti aktuális duettjeivel. 
I t t működött 1921. szept, l-ig, — köz
ben (1920.), színésziskolája is volt. Ez
után a Vígszínház tagja volt, 1922-bea 
a Városi Szính'áz szerződtette. 1923. febr. 
15-én a RákÓczi-uti Imperiál-étteremben 
Békeffy Lászlóval kabarét nyitott, de köz
ben fellépett a Blahá Lujza Színházbán 
is. 1924. jan. havától (növid ideig), a 
Vídlám Színházat (Fővái-osi Orfeum épü
letében) igazgatta. 1927-ben az Uj Színház 
tagja volt. 1928-ban a Kar|áiy Színháa 
hívta meg vendégszereplésre. 1929. ápr. 
havától Romániában vendégszerepelt saját 
társulatával. 

Boross Imre, színész, sz. 1894. febr. 
17. Budapesten. Színipályára lépett 1913. 

Boross József, színész, sz. 1896. márc. 
15. Budapesten. Színipályára lépett 1919. 
ápr. 

Boross Lajos, színész, sz. 1844-beü, 
Hódmezömsárhelyen, színpadra lépett 
1863. ápr. 29-6n, imiint operett-buffo.. —• 
BzínmŰve: »Enyingi Török Bálint« szmű. 
3em. 1886. márc. 23-án, Debrecenben. 
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Boross László Borostyán Irma 

Boross László, sZmész, sz. Í897. Szóin-
hathelyen. Színpadra lépett 1921. szept. 1. 

Boross Margit , színésznő, sz. 1891. 
júl. 17-én, Kassán. Színipályára lépett 
1911. jún. havában. 

Boross Tffiliály, író, kir. járásMró, ez. 
1815. jan. 9-6n, Ó-Szőnyön, (Komáiiom! 
m.), megh. 1899. nov. 5-én, Sárbogárdon. 
Iskoláit Ó-Sz6nyön járta, lS30-ban Ceglé
den, 1832-ben Nagykőrösön tanult, 1835-ben 
Pápán jogot ballgatott, 1842-ben Pesten 
jurátus volt és Tatán ügyvédi irodát nyi
tott. 1849. jan. 16-án az osztrákok elfogd 
tálí, bebörtönözték, de már március kö
zepe táján szabadon bocsátották. 1850-ben 
ujra elfogták, két évi várfogságot szenve
dett Josefstadfcbau; innét 185Ö. december 
25-én szabadult. 1860-ban Fehérmegye al
ispánjává válas27tották, 1872-ben járásbiró 
lett. (Pia: B. Endre. L. o.) — Irt 
két színművet: »A nyeglék«, »Csáb és 
könnyeim űség«. Előadták a székesfehérvári 
Bzíuházban. 

Boross Mihály. író, hírlapíró, eszté
tikus, az »Esti Kurirí< művészeti és szín
házi kritikusa, sz. 1877. dec 30-án, Kis-
cellhen, (Vasm.). Tanulmányait Budapes
ten végezte, s érettségi után 1896-bani 
már újságírói pályán van 1897-től a 
»Budapesti Napló«-nál dolgozik. 1910-ben 
mérnöki oklevelet szerez, közben min
den írói munkássága a színpaddal kap
csolatos. Ebben az időben már drámákkal 
is kísérletez, rendezői színjáték-tanulmá
nyokat végez, színpadi munkásként és sta-
tisztálás révén első forrásból meríti a 
színpad technikai berendezésének, a drá
mák színpadi életrekelésének tudását. Kö
zel kétesztendős ilyen tanulmányok hatása 
jótékonyan befolyásolják későbbi munkáit, 
amelyeknek mindén egyéb' tulajdonságain 
kÍTül a színszerűség a fŐértékük. Színpad^ 
művészeti cilíkei, tanulmányai kötetekre 
rúgnak. Legelső drámáját: »A betörő«-t 
1903-ban írta. »Mult«, »Önagysága arcképei, 
»Mah-Jong«, »Keresztes-pók<í, »A költőd, 
»János« c. művei az eszmei dráma iro
dalom szolgálatában születtek- Ir t fantasz*-
tikus regényeket; »A kék hattyú«, »Noe 
barlangja«, »A harmadik testamentum<í, 
»Az anyaföld«, »A kakuk«, »Az ész 
sztrájkjai. Filmeket: »Veszélyben a po

koli, »Lav-ina«; verseket, novellákat és nap
nap után színházi vonatkozású cikkeket, 
kritikákat. Lelkes, Önzetlen munkása min
den színpadot és színésztársadalmat ér
deklő mozgalomnak és évek óta fáradha
tatlan harcosa a m a ^ a r művészi színház 
megteremtését célzó mozgalomnak, s buz
dító barátja minden új és művészi jelen
ségnek, támogatója a fiatal törek\'éseknek. 
Kritikáiban a legkisebb, a legjelentékte

lenebb szerep épen úgy kap elismerést, 
ha az művészi munka, mint ahogy a leg
nagyobb színpadi munka hibáit is ész
reveszi, s azt a hozzáfízólás finomságával 
jegyzi meg. írásainak súlyát, becsülését 
jellemzi, hogy kritikáit még azok is sze
retettel fogadják, aldket hibáikkal együtt 

említ meg. »A költő« c. poétikus drámáját 
1929'. máj. 7-én mutatta be az Uj Színház. 
A Magyar Színművészeti Lexikon munka
társa. 

Boross Vilmos, hírlapíró, sz. 1859. 
mái-c. 28-án, l^agyvára&on. A fŐgimtaJái-
ziumot Budapesten és Nagyváradon járta, 
18S2-től többízben utazott külföldön. —• 
Munkái: »Turasqueí<, samű, amely azonban 
nem került színre. »A kunok március 15-
éje«, prológ, előadták 1884-ben, Karcat-
gon. 

Borossay János,színműíró. Színművei: 
»Tekintetes ur és kisasszony, vagy: mikor 
hazudott, igazat mondott«. Ered. vígj. 2 
felv. Pest, 1823. »Feleségféltő«. EredL' 
vígj. 3 felv. Pécs, 1833. 

Borostyán. Petőfi egyik színészi álneve 
vidéki vándoréletében. 

Borostyán Dobsa Sándor, apasaínész. 
Színpadra lépett 1868-ban. 

Borostyán Sári, színésznő, a Magyar 
Színház tagja, sz. 1879-ben, OsŐk község
ben, megli. 29 éves korában, 1908. okt. 
29-én, Budapesten. Előbb a vidéki színé
szetnél volt (Kreesányinál), majd a Víg[-
színbáz tagja lesz, ahol az elsŐ fellépése 
Sven Lang^: »Csöndes szob^áki c. darabjá
ban volt. Igen kedVes egyéniségét sűrüu 
említette a kritika. 

Borostyán Irma, (Kempf Józsefné), 
írónő. Megb. 1911. niárcí. 24-én. Színmn-
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Borostyán Nándor Borsodi Mihály 

vei: »Máfiodvirágzás«, vígj. 1 felv. 1899. 
szept. 15. Nemzeti Színház. »Bíinös sze-
relem« 3 felv. szmű. (A Nemzeti Színház
nál kéziratban.) 

Borostyán Nándor, hírlapíró, sz. 1848. 
jan. 14-én, Szegeden, megh. 1902, augl. 
5-én, Párizsban, Taamlmányait szülőváro-
sáhan végezte. Hírlapíró volt, kiváló pub
licista, különösen külpolitikai cikkeivel szer
zett tekintélyt. A Pesti Hírlap szerkesztője 
volt. A »Don Juanok« c. tréfáját 1891. 
jan. 10-ón adták a Nemzeti Színházban. 

Boroszlói Városi Színház (Breslauer 
Stadttheater). Náluab a (Király Színházba^ 
1907. máj. 16-án vendégszerepelt, midőn 
első előadásul Strauss Eichárd »Salome<t 
c. operáját mutatta be. 

Borovszky Oszkár , színész, sz. 1894. 
dec. 29. Pincéd. Színipályára lépett 1923. 
ápr- ban. 

Borry Pasquale, a bécsi udVari opera
ház éiső táncművésze, 1847. jún. Í2-éri 
lépett fel nálunk a Nemzeti Színházban, a 
»üizella vagy a villik« c. hallétben. —i 
»Kellemdúsabb s mimikiájában nemesebb 
kifejezésu táncművészt még nem láttunk 
színpadunkon, e mellett a legmestersége-
sebb ugrások- és fogásokban is bárkivel 
versenyez«, — írja ekkor róla a Pesti Di
vatlap, 1847. jún. 25-iki számában. 

Bors Lajos dr. színműve: »Elefánt-
kisasszony« operett 3 felv, Bem. 1910. dteci 
21-én. Pécs, Kövessy Albert színtársulatá
nál. (Németből.) 

Bors Sámuel, (budafalvi) Idr. táblai 
ügyvéd. Munkái: »A kenyérmezei viadal, 
vagy: a hasonlíthatatlan vitézsége; énekes 
vitézi játék 'é felv. Pest, 1825. (Színpadra 
nem' került.) »Az őrangyal, vagy: a név
napi vadiászat« vígj. 3 felv. Pest, 1830, 
»A tanácsosíí, vígj. 1 felv. (ford.) Pest, 
1830. »A szem;üv6g«, Pest, 1830. 

Borsabányai Antal, színész, sz. 1883. 
jan, 4-én, Munkácson. Színi'pályára lé
pett 1912. jún. havában. Neje: Felsinger 
Jolán, színésznő, sz. 1886. szept. 9-én, 
Budapesten. Színipályára lépett 1912 jún. 
háválmn. 

Borsai Soma, zenetanai-, zeneszerző. — 
Színműve: »Szoknyáshősök«, operett 3felv. 
Előadtálc Kolozsvárott, 1893. jaa. 13-án. 
»Lintzegh' J.ánosK, tört. színmű. Bem. u. o. 
1898. januiár 29. — Szövegét ír ta: Gya
lui ^Farkas. 

»Borsajt<í«, — Pesten, a régi »Hiároin! 
kalapí<, —• ina: Irányi Dániel-u. 21. sz. 
alatt állott egyemeletes, rágii modbru ház, 
az egykori írók és színészek kedvenc gyü
lekező helye. Nevét az ajtó fölébe cégérül 
alkalmazott borsajtoló után kapta a 40-es 
években. 

Borsay János, színműíró. Munkája: »A 
három Özvegy«, énekes bob. 3 felv. Társ
szerző: Kún Ernó'. Bem. 1912. júl. 17. 
Marosvásárhely. 

Borsfai Margit színésznő, sz. 1899 
aug. 6-án, Nagylcanizsán. Színipályára lé
pett 1921 júl. havában. 

Borsiczky Ilka, színésznő, sz. 1866'. 
Várda, (Somogym.). Színipályára lépett 
1884 júl-ban, Bánfalvi Bélánál. 

Borsod vá rmegye 1793. szeptember ha-
viában az első magyar színtársulat felsegíté-
sóre 134 forint 14 krajcárt adományozott. 
ISlS-ben a pesti magyar; színház telke 
megváltása .és felépítése céljára 2113 forin
tot küldött. 

Borsodi Berg Jözsef, súgó, sz. 1863. 
Miskolc. Megh. Kaposvár, 1912 máj. 18. 
Polgár Károlynál. Színipályára lépett 
1887-ben, Sághy Zsigmondnál. Hosszú 
időn át a vidék legelismertebb súgói kö
zött említették a nevét. 

Borsodi Ferenc, színész, sz. 1880 nov.. 
4-én, Nagyhután. Színipályáj-a lépett 1904 
aug. 1-én. 

Borsodi Lajos dr. ügyvéd, sz. 1883-ban, 
Nagyheeí^íereJcen. Színművei: »A fenség«, 
negjelent Nagy becskereken, 1918-ban. 
»Kirakat<í, 1921. 

Borsodi Mihály, színész, sz. 1885. 
szept. 27-én, Ozorán, Tolnám. Színipá™ 
lyára lépett 1914 máj. havában. 
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Borsodi (Kállai) Paula Boszorlíány\',ár 

Borsodi (Kállai) Paula , színésznő, 
S2. 1884 júl. 2-án, Ökmizsán. Színipárí 
lyára lépett 1902 szept. haválán. 

Borsodi Lédig ÜVÜklós, ri! színészi, sz. 
1867. okt. 2-án, Rajdúböszprményhen. 
Színipályára lépett 1885 szept. 22-én, 
Aradi G^ronél. 

Boi-sodi Vilmos,6zínész, sz. 1857. iniárc. 
2ő-én, Miskolcon, megh. 1904. aug. 26-án, 
Budapesten. Előbb szolgabíró volt Er
délyben, azután 1874-be3i a színipályáxa 
lép, Balogb' Györgynél, régül színigaaga-
tásba fog. 1901. jún. 15-én a Dalos Szín-
iiáz igazgatását vette iá,t. Tevéikeny ^részt 
vett az Országos Színészegyesület létesí
tésében, melynek megalapításáboz egy
maga 30.000 forintot gyűjtött. Utóbb súgó 
lett és mint ilyen íiunyt el. 

Borsodi (Haluska) Lajos, színész. 
Színpadra lépett 1871-b6n. 

Borsos József, színész, szerepköre tár
salgási, szeles, bős és szerelimies, valalmlmíJ 
rendező is volt. Színipiályára lépett 1860. 
jan. 1-én. Neje: Szaplonczay Ida (mára- í 
marosi és szaplonczai) sz. 1836-ban, szí
nész-szülőktől. (Atyja Sz. Mihlály, anyja 
Bartba Mária. Lásd róluk Szaplonczay 
eímszó alatt.) Megh. tüdőbajban, 1880. 
miárc. 6-án. ZildHon. 

Borsos Klára , színésznő. Körülbelül 
1823. táján Gross Péter kolozsviári énekis
kolájának volt növendéke. J ó hangja lévén, 
Déryné a színészethez hívta. Polgári család
hói származott, — majd Szentpétery Zsig
mond felesége lett. — Mint a Budai Szín
ház tagja hunyt el, 1835. jan. 13-án. Kol
legái költségén telnették el. 

Borsos Mária Margit , színésznő, sz. 
1902 máj. 16-án, Smníegen. Színipályára 
lépett 1921 jan. 12-én. 

Borsos Miktós, .színész, sz. 1888 áptf. 
13-án. Színipályára lépett 1913. júl. ha
vában. 

Borss Dániel, pálosrendi tanár, sz. 1737-
hen. 1755. okt. 27-én lépett a rend mária-
nostrai zárdájába. Hal)ájájiafc éve ismieret-
len. »Közjáték<í c. iskolai színdarabja visz-

szatülirözteti a népies elem befolyását 
(1765). »Bacchusíí c. mytb'ologiai színmű
vét előadták Pápán, a pálosok iskolájában 
és 1765. farsang utolsó napján, Sá,toralja-
ujhelyen. 

Borzsovai Erzsi, színésznő. Színipá
lyára lépett 1887. október 1-én, Miklóssy 
Gyulánál. 

Bosco Bartolomineo, bűvész, sz. 1793. 
jan. 7. Torino-ha.n, megh. 1863. márc. 6. 
Drezda melletti birtokán. Nálunk is ven
dégszerepelt. Első ízben 1828. nov. ha
vában, Pozsonyban lépett föl. Híre nőttön-
nŐ és Pestre is möghívják, hol 1829. ftebr. 
23-rán a Nemzeti Színháziban is fellépett. 

Boset t i Hermin, német koloratúrénie-
kesnő, nálunk 1913. miárc. 20-án lépett 
fel a Népoperában, a sEigaro lakodal-
miá«-ban. 

Bosnyák Jolán, színésznő, ez. 1900-
Jan, Kaposvárott. Színipályára lépett 1921 
aug. 22-én. 

Bosnyák Zoltán dr. (felsőpataki), író, 
belügyi iáUamtitkár, sz. 1861. okt. 10-ón, 
Balaionturon. Középiskoláit Nagykanizsáéi, 
a. kegyesrendiek gimnáziumában yégezte. A 
jo:giot Budapesten hallgatta, ah'ol 1883-ban 
az lállamtudományok doktorávíá avatták. 
1917. szept. 17-6n_ lállamtitkárrá nevez
ték ki. 1919-ben nyugalomba vonult. Szín-
m'űvei: »Becsülétbiró«, szmű 3 felv. Bem. 
1896. okt. 30. Nemzeti Színház. »Tisz-
tító tűz«, szmű 3 felv. Bem. 1897. nov. 
26. U.o.»Mary«, szmű 3 felv. Bem. 1900. 
febi'. 23. Uv 0|. »S ursum cord'a«, szmű 
4 felv. Bem. 1904. febr. 26. U. o. »Mi-
rette«, párisi életkép, 3 felv. Bem'. 1906. 
nov. 23. TJ. 0. Első neje: Lenkei Hedvig, 
színésznő. (L. o.) Második neje: Sándor 
Erzsi, cs. és kir. kaimaraénekesnő, a M. 
Kir. Opera örökös tagja. (L. o.) 

Boszorkányvár (A). Operett 3 felv. 
Irta: Berla A. Zen. szerz.: MiWeker K. 
(Ford.: Reiner Ferenc és Ewa Lajos.) 
Bem. 1890. okt. 3. Népszínház. Szerep
lők: Kányavári: Németh József, Coralie: 
Hegyi Aranka, Laura: Vidorné Kacsó Ka
rola, Kakasdi: Lubinszky Ödön, Mihály: 
Ujvárii iKároly, Józsi; Dárdai Sándor, 
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Botcsinálta doktor Boucheron (busron) Maximé 

Andris: Vidor Pál, Kalára néni: Klárné 
Angyal Ilka, Verus: Serédi Sarolta, La-
motte; Follinusz Aurél, Simon: Szabó. — 
1891. okt. 24-én MillÖcker személyesen 
dingálta e művét a Népezínliá^ban, a jó
zsefvárosi jótékony nőegylet javára. 

Botcsinálta doktor. Vj. 3 felv. Irta; 
Moliere, ford.: Kasinezy Ferenc. Bem. 
1834. dec. 2-án, Budán. A Nemzeti Szín
házban először 1842. júl. 24-én adták elő 
Kazinczy Ferenc fordításában. Az iroda
lomtörténet szempont3Q.ból is nevezetes be-
miutató színlapja, amelyen a darab sze
replői Í8 magyar neveket kaptak, így fes
tett: »Pest, Vasárnap, Július 24-kén, 1842. 
Először: Botcsinálta doktor. Vígjáték 3 
felvonásban, dalokkal és tánccal. Eredeti
leg franczia nyelven írta: MoHére. Ma
gyarosította: Kazinczy Ferencz, a magyar 
tudós társaság költségén. Űjra színre al
kalmazta, s' zenéjét különféle kedvelt d'al-
művekből (operákból) Összeszerkesztette: Vi
dor. Tánczait betanította: Hasenhut Leo-
nard, balétmester. Személyek: Kutyesics, 
kereskedő: Udvarhelyi úr, Constancia, leá
nya: Éder Lujza k. a., Kukoriczási: Gő
zön úr, Kislaki: Bgressy Benjiániiín 
úr,, Rigó Mátyás, kiesett kántor: 
Szerdahelyi úr, Kebeka: a felesége; 
Korácsné asszony, Miklós diák, boltosle
gény: Kozma Máté, mindenes: Kutyesics 
szolgálatában: Balog úr, Telepi úr; Panni, 
szakácsné. Kozma neje: Liptsei KI. k. a., 
Csonka Bandi, Rigó szomszédja: Bengyel úr, 
Sütő Mihál, pór: Zsivora úr, Jánoska, 
fija: Balog Pepi. Páhol ára váltóban 10 
ft. Földszinti zártszék l . f t . 30 kr. Föld
szinti bemenet 1 ft. I I . emelet 40 kr. 
Karzati bemenet 18 kr.« A jólismert Mo-
Hére-darab magyarországi pályafutásának 
különös történetéhez hozZátarto2ák az is, 
hogy mindössze négyszer került S2íínre a 
Nemzeti Színházban. Második előadása 
1843. júl. 31-én volt, harmadszor 1843. 
jan. 16-án játszották és ugyanez óv szept. 
12-én volt negyedik és utolsó elöad'ása. 
Hetvennyolc évi pihentetés után 1921. okt. 
18-ián ötödik előadását érte meg a Nem
zeti Színházban »A botesinlalta doktora, 
am'elynek főszerepét, a híres Sgajiarelle-t 
eiíkor Horváth Jenő játszta, aki egyben 
rendezője^ is volt az új előadásnak. 1877. 
máj. 26'̂ án a Népszínház is előadta: Csep-

reghy Ferenc fordítása szerint, a következő 
szereposztás mellett: Jerout: Karikás, Lu-
eind: Békóssi Irma, Leandre: Eőry, Sga-
nareile: Hon^áth, Martiné: Klárné, Róbert: 
Pártényi, Valér: Zádor, Lukács: Tihanyi, 
Jacqueün: Lukácsyné, Tibeaud': V. Ko
vács, Perrin: Bakonyi István. (1908. febr. 
23-án Gáspárházán [Győr m.] Lippay Géza 
birtokán béresei és cselédei is előadtak e 
darabot. Lásd: Festi Napló, 1908. febr. 
25.) — Operai feldolgozásban szöv. írta: 
Barhier Jules és Can-e Micbel. Zen. szerz.: 
Gmnod Charles. Bem. 1912. jún. 7. Nép
opera. (Ford.: Mérei Adolf.) 

Botos Blanka, színésznő, sz. 1894 okt. 
9-én, Toréaszentlászlón, (Tord'a-Aranyos 
m.). Színipályára lépett 1920. déc. 15-én. 

Botos József, színész és súgó. Munkái: 
Miskolci nemzeti játekszini zsehkÖTtyy, 
Miskolc, 1834. JátéJcszini fűzé]; szab. kir. 
Szeged városa lakosainak, Szeged, 1838. 

Botos Karolina, színésznő. (L.: Pály 
Elekné.) 

Botos színész, a pálcás szánész hason-
miáaa. (Lásd.: Pálcás színész.) 

»Botosok«, a Nemzeti Színházi művé
szeiből és a színház barátaiból álló vidáju' 
társaság. Annak az emlékét ápolja, hogy 
hajdan a színészek pálcával, bottal a ke
zükben, gyalogosan iűdultak az országútján 
új állomáshelyükre, ez volt az úgynevezett 
»mozdülá5í< 8 ezt a vissz'aemiékezést akarja 
ébrentartani ez a víg kompán|ia. Az első 
évben (1922)' Gyenes László Volt a fő
kapitány. Rózsahegyi Kálmián és Pethea 
Imre az alkapitány, Szathmáry Lajos a 
várnagy. Első estéjüket 1922. okt. 3-án 
tartották. 192S-ben Odty Árpád' a f^a -
pitány, PetheŐ Attila és vitéz Garam-
szeghy Sándor az alkapitányok. A társa
ság székhelye: Keszey Vince Rákóczi-úti 
étterme. 

Boucheron (busron) Maximé, fr. szín
műíró, megh. 1896. nov. 9-én. Néluhk 
is játszott szíimiűveá: »A ferxarai her-
cegnő«, operett 3 felv. Zen. sztövz,: Á^dran 
Edmond. Ford.: Kompr Gyula. Bem. 
1896. máj. 29. Budai Színkör. »AProny-
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Bouchinet Bölöny József 

utcai úr«, boh. 3 felv. Társszerző: Taver-
nier. Ford.: Incze Hemik dr. Bem. 1898. 
szept. 3. Ví^zínház. »Komédiások«, ope
rett 3 felv. Társszerző: Mars. Zen. szerz.: 
Vam&y Louis. Bem. 1898. ezept. 30. Nép
színház. — Egyéb munkája: Miss Helyett^ 
Uázibarát. 

Bonchinet (businé) franda szímnűíró. 
Munkája: »Az apja leányai, szmű 3 felv. 
Társszerző: Gitinon. Ford.: Hajó Sándor. 
Bem. 1915. ápr. 10. Magyar Színház. 

Bourdet (burdé) Edonard, fr. szín
műíró, 62. Í881~ben. Nálunk első sike
rét a »Rubieon<í c. színművével aratta, mely 
a Vígszínházban került színre, 1910. nov. 
4-én, Heltai Jenő fordításában. 1924. 
jan. 29-én ugyanitt bemutatták »A lelán
colt ember« c. drámáját. 1926. okt. 9-én 
a Kamara Színházban bemutatták »A sze
relem órája« c. 3 felv. vj.-át, Heltai Jenő 
fordításában. Most jelent meg o. vj-át 
Heltai Jenő fordításában bemutatta ugyan
csak a Kamaraszínház, 1929. ápr. 6^n. 

Eonrge t (burzsé) Paul , fr. regény
es színműíró, sz. 1852. szept. 2. Awiens-
ban. Mint regényíró, lélekelemző regényei
vel a francia regény mesterei között szere
pel. Nálunk is előadott színművei: »A bar-
rikád<í, Ezimű 4 felv., ford.: Ivánfi Jenő. 
Bem. 1910. nov, 25. Nemzeti Színház. 
»Az apostol«, B2anű 3 felv., ford.: Salgó 
Ernő. Bem. 1912. szept. 21. Magyar 
Színház. 

Bozsó'család. (Lásd: Budai József 
címszió alatt.) 

Bődi Búzás I rén, színésznő, sz. 1879 
máj. 3-án, Boároglieresztiiron. Színipá
lyára lépett 1899 tavasaán, Dobió Sáu-' 
dórnál. 

Bődi Ella, színésznő, sz. 1877 febr. 
27-én, Pelejtén. Színipályára lépett 1899 
okt. 1-én, Debrecenben, Komjáthy Já 
nosnál. 

Böhm Gusztáv, zeneszerző, a Nemzeti 
Színház operai rendezője, sz. 1823. jún. 
14., megh. 1878. jún. 23. tjjpesten. Már 
13 éves kora óta a Nemzeti Színház he
gedűse volt, Erkel Eerene alatt. Magasabb 

zenei Hképeztetését Bécsben nyerte, hová 
szülei a műegyetemre küldték s habár e 
tanfolyamot sikerrel végezte, mégis haj
lama a zenéhez vonzotta; majd Aradra 
megy, hol színházi karnagy leszi és zene
tanár, ott írta Vachot Imre »Huszárcsíny<{ 
. népszínművéhez a zenét; innen 1860-
)an a Nemzeti Színház operai rendezŐ-
tisztjéhez hívták meg. 1865-ben a szá
nészakadémia tanára. Munkái: »A dalnak 
átka«, »Demetrius«, dalművek; »A debre
ceni biró«, víg dalmű. Fordításai: »Az 
álarcosbál;<, opera 5 felv., olaszból ford. 
Zenéje: yeí-á^-töl. Pest, 1864. »Az af
rikai nő«, opera Ö felv., Seribe után ford. 
Zenéje: Giacomo Meyerbeer. Pest, 1866. 
))Lohengrin«, opera 3 felv. iíichard Wagr^ 
után ford. U. o. 1866. »Hamlet«, opera 
5 felv. Carre és BarHer után ford. Zen. 
Thomas Amhrots-tól. U. o. 1870. »Rienzi, 
az utolsó tribun«, nagy áshnű Ö felv. 
Wagner E. után ford. U. o. 1874. növ. 
24. »PiccoHno«, víg^ dalmű, 3 felv. V. 
Saráou és K. Nidter után. U. o. 1878. 
»Jeanette menyegzőjeK, víg dalmű 1 felv. 
Carre—Barhier után. Zenéje: Jlíassé-tŐl. 
U. o. 1879. »A vará2s£uvola<í, dalmű 3j 
felv. Schilianeder Manó után ford. Zenéje: 
Amadé Momrt-tól (1877. febr. 17.) 

Bölcs Náthán . Drámai költemény 5 
felv. ír ta: Lessing. Por^i'.: gróf Zicli!^ 
Antal. Első előadása 1888. d'eo. 28. Nem
zeti Színház. Szereposztása: Szaladin szul
tán: Szacsvay Imre, Szittah: HegyesiMari, 
Náthán: Újházi Ede, Recha: Cs. Alszeghy 
Irma, Daja: Pelekyné, Egy ifjú templá-
rius: Nagy Imre, Egy dervis: Gabányi 
Árpád, Pátriárka: Szigeti Imire, Szerze
tes: Vízváry Gyula. — Pelújították: 1907. 
dec. 17., 1912. okt. 16. — A Vígszín
házban a b'écsi Hofb'urgtheater bemutatta 
1917. júl. 7-ón. — Possont/hojíi — német 
nyelven — először adták hazánkban, 1785. 
lyarán, majd Budán — szintén németül — 
1789. aug. 26-án. 

Bölöny Jözsef, orsz. képTÍselŐ, a ko
lozsvári Nemzeti Színhájz inten'dánsa, sz. 
1850. Nagyváradon. 1887~ben kinevezték 
a kolozsvári Nemzeti Színház intendánsává. 
1892-ben lemondott állásáról, majd ismét 
1897. júl. havában a színház élére került, 
1902-ig. , , , , ! . 
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Bölöni Sámuel Brackl Adolf 

Bíilöni Sámuel, az- erdélyi udvari kan
cellária ágense, jogtudós és a Theresiánmn-
ban magyar nyelvtanitó volt. Szinműve: 
»Máría, vagy a nemes gondoltodású pa
raszt leány«. 'Egy igen szomorú történet. 
í'ord. angolból. Kolozsvár, 1794. 

BÖősi Anna , úttörő színésznő, 1807-
ben JErdélyben, 1809-ben Pesten műkö
dött, Vida László intendánssága alatt. 1814-
ben vidéken AnTia néven szerepel. 

Bőregér . Operett. (Lásd: Denevér.) 

Börner , bécsi színész, 1833. okt, 16-án 
mint vendég fellépett Pesten, a német szín
házban, a »Mesteremberek innepe« c. szmű 
Kluk kőműves szerepében, — »mellyet jó, 
tiszta beszéddel játszott<í. — (H(m-
művész, 1833. 58. szám.) 

Börzsöny Béla, író, Színműve: »H6t 
fakereszt<í. Legenda, 3 felv. Előadták: 1928. 
miére. 10, a Bádió Társa^ájg Stúdiójában. 
Zen. szerz.: Brandeis Zoltán. (Ez volt az 
első rádió-dráma.) 

Bősze Imre , enesei földbirtokos, lelkes 
színmű pártoló, mesglb'. 1882. máxo. havá-
baji. »Szegény-pusz:taí< nevű 200 hbidías bir
tokát a Győrött működő színtársulatok se
gélyezésere • hagyta olyanformián, hogy az 
a városi tanács kezfelése alatt kamatozván, a 
kb. 1000 forintra rugó kamiat a kijelölt 
célra fordíttassék lés egyszer egy évben in-
gyen-előadlás tartassák. —• (Vasárnapi Új
ság, 1883. márc. 11. Pesti Hírlap, 18S4 
július 5. Színészek Lapja, 1887. dbo. 24). 
Győri Közlöny, 1884. 8. szjátoD.) 

Bősze Kata l in (Kitsinger Sandáméi), 
1895-ben kélt vágrendeletében 60.000 fo
rintot hagyomiányozott a. győri színházra. 
(B. Imxe nővére volt.) 

Böszörményi Béla, színész, sz. 1881. 
februári 14-én, Kolozsvárott, Isklolái vé
geztével 1899-ben varieté-színpadokon m,ű-
ködött, majd felvétette magfát a Színész-
egyesület kötelékébe és a Műszínkörlben 
kezdte meg színházi működését. A követ
kező években Pozsonyban Andbrífy Péter 
igazgatónál találjuk, majd' Krémer Siándor, 
Kunhegyi Miklós, Szálkai Lajos, Mezei 
Béla, Fehér Károly, Pehér Vilmos, 1915-

fcen dr. Márffy Károly volt az igazgatója, 
A világháború alatt katona volt, azután 

• ismét vidéken működött. 1923. óta 
CsonkamagyartH^zág ;kisebb községeiben 
hazafias előadásokat tart, mint magj.'ar 
lantos. Neje: Horváth Teréz, színésznő. 

Böszörményi Lajos, színész, (cs. n. 
Vargha,), ez. 1853 okt. 1-én, Kishm-
szejitmiklóson. Színipályára lépett 1880-
ban, Szathniáry Károlynál. 

B rabek Ferenc , cseh író, magyar mű
vek fordítója, sz. 1848. dec. 12~én'. A 
Petőfi Tiársaság tagja. Lefordította cseh 
nyehTe Eiákosi Jenő sAesopusK o. szín
művét, Madách Imre )>Ember tragédiáját«, 
(18S4.) Wrchüűky-vel, továbbá Csiky Ger
gely »Proletárok« c. színm'űvét. (1888.). 

Bracco Koberto, olasz diiáaniaíró, sz. 
1862. szept. 10-én, Nápolyban. Előbb hi
vatalnok volt, azután kizárólag az irotk.-
lomnak' élt. íA: veri&ta olasz dráma egyik 
legnagyobb hafcáBU IművelŐJe. Hálunk Í9 
színre került művei: »Hűtelen<í, vj. 3 felv. 
Ford'.: Ga.uss Viktor. Bem'. 1896^ nov. 
12. Vígszínház. — »iJareok«, dráma 1 
felv. Bem. 1897. jaa. 17. u. o. »Fanyar 
gyümölcsei, vj. 3 felv. Ford.: Heltai Jenő. 
Berni. 1904. übo. 9. ü . o. — »TökéIetes sze-
relemíí, vígj. 3 felv. Ford'. Lakatos Lásalói. 
Bemi. 1911. szept. S. Magyar Színház. 

Brachvogel A. Emil, német dráma
író, sz. 1824. ápr. 29-én, Boroszlóban, 
megh. 1878-ban, Berlmbm. Színházi tit
kár volt Boroszlóban. »Narcisse« c. darab
jával (1857.) világsikert ért el. Nálunk 
a Nemzeti Színházban 1929. ápr. 36-án 
Telekes Béla fordításában adták elő. 

B rack l Adolf, német színész, sz. 1856. 
aug". 8-án, Nagyszomhűfban. Szülői ke
reskedők voltak. 1873-ban lett színésszé, 
Eoliitson. 1879-ben Salzburgban énekes-
komikus. 1881—85-ben Münohbnben mű
ködik, azután Bácsbe, onnan a frankfurti 
városi színházhoz szerzőliött. 1891-ben 
Bécsbe visszatér. ~ Kéje: ScJmeiéa Eliwa 
(Seh. orgonaművész leánya), sz. 1870-ben, 
Pesten. ElsŐ feüépte Zürííchben volt, 1893-
ban. Működött Mainz, TepHo, Bem szín
padjain. Jobh szerepei: Agathá, Kedda, 
Santuzza, Famina stb. 

; 
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Brackl Pereiic József Brammer Július 

Brack l Fe renc József, színész, az 
előbbi testvére, sz. 1854. ápr. 22-én, Nagy-
szom^aíban. Pályáját Badenben kezdi, 
majd' Bécsbe jut, azután a pesti német 
színház tagja lesz; működik még' Brünn-
ben, Berlinben; 1890—91-ben Ameriká
ban él, majd 1893-ig Schliei-see-ben, Ba
jorországban működik, 1898—9ü-beu pe
dig Münchenben tartózkodik. 

Brácsa, az ol. »viola a braccio«-ból (a 
német Bratsche-ből, magyarul kar), mély-
és öreg hegedűnek is nevezik, mély 
hegedű, viola-h., a közönséges hegedűnél 
(Wolino-nál) nagyobb; hangolása: c, g, 
d, a. 

Brada Ede, a M. Kir. Operaház bal-
let-mestere, sz. 1879-ben, Bécsben. Ta
nulmányait Hazisnál, Edmund Foitusnál és 
van Hammenál végezte. 1892-ben szerző
dött a bécsi Operához szólótáncosnak:. A 
M. Kir. Operaházban 1902-ben lépett fel 
először. Közben megalapítja ballet-isk'olá-
ját. 1912-b6u vendégszerepel a londoni Co
losseumban. 1919. óta az Opera ballet-mes-
tere. A Magyarországi Táncmesterek Egye
sületének elnöke és. a minisztériumi fel
ügyelet alatt álló táncmester-képzŐ iskola 
előadója. 1927-ben tartotta 25 éves Opera
házi tagságának ünnepét. Betanította töb
bek között a; Mályvácska, Árgyilus ki
rályfi, Petrusk'a, Ezüst kulcs, IMúzsa csókja, 
Diótörő, Sylvia, Pierette fatyola, Rózsa 

•lelke stb. baUeteket és számtalan opera-
betétet. 

B rada Eezsö, a M. Kir. Operába 
szólófáncosa, sz. Í906-ban, Budapeste^i. 
Már 11 éves kora óta táncol. Pia Brada 
Edének. 1921-ben szerződik az Operaház
hoz, 16 éves korában, a Mályvácska e. ballet 
Szerecsen szerepére. 1927—28-ban ameri
kai turnéra megy, a Keiths- éa a Löw-szín-
háztrustök meghívására. Közben vendég
szerepel Bécsben is. 1928. óta egyfolytában 
az Operánál működik. Vezető szerepei: 
Petruska: Mór, Sylvia.* Aminta, Múzsa 
csókja: Költő, Árgyilus királyfi: Címsze
rep, Háromszögletű kalap: A molnár, EJózsa 
lelke: Címszerep, stb. 

Brádií Andor, színész, sz. 1888 dec. 
30-án, Bráái-oií, (Hunyad m.). Színipá-
lyára lépett 1911. jún. havában. 

Braga Herinin, operaénekesnő, nálunk 
a M. Kir. Operaházban 1889. nov!. 24-én 
lépett fel mint vendég a ;)Walkür« Sieg-
Unde szerepében. 

B r a h m Ottó, német színházigazgató, sz. 
1856. február ö-én, Rmnhurghmi, megh. 
1912-ben, Berlinben. 1889í-ben Berlinben 
megalapította a Preie Bühne-t, 1892-ben 
a Deutsches Theater, 1904-ben a Lessing-
theater igazgatója volt. Ö tört utat a né
met köKJnséghez Ibsen drámáinak. A mo
dern német színpadi rendezés és játékstílus 
egyik megalapítója. Kálunk a Vígszínház
ban 1901-től vendégszerepelt társulatával. 

Braida Umberto, olasz operatársulata 
1920,. jún. 2-án vendégszerepelt náluník 
a Városi Színházban, a »Tosca«-ban. Fő
szereplők: Borina NaÜna, Plefca, Salesolű, 
karmester: Granelli. 

Brajnin Zsófia, lengyel születésű éne
kesnő, nálunk az Operaházban 1887. máj. 
12^n mutatkozott be. »Alakja szép, arca 
megnyerő. Hangja tiszta csengésű, magas 
szoprán, mely igen jól van iskolázva. Elő
adása ízlésre és intelligenciára vallx, — írja 
róla ekkor a Pesti Hírlap, 1887. május 
13-án. 

B rammer Júl ius , osztrák színműíró. -
Níálunk is színre került művei: »Buda 
igyöngyeíí, operett 3 falv. Társszerző: Grün-
wald Alfréd. Zen. szerz.: Asohér Laó|. 
Ford'. Mérei Adolf. Bem. l9 ia szept. 5. 
Népopera. »A nevető férj«, operett 3 felv, 
Tái'sszerzŐ: az előbbi. Zen. szerz.: Eysler 
Edmund. Ford. Mérei Adolf. Bma. 1913. 
szept. 26. u. 0'. »A tökéletes feleség«, ope
rett 3 felv. Társszerző: G-rünbauiű. Zen. 
szerz.: Lehiár Ferenc. Bem. 1913. nov. 26. 
Kiüály Színház. »Sztambul rózsája«, ope
rett 3 felv. Társszerző: Grüuwald A. Zen. 
szerz.: Fali Leó. Ford.: G^ábor Andor. Bem. 
1917. június 37. U. o. 200-adbzor: 1918. 
január hó 13.; »A búcsúk:eringő«, operett 
3 felv. Társszerző: Grünwald'. Zen. szerá.; 
Strauss Oszkár. Ford. Harsányi Zsolt. 
Bem-- 1920. d'ec. 29'. Városi Színház. »A 
csikágói hercegnőd, operett 2 felv., elő-
és utójátékkal. Társszerző: Grünwald. Zen. 
szerz.: Kálmán Imre. Ford. Stella Ador
ján és Kulinyi Ernő. Bem. 1928. dec. 21. 
Kimiy Színház. 
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Brandes Ede Brassói színészet 

Brandes Ede, dán. író, a realizmus 
egyik dán úttörője. Nálmik is előadott 
Bzínműve: »Egy látogatás«, dráma 1 £elv. 
Bem. 1908. okt. havában, a Thálía-Tár-
easág színpadán. 

Brandes Johann Christian, német 
színész és drámaira, sz. 1735. nov. lo.8tet~ 
tin-hen, megh. 1799. nov. 10. B&rUnhen. 
1757-ben lett színész. 178S-ig működött. 
Színműve: »Csalárd szín vagy a kellemet
len fér]«, vj. 5 felv. Ford.: Kováts Fe
renc. Előadták^ 1793. ápr. 17-éii, 1794-
ben két ízben és 1809. aug. 11-én is, ek
kor »Szín niegcBal« címen adták. 

Brandes Marthe, a Comédie Eran-
Qaise tagja, alkalmi társulatával 1906. nov. 
8-án vendégszerepelt a Vígszínliázban, a 
»Le passéíí (A múlt) c. színműben. Ir ta: 
Porto-RicUe Georges. 

E randon (brendu) Thomas, angol szí
nész, sz. 1848. Liverpool-haji, megh. 1914. 
jún. havában, Lon'donban. Atyja kereskedő 
volt éa őt is e pályára akarta fogni, 'de 
méigis mérnök lett előbbi, majid a színi-
pályái-a szánta magát. Közkedvelt színész 
volt, inindamellett világhírnevét nem nii-
mikai tehetségének köszönhette, hanem an
nak a ténynek, hogy ő írta a »Charley 
nénjeí< c. bohózatot. Nálunik is színre ke
rült a Népszínházban, 1895. aug. 30-áai, 
Fái/ J. Béla fordításában, majd 1912. júl. 
19-én a Budapesti Saínházban, Nyáiiaá An
tallal, 1935. jún. 20-án pedig a Magyar 
Színházban, Csortos Gyulával. 

Brankovics György, szerb deszpota, sa. 
1367-ben; a törökök ellen Magyarországa 
gal szövetkezett; de Murád' szultán leverte; 
trónját csak Hunyadi János győzelmié s .afe 
1440-iki szegedi béke által nyerte vissza. 
Később a, magyarok ellen fordult, miért is 
ezek elfogták, <le később' szabadon bocsá
tották. Megh, 1457. dee. 27-én, Sz&nd-
rm. Történetét Ohemi0c Károly 1856. 
jún. 3-án szín'padra vitte. Ebí>en a dá-
rabhan esett Össze nagynevű tragikusunk. 
Egressy Gábor (1. o.) 1866. júl. 30 -án, a 
I I I . felv. 7. jelenetében. Operái átdolgo
zásban 1874. máj. 20-án került színre 
a Nemzeti Színházban. Szövegét írta: Or-
•rttay Eereno és Oéry Lehel, zen. szerzi.: 
Mrkel Ferenc. Szereposztása: Brankovies: 

Odry Lehel, Gerö: PauU Eichárd, István: 
Ellinger József, Lázár: Tallián Jáaos, 
Székely György: Kőszeghy Károly, Hu
nyadi László: Kiss Dezső, Hírnök: Ma-
leczky Vilmos, 11. Murát: Ellinger Jó
zsef, Mara: Tannemé. A M. Kir. Opera
házban 1889. febr. 24-éűi került színre 
felemelt helyárakkal; a bevétel 2530 frt 
60 kr. volt. Felújították: 1903. máj. 5-én. 
A Nemzeti Színháziban összesen 20-saor 
adták; az psszbevétel 18.440 frt 10 kr. 
volt. (A prózát lefordította szerbi nyelvre: 
Gyorgyevics János. Lásd: Magyar Sza
lon, 1894. X S I L kötet, 309. oldal.) 

Brankovies György, (szendrői), lapszer
kesztő, sz. 1843. nov. 23. Bálassagyw-
•maton. Tanult Losoücon, Selmecen, Po
zsonyban. 1874-ben a honvédelmi min^z-
tériumban tisztviselő volt. Mint hírlapíró, 
lépies kiad^^nyok szerkesztőjeként is mű
ködött.. Színművei: »Vérespohiar«,i szomj. 
1 felv. Győr, 1869. — Szakmunlíája: Sha-
cespeare jelUrriképei. Budapest, 1873—78. 
2 köt. 

Brassői színészet . Brassá&ora már 1822. 
szept. havában játszottak magyar színészek, 
midőn a kolozsvári színtársulat vetette meg 
itt a lábát, Nagy Lázár vezetése miel-
lett; az előadások sorozatát Grillparz'er »Az! 
ŐsanyaK c. drámájával nyitották meg, a 
Brünneberbe-féle színházban. 1826. júl. kö
zepén ismét a kolozsváriak jönnie ide, 
Dérynével az élen, ki az út izlgalm!ait ér
dekesen írja le naplója 248. oldalán. Szá
mos operát adtak Boildieu, Mozart, We-
ber, Cherubim, "Weigl, Men<iel, Schenk 
műveiből. Színlapjaikat részint csak ma
gyar, de legtöbbször magyar és német nyel
ven adták ki. 1830. máj. 18-án egy tár
sulat (valószínűleg Keszy Józfeefé) elő
adja Kisfaludy Károly »Ilka vagy Nán
dorfehérvár ostroma« c. dtámáját. 1837. 
júl, 16-án Demjén Mihály az igazgató. 
Tagjai valtak: Eránosz János, VáradR és 
neje. Lázár és neje, Demjénné, Futó, Ko
ronkai, H^edűs . 1844. ápr. havában Ki-
lényi Dávid kap meghívást. 1853. aug. 
havában Kaczvinszky Jánost, majd 1864. 
máj. havában Hubay Gusztávot hívták 
ide. A nyári színkör 1910. június hó 
21-én leégett, majd újra megnyílt 
1915. augusztus hió '14-én, Faragó Ödön 
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Braun József Bresztovszky Ernó 

igazgatása alatt. A prológot Gyom Imre 
írta. Szavalta Simonyi Mária. Ezt követte 
»A bora c. Gárdonyi-6.Q,TQh első felvonása 
és a »Cigánybáró;< második felvonása. 

Branii Jőzsef, magyar Bzületésű író, 
sz. 1840-ben, megh. 1902. szept. 27-én, 
Béeshen. — Mxinkája: sPaJkos diáikok«, vj. 

Braun Károly, becsi operaénekes, ná
lunk 1912. ápr. 1 i-én vendégszerepelt a 
»Fau8t« Mefistofeles-ében. 

Braunecker—Schafer , német énekes
nő, 1855. ezept. havában vendégszerepelt 
nálunk a pesti, német színházban, nagy tet
szés imellett. 

BraTO! (Olasz) derék, bátor, merész, ret
tenthetetlen. Színházban a bravó! — kiál
tás a közönség tetszésének a jele, melyet 
taps szokott követni. Felsőfoka: hra.vis-' 
simoI — (Olaszországhan igy kiáltanak: 
bravó il tenoré! brava la cantate, bravi 
tutti I) Nálunk 1825-től aéljens kiáltás 
hangzott a színpadta. A »bravo!«-kifejezést 
azonban nem tudták kiküszöbölni véglege
sen, erről így szól egy régebbi megjegyzés: 
»Magyar ember szájába, helyeslése kifeje
zésére ugyan nelm illŐ. Ez Qgy rongy, mely 
több rossz szokásoltkal maradt reánk nagy
apáinktól, kik a külföldit jobban szeret
ték, mint a hazait... »Helyfö<í, »jele3«, 
»derék:« — vájjon nem ugy kipótoIják-e az 
elismerést, mint a »bravo!«? (Erdélyi Hír
adó, 1845. — 8. sz. 58. oldal. I . hasáb.) 

Bravour (fr.) ejtsd: bravúr, — a. m: 
bátor, elszánt cselekedet, amely váratla
nul jól sikerül, A szót Déryné is használja 
»Napló«-ja I. kötete, 113. oldalán, ami 
azt bizonyítja, hogy a szót a h'ajdankori 
színészek is ismerték. 

Bravurszerepj az, amelyik a színész leg
kitűnőbb szerepe, amelyben már többször 
kiállotta a tűzpróbát a amellyel piályíáján 
felfelé tudott ívebii. Ilyen volt többek kö
zött Egressy Giábornak Brankovies Györ
gye, Jókainénak Anná-ja (Szigetvári vér
tanuk), Szentpé-tery .Zsi^ondnak Falstaff-, 
ja stb. 

Bredscí ineiderWilIy, bécsi zeneszerző. 
Munkája: »A mozdkirály«, operett 3 felv. 

Társszerző: Bemauer Eudolf, Kollo Wal-
ter és Schanzer. Bem. 1913. szept. 20. 
Király Színház. 

Brei t ing, bécsi színész, a ca. udVari. dal
színház tagja, 1834. ápr. 7-én vendégszere
pelt nálunk a pesti német színházban;, a 
»Zauipa«-ban. »Ama könnyűség, mellyel Ő 
a magos hangokat mintegy játszva képes 
kiadni s igyönyörű pianója valóban ritka-
ság«, — írja ekkor a »Honművész«, 1834. 
30. számában. 

Brenner Anna, színésznő, sz. 1882 
márc. 15-én, Nagyváradon. Színipályára 
lépett 1924 szept. 1-én. 

Brenne r Jenny , énekesnő, sz. 1835-ben, 
Ei-délyben. Tíz éves korában egy jeles kül
földi énekn]esteniél tanul s később, mikor 
hangja fejlődni kezdett, szülei a színpadra 
nevelték s Pesten, a Horváth Edmiund-
féle énekiskola növendéke lett, ahol Geutü-
luomo mester is oktatta. Mint üyen, 1859. 
aug. havában vendégszerepelt a Neimzeti 
Színházban, amidon így emlékeztek meg 
róla: »Kis hangjával oly szépen, ízletesen, 
gazdagon és eredetien színezte ki énekét, 
portamentói, stacxiatói, sőt trillái is, ki
vált az, melyet mezza voce vett, oly kitünő-
leg sikerültek, hogy fényes hetükkel adha
tunk róla bizonyítványt, miként azon pár 
évet, melyet künn töltött, nagy szorgalom
mal kellett LÖlhas23i|álnia, s taíi,ulmányaiban' 
határozott tehetség által táimogattatik.« — 
(Budapesti Jíirlap, 1859. augusztus 28.). 
1862. aug. 12-én újra fellépett a Nenizeti 
Színházban, a »Troubadour«-ban. 1873. 
szept. havában a sachsen—altenburgi szín
házhoz szerződött. Szerepei: Eosina (Sze-
^-illai borbély). Donna Anna (Don Jüan), 
Éj. királynéja (Varázsfuvola), Lucia, 
Linda, Leonóra, (Troubadour) stb. 

Brenner Lajos, színész, sz. 1893 febr. 
7-én, 'Pozsowyhian. SzÍAipályára lépett 191& 
szept. havában. 

Bresztovszky Ernő, író, sz. 1882-ben, 
megh. 1923-ben. Egyetemi tanulmányai 
után uj&ágííó lett, később m^eghívták at 
»Népezava«'munkatársának, ahol később se
gédszerkesztő volt. — Színműfordífcása: »A 
Mari«, drámai rajz 2 felv. Irta: Heyer-
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1 
Bretán Míidós Brieus (briö) Eugéne 

manns. Bem. 1912. inárc. 20. Uj Színpad. 
(Dr. Bárdos Artúr igazgatása alatt.) 

Bre tán lUüklös, színész, az. 1887 márc. 
25-én, Naszódon. Színipáljára lépett 1913 
szept. havában. 

B r e t h o l B e r t a . a liambnrgi városi szín-
biáz énetesnője, 1882. június 6-án ven -̂
dégsífirepelt a Kemzeti S^ínTiazban, a »Hu-
goiicttái« Valentina szerepében. sKellemes 
jól iskolázott hanggal és nagy színpadi i"U-
tinnal bir, úgy hogy bátran elmondhat
juk, hogy az utóbbi években, Wiltnét ki
véve, színpadunkon nem hallottunk hozzá
fogható Valentinát«, — jegyzi meg röla 
a Pesti Hírlap, 1882. jón. 7. 

Bre tz Mariska, színésznő, sz. 1884 jan. 
12-én, Békésen. Megh. 1912. ápr. 12-én, 
u. o. Színipályára lépett 1904-b'en. 

Breznay Anna, színésznő, sz. 1868. 
szept. 14-6n, Székely udvarhelyen. Mint szí-
nészgyemiek, pályáját 1884-ben kezdte (vi
rágvasárnap) Jakab Lajos soproni társula
tánál, naiva szerepkörben. Első szerepe 
Bérezik Árpád »N"ézd meg az anyját, vedd 
el a lányát« c. vígjátékban Iza volt. 1899-
ben férjhez ment Kiss István jónevŰ bari
tonistához, azonban 1898-han elvált tőle. 
A drámai szerepkör összes válfajaiban ját
szott. Jónevét gyarapította: Arad, Deb
recen, Szabadka, Miskolc, Pées és Kassa 
színpadjain. Két ízben műkjödött a fő
városban, előbb Beöthy Lászlónál, a Ma
gyar Színházban, majd a Városligeti Szín
körben. Három lutolsó évét Pozsonyban töl
tötte Polgái- Károlynál, ahol 1914. márc. 
havában megülte (Gertrudísban) 30 'ves 
jubileumát és szeptember havában nyug
díjba ment. 

Breznay Dénes, eúgó. Színipályára lé
pett 1871. jan. 1-én. 

Breznay Geyza, jeüemszínész, komi-
líus, sz. 1840. £ebr. 4-éin, SátordjaujHe-
lyen, m^gh. 1911. déc. Sönán, Budapes
ten. Iskoláit Sárospatakon vég<ezte; 18 éves 
iorábau, 1858. jún. 16-án színész lett, 
szülei ellenzésére. (Atyja B. István, Zsm^ 
plén vm. főorvosa, anyja Kossuth Lajos 
nővére ^volt, Kossuth Karolina, aH azon
ban meg 1848-ban meghált.) Első igaz

gatója Hubay Gusztáv. Ettől kezdVe min
dig a legjobb vidéki színtársulatoknál mű
ködött és a legjobbb buffo-komákusok 
egyike volt, ki mint rendező is nagy hír-
névi'o tett szert. 1897-ben Kecskeméten, 
majd Miskolcon színigazgató, 1898. jan. 
4-én megüli 40 éves színészi jubóleumiáit 
Kecskeméten, »A cigány« címszerepében. 
Nagy lelkesedéssel m M d ö t t közre nyugdíj
intézetünk tfelvirágoztatásán... Érdemei, elis
meréséül asZ Orsz.. Színészegyesület dísztag
jává választotta meg és hogy orköd'ő tisztjé
nek élete utolsó pillanatáig eleget tehessen, a 
színészpalota gondnokságát is reá bíztá^;. 
1901. jan. 1-én nyugalomiba vonult. Szín
műve: »Két huszár és egy bakancsosK, 
népsz. 3 felv., énekkel és tánccal. Neje: 
Balogh Eóza, Balogh Istvánnak, a híres 
úttörő színigaagatónak leánya, Balogh' 
Gusztáv karnagy nővére, sz. 1838. jún. 
26-án, MSgyészen, megh. 1896. okt. 17-én, 
a nagysuüányi színészmenedekházban:. 1853. 
aug. iO-én lépett a színipályára, mint tár
salgási és komika-szinésznŐ, Tóth János 
társulatánál. Ö volt a vidék' Erasznay Mi
mije. 

Breznóbányán 1883. jún. 5-én Balogh 
Istvíán kis társulata hirdette a magyar 
színpadi művészetet. »Nem kell nekik a 
magyar nyelv, németet óhajtanak nagyoD,<(, 
— írja a vándor színigazgató naplójában. 
»Igértek valamivel több publikumot, de 
n.émetre<í, —• jegyzi meg sok keserűséggel 
az úttörő harcos. 

Briesemeister Ottö, berlini tenorista, 
jeles Wagner-énekes, sz. 1865-ben, miegh. 
1910. jún. 16^án, BerlÍ7hb\e^. 1907-ben ná
lunk is fellépett a »Salomfi(í o. operában, 
melyet a boroszlói operatársulat mutatott 
be itteni vendégszereplése alkalmával, a Ki
rály Színházban. 

Brieux (briö) Eugéne, francia szín
műíró, sz. Párizsban, 1858. jan. 19-én. 
Előbh újságíró volt, majd sokat dolgozott 
a színház számára. Nálunk 3. Nemzeti 
Színház több színművét mutatta be. Ilye
nek: »Szabadtiljáa(í. (Ford.: Ivánfi Jenő. 
1897.) »A bölcsőíí, 1901. febr. 14. Ford.: 
Qáhw Ignác. Felújították 1922. ezept. 
18.) »A vörös taiár«, 1901. okt. 18. U. o. 
(Ford.: Fábián István. Felújították 1922. 
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Brillanté Bródy István 

szept. 18.) »A mét6ly«, (Fordl: Tábori 
Bóbert. 19Ö8. szept. 25.) sPatyolat HSEGZ-
szonjK. Bem. a Várszínházban, 1902. ápr. 18-
án. (Ford.: Molnár Márton.) »Simone«, 
szmű 3 felv. Bem. 1908. okt. 24-én, 
Nemzeti Színház. (Ford.: Ivánfi Jenő.) 
»Suzette«, szmű, 3 felv. (Ford'.: Ruszá)-
Imre.) Bem. 1911. szept. 8., Nemzeti 
Színház. 

Bri l lanté (ol.) zenében: kápráztatóan. 

Brillírozni (francia) annyi, mint csil
logni, fényeskedni, kitűnni; brülirozni va
lamely szerepben akkor szokott a színész, 
ha tökéletlen otthonos abban és a leg-
aprólékosahh dolgait is művészileg játssza 
meg. Természetes, hogy a közönség meg^ 
értése nélkül briUirozni nemi lehet. Fon
tos tudni, hogy kis szerepben is lehet fel
tűnő sikert elérni, amire számtalan esetet 
mutat föl színészetünk története. 

Brio. fcrioso (ol.), élénkség, tűz, hév 
(zene); con b. tűzzel, gyújtó hatással. 

Briosch Carlo, nagyhírű színházi dísz
letfestő, sz. 1826-baii, megh. 1895. noví. 
havában, Bécsben. A mi Operaháziunknak 
is sokat dolgozott. 

Brociner Marco, színműíró. Munkája: 
»Vor dem Sündenfall«, vj.; a bécsi Hof-
burgthater együttese bemutatta a Víg
színházban, 1925. márc. 23-án. 

Brod Max, német író, sz. 1884. máj. 
27-én, Pm^áhcfli. Színiműve: sKIarisszafél-
8zíve«, bemutatták a Vígszínházban, 1923. 
jún. 4-én, Leopoldine Konstantin társula
tának vendégszereplésével. 

Brodszky Miklós, zeneszerző. Mun
kája: »Szökik az as8zony«, operett 3 
felvonásban, 5 képben. Szövegét írta: Kar-
dk)s Andor. Verseit: Harmath Imre. Bem. 
1929. jún. 14. Budai Színkör. 

Bródy Irén, színésznő, sz. 1879 okt. 
29-én, MéMldrályin, (Gömör m.). Színi-
pályára lépett 1901-ben. 1927-ben nyug
díjba ment. 

Brődy Is tván, í ró , színházigazgató, sz. 
1882. máj. 1-én, Nagykárolyban. Egész 

fiatalon rendezője volt a Kis Színkörnek. 
(1904.) Innen Mezei Béla győri színigaz
gató főrendezőnek szerződtette, majd Zol
tán Jenő a Magyar Színházhozí hívta meg. 
Egy év múlva Aradton működötí, Szendrey 
Mihálynál, későbÜ Kondor Ernővel társul 
a »Bonbonniér6 Kabaré« megalapítááában. 
1907-ben a Vígszínház rendezője, közben 
a Vígszinkör igaz^tója lesz. Volt főren
dezője (1917.) az Operaháznak is, 1918. 
máj. 18-án igazgatója volt a Margitsz^eti 
Színkörnek, majd a Eevű Színháznak, Wer-
theimer Elemér társaságában. 1920. nya
rán megnyitja a Scala Színiházat, szept. 
17-én az Eskütéri Színházat. 1926. máj. 
22-én fölépítette a Sziget Színpadot. 1927-
28-ban a Magyar Színház franbia ope
rettjeit rendezte. Közben a bécsi Carl Thea-
terben, korábban pedig u^ancsak Bécsben, 
a Theater a. d. Wienben, majd a Metropol 
Theaterben rendezett, mely utóbbinak 
igazgatója is volt. Színművei: »Bob 
királyíc. Paródia. Társszerző: Urai DezsŐ. 
Zen. szerz.: 'Virányi Jenő. Bem. 1903. 
máj. 16. Űj Színház. •Í>Á. B. C.% ope
rett 3 felv. Társszerző: Bevésse Ferenc. 
Zen. szer.: Bródy Miklós. Bem; 1903. nov. 
26. Pécs. »Tiszavirág«. Operett 3 felv. 
Társszerző: Vajda László. Zen. szerz.: dr. 
Rényi Aladár. Bem: 1915. márc. 27. Ki
rály Színház. »Csókvásár«. Operett 3 felv. 
Zen. szerz.: Leüner Pál. Bem. 1916. jún. 
1. Eevű Színház. »PünkÖsdi rózsa<í. Ope
rett 3 képben. Tsz.: Farhas Imre. Bem. 
1920. jan. 3. Eevű Színház. »Férjhezmegy 
a feleségem«. Énekes vj. 3 felv. Zenéjét 
szerz.: Bródy Miklós és Márkus Alfréd. 
Bem. 1921. ápr. 16. Eskütéri Színház. 
»Asszonyok bolond]a«. Operett 3 felv. Zen. 
szerz.: Lajíhay Lajos. Bem. 1923. május 
9. Budai Színkör. »Leányálom<í, ope
rett 3 felvonásban. Társszerző: Vajda 
László. Zen. szerz.; Szlatinai Sánldor, Bem. 
1925. nov. 14. Városi Színház. »Miámi«. 
Operett 3 felv. Társszerző: Vajda László. 
Zen. szerz.: Jacohi Viktor. Bem'. 1925. 
nov. 27. Fővárosi Operett Színház. »Zene-
bona«, vidámság sok muzsikával, 3 felv. 
Társszerző: Lakatos László. Zenéjét rész
ben Áhráhárrs Pál szerzetté. Bem. 1928. 
márc. 2. U. o. lOO-adszor: 1928. szept. 9. 
Ezen kívül számos egyfelvonásost írt éa 
kabarétréfát. 
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Bródj Miklós dr." Bródy Sándor 

Bródy Mjklös dr., zeneszerző, színliázi 
karnagy, sz. 1877. mára: 30-án, l^agy-
Icárolyban. Mint kész ügyvéd szakított pá
lyájával és 1901. óta vidéki színházaknál 
működik. 1907-ben a iN^épszínház—Vig^ 
opera karnagya. Színpadi munkái: »A. B. 
C.«, operett 3 felv. Társszerző: Bródy 
István és Révész Ferenc. Bem. 1903. 
november ;26. Pécsett. sPurcsa gon-
dőlat«, operett. Pécs, 1904. 'xnérq. havá
ban. Társszerző: Náéassy József. »Férj-
hez msgy a feleségem«, énekes vj. 3 £elv. 
Társszerző: Bródy István .és Márhiis Al-
ház. Bem. 1921. ápr. 16. Esk'ütéri Szín
ház. »Thaűiiora«, opera, Kolozsvár, 1922. 

Bródy J l iksa , író, sz. 1875-ben, Nagy-
mmdon, megh'. 1924. máj. 4-én, Budix-
pesten. Orvosnak indult és tizennyolc esz
tendős koriában, amikor első versei meg
jelentek, ujsiágíró lett. 'A »Budapesti 
NaplÓK szerkesztőségében kezdte pályáját. 
Színházi kritikái nagy esztétikai képzett
ségről, tudásról és a művészet iránt érzett 
rajongásáról adtak tanúságot. Ekkor má,r 
népszerű költő volt, több verses és novellás
könyvet adott ki. ö írta a »Leányvásár« 
(bem. 1911. nov. 14. Király Színház) 
és a »SybSU« (bem. 1914. febr. 27., 
u. o.; társszerző: Martos Ferenc) d. ope
rettek szövegét; Jacohi Viktornak volt a 
librettistája és operettjeivel világsikereket 
aratott. Ö írta KMmán Imre szániára a 
»Zsuzsi kisasszony« c. operett szövegét is. 
(Bem'. 1915. febn. 22. Vígszínház.) Volt 
idő, amikor egyszerre a világ minden szín
házában játszottájs B. operettszövegeit, 
amelyek finomságukkal, ötletességükkel .és 
verselésük nemes tech'nikiájávai tűntek ki. 
Egyéb operettje: »Tilos a csók<í, zen. szer.; 
Viricsie Zsigínond. Társszerző: Vásztor Jó 
zsef. Bem. 1909, okt. 8. KÜnály SzínKáz. 
Színmű fordításai: »A milLiomoss, bob'. 
4 felv. I r ta : WinéHeíl Smith. Berni. 1910. 
máj. 21. M a ^ a r Színházi. »Az ismeretlen 
táncos«, vj. 3 felv. í r ta : Tiistan Bemard|. 
Bem. 1911. jani. 17. Vígszínház. »Eu-
rulyás Jancsi«, operett 3 felv. Irta: Vm-
caire Maurice és Mitcíiel Georges. Zen. 
fizer.: Louis Ganne. Beml 1912. jan. 19. 
Népopera. »A névtelen asszony«, diiámi£tí 
5 felv. í r ta : Bisson Alexandre. Bemj. 1916. 
jún. 2. Magyar Színház^ Felújították 
1920. jún. 11-én, 1924^ máro. 28-áji. 

jíLady Frederickí<, vj. 3 felv. ír ta: 
Maughwm Somerset. Bem. 1916. júl. 1. 
U. o. »Maria del Carmen«, szmű 3 felv. 
í r ta : Jósé Felin Y. Codina. KisérŐ zené
jét ír ta: H. M. Jacquet. Bem. 1920. 
szept. 25. Magyar Színházt. wSzerencse-
táji'C«, operett 3 felv. Szöv. írták: Bo-
danszky és Uardt-Waldm. Zen. szerz.: 
Eóbert Stúlz. Bem. 1921. máj. 14. Vá
rosi Színház. (A Fővárosi Operett Szín
ház is műsorába vette 1922. máj. 29-ón, 
Sarkadi Aladár felléptével. Eendezte: Lo-
ránth Vilmos.) »A kis grizett«, operett 3 
felv. í r ta : Jacobson Lipót és Bodanszky 
Róbert. Zen. szei^.: Stolz Bóbert. Bem. 
1921. jún. 11. Vígszínház. »OHvia her-
cegnŐK, operett 3 felv. Társszerző: Föláea 
Imre; zen. szer.: Buttykay Ákos. Bem'. 
Bem. 1922. dea 23. 

Brödy Pá l dr., rendező, sz. 1898-bbn, 
Üngvárott. 1939-ben a Vígszínház tagja. 

Bródy Sándor, író, színműíró, sz. 
1863. jún. 234n, EgerVm, megh. 1924. 
aug. 12-én, Budapest&n. Középiskoláit réezr-
ben szülővárosában, részben Budapesten vé
gezte. A német naturalista és verista-irók 
hatása alatt írta regényeit és színdarabjait. 
ö is, mint a német naturalista és verista-
írók, regényeibén kerülte a terjiqngős epikai 
leíriásokat és inkább dialógusokban jelle
mezte és beszéltette regényalakjait. Külö
nösen hatása alatt 'állott Gerhárdt Haupt-
mannak, a nagy német író és színműirónak. 
Amint Gerbardt Hauptmann, aki a natu
ralista és verista iránynak úgyszólván elő
harcosa volt ÜSrémetországbán és akinek re
gény- és színdarab-alakjai hús- és vér
emberek voltak és a kor szellemének meg-
felelŐleg szembehelyezkedtek a társadalmi 
renddel, éppen v^ Bródy Sándor naoiona-
Haálta Gerliardt líauptmannak szociális vi
lágnézetét. Színdarabjainak és regényeinek 
karakterei a mának cselekvő és dbigiozó 
emberei. Különösen darabjainak életbölcse
lete egyformán haladó a nagy német íróé
val. Gtirhardt Hauptmann támadja a ka
pitalizmust és apostola a robotoló, szegény 
munkásnépnek. Bródy Sándor írásainak is 
ez a célja, csak miás formában, mert amitJ 
a német író nyíltan meg mer mondani, 
azt Bródy S.ándor a sorok között sejteti. 
ö is a szegényeknek, az elnyomottaknak 
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pártfogója, de inkább csak demoki-ati-
kus formában és nem oly radikális ered
ménnyel, mint Hauptmann. Színdarabjai 
közül a legnagyobb sikert a »Tanítónő« c, 
színművel aratta. Ez a színdarabja áll a 
legközelebb a mai kor világfelfogásához. 
Igaz ugyan, Hogy a darabnak konstruktív 
fölépítése egy kissé romantikuB-stílű, mert 
az úriház szemben áll a 2seUér-ház2ál és 
ez a forma inkább Sudermann-i, de az, 
ib-ogy ő magában a ma^ 'a r parasztságban 
állítja szembe ezt a különbözetet és a pa-
rasztnábobnak fia nem a paraszttal, ha
nem egy városi elszegényedett úrilánnyal 
áll Bzemben, ez elveszi a darabnak ro
mantikus levegőjét és igazzá toszi azt. 
Vagyis a »TanitónŐK-ben Bródy azt akarja 
bizonyítani, hogy az ember, ha pénzt, 
vagj* hatalmat érez kezében, akkor egy
aránt visszaél vele, akár paraszt, akái' 
úriember. Színdarabjaiban sokat foglalko
zik a mai kor embereinek erkölcsi felfogá
sával. Szerinte a világ nem változott, a 
mai ember épen úgy gondolkozik, mint a 
régi romantikus ember gondolkozott az er
kölcsök felfogásáról. Az akkori gazdag em
ber sem tudta, nem akarta erkölcsösnek 
hinni a szegényt; aki gazdag, még ha 
paraszti sorból is küzdötte fel magát gaz
dagnak, az is loilönbséget keres az ő er
kölcse és a szegény erkölcse között. írá
sainak lírája akár színdarab, vagy regény, 
igaz és mély, emberi. Stílusa is teljesen 
egyéni, nem kedveli a hosszú mondatokat, 
ellenben sok a befejezetlen, csonka mon
dat. Sok színdarabot és regényt írt. Szín
művei: »Hófeh6rke«, regényes színjáték 3 
felv. Bem. 1901. jan. 18-án, Nemzeti Szín
ház. »A dáda«, erkölcsrajz 3 felv. Bem. 
1902. jan. 19-én, Vígszínhíáz. iFelújítása 
1907. dec. 17-én, Magyar Színház. 1917. 
okt. 5-ón, Nemzeti Színház. aKirály-idil-
lek«, színjáték 3 felv. (egy-egy felvonásos 
mű, összefoglaló címmel). Bem. 1902. dec. 
Ö-én, Nemzeti Színház. »Tanítón6«, fa
lusi életkép, 3 felv. Bem. 1908. márc. 21-
én, Vígszínház. 100-ik előadiása: 1917. 
okt. 18-án, Idegen színpadton játszották: 
1910. febr. 5-én Münchenben; —̂ Bécs
ben és Nürnbergben ápr. végén, Brémában 
nov. elején, Zágrábban 1915. szept. 21-én 
»Ucsiteljica« 0. alatt, fordította dr. Lulic. 
»A medikus«, édetkép 3 felv. Bem. 1911. 
jan. 27-éii, Vígszínház. »Királyok«, 3 egy-

felv. Bem. 1913. márc. l5-én,_ Magyar 
Színház. »Pix)metheus«, mithologiai ballet 
3 képben, zen. szerz. Beethoven. Bem. 
1913. márc. 19-6n. M. Kir. Opei'aháíJ. 
»Timár Lizatí, szmű 3 felv. Bem. 1914, 
márc. 19-én. Vígszínház. oO-szer 1914. deo. 
21-én, felújítása 1915,. okt. 9-ón. »Lyon 
Lea«, szmű 3 felv. Bem. 1915. szept. 4-én, 
Magyar Színház. 1918. jún. havában Tep-
Htzaeliünau-ban is előadták, Korff Ai-nold-
dai a főszerepben. 1921. szept. havában 
Bécsben játszották. 1929. április 17-én az 
Uj Színház is műsorába iktattaj. »A sze
retőd, dnáma 3 felvonásban. — Bem. 
1917. okt. 25-én, Magyar Színház. 100-ik 
előadás 1918. jan. 17-én. 1925. okt. 27-én 
Bécsben a Eoland Bühne is bemutatta. »A 
nap lovagjaíí, szmű 3 felv. Társszerző: 
Hajó Sándor. Bem. 1916. febr. 11-én, Víg
színház, j) KÖrbe-körbecí, képsorozat. Ir ta; 
Sehnítzler Artúr. (Fordította Bródy Sán
dor.) Bem. 1912. okt. 12-án, ü j Szín
pad. (Kövessy Albert igazgatása alatt.) 
BetiltottáJc okt. 15-ón; »S2envG(3ély«, szmű 
4 felv. Ir ta: Arcübasev. (Átdolgozta: 
Bródy S.) Bem. 1918. nov. 23Hán, Vígszín
ház. »Orgona\'irág«, májusi játék 1 képben. 
Egyidőben eló'adta a Nemzeti Színház, 
Vígszínház és Magyar Színház, 1919. máj. 
1-ón. 

Brook (bruk) K. L., angol író. Szín
műve : »Ökörszem úr«, amerikai boh. 3 
felv. Bem. 1915. jún. 6-án, Magyar Szín-
liázban. 

Broul ik Ferenc, operaénekes, jeles te
norista, 82. 1853. ápr. 24'én, Wiilden-
schwerthen, Csehországban. Miár igen ko
rán elárulta zenei hajlamait. Hat éves ko
rában jól hegedült és hangjegyből játszott, 
Brünnben pedÜg, hol iskoláit végezte, a 
minoriták templomában karónekes lett. Lu-
keseli tanár képezte a hangját. 20 éves 
korában a prágai színház elsŐ tenoristáija 
volt, onnan Stettinbe jutott, azután Lip
csébe. 1884. jan. havában Bécsből báró 
Pod'maniczky Fiigyes intendiájis a M. Kir, 
Operaházhoz szerződtette. (ElsŐ fellépte ez 
év jún. 19-én volt, a »TeU Vilmos« Ar
nold szerepében.) It t 1896. máj. l-ig mű
ködött, de 1900. szept. 15-én ismét visa-
szaszerzŐdött, a.zután [1904. jún. 15Tén mieg-
vált az intézettől. Broulik neín annyira a 
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hangjával, mint inkább kitűnő készültsé
gével és muzsikalitásával hatott. 

Brozel Fülöp, angol tenorista, 1902. 
déc. 26-ián mint vendég fellépett a M. 
Kir. Operában, a »Loíiengrin« címszere
pében. 1904, máj. 21-én mint »SÍ6gíried'« 
aratott ujabb sikert a magyar fővárosban. 

Briick KÓza, a Theátre I^ranQais' 
tagja, 1899. ápr. 24-én vendégszerepelt 
nálunlv a Városligeti Színkörben, a »Fran~ 
cilloji«-ban, sajiát társulatával. 

Brucker Károly , színész, sz. 1900 júl. 
8-án, Budapestéül. Színipályára lépett 1923 
aug. havában. 

Bxnckner Vilma, színésznő, sz. 1894 
aug. 27-én, Dehrocenben. Színipáljióra lé
pett 1921 júl. havában. 1922 aug. 16^án 
EnéifjdÖn, férjhez ment Szabó Ist"Wán 
Emilhez. 

Brucks tha l József, oonservatóriumi ta
nító, Kolozsvárott. Munkája: »ypsüanti<í. 
Eredeti bŐsjáték 3 felv. Bem. 1839. febr. 
21. Kolozsvárott. 

Bruniier Antal , pesti téglagyiáros a 
budai Népszínház felépítéséhez 1861. aug. 

-havában 10.000 drb téglát adományozott. 

B runswick Ferenc gróf, a pesti vá
rosi német színház haszonbérlője volt 1819-
tői 1821-ig. 

Brussi (Bruszkay) Leopoldina, ma
gyar születésű ballettáncosnő 1845. máj. 
havában fellépett a Kemzeti Színházban. 
Ezután a bécsi udvari színház tagja lett 
és mint ilyen, újra vendégszerepelt ná
lunk, 1847. máj. 12-6n, »A nimpba és a 
lepkecí c. ballettben. 

Brüh l Alajos Fr igyes gr., német szín
műíró. Munkái: wigazházi, egy kegyes jó 
atya« (1. o.) és »Talált gyermek« (1. o.). 

Brül l Ignác , osztrák zeneszerző és zon
goraművész, sz. 1846. nov. 7-én, Pross-
nUzhan, megh. 1907. szept. 17-én, Bécs
ben. Munkája: »Aranykeresztíí. Opera. A 
Nemzeti Színházban is színrekerült. (Ber-
Knben 1895. aug. 25-.án saázadSszor ad

tál:.) Egyik hallétjében magyar motívu
mokat művészi módon dolgozott fel. 

Brüll Jenö,munkBja: »Zulejka«. Bal
lett 3 részben. Tiársszerző: Smeralaü Cae
sar és 8iern Ármin. Bem. 1900. ápr. 18. 
Magy. Kir. Operaház. 

Brünn-ben 1847. aug. havában járt ma
gyar énektársulat, Havy Mihály—Szabó 
József egyesített alkalmi együttese, nagy 
tetszés mellett működtek és mint egykorú 
tudósítás mondja: »csaknem' minden szá
maikat ismételniök kellett.« (Kovderűy 
1847. I I . kötet, 6. szám, 119. old.). 

Buchbinder B e r n á t , bécsi színműíró, 
sz. 18ől-ben, Pesten, megjh. 1922. jún. 
25-.én. Újságírónak indult és a Neuea 
Pester Journal Imiunkatársa volt, majd közel 
30 esztendőn át Bécsben időzött, ah'ol írói 
nevet szerzett Imagiának ó& népszerű író lett. 
Számos színpadi műve, mint főleg »För-
geteg« című operettje, továbbá »A pcKtás 
fiú és a húga(í világhírre tettek szert. 
Buchbinder kedvelt írója volt Girardinak 
és Hansi Niesenek, akikkel szoros barát
ságban volt. Színpadi munkái: »A postás
fiú és a hüga«, boh. 4 felv. Eoiü'.: 8siÍklai 
Kornél és Faragé Jenő. Bem'. 1902. jún. 
6. Magyar Színház. Felújította a Városi 
Színház 1925. jún. 13-án. »A szoknyás-
h'ős«, operett 3 felv. Zenéjét szerzetté: 
Reimann. Ford.: Herüai/ Frigyes. Bem. 
1906. jún. 15. Viárosligeti Hyári Színház. 
»A2 erd,éezleány«, operett 3 felv. Zenéjét 
szerzetté: J(^m> György. Fordl; Bevéss 
Ferenc. Bem. 1909. jún. 20. U. o. 100-ad-
szór: 1910. ápr. 16. Felújította a VároKt 
Színház 1927. ápr. 16-án, Zilahy Irénnel 
ós Törzs JenŐvaL a főszerepben. »Teng1e-
rész; Kató«, operett 3 felv. Zenéjét szer.: 
Jarno György. Ford.: Méred Adolf. Bem. 
1912. szept. 21 . Népopera. )>Paula maeht 
alles<í, operett 3 felv. Bemutattak a Buda
pesti Színházban, a bécsi Josefstadter Tbea-
ter tagjai, 1913. szept. 13'án. »Sie und 
ihr Mann«, Posse mit Gesang in 3 Aktén. 
Musik von Budolf Reimann. Bem. u. o. 
a bécsi Josefstadter Theater tagjai, 1914. 
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jún. 13-án. »Er und seine ScliwesterK. Poese 
mit Gesang in 4 Bilden. Bem. Girardí 
Sándor bécsi együttese a Víg^zánliázban, 
1915. szept- 30-án. aKotnyeles jiaocsá@a«, 
operett 3 felv. Zenéjét saerz.: Áséh^ 
Löó. Ford.: Mérd Adolf. Bem. 1915. 
ápr. 4. Népopera. )>A csavarg',Ólány«j ope
rett 3 felv. Tíáreszerző: Krenn. Zenéjét 
szerz,: Gühert J . í'ord'.; Szenes Bóla. 
Bem. 1918. nov. 22. Budapesti Sziínbláa. 

Búcsúcédula. (V. ö. Búcsúszó.) 
Búcsúe lőadása színtársulat utolsó elő-

adiása, amely sok esetben bizonyos érzé
kenység jegyében folyik le a művészetet 
kedvelő városokban. Ilyenkor a kedveno 
színészt megujtalmazzák koszorúval, pénz
zel, — a színésznőket elárasztják virággal 
és verazáporral és a saeretet sokféle jelé
vel ; a [mindenkor lelkes ifjúság pedig meg
várja a jkedvenc színészeket a szíjiliáz hátsó 
kapujánál és tüntetést rendtez számukra. A 
színigazgató lelkes beszédet intéz a közön
séghez a tanúsított pártfogásért, ami még 
a régi színészvilági'ból fenrűnaradt h'agyo-
iniány; vagy pedig a színlapon T>ucsúzik 
el, amint azt egy 1831. jan. lO-ről, Mis-
koloról keltezett színlap is igazolja. (Igaz
gató: Kilényi Dávid). Az érdekes do
kumentum) eredeti ortho^aphiiával így szól: 
»Tekintet® Nemes Hazafiak! Tisztelt Ér
demes Polgárok! UtóÜyára! e' Szió a' fáj-
dalraak' iszonyú gyötrelmeivel martzon-
golja szívünket — mert elűz onnét, hol 
szép ónak gyönyörködtetek létünket, de biz
tat a Remény, hogy tsafc ideig tartó lesz. 
Aa igaz. Egy egéez PuHikum' Kegyét 
egyszerre elvesztem — ennél íájidaknosabb 
ugyan neimi lehet és igy mély tisztelettel 
jelentjük, hogy Társaságunk innen vég
képp' eltoiozdittatván, kénytelenek vagyunk 
a Tekintetes Haísafiak és tisztelt Éfdeanes 
Polgároktól elválni — de szivünk méigi is 
örökké lángolni fog. Tiszteletünk' láng^ 
jait el nem oltják azon könnyek, mellye-
ket Számkívetésünk kinos emléke őzönként 
áraszt kehlünkbe. Adja az Ég! még va
laha visszatérve a Nemzeti TháÜa Oltárá
nál végezzük Pályánkat. Az idők váílto-
zók — az érzések is, dé tiszteletünk tsak 
az hogy e piár órában is ne tagad^sson 
meg az»n Kegy, meUynek jelentősége aiatt 
másfélesztendeig szerentsések valánfc meg
elégedve élni.<í 

Búcsúszó. A búcsúszó a színházi keUó-
kes-színlaposztó egyik lényeges szereplési 
dokumentuma. Amikor ugyanis a vidéki kia 
társulat elhagyja állomáshelyét, az indul^gt 
megelőző' napon a kellékes-színlaposztó u. 
n. »búcsúcédulát<í (xlebúc^úzniw) osztogat 
házról-házra, melynek rendsaeiint ez a 
mottója: »Se ^^énz, se posztó<(, búcsúzik a 
színlap08ztó«. Ilyenlkor a kellékes a régi /vi
lágban megkapta a kijárló 10—20 fíllérét fár 
radozása fejében s ez a mellékjövedelem 
gyakran busásan kárpótolta soványt kereseté-, 
ért, úgyannyira, hogy azon időben a megszo
rult iga2^atót is a kellékes húzta ki a 
kátyúból. Ezért a mellékjövedelemért iri
gyelték a kellékest, mint a pénz aríszitokra-
táját és megesett néha, ho;gy a jobb szí
nész is hóna alá vette a színlapcsotmiót 
és elment »búesúzni.« A kellékes búcsú
cédulája versbe szedve így szól: 

»Zúg a viálás toínpa hangja, 
Mely tőletek messze int, 
De bús szemünk a határra 
'}^lég egyszer visszatekint. 

Áldjon az ég a pártfogásért. 
Melyben részesítettek. 
Ez hozzátok búcsú szóm. 
Isten legyen veletek. 

A függöny legördül, •• 
Előadásunk vége, 
Ott lévén a búcsúóra, 
Gondolj a színlaposztóra. 

ICi a hidegben fáradott, 
Hogy kihordja a színlapot, 
Most eljött ő utoljára. 
A fáradság díját mrva. 

Tisztelettel: 

a 8zínlaposztó.« 

Buczfeó DÖra, színésznő, sz. 1866 
márc. 10-én, Pesten. SzínipláJyára lépett 
1884 nov. 1-én, Ságby Zsigímoridnél. 

Buczk<!í J-ózsef, színész, sz. 1851-blen, 
Szegeden. Színipályára lépett 1875-ben. 

Bnda Dénes Lulcács, színész, sz. 1888 
júl. 17-én, Horgoson. Színipályára lépett 
1911 aug. liavában. 
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Budafok Budai Népszínház 

Budafok JPestm.), 1928—39-ik év
ben Deák Lőrinc színigazgató színikerü-
letéhez tartozik. 

Budai Dénes, zeneszerző. Munkája: 
»Fogaxijunk!« Operett 3 felv. Harmath 
Imre társaságában. Budai Színkör, 1916. 
júl. 21. »A kék postakocsis. Énekesjáték 
3 felv. Szövegét ír ta: SziUgyi László. 
Bem. 1923. dec. 23. Várszínház. »Ki a 
Tisza vizét issza«, operett 3 felv. Szövegét 
írta: RariTíatli Imre. Bem. 1926. szept. 
3. Kisfaludy Színház. »Diák8zereleni«, ojíe-
rett 3 felv. Szövegét ír ta: A^iéai Ernő, 
verseit: Innocetit Ernő. Bem!. 1927. máj. 
közepén. U. o. 

Budai Ilona, színésznő, sz. 1887 máj. 
17-én, Kassán. Színipályára lépett 1905-
ben. 

Budai Ilona, színésznő, sz. 1897 szept. 
9^n, Budapesten. Szín,ipályára lépett 1916 
júl, havában. 1924 aug. 28-án házasságra 
lépett Buday Sándor színésszel. 

Budai Imre, színész, ez. 1899 áprl. 
Üamban, Budapest&n. Sztínipályára lépett 
1923-ban. 

Budaá Izsó, színész, sz. 1875 ápr. 
28-án, Budapesten. Szír^ipályára lépett 
1904 ápr. havában. 

Budai József, színigazgató, kedélyes 
apaszínész. 1848-ban bonvéd volt, majd 
1850. febr. 16-án felcsap színésznek. Megh. 
1876. márc. 26-án, Debrecenben. NejetJe-
szenszlcy Karolin, anyaszínésznő, később 
színigazgatónó', sz. 1825-b6n, Dobáson, 
Pest m. Színipályára lépett 1853. febr. 
8-̂ án, Ujfalussy Sándornál. Később, 1859-
ben, Kecskeméten íglazgabónŐ. ElsŐ férje: 
Bozsá Lajos, kecskeméti ügyvéd'. G-yerme-
külc: Bozsó. Laura, Konátís Alór hosszínész 
neje, kitűnő énekesnő, fiatal korában halt 
meg, 1871. okt. 5-én, Győrött. Szabadasán 
Blaba Lujza miellett másodénekesnő volt; 
Bossó Béla, színész, szántén fiatalon hunyt 
el, 1870. máj. Q-m, Ni/itrán. 

Budai József^ író. Munklája: »A ki-
rály«, .verses vígjáték egy felv. Előadták 
1894. nov. 16-án, a Nemizeti Színháziban. 

Budai Júlia, színésznő. (Lásd; Apra-
xin Júlia.) 

)>Badai Magyar Theatrum<<, — vál
lalat 1793-ben, színművek lajstroma. (Ba-
yer József: A Magyar diiámairodalom tör
ténete, Budapest, 1897. — 155. oldal.) 

Buda i ' Miklovits Grizella, színésznő, 
szt. 1859-ben, Besstercehán^án. Színipá
lyára lépett 1882 jún. 14-ón, Bogyó Ala
josnál. 

Budai Népszínház. Az 1861-ik esz
tendő tavaszán nemzeti színű lobogót tűz
tek ki a budai színkör homlokára. 

Ez a aászló azt Jelentette, hogy a néiinet 
arénában 'magyar előadások lesznek. 

És csakugyan — 1861. ápr. 2-án — 
Molnár György jónevű vidéki színigazgató 
társulata kezdte meg i t t előadásait. 

]Síohiár azonban nem' vendqgeskedni jött, 
hanem egy újabb magyar színházat akart 
az ország szívében kiharcolni. 

A nemieteknek két színházuk ós két ai'é-
nájuk volt Pest-Budán; a magyaroknak 
csali egy. Molnár azt bitté, szükséig van 
egy miásodikra is. 

Budán, a LáncbídfŐ-oldalán — a mai 
kereskedelemiügyi minisztérium helyén — 
egy ősréigi épület állott, mely valaha Má
tyás Idrály* lovaglóiskolája volt. 

Molüiár György — 'más Hányjáiban —• 
ezt a régi Kázat szemelte ki a budai ma-
'gyár színbáz részére. 

A budai Tanács, anelybez az épület át-
engediésóért folyamodott, hazafias készség
gel beleegyezett az épület átadásába, azon
kívül 2000 forinttal járult hozzá az épít
kezéshez és 1000 forint évi szubvenoióti 
szavazott mieg a saínbáz részére. 

Az átalakítás (munkaja • hamarosan meg
kezdődött s rnég a nyár folyamán be is 
fejeződött. 

A csinosan rendvált épület b!oinilokán. 
aranybetűkkel díszelgett a '»Néps2!Í7íh!á^<-< 
nevezet, alatta pedig a balatonfüredi já
tékszín (1. o.), homlokzataiból átvett jel
ige: Kamfiság a' Nemzetiségn&li. 

Az új magyar színháa 1861. szeptem
ber 14-én nyílt meg a Hymnus hangjai 
mellett. 

Ez volt a !niiásodik magyar színház 
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Budai Népszínház Budai Népszínház 

Pest-Budán. ^Molnáj- GjÖrg;)" érdeme, hogj 
létesült. Nem az ő hibája, hogy elpusztult. 

A társulat jól volt megszervezve. It t 
volt ekkor Szerdahelyi Nelli, Hetéaiyi An
tónia, Náday Ferenc, Vizváry Gyula, 
Együd Istváji, Horváth Vince, Szilá,gyi 
Beia, Piártényi János, Takács Ádálm, Dózsa 
József, stb., stb., aidk javarészt büszke
ségei voltak vagy lettek a magyar színé
szetnek. 
: A jól megszervezett társulat télen a 
hudai Népszínházban, nyáron pedig a bu
dai arénában játszott. 

A műsor elég változatos volt. Játszottak 
népszínműveket, bohózatokat, énekes játé
kokat, sőt olykor klasszikus d'ráim:ákat is. 
De a (magasabb műfajokkal nem sok sze
rencséje volt a színháznak. 

Molnár György, aki hibái mellett is 
jó színész és igen tehetséges művezető 
volt, később az operettet s a látványos 
színműveket is műsorára vette. Ezek kö
zül különösen az wördög pilulái<í-nafc volt 
rendkívüli nagy sikere. (ElsŐ előadása 
1863. dec. 10.) 

Molnár nagy színpadismerő volt ós nagy 
rendező. Az »Ördög piiulái«-t is ,Ő ren
dezte, még pedig olyan boszorkányos lele
ményességgel, hogy szinte szemfényi^'esztés-
nek látszott, amit a színpadi 'gépekkel vég
hez ratt. 

Az óriási sikert mi sem bizonyítja job
ban, mint az, hogy a darabot hetv&nsz&f 
játszották egymásuíjáai zsúfolt házak mel
lett. A magyar színpad' történetében erre 
addig nem volt még példa. 

A lapok, melyek azelőtt Molnár drámai 
előadásait többnyire kifogásolták, most az
zal lállottak elő, hogy a Népszínháznak 
nemiosak látványos darabot kell adnia, »ha-
nem kultivíálnia kell a Hazafias drámát 
is.« 

Mólnál' szót fogadott. De a hazafias 
d'námiákra csak félházai voltak. Közbe-közibe 
megint beszúrta hat a Pilulákat, melye
ket TQBg 103-szor beadott a közönségnek. 

De hiába volt minden. Molnár György j 
már 1864. nyarán nem. tudott fizetni s ' 
így a színház még azon az őszön bezárult. 

A kapuzárás azonban még nem volt 
végleges. Három évi szünet után — 1867. 
június 13^án — újra megnyílt. MolnJár 
•György Népszínháza. 

Az újonnan szervezett társulatban ^ a 
megmaradt régi tagok mellett ott talál
juk Jászai Marit, Hetónyi Antóniát, Mol-
nái'nó Koesisovszky Borcsát, Dancz Ninát, 
Szentgyörgyi Istvánt; Kassai Vidort, Tí
már Jánost, Némethy Irmát, Csájszár Mik
lóst, Bogyó Alajost, Vimg Perencet... 

És itt találkozunk Blaha Lujzával is, 
aki 1864. ápr. 21-én a »Csikósí< Bózsi-jában 
Kölesi Lujza név alatt egy csapásra raeg-
hóditotta a közönséget. 

Molnár sokat okult az első három esz
tendő tapasztalataibiól s az 1867-iki esz
tendőben a látványosságokra fektette a fő
súlyt. 

Az uj évadinak elsŐ ütőkártyája, amely-
lyel sokat akart nyerni, »Dunanan apó« 
volt. Ezt az operettet, melyhez Molnár a 
hírhedt cancan-táncot is odabiggyesztette, 
a színkörben játszották. Molnár itt is lele
ményes rendezőnek bizonyult. A kerti je
lenésekre kinyittatta a szánpad' hátsó ka
puját, ugy, hogy láthatóvá lett az egész 
Horváth-kert. Volt ott szökőkút, eleven vi
rágágy, elzá-rva fényes palotákat ábrázoló 
díszletekk:el stb., stb. (sÓlyan érdekes kép 
volt, amilyet csak Molnár találékonysá.gía 
állíthat elő« — írja az egykorú lap.) 

A következő évben — 1868. augusztus 
24-én — jné-g hatalmasabb ütőkártyával 
rukkolt ki a boszorkányos játék-mester. Ez 
az ütőkártya »Bem apó« volt. A darabot a 
francia »Marengó<í-biól, melyet Párizsban 
látott, Sajkay István saínháaí ügynökkel 
ma,gyarosittatta át az élelmes Molnár. 

A darab maga nem sokat ért, de hát kx 
törődött a darabbal! A szép IdáUítás, a 
sok lélekemelő és éi'dekéa látványosság-, 
Molnár György boszorkányos rendéz'ői 
imunkáija feledtették a mű gyarlt^ágaát. 

Az előadás kezdetét a Hoxváth-kertben 
felállított mozsárágyúk dúrroglájsa jelezte. 
E stílszerű nyitány után kezdetét vette a 
nagyszerű csatajáték. 

A színpad hátsó kapuja teljeseil nyitva 
volt, úgy, hogy a Gellért-hegyet is látni 
lehetett. 

Leírhatatlan háfcás volt, amikor Bem 
apó (Várhidi) vezéi'kara, élén szürke lován 
megjelent. Utána hatvanöt huszár és ulá-
nus lóháton. Azután jöttek az ágyúk. Négy 
ló húzta miindegyiket. A csatalvápekben az 
elsoroltakon kívül részt vett háromszáz gya
logos honvéd és vagy hetven muszka ka-
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Budai Nyári Színliáz Budai színészet 

A^,. 
tona. Voltak ott hidászok is, akik hidat 
vertek a nézők előtt etb. stb. 

Az ütközetek többnyire a Horváth-kert 
térségén játszódtak le, miközben a Gellért-
hegyen felállított mozsártelep tűzgolyókat 
repített az ég felé. 

Ezeken az estéken Bem' dicsőségén lel
kesedett a közönség, még pedig olyan ká.p-
üázatos látványossátg keretében, amilyet a 
magyar színpad sem azelőtt, sem azután 
nemi produkált. 

Október 15-ig tnándennap »Bem) apió<í-t 
játszották a Budai Színkörben, még pedig 
zsúfolt Kazak imtellett. Ezt már nem kifo-
glásolták a lapok. Hazafias darab volt és 
amellett igazán szép látványos«8-g. Volt eb
ben mindén: magyar nóta, lengyel him
nusz, melyeket Bogyó Alajos nagyon szé
pen énekelt. 

A következő év ta^vaszán, (1869-bén) 
újra »Bem' apó«-t játszották a Színkör
ben, de a nagy érdeklődés — úgy látszák 
— imiegosappant, mert Molnár —• abba
hagyva előadiásait — Bécsbe níent a naigy-
hírűvó lett darabbal. 

Bécsben 1869. június 19-én ke2íd6dtek 
meg »Bem apó« előadásai. A darabot né
met színészek nemetűi játszották. Csak 
MolUiár és Bogyó volt köröttük miagyar. 
Molnár tört námetsógigel játszottai a oímszie-
repet, ami a lengyel Bem saájából helyén 
való volt. Bogyó pedijg a miagyar nótákat 
magyarul, a lengyel himnuszt meg len-
igyelül énekelte. 

Az előadiásnak Bécsben is nagy sikere 
volt, Molnár rendezői tudása, habár a ki
sebb méretű színpadbn sok nehézségjgel kel
lett megküzdeni, a császárviáxosban is dia-
dlalt aratott. 

De akjármilyen szép is volt a bécsi diia-
d&l, a budai Népszínbláiz sorsán nem- se
gíthetett. Molnár György 1869. decem
berében be h jelentette, hogy 1870. mláro. 
1-étŐI a budai Népszínház igazgatásától 
visszalép. 

Molnár után Miklóssy Gyula (1. o.) 
próbálkozott még meg a budai Népszín
házzal, de néhány havi niűködés után 6 is 
visszalépett. 

Ezután gyorsan következett a vég. A 
budai Népszínház telkét Buda városa el
adta azi északkeleti vasútt(áxsaságlnaki s anéig 
azon év _ július havában megkezdődött a 
bontás. Ám a csákány nem fogta a ke

mény falakat s ívégre is dinamittal robban
tották fel azokat. 

Történt ^ pedig ez 1870. szept. 16-án, 
• megnyitás után épen küeno esztendőre. 

Ezen a napon a budíai Népszínháa egy 
perc alatt porfelhővé változott. 

(Pataki József.) 

Budai Nyári Színház. (Lásd: Budád 
Színkör.) 

Bud^i Ottilia, színésznő, előbb a Ki
rály Színliáz tagja, majd 1905. április ha
vától a nürnbergi Intimes Theaterhez szer
ződött Lenau Lili néven. 1906. ápríilia 
21-én fellépett Berlinb'ön, a Resid'enKthea-
•erben, a »Liebeskunst« női főszerepében. 
1907. szeptember háviátiól a karlsruhei szín-
láz tagja Tolt. 

Budai Kezsö, színész, sz. 1883 aug. 
24-én, B-Udapestm. Színipályára lépett 
1911 ápr. havában. 

Budai Sándor, színész, sz. 1888 okt. 
31-én, Budapesten. Szín^pályára lépett 
1910 júl. havában. 

Budai színészet . A legrégibb adatok 
szerint 1760-ban a »Vörös sücndÍ8znó« c. 
vendéglőben volt az első nyilvános (német) 
színielőadláe; utána a »Fehér Kereszt«-ven-
iéglŐben telepedtek meg a színészek. 1773. 
ápril. 1-én Reischl fabódéja szolgált szíín-
házul. 1787-ben a Várszínházban (L. o.) 
játszanak. 

A Mmd'&nes Gyűjtetném 1790. évi 10. 
száma veti fel irodalmunkbán azt a kór-
dJést, hogy illő volna, h'a az 1790-iki or
szággyűlés tartama alatt Pesten és Budán 
hetenkétat kétszer-háromszor magyar színé
szek játszanának. Ennek • hatása alatt PethéŐ 
Ádám', Soós Márton, Horváth' Jiáoios, Bá
rányi Balázs nevű ifjak társaságot alakí
tottak és a budai német játékszín bérlőjét, 
gr. Unwerthet felkérték, adja át előadások 
tartására színpadját a magyar színészeknek. 
Ez a szándék'azonban dugába dőlt. Majd'u. 
e. év szeptember 21-én uj vállalkozás indul 
meg a budai magyar színészet érdekében, 
melynek elén gr. Eáday Pál állott, Ka
zinczy Fereno vezetéisével. A színészek kö
zött volt; Bárányi Balázs, Horváth' J á 
nos, Kelemen László, Nemes András, Po-
povits András, Eáth Pál, Kózsa Márton, 
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Budai Színkör Budanovics Mária 

Szomor Máté, Ungváry János, Pülöp Ist
ván, Moór Anna, Termet2Íky Franciska, 
Nagy Erzsébet és Nagy Mária. Az elő
adást 1790. okt, 25-én tartották' meg, címe: 
sIgaz-Házi, egy kegyes jó atya«. Irta: Si
mái Kristóf. (Ez volt a tudai színészet els5 
lépése. A többi részlet a színészet törtié-
netébe vág, mellyel e munka bevezető ré
szében »Magyar színészetK címszó alatt £oig*-
lalkozunk.) 

^ Budai Színkör. (Fő%'árosi Nyári Szín
ház ós Horváth-Színkör.) A színház telke 
fiajdaniában egy Horváth nevű földesúr tu
lajdona volt, aki 1780-ban gróf Nitzky-
tőí vásárolta meg a telket. A kert 14 
holdnyi területű volt és az új tulajdonos 
a maga kedvtelésére beültette narancs- és 
citromfákkal. Horváth elhalálozjása ufán, 
1838-ban, az örökösök a kert egy részét 
a vakok részére adták át, majd 1843-bajT 
egy Huher nevű njániet színi)gazgatón|aik: 
az az Ötlete támadt, hogy a kertben jó 
lenne anánét építeni a budkiak mulatta
tására. A tanács megadta asi engedélyt 
Ó8 Huber uram' csakugyan felépíti a né
met múzsatemplomot. Megnyitotta 1843. 

A' bíjdai játékszín' 

S Z E M É L Y Z E T E . 

Színészek' névéi betűrendben, 

Férjjiak: 
Egres&i Gábor úr. I Somogyi Sándor úr. 
Tfj. Egressi Benjámin.'Szenlpétery'Sigm. íir. 
Erkel József úr. 
Gillyín SándorCsugó.) 
Lendvay Márton ür. 
Marosy Lafos úr. 
Megéri Károly úr. 

Szigligeti. Eduárd úr. 
Szilágyi Pál ür.-
Telepi GySrgy ár. 
Udvarhelíyi Mifclóí úr. 
lQ.üdTarheUyiSári.ör, 

Asszony - szemsíyek .-
BarthJné assz. 
Egressiné assz. 
Kantomé assz. 
Kovácsi) é assz. 
LaboTÍalvi Köza. 

Lendvayaé assz. 
Nyiriné assz. 
Telep iné asss. 
Topner Rft 

Budai Bzinész-névsor 1836-bóI, 

máj. 6-áu. . 1849. után a HorVáth-kert 
Buda város tulajdonába ment át. 1870. 
május havában Aradi Gero társulata el
sőül játszik itt a magyar színészek kö
zött, azonban december 25-éii a társulat 
feloszlott. 1871-ben Bogyó Alajos, Káro
lyi Lajos, Csóka Sándor és Latabár Endre 
társulata kap meghívást, 1872-ben Mik-
lóssy Gyuláé a színkör, majd Fehérráry 
Antalé. 1882-ben ismét Bogyó Alajos hir
deti itt a kultui^át, egy év múlva íCxer 
csányi Ignác vonult be és övé lesz a di
csőség a krisztinavárosi közönség meg-
magyarositása terén. 1884-ben Csóka Sán
dor, 1885-ben Feleky Miklós, 1887-ben 
Mansberger Károly, majd 1888-tól ismét 
líreesányi Ignác az igazgató, ki a viláig-
háború kitöréséig 'minden nyáron bérlője 
volt a színkörnek. Krecsányi után (1915.) 
Sebestyén Géza foglalta el a nagynevű 
elődök pozieióját, aki 1925. jún. 12-én 
teljesen restaurálva nyitotta m©g a saín-
hiázát, amely ez alkalommal új, tüzetáUóbb 
tetőt kapott, friss, zÖld' színbe öltözött, 
réigi hivatalos nevét: a sFŐviárosi Nyári 
Színház«-at is lerázta a homlokáról, a 
»Budai Színkör« nevet véve fel. Még a 
körn3''ezete is megváltozott. Lebontották 
előle a kerítést is. Az átalakítás költsége 
2 és fél miUiárd koronába került. A Bu
dai Színkör bátran beiEik állandó szín
háznak is, olyannak, amelyben) talen is 
lehet előadásokat tartani. Aa egjész épü
letet az átépítés során aláfalazták, a szín
padi részt alábetonozták, a régi faváz he
lyett kőfalak futnak körbe, új lett a szín
ház foyerje, az előcsarnoka, új a vasfüg
göny, a régi székek és a padsorok helyére 
kényelmes padsorok kerültek. 

Budai Színügyi Bizottság. Feladata 
a dxmajobbparti színházak ügyében a ja
vaslatok tétele. Elnöke: a VII. (közokta
tási) ügyosztálynak egy fogaWazója. Tag^ 
jai: a törvényhatóság-i bizottság által saját 
kebeléből választott öt tag. 

Buda i VárSzínház.(Lásd: Várszínház). 

Budafeeszi (Pestm.), 1928—29-ik é ^ 
ben Tempós Péter színigazgató színikerü
letéhez tartozik. 

Budanovics Mária, operaénekesnő, sz. 
1894. aug. 12-én, Szabadkán. Mint dip-
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lomás tanárnő Budapestre jött, hogy ta
nulmányait a zeneaJiadémiáu folytassa, 
majd iS^énietorszá.g'ban CaMer asszonynál 
képeztette hangját. 1914. máj. 7-éu fellép 
a M. Kir. Operaházban, a »Trűubadour« 
Azueena. ezerepében, ezután június lia-
\^ától az intézethez szerződtették. 1917. jún. 
vécéén házasságot kötött Palotát/Árpád ope
raénekessel. (L. 0.) 1923. márc. havában ven
dégszerepelt BerHnben, fényes siker mellett. 
Főbb szerepei: G-ertrud' (Bánk bán), Frícka 
(A walkűr), Ulrika (Álarcos bál), Magjdá-
léna (Nürnbergi ttn'esterdalnokok), Báró 
Tordayné (Fanni), Marcellina (Figaro há-
zassiága), Delila, Aimneris, Ortrud (Loh'en-
grin) stb. 

Budapes t , SzékosfŐViáros az Országos 
Színészegyesület nyugdíjalapjára 1928-ban 
4000 P-t adományozott. 

Budapes t színészet tör ténete . (Ide vo
natkozó címszavakat lásd a különböző szín
házak története között. U. m.: Várszín-i 
ház, Budai Népszínház, Budai Színészet, 
Budai Színkör, Nemzeti Színház, Buda
pesti Színház, Népszínház, Vígszínház, 
Magyar Színház, Belvárosi Színház, Vá
rosi Színház, Király Színház stb! cím
szavaknál.) 

Budapest i Cabaret . (Lásd: Bonbon-
niére Kabaré.) 

Budapes t i Színészek Szövetsége. 
Megalakult 1917. február hÓ 36-án, 
Hegedűs; Gyula kezdeményezésére. Célja 
a fővárosi színészet fejlődésének, tag
jai! erkölcsi, anyagi és jogi érde
kednek biztosítása és előmiozdítása. A 
szövetség székhelye Budapest, V., Lipót-
körut 20. A szövetségi tag'ság négyféle: 
a) tiszteletbeli tag, h) alapító tag, c) ren
des tag, 'd) pártoló tag. Ügyvezető elnök: 
dr. Molnár DezsŐ, titkár: m: Sándor Zol
tán. A vezetőség az alakulásk'oi^ a következő 
tagokból állott: Elnök: Hegedűs Gyula, 
alelnökök: Odry Árpád, Vágó Béla. A vá
lasztmány névsora: Odry Árpád, Pataki 
József, Horváth Jenő, Osortos Gyula, Sze-
rémy Zoltán, Vágó Béla, Gyárfájs Dezső, 
Király Ernő, Rátkai Márton, Sarkadi 
Aladár, Sík Rezső, Márkus János, Vendrey 
Ferenc, Gellért Lajos, Kőváry Gyula, Eott 

Sándor, Huszár Károly, Virágh Jenő. Je
lenleg: tiszteletbeli elnök: Csortos Gyula, 
Hegedűs Gyula, Odry Árpád. Elnök: be
töltetlen. Alelnökök: Gál Gyula, Kiss Fe
renc, Eátkai Márton. A szövetség évenként 
koUektií' megállapodást létesít a Budapesti 
Színigazgatók Szövetségével, méllyel együtt 
közös választott bírósága van a szerződé
sekből felmerülő vitájs eldöntésére. A Film
ipari alapban a szövetséget Hegedűs Gyula 
és dr. i íolnár Dezső képviselik. Hivatalos 
lapja a dr. Sándor Zoltán szerkesztésében 
meg-jelenŐ »Színészujság<í. A szövetség Uj 
Magyar Drámaírók Bemutató Ciklusában 
smmos uj színészi és írói tehetséget jut
tatott érvényesüléshez. Karáiesonyi segély
akcióján kivűl a szövetség évenként kül
földi tanulmányi- és epizódisták jutalma
zására szánt díjat oszt ki. Orvosi rendelő-
vel egybekötött üdülőtelepe megvalósulás 
előtt. A szövetség tagja a Nemzetközi Szí
nészuniónak és delegátusai részt vettek a 
berlini és párizsi színészkongresszuson. A 
szövetség fennállása tizedik évfordulóját 
1929. febr. 3-án ülte meg. 

Budapest i Színészek Szövetsége Be
szerzési Csoportja. Megalakult 1918. okt. 
végén. (Nemsokiára megszűnt.) 

Budapest i Színészek Szövetsége 
Nyugdíj intézete. Megalakult 1923. máro. 
25. Első vezetők;. Elnök: Hegedűs Gyula. 
•Alelnök: Vágó Béla. Választmányi tagok: 
Ábrányi Emil, Oeskay Kornél, Rajnai Gá
bor, Rétkai Márton és Várnai Jenő. Célja: 
a fővárosi színészek nyugdíjának, továbbá 
az özvegyek és árvák részére évi járad'éik 
biztosítása. Ügyvezető elnök: dr. Molnár 
Dezső, titkár: dr. Sándpr Zoltán. Iroda: 
V., Lipót-körút 20. Az intézet az arra 
jogosult tagok ellátását az alakulástól szá
mított 10 év elmultával (1933.) kezdi meg. 
Jelenleg (1929.) tárgyalásokat folytat a 
színésznyugdíjintézetekkel való egyesülés 
tárgyában. 

Budapes t i Színház- A régi Városligeti 
SzínMr elnevezése 1912. jan. 25-től. _A 
70-es évektől kezdődpleg eredetileg mint 
favázas nyári színház volt az épület a Va
rosligetben, 1879-ben Eeld Zsigmond (L. 
o.) veázi át az igazgatást. 1889. jún. 16-
:án rnegtartják itt az első magyar nyelvű 
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Bzínielőadiást. A prológust Jókai írta és 
Szirmai Imre mondotta el. Színre került 
az »Éjjel az erdőn« c. népszíimiű, melyet 
Rákosi Jenő írt . Június 19-én volt az 
első operett-bemutató, )>Uf£ király« címmel. 
1909-ben Vágó László építész tervei sze
rint iátalakították és ujoimau június 19-én 
avatták fel. Erre az alkalomra Pakots Jó
zsef ünnepi beköszöntőt írt, ezt Féld Irén 
mondta el, utána az »Éjjel az erdön« c. 
népszínmű került színre Blaha Lujzával, 
Boriska szerepében. Ugyanakkor adták át 
Féld Zsigmondnak az Országos Színész
egyesület örökös tagságáról szóló okmányt. 
A színház férőképessége 1100 ember. A 
színház ezidőszerint (1929.) nem tart ál
landó személyzetet. Igazgatója: Féld Má
tyás. — (L. o.). 

Budapesti színházi lo'itikusok 
szindilvátusa. Alakuló közgyűlése 1923. 
febr. 15-ón volt. AJZ alapszabályok elfogadása 
után a közgyűlés díszelnökül egyhangúlag 
megválasztotta Ambrus Zoltánt ós Kész-
ler Józsefet; ugyancsak egyhangúlag el
nökké megszalasztották Sehöpflin Aladárt, 
titkárokká pedig Kárpáthy Aurélt és Pün-
kösti Andort. 

Budapesti Színigazgatók Szövetsége. 
Megalakult 1918-ban, Faludi Gábor kez
deményezésére nemcsak azért, hogy anyagi 
érdekeiket így kölcsönösen és jobban meg
védhessék, de azért is, hogy egyesült erő
vel szolgálhassák a magyar színpadi iro
dalom, a magyar zene és a magyar szín
padi művészet ügyét. Az elmúlt idŐk tel
jesen igazolták Faludi Gábort, hogy 
erre a tömörülésre föltétlen szükség volt. 
Pedig a szövetség alakulása idején, 1918. 
telén, a háborús színházi konjunktúra vi
rágában, Nagy-Magyarország integer há
tárai közt el sem lehetett képzelni, milyen 
nehéz, zavaros idők jöhetnek mégi a színhá
zakra ; milyen élet-lialúlharo következik 
még minden téren; miiyen uj és nehéz gaz
dasági problémák elé áUítja majd a szín
házat az élet. A Színiigazgatók Szövet
sége — előbb Faludi Gábor, majd Beöthy 
László vezetésével •— mindezeket a problé
mákat bölcs méi-séklettel, a nemzeti kul
túra érdekeinek gondos mérlegelésével sorra 
megoldotta; az ellentéteket közös igyeke
zettel sikeresen áthidalta, s noha, mint a 

Direktorenverband-ok Németországban, par 
excellence gazdasági érdekszövetkezetnek 
alakult, megmutatta, hogy egy érdékszö
vetkezet is lehet kultúrtónyező, s hogy^ a 
Színigazgatók Szövetsége testvéri egyetér
tésben is működhet a másik érdekszövet
kezettel, a Színészek Szövetségével. 

Budaváros közönsége a budai magyar 
Xéj)szính;ia alapításához 2000 frt-tal já
rult 1861-ben. (Hölgj'futár, 1861.—101. 
szám.) 

Buday Géza, színész-rendező, sz. 1895-
ben, Újpesten. Szín^pályára lépett 1913-
ban. 

Buday Mária, színésznő, sz. 1902 okt. 
11-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1926 márc. 20-.áa. 

Buffa (ol.) tréfa, bohózat; opera buffa, 
komikus vagy vígopera, ellentétben az op. 
seriával, komoly operával. 

Bulfííkomikus, a bohózatos komikum 
képviselője a színészi szerződésekben és a 
színházi jelentéseken. 

Buja Sándor dr'., színész, sz. 1886 
jan. 4-én, Aradon. Színipiályár^ lépett 
1920 febr. havában. 

Bukares tben magyar színészek megfor
dultak Pályi Elek (L. o.) igazgatása alatt 
1840. október 18-ián, — toajd 1860. június 
4-én, Hav}^ Mihály (L. o.) kolozsvári szín
igazgató vállalkozása mellett; a társulat ek
kor 50 tagból állott, köztük a híresebb tagok 
ezek voltak: Simonyi Káfoly, Bartha Elek, 
Palatkay Gábor, Szabó Mózsi, Tar Csatár, 
Albisi László, Fűllinusz Jánosné, Bókomé, 
Albisiné. Az első este a »Hunyadi László« c. 
opera került színre, 1112 frt 40 krajciár; 
bevétellel. A vendégszereplés 2 hónapiigi 
tartott és sorra kerültek a legjobb operák, 
mint Rígoletto, Troubadóur, Lucia, Linda, 
Mártha, Stradella, Zsddónő, Alvajáró, Bű
vös vadász stb. Ujabban 1925. jan. 27-én 
jártak a kolozsvári színészek Bukarestben. 

Bukovies Károly Imre (kis-alaeskai) 
színigazgató, sz. 1835. szept. 6-án, Bécs
ben, megh. 1905. júl. 4-6n, u. o. Atyja 
százados volt. Eredetileg Ő is katonatiszt 
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akart lenni, de vágyát kíh'etve, Berlinben 
színésszé képeztette ki ijMigát ée mint teno
rista Düsseldorfban, majd Königabergben 
aratta első sikereit. 1865-faen átvette a 
bécsi józsefvárosi színházat, majd tiz év 
múlva Laube alatt a StadttKeater igazga
tója lett. 

Bnkovlnszky Péter, író, színműve: 
»Dedóíí, komédia 2 felv. Bem. 1927. ápril 
2. Forgács Rózsi Kamara£zínhá.zában. 

Bulcsú Károly, ev. ref. lelkész, tanár, 
sz. 1823. ápr. 8-án, Kassán, megh. 1865. 
júl. 29-én, Kecskeméten. Papi pályára ké
szült, de »Ármáiiy« c. pajkosságból írt drá
májáért eltiltották: a működését. A szabad
ságharcban főhadnagy volt. Színműve: 
j)Szent László halála«, szomorújáték 5 felv. 

Bulissza Eezső dr., író, színműve: »A 
mesebeli harc^«, operett 3 felv. TájBSzerző: 
Folkimann Ferenc ós Lajos. Bem. 1924. 
jún. Miskolcon és a Budai Színkörben, 
1924. jún. 21-én. 

Bulla Henrik, a Tusohl Sebestyén (L. 
o.) pesti német színbjázának igazgatója, sz. 
1754-ben, Prágában. A színipályát 1776-
ban kezdte, Wahr Károlynál, azután Seipp-
nél működik. Onnan Augsbungba, majd 
Prágába szerződik. 1787-ben Schmalögger-
rel (L. 0.) társigazgató Budán. 

Bull Ole Bornemann, norvég hegedű
művész, sz. 1810, febr. 5-én, Befgenben, 
mQ^. 1880. augusztus 17-én, Tjysoén vil
lájában. 1839. június 14-̂ én és 1858. május 
lO-én hangverseny keretében fellépett a 
ííemizeti Színbázban, 

Bulovszfcy Englert Erzsi, színésznő, 
8Z. 1860. okt. 2 6 ^ , Ercsiben. Színipár-
lyára lépett 1879. aug. 26-án, a Népszín
háznál. Férjhezmenetele után visszavonult. 

Bulyovszky Gyula (gyulafáival) ügy
véd, író, sz. 1827, ápr. 10-én, Bákoskeresz-
tihvn (Pest m.), megh. 1883. ápril. 17-én, 
Budapesten. Gimnáziumi tanulmányait 
Pesten és Debrecenben végezte; a jogot a 
pesti egyetemen hallgatta. 1847-ben ügy
véd lett; 1848-ljan a miároíusí napok egyik 
főszereplője volt a pesti ifjúság élén, majd' 

a beiügyminiszbérium'ban hivatalt vállalt, a 
szabadságharc után csak az irodalomnak 
ólt. A Nemaeti Ujsá,g és Budapesti Hírlap
nak 1848-ban színikritikusa volt. 1871-ben 
megválasztották a »S2Ínószkeh'elzet<í titká
rává, majd az Országos Színészegyesület 
igazgató-tanácsosa volt. Emlékszobrát Rá
koskeresztúron 1883. nov. S^ka leplezték 
le. Színművei: »Peat éjjel«, színmű, 1844. 
50 aranyos drámai pályázaton dicséretet 

Bulyovszky Gyula 

nyert. Irta 17 éves korában. (Ugyanezen 
évben a Bartay Endte színigazgató által 
kitűzött jutalomdíjra pályázott, de siker 
nélkül. A díjat Szigligeti »Szökött kato-
ná«-ja nyerte el.) »Öregeknek bajt okoz a 
szereleme c. szmuvét a pesti színigazgatóeág 
felszólítására két nap alatt készítette el 
é& harmadnapra színre is került. Gutzkow 
szomorújátéMt: »Uriel Acostá«-t Niáldas-
kayval fordította. Először 1850. június 
20-ián adták a Nemzeti Színházban. »Vőle-
giény, ki férjhez adja menyasszonylát«, éne
kes vígj. 3 felv,; wOrleansi saűz«, dráima; 
»A székely leány<(, eraiéti regényes víg
opera 3 felv. Zen. szerz.: Huber KJároly. 
Pest, 1858. »Puzió«, eredleti -víg]. 3 felv. 
Pest, 1878. nov. 22. Keitízetí Színli'áz. 

Bulyovszky Gyuláné Szilágyi Lilla, 
színművésznő és írónő, Szilágyi Pál (L. 
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0.) színész Imnya, sz. 1833: máj. 25-éii, 
Kolozsvárt, megh. 1909. dec. l l-én, Grm-
hmi. Atyja oldalán a színpad gyakorlati 
iskolajábaji nevelkedett s máj- 1846. dec. 
9-én fellépett a pesti Nemzeti Színház
ban a »FaIura kell menni« o. víg-játékban, 
Paulina szerepében. Ekkor az sÉletképekw 
ezeket írta róla: sJellemzetes játéka által 
nemcsak a nagyközönségnek osztatlan és 
sokszoros tapsok és kihívások által tanúsí
tott tetszését vítta ki, hanem egyszersmind' 
magasabb követeléseket is jórészben kielé
gített 8 újra fényes tanúságát adta annak, 
hog'y e szép tehetség megérdemli az igazga
tóság pártoláaá,t.« (Ez időben testvérével 
együtt <S frt havi fizetése volt.) 1847-t51 
már jelentékenyebb szerepeket játszott- Ká~ 
day és Erdélyi igazgatása alatt. 1848. nov. 
9-éü nőül ment Bulyovszky Gyulához. 
1859-ben megvált a magyar színpadtól s 
egy évi tanulás után Barosalóban, Ham
burgban, "Weimárban, Meiningen*ben nagy 
sikerrel lépett fel. 1861-ben a drezdai ud
vari színházhoz szerződött, ahol Davison 
és Devrient mellett játszotta Júliát, Ophé-
liát, az Orleánsi szüzet stb. 1863. jún. 
10-én vendégszerepelt a Kemizeti Színház
ban, ahol kétszer lépett fel, az Erzsébet-téri 
német színházban egy hónapig működött; 
ezután következett rigai, amBterdami, ham
burgi stb. vendégszereplése. 1863. júl. 23-
án édesatyja 50 éves színészi jubileuma 
jutalom játékán mint Leoouvreur Adtiennie 
lépett föl. 1873. áprilisban a góthai udV. 
színház tb. tagjává nevezték ki. I I . La
jos, a szerencsétlen végŰ bajor király nagy 
tisztelője volt művészetének s többszörösen 
kitüntette, többek közt az ő számára ké
szíttette azt a hármas képet a Stuart Má
ria jeleneteivel, amelyet egyik képmel-
lékletűnkön köziünk. 1875. év tava
szán véglegesen letelepedett Budapestien. 
Ekkor vendíágszerepelt SzékesfehérvEáxott és 
Aradon is, ahol hazájától elbúcsúzva utol
szor és visszatérve először játszott. Ezután 
visszavonult a színpadtól és g'mlundeni nya
ralójában töltötte éveit. 1887. nov. 30-án 
3000 frt-os alapítviányt létesített színész
árvaleányok részére. 1888. jan. 29-én a 
házmestere revolvermerényletet követett el 
ellene. Végrendeletében közel miásfél mil
lió koronát tevŐ vagyonáról akképp ren
delkezett, hogy három budapesti házának 
jövedelmét két évig fia, Bulyovszky Aladár 

nyugalmazott belügyminiszteri osztálytaria-
csos kapjai;, a ikét év letelte után p ^ g ajha-
zak bírói utón adassanak el s a vételárat 
a terhek és költségek levonása után adjiák 
Kolozsvár városának azzal a kikötéssel, 
hogy ebből az összegből a kor igényeinek 
me^elelő lelencházat emeljen, amikor majd 
a pénz kamatostól megfelelő összegre föl
szaporodik. Mint magyar író is kedvelt 
volt, főkép elbeszéléseinek volt hálás kö
zönsége. Nagyon sok színművet fordított. 
Ki\'álóbbak: »Gauthier Margjt« dráma 5 
felv. Ir ta: Dumas Sándor. »A tücsök«, fa-
usi életkép 5 felv. Ir ta: Birch-Pfeiffer Sa

rolta. 1857. jún. 5. Nemzeti Színház. 'í>A ti
szaháti libáeska<í, vígj. 1 felv. Ir ta: Ba-
yard'. »Morroud et Comp« vígj. 1 felv. 
I r ta : Bayaid es Duvernods. »Eehér Othellos 
vígj. 1 felv. I r ta : Brisebare. »A szép 
molnjámfiK vígj. 1 felv. Ir ta: Dumanoir. 
»Az élet színfalai«, vígj. 5 felv. ír ták: 
Dumanoir ós ClaiviUe. 1857. jún. Nemzeti 
Színház. — Stb. Naplóját kiadta 1858-
ban, Pesten. 

Burány Ferenc, színész, sz. 1873 szept. 
18-án, Zmián- Színipályára lépett 1898 
ápr. 1-én. Neje: Kovács Lenke, színésznő, 
sz. 1876 dec. 22-6n, Pápán. Színipályára 
lépett 1897. ápr. 15-én, Kiss Pálnál. 
Mindketten a kedveltebb színészek közé 
tartoznak. B . mint jeles tenorista is sok 
szép sikerrel működött eddig. F ia : B. 
Albert. (L. o.) 

Burányi Albert, színész, sz. 1900 ápr. 
25-én, BeBrecenhen. Színipályára lépett 
1923 máj. havában. 

Eurdács Lajos. Az aradi színészet lel
kes pártfogója volt, 1849-ben nagy áldo
zatot hozott a helyi ttnajgyar színésaet 
megteremtéséért. 

Burgszínház. (Hofburgtheater, Wien). 
A Burgszínház Ausztria legelső színháza, 
amely eredetileg a bécsi Hofburg szom
szédságában lévő Ballhaus épületében 
volt és ennek helyébe épült fel a Franzens-
ringen a jelenlegi Burgszínház Semper és 
Hasenauer tervei alapján. A Burgszínház 
keletkezése az 1741-ik esztendőre esik, 
amikor is Mjária Terézia elrendelte, hogy 
a Ballhaus helyére opera- és saínházépü-
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letet létesítsenek. Ez az átépítés 1748~tól 
1756-ig tartott. " Eleinte olasz operákat, 
iiiajd később francia színmüveket j'átszot-
tak benne és csak I I . József uralkodása 
alatt vált a német színjáts&ómŰYészet Iiaj-
lékiává. Első kinevezett igaz;gatója a Burg-
Bzínháznak gróf Dietríchsteiu Móric volt, 
aki alatt Sehreivogel, Deinhardstein és 
von Holbein im'iködtek, miat művészeti 
titkárok és igazgatóik. Jlagyar vonatko
zásai ezek: 1847. j'úl. 9-én Havi Mihály 
alkalmi énekesbársulata vendégszerepelt 
itt. 1888. december közepén ismét el-
li'an'gizik itt a magj'ar saó Moser és Sdhon-
tJian »Harc a békében« c. vígjátékában. 
;)Hogy az ördög vigye el!« — ezt mondja 
a darabban előforduló Örvösi Ilka nevű 
szereplő. S még, zongora meUett el is da
lolt két vei'set: )>Ki :vaja az. én szeímjemi 
sín'ia, szeretőmet mert más bírja.« A Burg-
színház 1892. őszén, majd ismét 1897. 
miój. 12-éiia vendégszerepelt Budapesten (a 
Vígszínházban), midőn Wilbrandt-ndk 
»Der Ünterstaatssecretar« c. vígjátéka ke
rült színre; miájus 30-̂ án élénk tüntetés 
volt ellenük. 1916. ápr. 17-én újra eljöttek 
hozzánk, ekkor is a Vígszínház látta Őket 
vendégül, midőn színre került Schm'itzler 
Árthur »KomŐdie der \Vorteí<-]a. Főszerep
lők: Walden Harry, Medelsky Lőtte, Ma-
yen Mária, Tedtke Jakab, Kutschera 
Tilly, Frank Eugén. Elbúcsúztak é,prilis 
26-án, Goethe »Clavigó«-jában. 1917. ápr. 
1-én a Budapesti Színházban, júl. 5-én 
a Vígszínházban láttuk' Őket viszont. 1918. 
márc. 25-én újra a Budapesti Színhíáz 
vendégei voltak. 1920. március hó 29-én 
u. 0. és 1922. júl. 3-án ismét. 1925. már
cius 17-én újra vendégszerepeltek' a Víg
színházban, továbbá 1926. ápr. 3-án a 
Fővárosi Operett Színházban. 1928. máj. 
22-én ismét a Vígszínház vendégszeretetét 
élvezték. 1928. április 16-án a Fővárosi 
Operett Színház látta őket vendégül. (»Karl 
und Anna« o. darabban.) 

Burián Etel Radó Sándomé, színésznő, 
S23. 1880-baji, BorosseHesen. Színipiályára 
lépett 1898-ban. 

Burián Károly, operaéiiekes, sz. 1870. 
jan. 12-én, Prágában, megh. 1924. szept. 
25-én, u. 0. Tanulmányait szülőváro
sában végezte, környékén birtokot is szer-

Burián Károly 

zett ma.gának és szabad óráiban kisgazda 
volt. Első fellépése 1891-ben volt Reval- • 
ban, ahonnan Kölnbe, Hannoverbe, majd • 
flamburgba került, véglU a drezdai udvari 
operahiáznál állapodott meg, ahol gj'oi-san 
jutott a legelsők közé és csakhamar részt
vevője lett a bayreutlii ünnepi játékoknak 
is. Budapesten 1900. jún. 3-án mint 
»Tannhauser<( mutatkozott be és e fel
lépése után még hatszor vendégszerepelt 
rendldvtili sikerrel az Operaházban, majd 
1901. őszén, felbontva drezdai szerződését, 

az egész évadra hozzánk szerződött. Vele 
egyszerre kiépült a mia^ar "Wagner-re-
pertoir, amelybe 1901. nov. 28-án beillesz
kedett miár a »Tristan és Isolde« is. Ezt 
a szerepét nálunk Ő énekelte el először. 
Ugyancsak ő kreálta nálunk Lenszki sze
repót az »Anyégin« bemutatóján, 1902. 
jan. 30-ián. Tannhauser, Lohengrin, Stol-
aingi "Walter, a két Siegfried, Loge, Sieg-
mund szerepein kivül híres alakítása a 
»Bajazíz6k«-ban Canio, valamint )ÍA bib-
liás ember« címszerepe, amelyet magyar 
szöveggel tanult be. 1903-ban visszatért 
Burián a drezdai operaházhoz, de szerző
déses tagsága megszűntével is hű maradt 
Budapesthez, ellátogatott hozzánk hosszabb-
rövidebb vendégszereplésekre, sŐt más te
kintetben is idekapcsolódott: hogy a ma
gyar lállampolgárségot elnyerhesse, örökbe 
fogadtatta magát néliai Dalnoki Bénivel, 
az' Operaház egykori kiváló buffójával. Az 
1911—13. években a bécsi udvari opera
ház tagja volt és ezidőben még sűrűbben 
vendégszerepelt Budapesten, majd 1913-
ban állandó vendégszereplésre szerződött 
hozzánk és azóta más színpadon nem is 
lépett fel. 

Művészetét nemcsalc Európában ismerték 
és becsülték. Ünnepelte már több ízben 
Araerika is, ahol ismételten énekelt a Met
ropolitan Operahouseban. Az ideális liős-
tenor legragyogóbb tipusa, Iniűvészete naigy-
kultumjú, tökéletes és különösen nagysze
rűen érvényesült a wagneri deklamiációban, 
de nem kevésbé találta meg helyét ott is, 
ahol az éneklésen, a kantilénán van a fő-
súly. Burián, ki háromszoros kamaraénekes 
volt, nemcsak számtalan kitüntetésben ré
szesült, hanem a közönségnek is mindenütt 
egyik legnépszei'űbb művésze volt. Buda
pesten liároni nyelven is énekelt: németül, 
olaszul és magyarul. Burián nagyon hála-
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Burleszk Buttlei- János 

eaa beszélt első és egyetlen énektaiiái-já-
ról, "Wallerstein ]\ÍÓITÓ1, a prúgai zsidó
templom kántoráról. 30 éves jubileumát 
1921. dec. SO^án ülte meg a M. Kir. 
Operaházban, »Tristan«-ban. Utoljára 
1923-ban lépett fel. 

Burleszk, az olasz »burlax szóból ered 
8 bohózatost, gúnyost jelent. Az alantas 
komikumnak egy formája, mely kifiebb 
színművekben gyakrau foi-dul elő. Bur-
leszlc-hámikus a »vastag kómikum« inter-
pretálója. (Eégebben Benza Károly volt 
e téren kiváló, Kovácsnó szintén.) 

Bnrleszk-játék-opera első kisérlet a té
ren a »ViszkotB Jankóíí, írta Eochis Vum-
pernielcel, magyarosított címe )>Tulokmányi 
Máté.íí Val^zínüleg 1819. ápr. 19^én ad
ták Pesten, Láug Ádám fordításában. 

Burne t t (börnett) F rances Eíiza 
Hodgson, angol írónő, sz. 1849. nov. 2-áxi, 
Manchesterben, megh. 1924. nov. 29-énl, 
Newyorkban. Színműve a »Ivis lord« című 
vj., mely nálunk is sokáig kedvelt műsor
darab volt. Magyar színre alkalmazta Ko-
Wor Gyula, zenéjét szerz.: Orbán Árpád'. 
Bem. 1896. jún. 5-én, a Budai Színkörben. 
Lefordította még Hajó S,ándor is, színre 
került a Magyar Szính'ázban, 1910. dec. 
l7-én, !Fényes Annával a címszerepben. 
Burnett írói pályáját tizenkétéves korában 
kezdte, amikor első kéziratát m'ár kiadták. 
A »Little Lord Fauntleroy« először 1886-
ban jelent meg és mikor színdárabbiá dol
gozta át, több mint 20.000 fontot keresett 
vele. 

Bus Feke te László, író. (Lásd: Fe
kete László.) 

Btis Károly, színházi festő, 1853. márc. 
1-éu. állt a színészet szolgálatába. 

Bus Vitéz, csaliádi néven MatUovics 
Pál, író, sz. 1836-ban, megh. 1887. febr. 
25-én, Budap&steji. Igen népszerű humo-
risztikiis író és műfordító volt az ötvenes 
és hatvanas években, a fővárosban, ahol 
az írodalonmak. élt. Sok nyomorúságon 
ment keresztül. Színműve: »Egy szép asz-
szony betegje<;, vígj. egy felvonásban. Elő

adták 1859. okt. 20-án, a Nemzeti Szín
házban. 

Busch Engen,német színigazgató, 1793. 
máre, 23-án gr. Unwerthtől átvette az 
első magyar színtársulat (budai) igazga
tását 3 évre, de már 1794. ápr. 14-ón asi 
összes tagok előtt kijelentette, hogy a 3 
évre kötött szerződést felbontja, mivel 11 
hónap alatt 3000 forintot vesztett. 'KÁy-
pótlásul lefoglalta a színészek kárpitjait, 
díszleteit, eszközeit, melyeknek értéke mint
egy 4000 forintban állapíttatott meg". A 
Helytartótanács utasítására azonban B. 
kénytelen volt ápr. 21-től szept. 29-ig ve
zetni a társulatot. Ekkor e^ provizóriumi 
alakult, amely kilá.tásba helyezte a helyzet 
jaWtását, de nem sok sikert ért el. Az ő 
igazgatása alatt történt a Sehy—Liptay-
féle skandalum (L. o.) (1794. okt. 15.) 
1795. húsvétján lemondott az igazgatásról. 

Busnach (busznak) William Ber-
trand, fr. színműíró, sz. 1832-ben, megh, 
1907-ben, Párizsban. Nálunk is színre ke^ 
rült művei: »Nana«, szmű, dalokkal 7 kép
ben. Ford.: Fái J . Béla. Bem. 1882. 
jún. 12. Népszínház. (A párizsi Ambigu-
színházban első előadása 1881. jan. 29. 
lOO-adszor: ápr. 24.) ))Pálinka«, színmű 
5 felv. (L. 0.) )>A helyettesc<, vj. 3 felv. 
Társszerző: Diwal Georges. (Eredeti cíime: 
»Le remplaQant«.) Bem. 1896. máj. 19. 
Vígszínház. Ford.: Fái J. Béla. »A fe
leségemi nem sikkes«, vj . 3 felv. Társszerző: 
Behrü. Ford.: Géth Sándor. Bem. 1900. 
dec. 12. U. 0. 

Bu t t l Enrico Annibale, olasz szín
műíró, sz. 1868-ba.n, Milanóban. Érdek
lődése az istentagadók felé irányul. Ilyen
fajta munkája: »Lueifer«, dtáma 4 felv. 
Ford.: Heved Sándor. Bem'. 1906. szept. 
15. Nemzeti Színház. E művében a vallás 
és tudomány van egymással szembeállítva, 
melyben a szereplők sokat vitatkoznak a 
természetről, Istenről, metafizikáról. »Min-
d'ent senimiért« (»Tutto per nulla«), dráma. 
A kolozsvári színtársulat a Magyar Szín
házban bemutatta 1912. máj. 7-én. 

But t le r János gróf 1836. nov. havá
ban a Nemzeti Színház; részére 2500 fo
rintot ajándékozott. 
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Buttykai Margit Bűvös vadász 

Buttykai Margit, színésznő, sz. 1885 
dec. l-én, Debrecenhen. Színipáljára lé
pett 1913 júl. havában. 

Buttykay Ákos (giálszócsi és bntkai) 
zeneszerző, sz. 1871. júl. 22-éa, Halmi
ban (U^)csam,.). A budapesti jogi fakul
tásnak volt hallgatója. Zenei tehetségének 
bővitéséi-e Weimarba utazott, hol másfél 
évig tanult, 1895-ben a budapesti Zene
akadémiának volt a növendéke. 1905. okt. 
19-̂ én a Király Szính'áz előadta »Bolygó 
görögíí c. operettjét, felújították: 1909. 
deo. le^án. Ugyanott 1907. febr. l^én be
mutatták »A liarang« o. 3 felvonásos legen
dát, melyet részben Kacsóh Pongrác szer
zetté, szövegét írta Básztor Árpád, mely
ben Blaha Lujzának parádés szerep jutott. 
Ez évben, febr. 21-én előadták a »Csibész-
királj'« c. operettjét, melynek szövegét Szél 
Lajos írta. Bostonban, 1916. febr. 1-én 
mutatták be »Pomipom« o. alatt. »Hamu-
pipőke« c. mesejlátiéka a Magy. Kir. Opera
házban 1912. okt. 26-án került színre. 
'iDársszerzők: Bakonyi Károly, Fw'kas 
Imre és Gábor Andor. »Az ezüst sirály« c. 
operettje (3. felv.) 1920. febr. 6-án került 
színre a Városi SzínKázbaa. Szöveglét 
írta Földes Imre. (Newyorkban első elő
adása 1923. okt. 2-án.) Buttykay gyö
nyörű kisérő zenét is írt az Ember tragé
diájához. 1918-ban sOlivip, htercegnő« e. 
operett zenéjét is Ő szerzetté. Bem. 1922. 
deo. 23Hán, Főv. Operett Színház. »A csá
szárnő apródja«, operett 3 felv. Szövegét 
ír ta Faragá Jenő, verseit Harmath Imre. 
Bem. 1925. március hó 24-én, a Király 
Színházban. 

Butz Károly, a M. Kir. Operaház 
főügyelője, sz. 1888. Budctpesten. Fiatal 
korában zenésznek készült, mivel családjá
nak minden tagja muzsikával foglalkozott. 
Éveken Ját játszott különböző budapesti 
zenekarokban. Az Operaház, ahol előzőleg 
már több éven keresztül mint színpadi ze
nész működött, 1918. őszén hívta meg 
ügyelőnek. Munkakörén kívül kis epizód
szerepeket ^s játszik. (Farsangi lakoda
lom: Cigányprímás, Tenor: Oi-vos stb.). 
Feltűnést keltettek humoriaztikus színházi 
karcolatai az Operaház művészeiről, me
lyek ^ a budapesti napilapok hasábjain is 
megjelentek. 

Búza Győző, színész, sa. 1890 júl. 
18-ián, Szombathelyen. Színipályára lépett 
1922 aug. 20-án. 

Búzás (Berger) Vilmos, színész, Bz. 
1869-bén, FécsMn.. Színipályára lépett 
1887 ápr. 1-én, Pesti -Ihász Lajosnál. 

Buzsáky József, színész, sz. 1905 okt. 
31-én, Kaposvárott. Színipályára lépett 
1926 s2Kpt. havában. 

Biichler Rachel, budapesti születésű 
énekesnő, 1880. júu. 8^án bemutatkozott 
a Nemzeti Színházban, a »Faust« Marga-
retá-jában. »Hangja szép csengésű, nem 
túlerŐs, de nem' teljesen egészséges . . . azon
ban ízléssel énekel s van érzéke a diiámai 
ének iránt, mint azt a templomjelenetben 
s az V. felvonás fináléjában megmutatta«, 
— írta eklíor a »Pesti Hirlap«, 1880. Júu. H 
9-én. ' 

Biichler Vilma, színésznő, sz. 1861-ben, 
Araálűn. Színipiályára lépett 1879 febr. 
havában, Aradén. 

Büchner Georg, német költő, sz. 1813. 
okt. 17-nén, Vartrmtadibcm, megh. 1837. 
febr. 1 9 ^ . Munkája: »Danton halála«, 
dráima 3 felv., 19 képben. Ford.: Kosz
tolányi Dezső. Bem. 1928. okt. 4. Ma
gyar Színház. (A darab ellen a rendőxi 
cenzúra tiltakoaással élt, miért is Összevo
nással kellett előadni.) 

Büky Miklós, színműíró. Színműve: 
»Atya és vetélytársK, eredbti dráma. Előad
ták 1853. miárc. havában, Sümegen, Szabó 
Károly társulatánál. 1861. Júl. 12-én elő-
fizeté-si felhívást intéz színműveire. 

Bűvös vadász, opera, írta: Kmd Fri
gyes, zenéjét szerz.: Wéber Mária Károly. 
Ford'.: Sz&rdkűtelyi iJézsef. Előadták először 
Kolozsvárt 1825. márc. 19., utána Szege
den, 1827, máj. 21., Szabadkán 1827. Júl. 
23., Pécsett szept. 27., Székesfehéi-várti 
okt. 23., Pesten deo. 21., inlajd a Nemzeti' 
Színházban ís színre került: 1838. júhus 
SSnán, .ezzel a szereposztással: Gáspár: 
Szerdahelyi József; M a s : Erkel; Agatha: 
FeíHér Mari; Anna: Éákr Lujza; Otto
kár: Frikk; Kuno: SMUffyi Fái; Kilián: 
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Bűvös vadász BŰVÖ3 vadász 

Zdvora; Reanete: Molo^. A M. Kir. Ope
raházban Otmay Ferenc fordításában 1885. 
jan. 22-én terült színre, a következő sze
reposztás mellett: Ottokár: Jjáng Fülöp; 
Kuno: Szendmy Lajos; A^ata: Turolla 
Emma; M a s : Gassi Ferenc; Eemete: 
Tallián János; Kilián: DalnolH Béni; Szá
miéi: Gonda. A M. Kir. Operabáa több
ször felújította, többek között 1926. jún. 
5-én is. (Apartitúráival a szerző 1830. máj. 
13-án készült el ós 1821. nov. 3-án be
nnitatták a báísi udvari színbázban, 16 

próba után. U. o. a 100-ik előadása 1829. 
febr. 2. gOO-ik előadása 1843-lmi, a 300-ik 
1865-ben ós a 400-ik 1881-ben volt. A 
bécsi An dér "Wienben 1846. máj. 17-én 
volt a bemutatója. Aa új operában 1870. 
jan. 17-én.) Berlinben bemutatták 1821. 
jún. IS^án, a szerző személyes dirigálása 
meUett. Drezdában 1822. jan. 20-án. U. 
0. 700-adszor: 1916. ápr. bávában. Ko-
penhágában 1822. jan. 28-án. Münchenben 
1822. ápr. iD-én. M£anoban 1872-benf. 
Eómában 1874. nov. 25-én mutatták be. 




