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Rabatinszky Mária Rachel (rasel) Félix Elisa 

Rabatinsdty Hária, operaénekesnő, 
koloratura-szoprián, a Nemzeti Színliáz 
tagja, 8z. 1842-ben, Csátiján (Abauj VmL), 
aliol atyja gr. Barkóczy János erdŐmesr 
tere volt. Nálunk 1863. szept. havában 
tűnt fel; utoljára 1866. márc. 24rén lépett 
fel mint Gilda (Rigoletto). 1865. júl. 
havában négy évre a bécsi operához szer
ződött, ahol nov. 23-án mutatkozott be, 
m udvari, operában, az »Ördiöig fíóbertíí-^ben. 
1873. márc 25-én Bécsben férjhez ment 
Zachariás János berlini gyároshoz és le
lépett a pályáról. 

Káoaln^si színészet. Rácalmáson (Fe
jér m.) 1837. okt. 11-én BalogH István 
tartott színielőadást. Az újabt idŐkíben, 
1882. aug. végen Tóth Ferenc társulata 
működött itt. (Márkus Emília e község
bén 1876, nyarán, mint műkedvelő nagy 
sikert ért el.) 

Racine (raszin) Jean de, fr, drémar 
író, 8z. 1639. dee. 21-én, La Ferté-Milon-
ban (Aisne), megh. 16991 ápr. 26-^ , 
Párizsban. Magyarra fordított színművei; 
»Andromaöh6«, ford. Zilahy Imre, Ma
rosvásárhely, 1866.»Bajazet«, ford^ Paulay 
Ede, Budapest, 1872. »Ipliigenia«, ford. 
Paulay. Ü. o. 1875. »Phaedra«, £ord|. 
Farkas Albert. U. o. 1872. Beml. 1876. 
dec. 1. Nemzeti Színbáa. »Athalia«, ford. 
Csiky Gergely. Temesvár, 1876. »Britan-
nicus«, trag. 5 felv., ford- Ivánfi Jenő. 
Bem. 1899. dec. 32. Nemzeti Színházi. 
(Raoine legjobban a női szivet és szen
vedélyt tudta festeni, így hat természetes, 
hogy darabjainak főalakjaivá nőket állí
tott. Kilenc remek szomorújátéka közül 
hatnak a címe nőnév: »Iphigénie«, »BéH 
rénicöK, »Andromaque«, í>Phédte{<, sAtha-
lie« ©8 »E^ther« ée a töhbÜ liárom darabé 

jáuak főszemélye is nő. »Bajaai6t«-ben R o 
xane, )>Mithridate«-han Mönime és »Bri.-
tannÍGUg«-ban Juüie.) A franciák méltán 
tartják l^nagyobb tragédiaírójuknak. A 
drámai formának' éppen oly embere volt, 
mint a klasszikusan szoborszerű ember-
ábrázolásnak s az emberi indulatok min
denféle árnyalatát kifejező nyelvnek. Ma
gyar színpadon sohasem tudott nagy si
kert . aratnji,, s irodalmunkra Sem volt jelen-
t6sebl> hatással, mert a magyar drámai 
hagyomány R. klasszicizmusával szemben 
Shakespeare romantikáját hangsúlyozza. 

Rachel (rasel) Félix Elisa, világa 
hírű fr. tragika, sz. 1821. febr. 2 & ^ , 
Mumpfban (Svájo, Aar^u kanton), megtí. 
1858. jan. 3-án, Toulon mellett, egy ca-
néti nyaralóban. — Az apja: Félix, há
zaló zsidó volt. Anyja: Ester Haya. Te
hetségét Gharon, a párizsi egyháai zene-
fŐiskola igazgató'ja fedezte fel. A fcis 
leányt ő irattá be a Theátre Frangaia 
színészének: Pagnon St.-Aulaire szavaló-
isk'olájába. A legtöbb' híres komikus: tra
gikus hős szeretett volna lenni ífjúkorár 
ban. Rachelnél megfordítva történt: Őt a 
komédia vonzotta jobban. 1836. október 
26^n lepett fel először, egy iskolai elő
adáson. A »Philosophe marié« című víg^ 
játékban, játszotta Hermione s a szub-
rett szerepét. Az előadást végignézte Bé-
Öel, a Théátre Frangais pénztaroeia s Eedel 
urat annyira elragadta a tizenhat eszten
dős kis színésznő játéka, hogy rohant az 
igazgatójáért, Joustín de LassaUe^t, aki 
niár másnap elhelyezte Rachelt a Con-
servatoire^on. Még két évig kellett küzd'enia 
1838. június 12-én azonban, amikor elő
ször jelent meg a Théátre Fran^ais desz
káin, klassáküs tragédiában, t^etaégének 
ellenállhatatlan varázsa egyszerre megtó-
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Ráckeve Rácz Sándor 

dította a kpzöíxségeti s a i,özöiieégeii tereaj-
tűi egész Franciaországot. Egy csapáfira 
ő lett a nemzet legnagyobb, lejgfeísol 
ezínéezQŐje. Húsz éves korában, a 
Théatre Franeaia hatvanezer frank jöve
delmet biztosított számára és három hór 
nap szabadságot a szezonban. 184S-ban 
a Théatre Frangais fiizínpadán Baohel 8a&-
mélyesítette Franciaorezág Géniuszát e sza^ 
valta a Marseillaieet. Hasonlíthatatlannak 
tartották, egyotlencigfnek, utolérhetetlejineík 
a légi francia tragédiában. Corneüle, Ba-
cine és Voltaire herisináinak legtíjkélete-
aebb megjelenítőjét látták benne. Tündöklő 
jelenség- volt B noha deklamált ő is: pá
tosza igazi volt. Az egész vílá^, Amerika 
osakúgy, mint Európa m€ghódoÍt gienío-je 
előtt. Szíveért a vil% legelső gavallérjai 
\;erfiiengtiek; amikor megbialt, tiöb'b btb> 
tok, palota a kétmillió £rank maradt 
utána. Nálunfc az első fellépte 1851. ezept. 
5-én volt a Nemzeti Színnáai'ban, »Aa Öz
vegy férj« ós »Le8 Horaces«-ben; a miáso-
dÜc ídlépte a »Phaedra«-ban, azután a 
»Lecou\Teur Adrienne«-ben, viogtll a S t u a r t 
Májiá«-ban és »Angelo«-ban volt. (Érde
kének tartjuk megemlíteni, hogy az elsŐ 
Cfltén a jövedelem 19ő6 frt, a másodikon 
1767 frt, a harmaditon 2446 frt volt, 
míg a negyedik előadás jövedlellmle a 2000 
frtnál valamivel kevesebb volt.) 

Eáckeve , peetmegyei község színészet-
tSrténeti nevezetessége, hogy Kelemen 
Lásdó (L, Q,) itt kantor és jegyző volt. 
1820. nov. 4-én itt műkpdött ^yébkémt 
Balogh' István úttörő ezínéezcsapata, de 
csak három' előadást tartott. 1837. nov. 
12-én újra felkereste a községet; ez idő
ben 32 előadásban gyönyörködtette a kö
zönséget s többek között a »Botcginálta 
doktor«, »Eomeo«, »Bela futásas ie színre 
került. 

Bácz (Kajári) Dezső, színigazgató, ez. 
1873. Jan. IS-án, Ujszőnyön- Színigazga-
tását megkezdte 1909-ben, 1910. szept- ha
vától mint területi színigazgató járt Nóg^ 
rád. Hont, Árva, Liptó, Zólyom, Bars, 
Trencsén, Hevee, Giömör, Szepes, Turóo 
éa Borsod megyében. 1920-ban abbalhagyta 
a direkciót. 1893-ben lépett a színípályára. 
1926. aug. 1-én nyugdíjazták'. •— Neje: 
Billik Emma, kiváló dtámai szírtöflznŐ, 
62. 1882. nov. 1 6 - ^ , Újpesten. 

Báoz Endre , író, színiki-itikus, sa. 
1908. deo. 23-án, Kaposvárott Számos 
verse és nofvellája jelent nieg. Önálló lapot 
ia szerkesztett magyar és esperantó nyel
ven. Jogi és hírlapíród szakcikkei érde
melnek különös fi^elmet. 

Bácz £de dr>, színész, (családi ne^'én 
Rothauser; Botiiauser Teréz operaénekesnő 
[1. 0.] testvéröcsese). Már 30 éves elmúlt, 
mikor kitűnően jövedelmező ügyvédi iro
dájával felhagyott, hí^;y a színészetnek 
szentelje magát ée Komjáthy János kassai 
igazgatóhoz szerződött. I t t Saiidk>u »Bo-
szorkány« című darabjában lépett fel, de 
nem igen tetszett. A színügyi ibizottság 
Kassán ritfcán szólt bele művészá térdé-
sekbe, ekkor azonban kifogást emelt Eáoz 
szerződtetése eUen. Komjáthy tisztában volt 
Báoz hivatottságával ée kivédte a színüg^-i 
blÍ2X)tt8ág támadásait. Ebben a2 időién k«rült 
a taseai társulathoz Kürti Jî J&ef ée Dootor 
János, at ik az útböi-ő ThPia táirsaság haladó, 
közvetlen, lélekszínéazet stílusát hóztát. 
Báoz hamar apeicdióált és s i ^ t e napról
napra fejlődött, nőtt. Majd' t ^ t évig volt 
Kassán, ahol távozásakor napoton át bú
csúztatták és olyan népszei-űségre tett szert, 
mint kevés primadonna. A peati Nemzeti 
Színháznál jelentékeny stkeirel vendégsze
repelt, de az ezt követő tárgyalások nem 
vezettek eredményre. Külfiöldre utaaott, a 
híres Strakoseh mesternél tovább képezte 
magát, utána Heinhardt szerződtette, vele 
Pwten is vendégszerepelt (Sumurum stU) 
és ma is Heinhardt igen megbecsült tagja. 
Keresett fílmezínéez ie. 

fiácz Gyula, tenorista, sz. 18ö3-ban, 
Jászkliséren, megfe, 1908. aug. 7-én, Eger
ben. 1873-ban lett színész, Gero Jakab
nál. 1886. nov. 8-án mint vendég fellé-

, pett a Népszínliázban, a »Gigánybáró« c. 
operett Barinkay szerepében, ugyanezen 
szerepben megismételte szereplését 1887. 
jan. 26-án. A pályán 30 évig működött, 
majd Egerben nyugalomba ment, ahol a 
színiház gondnokává nevezték ki és mint 
egyiiázi énekes is funkcionált. 

MÁGZ Sándor, úttörő színész, sz. 1785. 
máj. 7-én, i>-:*mM családból, meĝ iL 1859-
jan. havábat., MÍ8fö>loon. Kolozsvárott ne
velkedett, báró Pánffy Sándornénál, ahoí 
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Rácz Vilmos Ráday Gedeon 

a Jcollégriumot végezte. ISlO-ben Kolozs
várott színész lett. Társai voltak: Székely 
József, Ungár Anikó, Vándía Mihály, 
Simén Borbála, Pataki Anna, Jancsó Pál 
óa Pergő Celesztin. Kolozsvárott 10 évi^ 
működött. Szereplésen kívül volt díszítő 
és pénztáros is, 181(>-l>en iMáranmroBssdge^ 
ten működött azon színtársulattal, mely 
itt elsőül hirdette a művészetet. Ezután 
Miökolora szerződött, ahol 33 évig mű
ködött. Közben meg akartát válaaztani 
jegyzőnek Sátoraljaújhelyre, de nem vál
lalkozott rá- Főbb szerepei; Bohó Miaí, 
Gyáva Peti, Buta János, Vándorló szabó
legény, Fürge inas, Gyűrűs zsidó stb. — 
»Temetéaén sokan voltak jelen s a La-
tabár-társulat tagjai koporaója fölött bús 
dallamokat énekeltek és saját tarjaikon 
azállíták a temetőbe kiszenvedett vén pá-
lyatár8ukat.« (»Hölgyfutár«, 1859. 4. M.) 
Munkája; »Emlékiapok ^ y aggszínész 
alefcébol.« Miskolo, 1856- (E könyvecekó-
rol a »Hölgyfutár<í (1856. Ift. az.) azt 
írja, hogy: »a vidéki Bzínéezeknet még 
oinos nyugdíjintézetük; óhajtanok, hogy 
e kis köny\'6t minden magyar ember mog-
vegyeíí.) 

Bácz Vilmos dr., lapszerkesztő, ügy-
vód, sz. 1889. máj. 31-én, Budapesten, 
tr. o. vég-ezte tanulmlányait. 1&19. now 
havában átvette a Madách Színház igaz
gatását. Színházi lapot is adott M »Szín-
ház és Divat« címmel. 

Rácz Z^nzsanna, úttöró színésznő, 
1808-han Kolozsvárott találjuk. Férje: 
Benke Józaef. (L. o.) Házasságukból szü
letett JÓkaioé, Laborfalvi Eóza, nagy tra-
gdfcánk. (L. o.) 

Radákovics Jözsef, író. (Lásd: Vas 
Gereben.) 

Báda i Dénes, rendező, sz. 1887. júl. 
3-^n, Nag7borosnyón (HáTOmHziBk miegye), 
A színiakadémia elvégzése után a Nem
zeti Saánház segédüglyelŐje, később, Heve&í 
Sándor igazgatása alatt nevezték kí ren
dezőnek (1925). Főként népszínműveket 
és a régi magyar írók darabjait 'reu' 
dezte művészi érzékkel és rajongó színpada 
szeretettel. Egy időben a Besródművészeti 
Iskolának éa Eákosi Szidi színésziskolájá-

iiak tanára volt A Városi Színház ifjú* 
sági előadásainak nagy részét is o ren
dezte-

E á d a y Gedeon, (rádai gTÓf)̂  v. b. t. 
ti, koronaőr, sz. 1745. máj. 30-án, megh, 
1801. júl. 10-én, Pesten. Színműfoftlí-
tása: »KlementÍna avagy a t^etamentom.íí 
Egy felhúzásokba lévő dráma. ír ta: Geb-
ler Tóbiás Fülöp. Fordítva német nyelv
ből magyarra, az igaz hazafiak kedn 
vekért. Pest, 1790. 

EAday G ^ e o n , (rádai gróf) legídősb, 
sz. 1806. jún. 26-ián, Pesten. Atyja R^ 
Pál, K a ^ c z y Ferenccel elsőül ragadta 
föl a nemzeti művelődlés 2!áazlóját és a mar 
gyár színészet egyik megalapítója lett, 
anyja br. Prónay Ágnes," derék honleány. 
Tanult PoKonyban, a jogot Pesten vé
gezte. Az 1825-iki felső táblán atyját 
képviselte s a következő évben Pestme
gye tisztvÍBelője lett. 1829-ben nőül vette 
gr. Teleki Borbálát, ki több fiúval és 
&gy leánnyal ajándékozta meg. Az ellen
zékhez tartozott s 1844-ben másodszor lett 
Peatme^e követe. Ekkor választotta őt 
az országgyűlés a Nemzeti Színház igaz
gatójává és alatta 1845—47-ig bámulatos 
virágzás fejlődött. Rendbe hozta a szín
házat a Hollósy Kornéliát is ő szerződ
tette először, 1846-ban. A következő év
ben a főrendi tábla szabadelvű tagja, 
1848. tavaszán helyettes főlovászmester s 
nógrádi főispán lett. A szabadságharcnak 
híve volt 8 az alatt is buzgón igazgatta 
a színházat, amikor csak tehette. Vilá
gos ubán neki ia szsenvednie és viswEavo-
nuluia kellett, de 1854-ben ismét Őt Szó
lították a Nemzeti Színház zavart ügyei
nek rendbehjozására. És ő csinált is ren
det. Sok pénzt gyűjtött a színház tel
jes megújítására, a dráim)ának könnyel
műen elbocsátott jó tagjait visszaszer-
ződtotte, Hollósy Kornéliát újra meg
nyerte 8 több éven át vezette buzgón az 
intézetet. Életének balsoraa volt, hogy szá
mítani, pénzzel bánni nem tudott s tjölnkre-
ment. Anyagi zavarai miatt neia tart
hatta meg az állásiátj 8 fényben folytatírtitJ 
pályáját szomorú visszavonultságban kel
lett befejeznie, 1873. júl. 12-én halt meg, 
a végzet külön#3 játékából Kaiser-Emstné 
halála után, kihez sok éven át kölcsönös 
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Ik 
Ráday Imre Rádió-Studió-előadások 

^^^ 

áldozatkész barátság hyVÖttQ. Betegségbe 
és balálbaa ÍB osztozott azzal a aSvel, ki 
élete végső idejének csaknem egyetlen vi
gasza volt. A Ráday-csaiád Eátholt lovag
tól származik, aki Kálmán király idejé
ben, Í098-bíui jött Nápolyból. Ennek unor 
kái magyar veaérekj nádorok, orsz%bí-
nák lettek. Egy R. Pál Rákóczi Fereno 
híres kancdlárja, ennek fia Gedeon, a 
tudományok fölkentje, II. József alatt 
báró, II. liipót alatt gróf lett (1790.). 
R. szműforditása: sAsaerencse gyem*ke«, 
Bircb-Pfeiffei' Sarolta után. I M . 1860. 
nov., 28. Nemzeti Színházban. 

(. . . . . S f t ^ iy^ i ^ i színész, sz. iQOö^sze^. 
' H fc \^'^ 4j^plB^a^eBteiir~^egectefr'^eáIisko]fl.t, 
[ \̂jVö̂  1 majd' áT'fővw^teS' kereskedelmi iskolát 

- ^ f l v ^ végzett, mely után Rózsahegyi Kálmán 
iW^^^i^^^^vendéke lett. Előbb ^ a á k ^ t ó v á j ö ö 

>^i^ játszik, Faragó Sándomál, niayr"H5^>6-
'̂  vá£ca_ffi^y, Mariházjy 'Miídóshoz (1924.) 

Onnan Eorgáos RÓZÍBÍ kamaraszxnhámnak 
ipfighiváflát fogadta ed. 1926-ban Berlin
ben filmen játszik, azután 1939. okt. ha
vától a BebEáiűsá—SáaM'̂  egyik elismert 
művésze voltj ahol számottevő sikereket 
aratott. 1930. szept. havában j ; _ ^ í ^ a r 
, Siálíbáz_tagja_2ett. 

Ráday Pál, (rádai gróf), a magyar 
színészet lelkes pártfo^ja, sz. 1768. márc, 
31-én, Péceleu, megh. 1827. jún. 22-mj 
Pesten. 1790. ezept. 21-én az első magyar 
Bzíntársulat élére állt, majd 1792. júl. 
9-től aug. 31-ig újra elvállalta a társaság 
gondozását, miután a vezető (Protaeevitja) 
visszalépett. 1807-ben úgy óhajtotta volna 
a magyar színészek ügyét rendezni, hogy 
a német színhláa bérletét a magyarral egy
bekapcsolni akarta, mert — szerinte — 
»a magyar színészeknek tönkre kell menni, 
im a németnek jövedelme nem fordítta-
tik! a madárnak eltartására. Csak ily mó
don juthat a nemzet magyar színpad-
hQZ.<í Kéri e levélben, bízzák meg őt a 
magyar társaság vezetésével. »Valiójában 
oak hazám' iránti szeretetem ée buzgal
mam annak nyelve mellett s azon' 'óíhé-jtáa, 
hogy az kikópeztessék ée terjesztések, csak 
ezek indíthatnak arra, hogy egy apróló-
koBságaiban oly kellemetlen, mint amily 
merész vállalatba kezdjek.« Ajánlatot tett 
még az iránt is, hogy hajlandó lesz ez 

esetben nyugdíjalapot teremteni meghatá
rozandó módok mellett. (A vezetést azon
ban nemi kapta meg.) 

Kadet2ky Irma, operetténeke8n:5, azí-
nipályára lépett 1869. máj. lö-én. Ez 
óv jan. 6-án l^zaaságra lépett Odry Le
hellel, (L. 0.) Kolozsvárott. 

Eádiö-Stúdió-előadások. 1925. nov. 
SO-nán, a Rádió Rt. Stúdiójának megnyi
tásakor, a magyar színészetnek új hajléka 
keletkezett,, amelynek akkor még nagy 
horderejű jelentőségét talán maguk a szer
vezők sem ismerték föl. A megnyitáskor a 
Stúdió helyisége a Rákóczá-út 22. szám 
alatti negyedik emeleti szerény kis lakás
ban volt. Egy hónapi fcisérletezés után,! 
1926. jan;. lión, indult meg a Stúdióban 
a színészék szereplése. A Rádió Stúdiójá
nak igazgatója ós megteremtője SzŐts 
Ernő volt, a mai vezérigazgató. Agilis 
éa körültekintő tudásával támogatta a ma 
már európai színvonalon mozgó Stúdiót. 
Az első zenei tanácsadó Kern Aurél volt. 
A mostani zenei tanács tagjai,; Kern ha
lálával Papp Viktor^ Szabados Béla és 
Stefániái Imre lettek. A Stúdió első színi 
előadása »Jánwvitéz« o. daljáték volt 1926. 
június 16-án. Rendezte Balint Béla, ve
zényelte Kalotay László. A Stúdió első háai 
rendezője Gyarmathy Sándor volt, azután 
Feid Irén, Somló 3itv,án, Kubányi György, 
Tiszay Andor, Tihanyi Béla ée fÖ^pl 
Teleki Sándor rendezett. 1928i. októJ 
ber 7-én költözött át a Stúdió új' 
helyiségébe, a Főherceg Sándor ucca 7. 
szám alá, amelynek hatalnías Stúdióját 
Tolnay Pál, az állami színházak műszaki 
főfelügyelője építette akusztikailag. Ek
kor új levegő vonult be a Stúdióba, úgy 
hogy a régi rendezők lassan elmaradtak. 
Az új rendezők Odry Árpád és Hegedd 
Tibor. Első kamagj ,̂ Berjg Ottó lett. 

Önálló rádió-hangjátékra 1927 Őszién 
hirdettek el&aör pályázatot. Több mint 
3000 darab érkezett be, amik közül alig 
3 m^lehetŐset sikerült csak kiválasztani. 
Ezeket 1928. ápr. 12-éu mutatták be. 
(P^tfirdy Sándor: <íVáiatlan vend!9g«, Pár 
pai Nándorné: »Lepketánc«, Gábor-De-
zséri: »No. 777i.«) A kÖvetkéaiŐ hangjátó-
kot, ugyancsak magyar szerző írta, a 
címe: »Hét fakereszt« volt. 1929. jan. 
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Rádió-szinész Radnóti Sándor 

lŐién játszottak még* erddűiá hongjátékor 
tat^ amelyeknek címei: Biifcy György; 
»Az óirák«,j Kugei Ernő: »Elalaad« és 
CBaaády György három darabja^ aa »0ro-
Bzok«, »Vakok a temetőbena és aj>Bál-
lada«. Gyarmathy kiválása után Csanády 
György és Kiszely Gyula kerültek be ren
dezőnek a Stúdióba. A Stúdió aEaudó be
mondói a népszerű Sebertz Edb,) Badó 
Árpád és Hintz GyőzŐ. Több mint ezer 
darab került eddig mikrofon elS, Bud^ 
peet majdnem összes szín^zeivel. Gyer-
mekelőadasokat Maucben'Mariskla,i Kin
cses László, Somody Pál, Hans G^ttling, 
Oszkár bácsi, Eitoók Emmla é» Tósa. La-
josné rendeztek. Á Stúdió igazgató dra
maturgja vitéz Somogyváry (Freiseberger) 
Gyula. Vezető igazgatója Szőts Em^. 

Eádiö-színész az, aki a mikrofon előtt 
ezerepei. Míg a színjátszáíínál a bang csak 
eszköze a színésznek, itt a b'ang a játék 
lényege. Jp rádió-színéaa az lebet, akinek 
bangja leginkább megfelel a mikrofonon 
való közvetítés igényeinek. MintJiögf a 
nádion való szereplés a színésztől speciális 
bangszínezést, úgynevezett »iádióbang«-iot 
kíván, a Stúdióban való érvényesülés egyike 
a legnehezebb színészi feladatoknak. 

Badna-fürdőn (Beszterce-Naszód m.) 
1839, aug. 1 4 ^ Abday Sándor társu
lata járt. Tagjai iklötzt Volt: Mátéfy és neje, 
Pázmán Mibály, Inezédy, Kovács József, 
Sepsy Károly étb. (»Honművész«, 1839. 
73. saám.) 

Radnai Erzsi, operaénekesno. 1923. 
jún. 22-én fellépett a Városi Színliázban, 
a »Troubadour« Azucena szerepében. Ekkor 
a »Nemzeti Ujeág« ezeket írta róla: »A 
művésznőnek sötét színezetű, tömör és ne
mesen telt bangja különösen az; alsóbb 
regiszterekben bat sok drámai erővelK. 
Ezután az intézetbez szerződtették'. 1929. 
jún. 7-ón itt először én^'elte Fidélió-t. 
Főbb szerepei: Suzuki (PóUangókisasz-
fizony), Santuzza (Parasztbecsület), Leo
nóra (Fidelio) fitb. 

Radnai Gyöígy, színész, sz. 1864-ben, 
Aradon. Színész lett: 1882. április 16-án, 
Mártonfi Pál társulatánál. 1916. nov. 6-án 
nyugdíjba vonult. A vidéken elismert ba
ritonista volt. 

Radnai Mi&IÖis, zeneszerző, a M. Kir. 
Operaiház igazgatója, sz. 1892. jan. 1-én, 
Budapesten. Zeneabádéntiát végzett, Hor
váth' Attila és Koessler János tanítványa 
volt. Állami ösztöndíjjal Münchenbe ment, 
ahol Mota FeHx mellett tanult. 1912-
ben Berlinben és Párizsban taaulmiányúton 
volt, nM.jd hazatérve, a Fodor-féle zene
iskolában tanított. 1919-ben kinevezték a 
Zeneművészeti főiskola zeneelméleti tanár 
Pává. Nöiány évig a »SzÓ2at«-náI és 
»Nemzeti Ujságs-nál mint' zenekritikus 
működött; zenekritikáit mindig objekti
vitás jellemezte és kizárólag művészi szem
pont irányította. 1925. tavaszán megvált 
a Zeneművészeti Foiékola tanári fisssfcótŐl, 
mert ápr. 30-án kinevezték a M. Kir-
Opei-aház jgia ĵgatójávtá. 1927i. jún. bavár 
ban az V. fizetéei-oszfcály jellegét kapta. 
Munklái: »Az arany« c. zeneműve (Kozma 
Andor S25öveg|0re), megnyeartfe a Lipótváiofli 
Kaszinó díját. »Az infánsnő ezületésnapjaK, 
némajáték háromé képben. Wilde Oscar 
meséjéből, Bem. 1918. épt. 26;. M. Kar. 
Operaház, (E művével ez év jún. havá
ban elnyerte a főváros Fereno József-
koronázáá jubileumi alapítvány zenemű
vészeti díját.) »H,árom szív«, énekw játéid, 
U. o. 

RadiLötfáy Najgy Sámuel, cs. és kir. 
udvari tanácsos, a Nemzeti Színház inten
dánsa, sz. 1803-ban, megíi. 1869. okt. 
9-ón, Pesten. 1862-ben átvette a Nemzeti 
Színház vezetését, melyet művészi magító-
latra emelt, több humánus intézkedést tett, 
így többek között segély- és kölcsönalapot 
teremtett, ahol a szerényebb fizetésű szí
nészek kis kamatra kaphattak kölcsönt a 
így nem kellett az uzsorások zsákmányá
nak kitenni magukat. Erőa akarata, tevé-
kienysége, ügyszeretete nemcsak hogy a sü-
lyedéstől óvta meg az ország e&ő mű-
intézetét, hanem' a viszonyokhoz mérten 
szellemi és anyagi fellendülését is elő
segítette. Koporsója felett Felekjy Miklóa 
mondott búcsúbíezédét. S2Íánl(K szímnűfoí-
dítáea van. 

Radnötí Sándor, (Dániel Sándbr)„ súgó, 
sz. 1883. ápr. 6-án, Tasnádbn (Szilágy-
megye). Debrecmiben nevelkedett, ott vé
gezte iskoláit, azután Solymossy Elek arí-
nésziskolájába iratkozott, de azt nem' vé-

— 7 — 



Radó Ágoston Radó Antal 

gezte el, mert közben (1905. márc. 15-én) 
leszerződött színoeznefe, Zoltán Uyulaazín-
táraulatálibz, Németpalántára. U. e. év 
virágvasárnapján elszerződött Szabadhegyi 
Aladár szinigazgatohbz. l&l l-ig fcisebb 
társulatoknál színészkedett, közben két évig 
mint daltársulati igazgató saját társula
tával járta a Felvidékét. lOll-ben leszer
ződött súgónak; Ziláhy Gyula színtársu
latához, Debrecenbe, innen 1913. márc. 
lién a Vígszínháihoa hívták mê gi, ahon-
nan 1915-ben bevonult katonának, Kolozs
várra és soronkív*ül, önkjónt ment ki 
a frontna. 1915. május 4nén oroez 
főágba esett. Fogsága alatt többször 
próbált aíkei^leaül meigft^km, bejárta 
egész Oroszországot és Délázsiát, vé\gre 
1918. augusztus haviban ha£asi)5ki^ 
1918. őszén Bárdos Artúr a Belviároai 
Színhiázhoz szerződtette a azóta ^e t évi 
megszaHtáesal, amelyet a Eenaissance 
Színháznál töltött) a Belvárosi Színház 
tagja. Három leánya van: Margit (az. 
1907,), Irén (sz. 1909.) és Ibolya (az. 
1911<), akik közül Irén 1928-ban szintén 
a azínipályára lépett s ugyanazon év ok
tóberében férjhez ment Tóváry BétLa dal-
társulati igazgatóhoz, kinél mint szubrett 
működik. 

Badö A^s ton , ezredes, a Köveesy-vár 
ura, a színésznép nagy barátja, meghitt 
barátja volt Kjövesay Albertneik, kinek Örö
köt átvette, sz. 1865. deo. 5-én, Buda
pesten. A Kdvessy-várban eredlnényesen 
munkálkodik a nyugdíjas színészekért. 
Érdemeiért az Országos Színészegyesüiet 
Nyugdíjintézete (1927. éipr. t%) és a Ma
gyar Nyugdíjas Színészek' Egyesülete 
(1929.) dísztagnak választotta. 

Eadó Aladár, zeneszerző, sz. 1882. dec. 
26-án, Budapesten. Zenei tanulmányait a 
Zeneakadémiában mint Koessler János ki
váló növendéké végezte, 1908-ban, amikor 
mesterének nyugalomlbavonuláte utiánWoi-
ner Leó vezetése alatt folytatta még tanul
mányait. Zenekari és kamarazenei művei 
gyors egymásutánban kerültek előadásra. 
Zenekari scherzoja, vonósnégyese, vonóa-
ctösB, Petőfi-ezimíóniája, »Falu végén 
kurta koosnm« című szinífióniai költemá-
nye Smntdf nagŷ  sikert aratott és a ma
gyar zenei élet nagy váxa!kozáasal tekin

tett a fiatal muzsiláis tehetségének to-
viá.bbi fejlődése elé. Még zeneakadémiai 
növendék kbrában megkapta a Liszt Fe-
rencH&sztöndíjat, majd ft bíayreuthi-díjat, 
az állam is ösztöndíjjal tüntette ki, 1909-
ben pedig megkapta a fővárostól a Ferenc 
József miUeniumi-díjat, amelynek 03git-
ségével Berlinbe ment hJosszabb tanulmány
útra. Itt írta mog rövid életének főművét, 
»A fekete gavallér« című nógyfelvoniáaoe 
operát LiKenfein Henrik német író szö
vegére. Ezt az operát a M. Kir. Opera
ház már régebben elfogadta előadásra, 
szövegét Lányi Viktorral le is fordíttatta, 
színre azonlmn még nem hozta. Berlini 
tartózkodása alatt két pantomimet is írt 
EadÓ. Az egyiknek »D|ie Rachoí< a oíme, 
szövegét dr. Zippert Lajos írta, a máefik' 
Fulda és Hofmannsthal sRüekkehr zur 
Natur« című szövegére készült. A frank
furti Schauspielhaus bemutatta: 1915. nov. 
6-̂ án. Ebben az időben komponálta a kár 
serŐzenét is Sdhmidtbonn »I)er verlorene 
Sohn« című drámájához. 

A viiágiiáború kitörése véget vetett en
nek' a nagyszerű, fiatalos lendületű Iművéezi 
termelésnek. Badó Aladár a srarb ulti
mátum átadásának hírére elutazott Ber
linből, a mozgósítás napján már Buda
pesten volt és alig huszonnégy óra múlva 
bevonult Szolnokon a 68. gyalogezredhez, 
amelynek tartalékos hadnagya volt. A há
ború első áldozatainak egyike lett: 1914. 
szept. 9-én a Száva meUett a Timok-
divízió betörése alkalmával hŐsi halált halt 
Boljevce-nél. Művészi hagyatékában egész 
sereg kompoíáeió maradt: egy zenekari 
szvit, »A tavaadiozcc című zenm kép M>ne-
karra és vegyes karra, egy gordonkaver
seny, ötven dal, számos férfikarra írt dal 
és különböziő kisébhl kompozíció. HŐsi 
halála után (1917. aug.) a III. oszt. 
vaskóronarenddel tüntették ki. 

A »Petőfi-szimfónÍa«, amelyet 1909-ben 
Kun László szimfonikus zenekára muta
tott be, az első modem magyar zenei 
alkotás, amely a halhatatlan költő alak
ját és életét festi. (A M. Kir. Operaház 
bemutatta 1915. febr. 12-ón.) 

Kadó Antal dr., költő, műfordító, a 
Kisfaludy-Tarsaság tagja, a Magyar Pen-
Club megalapítója és ügyvezető alelnöke, 
sz. 1862,. jún. 29-ién, Moórott, Fejér m. 
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Radó Béla Radó József 

Iskoláit szülővárosában és Szombathelyöa . 
végezte. Műfordításai már 19 éves korá
ban jelentek meg a Budapesti Szemlében a 
a szombathelyi lapokban. Első kísérletei 
Phaedrusnak, meg Goethe Reinecke Fuoha-
ának foniítá&ai voltak. Budapesten tanáiii 
oklevelet szerzett, tauiilt Rómában, műkö
dött a gyakorlógimnáziumlán, 1885-ben a 
képviselőház gyorBÍnodájának tagija lett, 
majd annak főnökévé léptették eliő. Mű
fordításai egiéez könyvtárra valót tesz
nek ki, úgyszintén flzínpÉidaink: saámára 
is számos darabot fordított. (Coriolanus, 
Velenoei kalmár, I I I . Eichanl stU) 1889. 
jún. 24-én a velencei tudományos aka
démia kültagjának,, 1895. febr. 6-án a 
Kisfaludy-Társa^g rendes tagjának vá
lasztotta. 1922. szept. 24-én abból az al
kalomból, hogy az általa szerkesztett »Ma-
gyar Könyvtár« ezredik száma megjelent, 
tisztelői és barátai meleg ünneplésben ré
szesítették. 

Színműfordításai: wMefistofeless. Opera, 
ezöv. írta Arrigo Boito. Bem. Nemzeti 
Színház. 1882, ápr. 25. »A hazug«, vj. 
í r ta : Goldoni Oarlo. (1882.) (L. o.) Bem, 
1907. ápr. 13. Nemzeti Színház. »A jóté
kony Z86mbe6«, vj. (Goldoni)! »A Bajmi 
kincsm. Zenedráma (L. o.). »Bajazzók«.' 
Zenedráma 2 f elv. I r ta : Leoncavallo Eug-
giero. Bem;. 1893.^ máro. 38. M. Kir, 
Operaház. »A bibliás emb'ers, zenéé szmű 
2 felv. í r ta : Kienzl Vilmos. Bem. 1896. 
márc. 7, U. o. sBorus szerelem« (Tristi 
amori«), szmű 3 felv. Ir ta: Giaoosa Giu-
seppe. Bem. 1897. jan. 22. Nemzeti Szín
ház. »Bobémélet«, Leoncavallo operája. (L. 
0.) »Énekek éneke« (E. canto dei Can-
tici«), dramolett 1 felv. Irta: Cavallotti 
Felice. Bem. 1900. nov. 3. Vígszínház. 
»Giooonda«. Opera. Saöv. Tobia Goirio 
[Arrigo Boito]. Bem. 1884. dec. 18, M. 
Kir. Operaház. »Paraaztbec8ület«, nép
dráma 1 felv. í r ta : Verga Giovanni. Bem. 
1903. mái'G,. 20-an, Netnlaeti Szánbáa. 
»Sámson és Delilaw, opera 3 felv. ír ta: 
Lemaire Ferdinánd. Zen. szerz. Saint-
Saöns Camille. Bem. 1904. okt. 22.; M, 
Kir. Operaház, »Manon Lescaut«, opera. 
(L. 0.) wSzerelem játéka«, vj. 3 felv. 
ír ta: Marivaux Pierre. Bem. 1908. jún. 
12. Nemzeti Színház. »Aa árnyék«, szmű 
3 felv. Irta: Dario Nioodemi. Bem. 1923. 
febr. 16. Nemzetit Színház. »Giooonda«, szmű 

4 feiv. ír ta: D'Aununzio. Bem. 1926. 
febr. 12. Kamaraszínháaj. 

Radó Béla, színigazgató, sz. 1876. 
máj. Snán, Pécsett^ Sokadg vMt dflltár-
sulati igazgató, majd 1911-ben felvétette 
magát a Színész^yesület kötelékébe. Sok 
elismereeael mlűkiödik a vidiéksn, jól ÖW230-
válogatott társulatával. — Neje: Tolnai 
Comélia Matild, színésznő, sz. 1879. jan. 
5-én, Pécsett, megh. 1914. febr. 18-án, 
Budapesten. Jónevű dlcámai Színtésznőn^ 
ismerte . Színé^szülŐk gyermeke voltií 
Atyja Tolnai Boldizsár, anyja Szigeti 
Mari. (Lásd Radó MJáiiiát ief.) 

Radó Imre, színműíró. Munkája :»E6-
fcüvŐ 6lött.í< Szmű 3 felv. Bem. 1912. 
febr. havában, Szabadkán. 

. l í adó József, zeneszerző, sz. 1894-
beh, Nagyváradon. Tanulmányait részint 
Nagíy\"áradon, a premonti^ei gimnáziumban, 
i«özint Budapeeten, a Vasa-utcaj felső
kereskedelmi iskolában végezte. Már gyer
mekkorában kibontakozott zeneszerzői te
hetsége, amennyiben 13 éves korában (mint 
IV. gimn. oszt. tanuló) édes atyja ha
lálára komponálta »Ábránd« címen első 
nagyobb zenei művét, mely Nagyváradon 
jelent meg". Eg^y ideig elŐaidó volt és medálo
kat szerzett, melyek több színpadon Ós ün
nepi eat keretében Btb. szerepelted. Több 
zeneszáma jelent mlB|g', ígíy többek köaött: 
i>Fel6d jük e l ! . . .« , »Mit ér nékem már az 
ólet«, »Violaszál, violaszál... !«, »Söfcöt bá
nat szállt 8zívemre«, »Szerettem egy ró-
zsát« stb. Ez azonban nem elégítette ki 
a szerző ambiciójiát, ki úgy érezte, hogy 
tehetsége többre predesztinálja. %y rob
bant ki óriási sikerrel (1925. máj. 20.) 
a Király Színház színpadán első egész 
estét betöltő zenei munkája,' az utóbbi 
évtizedek egyik legnagyobb operett-flikeiie, 
a »Régi jó Budapest !í<,i mely az akkor 
válíétg'gal küzdő Unió-színházakat mea-
tette meg az összeomlástól. (Szövegét Szi
lágyi László írta, ment 1925—26-ban 130-
szor). A Bidió közvetítette több kisebb 
rádió-daljátékát (pld. A Práter, Széchy 
Mária, Aranykalitka stb.) ós zenei estjét, 
majd következett nagy zenei sikerrel szin
tén a Király Színházban a »Pesti csa-
lád« c. operettje. (Szövegét Szenes Béla 
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Radó Mária Radó Sándor 

a »Gazdag lány« c. vígjátékából irták 
Stella Adorján és Szilágyi László, bem. 
1929. szept. 5.)- »Lord Rothennere azt 
üzente!...« címen megjelent nemzeti da
lát a szerző hazánk nagy barátjának, 
Rothermere lordnak ajánlotta fel, ki az 
alanti meleg köszÖnŐ és elismerő sorokkal 
fogadta el és dedikálta: ^Kedves RadÓ 
Űr! Köszönetet mondok Önnek azokért a 
s2Áp gondolatokért, melyeket a nekem de
dikált Rothermere-indulóban életre keltett. 
Igaz tisztelettel: Rothfermere s. k.« — 
Egyéb műve: »A meztelen Pest«s énekes 
tájieos-revű 12 képben. Szövegét írta: 
Féld Mátyás,, verseit: Harmath! Imre. 
(Zenéjét Lajtai Lajos is szerzetté.) Bem. 
1925. j'ún. 27. Budapesti Színház. 

Riajdiö Mária, szín&znŐ, sz. 1904. aug. 
22-én, Hidalmáson (Kolozs m.), színéez-
cealádból. Atyja Radó Béla 6zínigaz;gató. 
(L. o.) 15 éves korában lépett színpadra, 
atyja társulatánál, majd 1924. okt. 29-én 
mutatkozott be a Nemzeti Színházban, aa 
»Egy pohár víz« c. vígjáték Abigail sze
repében, midőn kellemes megj elenésével, 
finomj lényével, keresetlen játékával meg
nyerte a közönség tetszését. Ekkíor a Nemr 
zeti Színház igazgatósága tagjai sorába 
eaerződtette. Főbb szerepei: Bobsy (Blanco 
Posnet), Zerbinette (Seapin ceinyjei), Jill 
(Életre halálra), Juliska (Doktor Niko-
démusz), Sári (Gyurkovies lányok), 'May 
(A házitündér), Mabel (Az eszményi 
férj), Irma (Rang ée mód), Sylvette (Re
gényesek), Lucinde (Szerelem, mint orvoe), 
Lydia (A szerelem iskolája), A leány 
(Bunbury), Piroska (Nagymama), Noémi 
(Aranyember), Luey (Földnélküly János), 
Lica (Tizennyolcévesek), Hedvig (A vad
kacsa), Angelika (Képzelt beteg), Anna 
(A névtelen hajó) stb. — 1929. szept. 
havától a Belvárosi Színház tagja volt. 

Kad<í Sándor, sizínész, sz. 1876-ban, a 
zemplénmegyei Bethlen-pusztán. Iskolai 
képzettsége: kereskedelmi akadémia 3 osz
tálya, Budapesten végezte a Rákösi-£éle 
színiiökolát, 1896-ban. Első vidéki szerep
lése Havi Lajosnál volt, Léván. Mint TÍ-
déki színéfiz bejárta majdnem az ^éez 
orszá^t. Működött: Aradon, Miskolcon, 
Győrben stb., mint ének^ és jellem-szí
nész. Főbb szerepei: »Bánk bán«-baii Pe

tur Ó9 Tiborc, )>Elnómult harangok«-ban a 
pópa, »Falu ros8zá«-ban Gonosz, »Ezred 
apjá«-ban az eíredee stb. Ezután nyugf-
díjba ment, dé aaárt néha-néha vieá' 
szatér a vilájgöt jelentő deszkákra; e 
igty 1928-ban is az Uj Színházban 
Földes Imre )>Tüzek' az éJ8zakában« c. 
darabjában Gönci szerepét 200-szor ját
szotta sikerrel. Neje: színésznő, (leány-
neve Burián Etel), Hz. 1876-ban, BoroflseJbb^ 
l̂ en (Ara^il m.}(. Xŝ cjljai képzettiséigie 4 polgári' 
és kereskedelmi tanfolyam. A színészetet 
Leszkay Andrásnál kezdte, Aradon. Sokáig 
műkiödött vidéken. Legutóbb vígjátéki 
anyákat és énekes-táncos kómákákat ját
szott Budaptöten, a Royal Orfeumban és 
a Renai^anoö Színházban. Nemsokára 
nyugdíjba vonult. 

Ead<6 Sándor, színész, sz. 1881. dee. 
22-én, Kúnszentmiklóson (Pest m.). Gim-
náziálís tanulmányai után iparművész lett, 
majd kedvet kapva a színészethez, 1903. 
jún. havában felvétette magát a Színész
egyesület kötelékébe, ahol kellemes hang^ 
jávai általános feltűnést keltett. Nádassy 
Józsefnél kezdte a pályát, kinél hat esz
tendeig volt szerződésben, tŐle megválván, 
Ereesáoiyi Ignáehoz ment Temesvárra, 
azután a Vígopera lett a következő állo
mása. 1911-ben visszavonult és műkeres
kedő lett. — Neje Balogh Lídia, szí
nésznő, sz. 1889. szept. 22-éu, Kábán 
(Hajdú m.). Iskoláinak elvégzése után a 
Népszínház ballet-tókoiájának növendéke 
volt. Ennek befejezésével a Népszínház
hoz szerződött, ahol mint temperamentu-
mofl, üg^es táncosnőnek Bzámöttevő sik!&-
rei voltak a reigti operettekben éa ope
rákban. I t t annyira kedvelték, hogy Ma-
der Raoul igazígató tovább képeztette. Nem
sokára azonban férjhez ment és ekkor le
mondott a színpadi szereplésről. 

Bad^ Sándor, színész, komikus, sz. 
1891. miáj. 3-án, RahÓn, Máramarosme-
g[yében. A Vígiszínháa ezxnéazáskoláját láto
gatta, majd 1908-ban színész lett, Sza-
mosujváron, Krémer Sándornál. I t t rövid 
ideig volt, mert elhatározta, hogy kabaré-
színész lesz. Még ez év nyarán elmegy 
Szegedre, Krémer Jenő Vígszínpadához, 
ahol az €|g(7íütt€enek jélentiókeny ta^ja lettj. 
Ezután Kondor Ernő szerződtette, később 
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Radó Teri Raimundtheater 

Szilassy Etel, Grüner Jaoqaes, Keleti és 
Riebner, Ferenezy Károly váUalatainal 
működött; majd a legtöbb fővárosi ka
baré színpadjain aratja silleréit: Muekátli 
Kabaré, Fővárosi Kabaré, itoyal Orfeum, 
Andrásey-úti Színház, Apolló Kabaré stb. 
Működött a Fővárosi Orfeumban ie és 
esakliamar az. eÜsmiert kómiVueok ikJösSt 
említették nevét. 1930-ban a Főváix)si Mű
vész Színház taigtja voltj. 

fiadé Teri, színésznő, sz. 1904-b6n, Te-
m€s\'árfc. Az Orez. Színé^zegyeaület szí-
nésüiképzŐ iskoláját látogatta, majd 1920-
ban a Vígszínház tagjai sorába lépett. 
Onnan Nagy Endre hódította el, azután 
Upor József lett az igazgíitója. Sok' siker 
kísérte művészi útját a Kenaissance Szín
háznál Í3. Berlinben é© Bécsben nmnt film
művésznő is sok szép sikert ért el. 1930. 
ápr. havában egy Iwrlini kabaréban ját
szott. 

Kagályi Elemér, színész, S2i, 1897. dec. 
22-én, Miskolcon. Az Orsz. Színéazegye-
sület iskoláját 1924-ben végteztet̂  Foiigtáo 
Bázai K^maarafizínházániál voltak' sikerei. 

Bagályi Károly, a mde^olci színház
építő részvénytársaságnak (1848—1850.) 
elnöke volt. 

Eagányi Iza, színésznő (családi néven 
Kerekes Izolda), ez. 1874. május 30-án, 
Budapesten. Színésznő lett 1894. szept-
15-én. Mint elismert szubrett-primadonnár 
nak a vidék nagyobb színpadjain sok je
lentős sikerben volt része. 1926-ban nyug
díjba ment. 

Ráosz to t t szakáll. Ha a színész a 
maszkjához szükséges szakállt masztix-szal 
vagy diákfiastrommal ragasztja fel, akkor 
úgy mondják, hogy az »ragasztott sza-
káll«, megkülönbÖztetéBül a sfelkíitŐ sza-
káll«-tól. (L. 0.) A ragasztott szakáll 
előnye, hogy jobban tapad az archoz és 
jellegzetesebb, másrészt kevésbé lehet rá 
eshetőség, hogy játék közben feszélyezi a 
színészt a bizonytalanság érzete, melyet 
a felkötött szakáll okoz. 

E a ^ a m b y András, színműíró, sz. 
1892-t)en, Szegeden. Színműve: »Bazsa~ 

rózea«, vj. 3 felv. Társaz. Békeffi László. 
Bem. 1926. aug. 19. Magyar Színház. 

Raicseff Péter, operaénekes, tenor, a 
szófiai Nemzeti Színház művészê , nálunk 
1927. ápr. 21-én mutatkozott be a »Car-
men« Don Jósé szerepében. A hazáján 
kívül is jóhírű operaénekes tenorjának kel
lemes timlbreje, énekkultúrája, szín^EÍ ala
kítása a közönség* tetszésével találkozott 
és a vendégművészt szívesen, melegen tap
solták minden felvonásvégeu. A románc 
után nyilt színen is hoeezan ünnepelték. 
Azon túl is többször vendégszerepelt a 
magyar fővárosban. 

Kaiimauii Eezsö, zeneszerzjő, sz. 1861. 
máj. 7-én, Veszprémben, megh. 1913. 
Bzept. 26-án, Bécsben. TöM> operát és ope
rettet írt, melynek Hamburgban, Mün
chenben, Tatán és Budapesten kerültek 
színre. Ismertebb művei: »Ard6n Énok«, 
opera 1 felv. Szöveget írta: Gross Károly. 
Bem. 1894. máj. 8. M., Kir. Operaház. 
»A 8zoknyah5s«, operett 3 felv. Szöve
gét írta: Buchbinder Beraát. Ford. Her-
vay Frigyes. Bem. 1906. jún. 15. Város* 
ligeti Nyári Színház. »A gépírókisasZ' 
Bzonys, (»A Tipp Mamz6U«) víg' operett 
3 felv. írták: W. Friesen és G. Zwerenz. 
Bem. 1908. máj. 15. Városligeti Nyári 
Színház. 

Kaimund Ferdinánd, osztrák-német 
Bzínéfiz, színműíró, s4. 1790. jún. 1-én, 
Bécsben, megh. öngyilkosság folytán, 
1836. szept. 5-lén, u. o. Működését mac 
gyar színpadokon kealte, Pozsonyban, Sop
ronban és Győrött. 1814-tlői bécsi színész 
volt. Több darabja mag^^ar színpadokon 
is színre került. ()>A havasi rémkirály«, 
»Tékozl6«, stb.) Az osztrák-német dráma
irodalom nevezetes alakja volt, tündéri já
tékait óriási sikerrel játszották. Bécs szob
rot is állított neki és egtyik színháza róla 
van elnevezve: 

Raimundtheater, Bécsben, R. Ferdi-
nandnól elnevezve, megnyílt 1893-ban. A 
színliáa együttese nálunk a Ví'giszínháaban 
1923. máj. 16-án vendégszerepelt. Ek
kor Horace Hodges és Wigney Percival 
»Der Wauwau« c. 4 felvonásos víg ko
médiájával mutatkoztak be. Tagok: Lessen, 
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Eajcsányi István Rajna kincse (A) 

Homolka, Nova Gregor, Grarden, Marga-
rethe Eie, Neugeliauer, Wieland. 1924. 
máj. 20-án a Fővárosi Operett Szánház 
vendégei voltak. Ekkor Luigi Pirandello: 
»Hat azíereplő fcereei a asíer^ts cC ví^ér 
téka került színre. 

Bajcsányi István, (rajcsányi), epizód-
színész, sz. 1863. okt. Ónén, Debrecenbén, 
megh. 1929. máj. 15-én, Derecskén, Bi
har m. Előbb r. kath. pap volt, majd 
kedvet kapott a színészethez és 1891. okt. 
l^n Ijeszkay Andrásnál színipályára lé
pett. Kisebb társulatokkal bejárta úgy-
Bzólván egész Magyarországot. 1894. jiÜ. 
havában Nagyváradon házasságra lépett 
Demény Viktória színésznővel. 1914. máj. 
l-én nyugalomba ment. — Első neje De
mény Viktória, színésznő. (Atyja szent-
fcatolnai Demény József, anyja harak-
lányi Szabó Anna.) Sz, 1854-l>Bn, Tordán, 
megh, 1910- dec. 9-én, Füzesgyarmatou. 
1873-ban lépett a színipályára. 1907. ápr. 
l-rén nyugdíjazták. — Második neje: Her-
czeg Eugénia (cs, n. Furat Leontin), szí
nésznő, sz. 1867-ben, megh. 1926. ápr. 
26--án, Csongrádon. 1889. dec. 28-án ka-
thólizált, Rozsnyón, ahol Balogh Árpád 
színigazgató neje volt. 1913. jan. l-én 
nyugalomba ment. 

Rajkai Friebeisz István, színházi ügy
nök. (Lásd: Friebeisz Istmn.) 

Eajna AHoe, színésznő, sz. 1893-ban, 
Budapesten. Színésznő lett 1909-ben. A 
Színéazakadómiát kitűnő sikerrel végezte. 
Működött Újpesten, azután a Modern 
Színpad Kabaré tagija, 1916-b'an a Bel
városi Színház kiváló művésznője volt, 
ahol mint komika is elismerést vívott ki. 
Ezután az Andrássy-úti Színháznál aratta 
sikereit, majd a Terézkörúti Színpad egyik 
vonzóereje lett). — Férje Koriiai Jóaef 
festőművész volt. 

Rajna Ferenc, író, sz. 1861. 'jan. i27-én, 
Solton (Pest m.). Középiskolai tanulmá
nyait Budapesten és Eíecsben, az egíye-
temet Budapesten v%fizfc€t. 1886-baű 
(méjg- Reáner e6(. nevén) a Neues Pes-
ter Journal, 1922~'ben a Pestea- Lloyd 
színházi referense lett. 1900. jún. 10-én 
kinevezték a Magyar Színház igazg-ató-
jává; beiktatták szept. 27-én, azonban ezen 
állásától 1901. máj. 17-én míigvált. Szín

művei: »A milliomos nő<í, operett 1 felv. 
Zen. szerz.: Bátor Szidbr és Hegyi Béla-
Bem. 1887. jan. Népszínház. »Egy görbe 
nap«, boh. Bem- 1897. jún. VárosÜgeti 
Színkör. )>As8zonyregiment«, látványos ze
nés bohóság 3 felv, 2íen. szerz-: Eosen-
zweig Vilmos. Bem. 1899- nov. 24. Ma
gyar Színház. »A pesti utca«, énekes fő
városi életkép 3 felv. Zen. szerz.: Verő 
György. Bem. 1900- nov. 14. U. o, »A 
hajdúk hadnagya*, operett 3 felví (li. o.) 
»Ex-lex«, látványos revü 6 képben. 1905. 
márc. 14. Magyar Színház. Tárasz, Hol
tai Jenő, lOO-adszor: 1905. szept- 2, »Rab 
Mátyás«, eredeti daljáték 3 felv. Zen. 
Bzerz.: Czobor Károly. Bem- 1906. okt. 26. 
Népszínház, »A Hradzsin foglya«, szmű. 
»TÍ8zti fruska«, vj. 1 felv. Bem'. 1907. 
nov. 27. Vígszínház- )>TánoCM huszároké, 
operett 3 felv. Zen. szerz.; Szirtnai Al
bert. 1910. jan. 7. Kimly Színház- »A 
mexikói leányi, operett 3 felv. Zen. szerz.: 
Szirmai Albert. Bem. 1912. dec. 11- Ki
rály Színház. wSaépasBzony kot!sisa<í, ope
rett 3 felv. Zenéjét Kulinyi Ernő ver
seire szerz.: Czobor Károly. Bemi. 1933. 
máj. 19. Blaha Lujza Színház. 100-Ík 
előadása: 1923. okt. 11. Fordításai: »Pá-
risi élet<c, operett 3 felv. »Boszorkány-
vár«, operett 3 felv. Irta: Berla Ala
jos. Ford. Reiner néven, Fái J. Bélá
val. . Zen. szerz.: MillÖcker Károly. Bem. 
1890. okt. 3. Népszínház. »A garasos kís-
as3zony«, operett 4 felv. Szöv. írták: Mars 
és Desvaliérea. Zen, szerz.: Planquette Ró
bert, Bem. 1898. nov. 12. Magyar Szín
ház. »Négy menyas8zony«, operett 5 kép-
ban. Irta: Liorat éö Fontenay. Zen. szerz.: 
P. Lacombe .Bem. 1901. mácto. 16. U, o. 
»Három gráciaíc, vj. 3 felv. írták': Héros 
és Milon. Bem. 1902. szept. 24. Vígszín
ház. sRaquin Teréz«, dr. 4 felv- írta: 
Zola Emil. Bem. 1903. jan. 13. Magyar 
Színház. sApajune, a v ^ azellem«, ope
rett 3 felv. Zen. szerz-: Millöctér Klár 
roly. Bem. 1904. jól. 30. Fővárosi Nyári 
Színház. Szakmunkája: »Budapester Thea-
terdekameron«. (Színéazek, énekesnők etb-
önéletrajza, 2 kötetben.) Budapest, 1935. 
május haviban jelent megi. 

Eajna kincse (A). »A nibelung gyű-
nij6<( ^néédráma-tiil^ia (1, eait) ©ISjitéko, 
4 képben. Sa&víigét és zenéje* írta: Wagner 
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Rajnai Gábor Rákóczi Ferenc 

Richárd. Ford.: Radó Antal- Bem. 1889. 
jan. 26-án, a Magy. Eir. Opeffaházbau. 

Rajnai Gábor, színhez, az. 1885. nmj. 
11-én, Aradon, ahol aty^a ügyréd volt. 
1906-ban végezte a azínészakiadéaiiát, 
ezután Kolozsvárra szerződött, dr. Jano-
vics Jenőhöz, ahol a »Dolovai nábob leá-
nyá«-ban Tarján Gida volt az első sze
repe. 1907. febr. havában a Vígszínház, 
1908-ban a Nemzeti Színház tagja lett, 
ahol nov. 20nán mntadrozott be, Bródy 
Sándor »Hófehér'k6« c. vígjátéka Balassa 
Imre szerepében. A vüág'háborúbaQ bevo
nult, de mint a Nemzeti Színház tagját 
felmentették. 1922. febr. havától a Se-
naissance Színliáznál működött, majd u. e. 
évben újra a Vígszínház tagija lett. Főbb 
szerepei: Faun, Mátyás (Remény), Pathe-
lin, Cimber (Július Caesar), Demetrius 
(Szentivánéji álom), Chatillon (János ki
rály), Bos (Cox ée Box), Noszty Feri 
(Noszty fiú esete Tóth Marival), Ságody 
Jenő (Alvió férj), Andránszky Laci (Nem 
nősülök). Szabó György (A farkas), Gei--
gely (BölraŐdal), PaH (A háaibarát), 
Henry Higgins (Pygmalion), Evans (Kü-
lünös közjáték), L^enozey (Uri muri) 
stb. — Neje: Gombaszögi Frida (L. o.), 
kitől később elvált. 

Rajz Ferenc , színész, ez. 1894. jan. 
o-én, .Nagykárolyban, színéezszülőktŐl. 
(Atyja R. Ödön. L. o.) Színipályára lé
pett 1920. júl. havában. 

Rajz I rén, színéeznő, sz. 1886. aug-
12-én, Érkeserűn (Bihar m.). Színéez-
szülők gyermeke. (Atyja K. Ödön. L. o.) 
Már hat éves korában a M. Kir. Opera
ház ballet-növendéke volt. Tizenkét éves 
korában külföldön járt turnén. Tag'ja volt 
a Király Színháznak és a Népoperának. 
Innen vidékre került és szerződésben volt 
Szegedén, Miskolcon, Debrecenben, Sza
badkán, Nyiregyhásán etb. 

Rajz (Raisz) János , színész, sz. 1830-
ban, Kapnikbányán (Szatmár m.). 1848-
ban honvédtüzértiazt volt. 1850-ben lépett 
a szíuipályára, Tóth Istvánnál. 1881, ezept. 
11-ig működött. Ekkor hunyt el, a budai 
irgalmasoknál. Főbb szerepei: Szerafin 
(Dalos Pista), Nagy Jancsi (Nagyapó), 
Kelendi (Pünkösdi királynő), SzeUemfi 

(Liliomfi), Ugri !Miska ((Mama), stb-
IJtoleó szerződése Völgyi Györgyhöz kö
tötte. — Neje: Keresztesi Amália, szí
nésznő, sz. 1853-ban, Szabadkán. 18Ö9. 
febr. 2-án lépett a színi'pályára, Hubay 
Gusztá™ál. 1880. jan. 1-től Balogh Ár
pádnál, márc. 21-től Gáspár Jenőnél, majd 
1881. Bzept. 1-töl újra Baloghnál találjuk. 
1883-ban a Cászéir-Pestí-Poligár egyesített 
társulat tagja, 1884. máj. havában Peeti 
[hász Lajos tagja, itt működik 1887-^5. 
Két év multán Gerőffy Andor, azután 
1890—1894. köaiött Egri Kálmíb, De-
róki Antal és Szálkai Lajos volt az igaz
gatója. 1902-beu nyuíg-díjazták. — Ifj. 
Rajz János, színész, ez. 1907-ben, Buda
pesten. Színipályára lépett 1922-ben. Előbb 
vidéken működik, majd a Király Színház 
szerződtette. 

Rajz Ödön, színész, sz. 1859. ápr. 
14-ón, CsehipuMrtán. Színpadra lépett 
1877-ben, B. Polgár Gyulánál. Szí-
Diéflzkedése 25 ©vee jubileumát Mis
kolcon ünnepelte meg. 1907. júUuH 18-án 
volt a 30 éVee jubileuma. 1914. június 
1-én nyugalomba ment és Hódmezővásár
helyen telepedett le. Az Oi^z. Színész-
egyesületnek éveken át eUsmert tanácsosa 
volt. — Neje: Dóri (Vámoed) Gizella, saií-
n^znő, Ész. 186,5. fcíbr. Ifif-án^ Pesten. 1882! 
okt. 1-ién lepett színpadra, Bogyó Alajcfflnál. 
1903-tól a Király Színház sugónŐje volt. 
1915. jún. 2-án ideiglenesen, 1921. ápr. 
1-től véglegesen nyugdíjazták. 

Ráfcöcüú Ferenc (II.), erdélyi fejede
lem, I. R. Ferenc és Zrínyi Ilona fia, 
sz. 1676. márc. 27-én, Boisiban, Zemplén 
m., megh. 1735. ápr. 8-án, Rodostóban 
(Törökország). Gi-óíf Zichy Géza, a költő 
és zeneszerző operát, sŐt txilógiát írt róla. 
Ennek elsŐ darabja: »Nemo<í, magyar tör
ténelmi dalmű 1 előjátékban és 3 felv. 
Bem; a M. Kir. Operaházban, 1905. márc. 
30-án, ezzel a szereposztással: Zrínyi Ilona: 
Vasquezné; Komái'omy János: Kertéez 
Ödön; Jusszuf bég: Szendrői Lajos; Elek, 
Nemo: Arányi DezsŐ; I I I . Achmed: Dal
noki Viktor; I I . Rákóczi Fereno: Takáts 
Mihály; Hesseni Sarolta Amália: Flatt 
Gizella; Badinyi Klára: V. Krammer Te-
véz; gr. Bercsényi Miklós: Beok Vilmos; 
Lackó, a fia: Szoyer Ilonka; Desalleurs 
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I 

marqme: Gábor Józaef; Sionia^rBka Elisar 
betha hercegnő: Ambrus Zoltánné; Vay 
Ádám: Várady Sándor; Andrássy Miklóa 
páter: Ney Dávid'; Koibe apát: Pichleff 
Elemér; 1. Kuruc: Dalnoki Béni, 2. He
gedűs Ferenc, 3. Komái Sicbánl. V ^ 
zénylő: Saákla Adblf. 

A trilógia I I . darabja: »II. BikÓczi 
Ferenc«. Bem. 1909. jan. 30. U. o;. Sze
reposztása : Zrínyi Ilona: Vasquez ItaiHa 
gr.; I I . Rákóczi Fereno: Szemere Árpád; 
Rákóczi JuUanka: Payer Margit; Alwo-
Ion: Venczell Béla; Radies: Várady Sán
dor; Körösi: Mihályi Fereno; Badinyi: 
Kertész Ödön; Gazda: Ney Dávid; Kul
csár: Dalnoki Béni; Hesseni Sarolta; 
Fiatt GizaUa; Sieniawska heroegtoő: Saa-
mosi Elza; gr. Bercsényi M.: Mihályi 
Ferenc; gr. NiigreUi: Kjoî nâ  Richárd; 
Longueval: Anthes György; Korcsmáros: 
Déri Jenő; Kapitány: Hegedűs Ferenc; 
Bence: Dahioki Viktor; Berzeviezy: Pích-
ler Elemér; Esze Tamás: Szendrői Lajos. 

A trilógia hannadik darabja: »RodoBto«, 
dalmű 3 felv. Bem. u. o. 1912. márc. 20. 
Szereposztása: I I . Rákóczi Ferenc; Rózsa 
Lajos; Sarolta Amália; Krammer Teréz; 
Rákóczi György: Kodólányi; Sieniawska 
hercegnő: Sándor Erzsi; Bercsényi Mik
lós: Dalnoki Viktor; Longueval: Balta 
Károly; gr. Eszterházy Antal: Juhász; 
Máriássy Ádám: Budai; gr. Csák^ Mi
hály: Várady Sándor; János: Dóri Jenő; 
Öreg paraszt: Venczell Béla; Parasztasa-
srony: Háber Gyöa^glytike; Lengyel katona
tiszt: Ney Bernát; Lengyel katona: Vár-
konyi; Csajéghy brigadéros: Pichler Ele
mér. Vezénylő: Szikla Adolf. 

Rákóczi Ferenc (II.) fogsága, dr. 
5 felv. í r ta : Szigligeti Ede. Bem. 1848. 
nov. 4~én> a Nemzeti Színházban. 

Rák<6czá-indulÓ-t a Nemzeti Színbázr-
ban az 1860-ban hazatéit Reményi Ede 
közkívánatra, noha tiltva volt, eljátszotta 
óriási határai. Művészibb formában, Ber
lioz Hector francia zeneköltő nagyértékű 
és rendkívül hatásos zenekari feldolgozá
sában, 1846-ban a Nemzeti Színház mu
tatta be. Petricbevieh Horváth Lázár, a 
»Honderű« szerkesztője, eljSaetesen betekin
tett a partitúrába és meglepetve látta,, 
hogy Berlioz pianovai jelölte meg az in

duló zajos bevezetését. Aggódva a siker 
érdekében, figyelmeztette Berliozt. E^ 
azonban mosolyogva mondta, hogy »a ci
gányok mindent elrontanak.w A szoion-
gásig megtelt színházban a közönség nagy 
izgatottsággal várta az előadást. Már az 
első hangok fölkeltették az érdeklődést. A 
cigányok a Rákóczi-indulót nagy zajjal 
párosult éiénkségigel szokták kezdeni és ime 
a zenekar most halkan, a húros hangszerek 
pengetóaévd. kísért fuvolákkal kezdte. A 
fokozat azonban egyre növekedett. A zene 
hullámzása árként emelkedett, a hangok 
egyre tömörebb kifejezést vettek fel, a 
tömegesen alkalmazott ütőhangszerek az 
ágf^úkhoz hasonló morajjal váltak Id, s a 
zenekar most már iiekizudulva, eddig itt 
teljesen ismeretlen hangierővel töltötte be & 
színházat, mindenkit magával ragadva. A 
hangulat percről-percre emelkedett a Bei> 
lioz a tomboló tapsviharra kénytelen volt 
az előadást megismételni. Minden oldalról 
üdvözölték és fényesen ünnepelték. Pesti 
tartózkodásáról emlékirataiban rokonszen
vesen s hizelgŐleg nyilatkozik. Tudvalevjo,, 
hogy Rákóczi-átiratát bevette a »Dam-
nation de Faust« c. drámai sámfóniájának 
dg0 részébe s világtezerte ez a rész \ÁM 
tosítja a remekmű szenzációs hatását; ez 
a hatalmas mű a M. Kir. Operaházban 
1904. márc. 29^n került először elíŐ-
adásra. 

Rakodczay Pál , színigazgató, író, ké
sőbb polgári iskolai tanár, sz. 1856. jan. 
15-én,I Pesten, megh. 1931. jún. 4%!, 
Szentendrén. N é ^ gimnázíiumOtvégzett; a 
tanulásba azonban beleunt s így könyv
kereskedő lett. Ekkor az volt a terve, hogy 
felcsap színésznek, de mert kistermetű 
volt, szándéka meg'hiusulfc és így a könyv
kereskedői pályán működött htetedfél évig. 
Közben elemi- és polgári iskolai tanári 
vizsgát tett és mint székesfővárosi tanító 
nyerti alkalmazást. Azonban a színészetért to
vábbra is rajongott és hihetetlen szonga-
lommial tanulmányozta a színészet elméleti 
kérdéseit. 1886. febr. 14-én ennek hatása 
alatt a Petőfi-Társaságban Kantomé jel
lemrajzáról értekezett. Ekkor már mint 
műkedvelő is kitűnt nem köznapi mű
veltségével és mint recitátor is kezd mű
ködni. 1887. jan. 8-án fellép Kolozsvárott 
mint Shylock. 1889. márc. havában mint ( 
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jellem színész és rendező Debrecenben volt 
szerződésben. 1890-bén Némöt- és Fran
ciaországban tanulmányúton volt. 1891-
ben végre teljesedik álma: szíuigazgatóvá 
lett és Iglón kezdette meg igazgatását. 
1892-ben Shakeepearerreí és Madach-csal 
körutat tesz az országban, Győr, Sopron, 
Szombathely, Nyitra, Kassa, Sátoralja
újhely, Nyiregyháza, Arad, Makó városá
ban. Ugyanezen évben Zombörban igaz
gató, 1893. jan. 15-én Teleki László 
»Kegyencí< e. drámájával befejezi Zöm-
borban a düámai turnét,, utána Baja, 
Nagykanizsa és Óbuda színházait igaz
gatta. Ideális vállalkozása azonban fel
emésztette nagy vagj'onát, megtörte ener
giáját, mert a nagy és nemes oél: irodal
mat kultiválni a vidéken — egyenlő a 
bukással, így tehát felhagyott a direk
cióval és 1900. júl. havában tanító lett 
Kapuvárott, majd 1901. szept. havában 
állami polgári iskolai tanárrá, nevezték ki 
Jászóra. — ElsŐ neje Mihálka Giza, má
sodik neje: Metzler Giza, kivel 1908. júl. 
2I-én lépett há;ías8ágra. Számos szakcildcel 
gazdagította irodalmunkat. A »Színészeti 
Közlöny«, »SzínószekLapja«, »Pesti Napló«, 
»Pesti HirlapK, »Koszorú«, »Magyar 
Szemle«, »Főváro3Í L apok« régebbi év-
folyamaiban láttak napvilágfot magvastar-
talmu cikkei. Szakkönyvei: »Színpadi ta-
nulmányok«. Budapest, 1881. »A színészet 
rendszere«. U. o. 1884. sJászai Mari mint 
Elektra«. U. o. 1891. sPrielle Comélia 
élete és mfívé8zete«. U. o. 1891. »Szigligeti 
Ede élete és költé8zete«. XJ. ö. 1901. >)Ka-
tona József élete és költészetöK. U. o. 1901. 
sMadách Imre élete és költészetéé. U. o, 
1901. »Dramaturgia(í. ü . o. 1902. Leg
nagyobb műve: wEgtessy Gábor és kora«. 
Kecskemét, 1911. 2 kötet. Kéziratban ma
radt irodaimi levelezése a Nemzeti Mú
zeum irattárában van elhelyezve. 

Mint színigazgató maga a puritán be-
csületeeaég', mint rendézŐ, oktató, fel
becsülhetetlen éi^demeket szetez a szí
nésznevelés terén; annyira buzgólkodott 
rendezői hivatása gyakorlásában, hogy 
egyes színészekkel külön órán is foglalko
zott. Mint ember kedves modorú, színé
szeit pályatársainak tekinti, drámai kör
útján néha nem tart előadást éa tagjait 
egész napi kirándulásra hívja míg, dúsan 
meg\^endégeli őket, amellett humora bő

ségesen szárnyra kap s így felséges mulat
ságokat rendez. Sok baja volt vidéken a 
Bzínügyi bizottságokkal, ez nagyban hozzár 
járult elkedvetlenedéséh'ez a pályájiának ---
a magyar színészet örökös -kárára — elég 
hamar fordított hátat. . Egész szegényen 
halt meg. (ErÖdi Jenő.) 

Rákosi Fanny, színésznő, sz. 1853-
ban, megfh. 1906. júl. 4-éai, Budapesten. 
Színészakadémiát látogatott, azután Szar 
badkán lépett a pályára, ahonnan ^ y év 
raulva Szegedre kapott meghívást. Ekkor 
Rákosi Jenő a NépszínMzhoz; szerziődtefcte, 
ahol ritka értelmiségénél, jeles színészi tu
dásánál, kiváló Bzorgalmánál és fŐleg meg
bízhatóságánál fogva elsőrendű drámai sze
repekben foglalkoztatták. így többek kö
zött a »Vízözön«, sUtazás a holdba és a 
tenger alatt«, Kolumbusz Kristóf«, »Uta-
zás a föld körül« és a »Falu roBS3á«-ban 
feltűnő sikert aratott. Játéka mindig vi
lágos, értelmes és őszinte volt. Szavának 
jelentőséget tudott adni és b^zéde elmés 
s érdekes volt- —• A kerepesi-úti temetőbe 
temették el. — Főbb szerepei voltak: Anna 
(Deborah), SteUa (Szerelem iskolája), 
Diana (Arany chígnon), Gondremark bá
róné (Párisi élet), Ilon (Vén bakancsos), 
Henriette (Tudós nők) stb. ~ Férje 
Hermann Béla, fővárosi tanácsos volt, kivel 
1878. febr. 2-án lepett házasságra. 

B á k o ^ J©nö (mindszenti), a mia,gyar 
gondolkozás, érafe, akarás legnemzetibb 
képviselője, publicista, író, költíő, színház
igazgató, rendező, színész... hamarjában 
aem is lehet róla elmondani, mi minden 
volt, mivel írta be tündöklő ragyogású 
nevét a magyar kultúra nagy könyvébe, 
hogy az a név a legelsők között áll éa 
hogy az a név mindenha ismert és hó
dolva tisztelt nagy név marad. 

A biblikus kort is túlszárnyaló magas 
életkorában — úgy halt meg, mintha egy 
erős, sokatbíró, mindenért lelkesedni, küz
deni tudó ifjúság veszett volna el benne. 
Ma, amikor ezeket a sorokat írjuk, még 
nem az egész életműve áll előttünk, de az 
a párja nélküli csodálatos öreg kor, mely 
annyi tetterős, munkaképes, lelkesedni tudó 
ifjúságml is erősebb volt, bámulatos 
egyénisége — korának nyolcvanhátodik 
esztendejében — épen olyan gazdag volt 
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a munkás férfiú képessé^iben, mint ami
lyen akkor volt, amikor legtöbbet tudott 
tenni a közéletben. Életpályája sokszoro
san felülmúlja azokét, akik a nemzetnek a 
kiegyezés utáni átformálódásban a legna
gyobb szerepet játszották, mert Ő azokban 
a nagy évtizedekben mindenből ép úgy 
kivette a maga részét, mint abban a szo
morú évtizedben, amikor Trianon után 
minden magyarnak részt kellett vennie a 
nemzet újra teremtő és fentartó munká
jában. 

Dunántúl adta őt Magyarországnak. A 
vaemögyei Acsádon látta imeg' a napvilágot, 
1842. november 12-éni aliol atyja, Ist-
v ^ , az előkelő Szegedy-család birtokén gaz
datiszt volt. AnyjáiiEŰi elei — épen, mint 
atyjáé ia — idegenek, sőt anyja férjhez
menetele idején magyarul sem tudott. Eb
ből az idegen — nem magyar nászból 
fakad a magyar nemzeti eszmények leg-
intran2dgens«bb harcosa. Van valami vég^ 
asetszerűség abban, hogy ez így van. Pe
tőfi a legmagyarabb költjő^ Munkácsy a 
legmagyarabb festő, hát még Budenz, a 
leglelkesebb raa^arnyelv kutató — otthon 
a családi körben nem kaphatták a magyar
ság", a magyarság- iránti rajongás eszméjét. 
Id%«nül hangzó kifejeaései a szülői szere
tetnek, erélynek, jóakarásnak saólanak elő
ször hozzá éa ezeknek az emlékei vezérlik 
életén végig. 

Rákosi Jenő, — aki 1867-ben aty
jával éa hat testvérével együtt lett Kremsz-
nerből Eákosivá — hihetetlen és lélek
tanilag rendkívül érdekés szívóssággal volt 
magyar. Gazdag lelkének minden hatal
mával, erejével és alkotásvágyával egyedül 
a magyar nemzeti szellemet szolgálta és 
szolgálta úgy, hogy szokatlanul hosszú 
közéleti pályafutása alatt még amikor ta
lán nem is minden megjegyzést. magától 
távoltartó formában" küzdött a magiifor-
ságlri (például: pek = peh, Műnkén = 
München) — akkor is tiszteletet paran
csolt, mert akkor is ceak magyar akart 
lenni. 

Közéleti pályáján — nagy szerepet ját
szik a színészet,, a színház, a színpad. 

A színészetnek lelkes, nagylátókörű gon
dozója volt. A magyar színészetnek a bu
dapesti talajban váló gyökeret -veréeének 
ő volt az igazi kertésze. Amíg a magyar 
fővárosban volt más színház is, mint ma

gyar, amíg a Nemzeti Színháa nem volt 
egyedüli temploma itt Thálxánakji addig 
nem volt otthon a magyar színészet Bu
dapesten. Ezt látta át legelőször Eákoei 
és átlátta, hogy a német múzsát ki kell 
szorítani Pestről, még pedig a magyar 
mÚ2sának kell ezt megtennie. Ő elŐazör 
a »Eeform« c. lapjában kezdte el a mun
kát. Diszkreditálni akarta ^ diszkreditálta 
is: az akkor az Erzsébet-téi-en állott ideig
lenes német színházat Iddisputálta onnan, 
azt lebontották; igaz, hogy a Gyapjú ue-
cában újat nyitottak meg helyette, de ^ 
mégis csak kijebb volt, messzebb' a bel
várostól és messzebb a Nemzeti Színháztól. 
Levegőhöz jutoifct általa a magyar színészet; 
s a német színészetnek a kegyelemdöféet 
akkor adja meg, amikor megteremti a 
Népszínházat. 

A színháznak n a ^ mestere volt. Amikor 
minálunk a színházvezetés a német di
rektor kezében volt igazán helyén,; aki 
nem a tradíciók útmutatója szerint járta 
a maga útját, de az akkori színházigazga
tás racionális alapelve szerint, (a klasszi
kus Nemzeti Színházat a kitűnő Szig
ligeti mellett különösen a Gondviselés di
rigálta . . . ) akkor jött Rákosi és megdön
tötte azt a tévhitet, hogy a magyar nem 
tud színházat vezetni. 0 megteremtette ái 
vezette a Népszínházat: a Nemzeti mellett 
— a nép számára egy komoly,- kitünŐ 
színházat,, mely magyar volt — és az 
egész művelt világ színpadi termését hozta 
ide. Megteremtette a magyar operettet é« 
továbbfejlesztette a népszínművet a maga 
színpadán. 

A színpadnak mestere volt. Irt darabot a 
színpad számára. A magyar költői víg
játékot elsőül szólaltatta meg az új ma
gyar irodalomban, aztán írt tragédiát, drár 
mát, vígjátékot, népszínművet, operaszö
veget, paródiát, színművet, bohózatot, alle-
^ r ikus drámát és paraaztfcragédiát,- tehát 
mindent, ami a színpad'nak kell. És eze
ken kívül átültette a színpad számára az 
idegen költők óe drámaírók, operefct-lib-
rettisták örök értékű ée napi szükséigletre 
szánt alkotásait. 

És a színpadon rendelő volt,- aki a 
zseni érzékével, fantáziájával és hozzáérté
sével új színt, zamatot, erőt tudott adni 
minden darabnak. 

És színész volt, aki a próbán minden-
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kinek a szerepét tudta és tudta elját-
azsmi, úg^, hogí^: ha az a színész őt ko-
pírozta — sikert ért el. 

Ez voit az a nagy jelentőség, amire 
a Mindenható kiválasztotta, hogy lenne a 
nagy nemzeti átformálódás idején Mózese 
a magyar Theátromnak. 

Nagyszerű tehetsége, mely annyi helyen 
jelölte meg számiára a legel£(ő aort,, ahol 
dolgoznia és eredményt elérnie kellett — 
itt ás éovényiesíüllllj, a ma a tmagyat BsJínéfeizet-
történetnek újabh korát az 5 nevével kell 
elkezdeni. 

Biblikus életkora utolsó éveiten is lel
kesedni tudott a színházért Esti előadá
sokon ritkábban lehetett látni,, de a fő
próbák félhomályos nézőterén — a sötét 
páholy mélyében ott ült és figyelt, bírált. 

Emlékét a magyar Thália hervadhatat
lan babérral övezi. (Rexa Dezm) 

* 
A nagy magyar publicista 1888-ban az 

Orsz. Színészegyesület tanácsosa voit, majd 
1913. márc. 19-én az Egyesület diaztag-
jává választotta. 1915. máj. 6-án elnyerte 
a Bródy-jutalmat. 1923. máj. 27-én acsádi 
szülőházát emléktáblával jelölték meg, 
melynek ez a felirata: 
»Vándor! Ki erre járez, ezen a tájon, 
A lelked itt dalolva szálljon! 
Idő! Vihar! Kegyetlen, durva szárnyad 
Kímélje, óvja, védje ezt a házat! 
Falát, tetőjét ne bántsa kezed. 
Csak simogassa: itt sas született! 
Magyar sas. Turul. Szellemének fénye 
Örök dicsőség hálás nemzetére!« 

(LŐrinczy György) 
Sopronban a Benedek-rendŰ főgimnázium 
épületét ez év okt. 28-án szintm mögije-
lölték emléktáblával. Felírása: »Itt járt 
iskolába R. J . 1856—1860.Í< — 1926. jún. 
5-én 60 éves színműírói jubileuma alkal
mából a Városi Színház bemutatta »Mag^ 
dolna« c. drámáját. 1927. febr. 13-áji a 
Nemzeti Színház múzeumában leleplezték 
az arcképét, 14-ón díszelőadással ünne
pelte a Nemzeti Színház 60 éves drámaírói 
munkásságlát. (»A szerelem' iskolája.«) 
Meghalt 1929. február hó 8~án. Te
metése a Tud. Akadémia előcsarnokából 
impozáns részvét mellett folyt le. A fő
város díszsírhelyén temették el. Szobrára 
lord Rothennere fejedelmi bőkezűséggel , 

hatalmas öaazeget ajánlott fel, leleplezték 
1930. nov. 30-án, az Erasébet-körut ée Do-
hány-u. sarkán. 1929. máj. 14-én Deb
recenben a Király uccát az ő nevéiiiŐl ne
vezték el. 

* 
Eredeti színművei: ))Aesopus«, (L. o.), 

»Özvegy Pitykeiné«, vj. 1 felv. Bem. 
1867. Budai Népszínház. »A szent korona 
varázsa«, szmű. Bem. 1867. jún. 30. Bu
dai Népszínház. »Régi dal, régi gyűlöl-
ségi'őhí, szmű. Bem. 1867. okt. 13. Nem
zeti Színházban. (A Teleki-pályázaton 
»Shylock ma« címmel dicséretet nyert.). 
sReggeli előtt«, dlumölett 1 felv. Bem. 
1868. jan. 8. U. o. »Színre színt«,, vJ. 5 
felv. »A . krakói í>arátok«, szmű 5 
felv. Bem. 1873. ápr."28. Nemzeti Szín
ház. »Szerelem iskolája«, vígjáték (L. o.). 
»Titilla hadnagy«, operett. Zen. szerz. Puks 
Ferenc. Bem. 1880. febr. 27. U. o. »Szép 
Ilonka«,, operett 1881. máj. 22. U. o; 
»Szélháziak«, boh. 1882. márc. 10. U. o. 
»A fekete hajó«, operett. Zen. szerz. báró 
Bánffy György. Bem. 1883. febr. 26. 
ü. 0. »Ripacso8 Pista dolmányac<, népez. 
i>Tempefői«, operett. Zenéjét szerz. Erkel 
Elek. 1883. november 16. U. o. »Mag^ 
dolna«, dráma (L. o.). »Idaí<, vj. 1883. 
jan. 5. U. 0. Felújították a Magyar Szín
házban, 1920. okt. 30. »A bárónő levelei«, 
boh. 3 felv. Bem. 1885. máj. 8. Nem
zeti Színház. Felújították 1890. jan. 
29-én, majd a Belvárosi Színházban is 
bemutatták 1920. umj. 21-én. »Endre és 
Johanna«, tört. szomorújáték, (L. o.). 
»Budavár m6g\'étele«, szmű. 1886. aug. 
31-én adták a Népszínházban. »Világsz3p-
asBzony Marcia«, operett 3 felv. Zen. 
Bzerz. Serly Lajos. Bem. 1887. febr. 25. 
U. 0. »Éjjel az erd'őn«, népsz. 1889. jún. 
16. VároaÜgeti Színkör. »A négy király«, 
operett 3 felv. Zen. szerz. Szabados Béla. 
1890. jan. 10. Népszínház. »Királynék 
harca«, tört szmű 4 felv. 1890. Nemzeti 
Színház. »István királyw, tört. dráma. 
1891. jan. 23. U. o., »Az ezredév ün-
nepe«, látomány. 1896. máj. 2. Népszín
ház. »A bolond«, énekes legenda 3 felv. 
Zen. szerz. Szabados Béla. Bem. 1898. 
dee. 29. Magyar Színház. U. o. felújí
tották: 1P02. jan. 8. A Magy. Kir. Ope
raház is műsorába iktatta: 1911. márc. 
14-én, majd 1920. nov. 19-én, továbbá: 
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1920. nov, Í9-én is előadták Rálcosi JeniŐ 
jubileuma allíalmából. »Elektra«, parodisz-
tikus tragikomédia. 1891. máj. 20. Nóp-
ezínház. »Tágma királyné<í, tragédia az ős-
idŐki^l 3 felv. Bem. 1902. jan. 15. Nem
zeti Színház. Egyéb színműve: y>Egy ki
csit kÖi'ül a földÖn«; üK&t Idrályiié; »Az 
aradi vérnap«; »Ötödik László«. — Szín
műfordításai: )>Felsült szerelmeaek«, 
Shakespeare drámája. (ISÍem került színre. 
Ford. 1867-ben.) »A talléros péknéí<, ope
rett 3 Mv. írták Meilliac és Halévy. Zen. 
szerz. Offenbach Jakab. Bem. 1876. fehr. 
32. Nópszínliiáz!. BÍatinitzaíí, operett. (L'. o.). 
»Á kis menj'̂ eeskeft, operett 3 felv. írfcáíí 
Leterier és Vaonloo. Zen. szerz. Charles 
Leeoc[. Bem. 1876. szejit. 21. U. o. 
»Ko2aki«, operett. 1877. ápr. 27. TJ. o, 
i>Ninon korcsmárosné«j operett 8 felv. 1877. 
nov. 25. U. o. »Ancsi sír, Jancsi nevet« és 
»Szenes lány, szenes legény, operett, 1 felv. 
1878. jan. 18. U. o. D^Kis néma«, boK. 
1878. febr. 12. U. o. »Zengő angyalok«, 
látv. 1879. ápr. 19. U. o. »Kokó« boh. 
1879. máj. 16. U. o. »Utszéli grófkis-
asszony«, operett, 1880. aug. 6. U. o. 
BApajune<í operett, 1881. máix). 4. TJ. o. 
)>Az Afrika-utazóíí, operett. U. o. 1883. 
szept. 25. ;>CorneviDei harangok«, operett. 
(L. 0.). »Kis herceg«; operett. (L'̂  o.). 
i;Dragonyosok«, operett, 1881. máj. 14. 
U. o. »Üdvöske«, operett. ííOymbe-
line«, dr. (L. o.) »PáHnka«, dr. >;Osil-
lag«, operett 3 felv. Zen. szerz. Bár
tor Szidor. Bem. 1887. máj. 21,. Nép
színház. »Az első és máBodik«, operett 3 
felv. Labiehe után. Zen. szerz. Szabados 
Béla. Bem. 1891. ápr. 8. U. o. »Indig!o<í, 
operett. 1893. ápr. TJ. o. »Milíádó«, operett. 
(L. 0.). »Heten Théba ellen«, trag. (L. 
o.). »A perzsákK, trag. (L. o.). »Athéni 
Timon«, trag. (L. o.). 

A nagy magyar publicista életét és mű
ködését megírta Sülé Antal,. 1930-ban. 

Eákos i Márton, úttörő színész, szín
padra lépett Í822-ben. 1827—1830-ban az 
erdélyi társaságnál műltödött, 35 frtfixum-
gázsi éa fél jutalomjáték kikötése mellett. 
1833. máj. 4-én Nagyváradon előadták: 
))A halál-mátka a borzasztó éjjeli 12 óra
kor, vagy a bombardói vérmeny€!gizőc< c. 
színművét. 1846-ban Miskolcon működött. 
1850—51-ben Havi Mihály tagja, Oyő-

rctt. 1864-ben Óbudán játszott, Keszy 
Józsefnél. 

Bálkosi Pál, színész, rendező, sz. 1898-
ban, Budapesten. Atyja R. Viktor, író. 
1922-ben végezte a Színészakadémiát, in
nen Miskolcra szerződtették. 1923-tól a 
Felvidéken járt : Ungváron, Ka^án, Po
zsonyban stb., azután egy évig* hírlapírás
sal foglalkozott. Közben Lipcsében film
színész is volt, majd 1927. szept, 1-től 
a Belvárosi Színházhoz szerződött, ahol 
mint rendező is igen tevékeny munkássá
got fejtett ki. — Neje: Ballá Zsuzsi, szá-
nésznő, néhai Ballá Miklfe költő leánya. 
(L. 0.) 

Rákosi FereuCj színész, sz. 1870. júi. 
30-án, Zürichben. 1892. okt. 1-én lépett 
a színipályára, Makó Lajosnál. A vidéken 
előkelő nevet szerzett művészetével, min
denütt, ahol csak megfordult, megkedvel
ték', mert az előadásoknak ő volt a köz
pontja. 1927. aug. 1-én nyugalomba ment. 
1930. ápr. 20-án Szatmárt megülte 40 éves 
jubileumát. (»Arendás zaidÓ«.) — Neje: 
Kohut Lulu, színésznő, sz. 1879. szept. 
16-án, Kassán. Színpadra lépett 1902-l)en. 

Bákosi Szidi, a Nemzeti Színház örökös 
és tiszteleti tagja, az ezid'Őszerint működő 
színésznők doyenneje, 1852. május 28-án 
született a zalamegyei Ötvösön. Nevelteté
séről a soproni orsoliták zárdájában tesbt'ér-
bátyja, R. Jenő (L.o.) gondoskodott. A 
pesti Színikópezde növendéke lett, 15 éves 
korában pedig, 1867 telén, már a nyilvá
nosság előtt is fellép Molnár Gyöi-gy budai 
Népszínházában, Dóczy Lajos »TJtolsó pró-
fétá«-jának Eachel szerepében. 1868. nov. 
29-én ugfyanott BerczáJt Árpád »Fertálymág-
nások« c. vígjátékában Emma szerepót 
játssza s ekkor már a kritika is figyel
messé lesz rá. A Nemzeti Színházban 1870. 
febr. 23-án volt a próbafellépése a )>Tü-
csÖk« Fanchon szerepében; a kísérlet s!3é-
pen sikerült éa szerződtetéssel végződött. 
Ápr. 3-án már mint szerződött tag mu
tatkozott be bátyja, R. Jenő »Aesopus«-
ának Erotájában. Két évvel később, 1872. 
júl. 21-én háza^ágra lépett Beöthy Zsolt 
{L. o.) egyetemi tan.árral s akkor pár 
évre visszavonult a színpadtól. Házasságuk 
utóbb felbomlott s 1877-ben R,. vi&sza-
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tért a színpadra, még pedig a K t y j a igaz
gatása alatt harmadik éve működő Nép
színház társulatába, melynek kötelékében 
nyolo éven át maradt. Időnkint ezalatt ia 
fellépett a Nemzeti Színháziban (így 1885. 
ápr. 22^én Seribe »Női harc« c. vígjátéká
ban), 1885. okt. 15-én pedig végleg viszr 
azaszerződött, Paulay Ede hívására. Szí-
nészpedagoguei működését 1891-ben kezdte 
meg, előbb a Színészsti Gyakorló Iskolá
ban volt tanárnő, majd 1892-ben önálló, 
nyilv. joggal felruháaott színészképző isko
lát nyitott, mely mindmáig fennáll s íhoez-
szahb időn át az Unió (L. o.) fennható
sága alatt működött. Növendékei közül 
egész sora került ki a neves fővárosi mű
vészeknek, nála végzett Jókainé Nagy 
Bella, Felhő Eózsi, Fedák Sári, Komlóssy 
Emma, Ledofszky Gizella, Feledi Boriska, 
Somló Emma, Forrai Rózsi, Tanay Fri
gyes, Gyenge Anna (Anne Roselle), Lá
basé Juci, stb. 

1909. ápr. 1-ón a Nemzeti Színház örö
kös tagjává nevezték ki, 1911. júl. 14-én 
pedig érdemei elismeréséül I. Ferenc Jó
zsef királytól a koronás arany érdemke
reszttel való kitüntetésben részesült. 1928. 
febr. havában, tiszteleti tagjává lett a INeim-
zeti Színháznak s ugyanott 1929. ápr. 
13-án díszelőadás keretében ünnepelték meg 
nemzeti színházi tagságának' ötvenedik és 
művészi pályájának hatvanadik évforduló-
j át. Ez alkalommal Magyarország kor-
mányzója a signum laudisszal tüntette ki, 
a főváros és a vidék művészeti és társa
dalmi alakulatai pedig a »Nagymama« ün
nepi előadását megelőzőleg nyilt színpadon 
tolmácsolták' előtte hódolatukat. Ez évi Iná-
jus hó 4-én intézetének volt növendékei 
rendeztek bensőséges ünnepet 40 éves szí-
n^znevelői jubileuma alkalmával. Jubi
leuma évében rendre vendégül látták a 
nagyobb vidéki vái-osok is s mindenütt 
valósáigos diadalünnepefc rendeztek tiszte
letére. 

* 
Hatvan esztendei működésének a mai 

színházi közönség jobbára már csupán a 
m'ásodik felét ismeri a saját megfigye
léséből, de ez évtizedekben művészete egyre 
emelkedett, mintegy a szemünk láttára Igaz-
dagodott, ízesedett e nyert hovatovább 
nyilvánvaló történeti jelentőséget. Nemcsak 
lépést tartott színjátszágásunk haladásával, 

i hanem annak a nagy tehetség bátorságá
val jóformán elébevágott, kivált amikor 
pályája derekán, búcsút mondva a naiva-
és fiatal hősnőszerepeknek, egy ideigi szinte 
kizárólag az ú. n. ))komika«-szerepkörben 
működött. Ez a terület meglehetősen a 
külső hatások birodalma, de R. itt is Id 
bírta bontani az egyéniség színeit; alak
jait többrétűekké tette, a külső groteszk-
segnek valami benső visszhangját, néha 
szinte melancholikus aláfestését éreztette, 
a pusztán komikumra kiélezett alak az 
ő kezén bizonyos belső életet nyert, nem 
rikító színezés vagy túlhangsúlyozás által, 
inkább a fonák külsÖ alatt mélyebb, gazda-, 
gabban színeződött lelki valóságot sejtető 
diszkréciója következtében. KitünŐ meg
figyelésén, hibátlan mesterségtudásán túl 
kedélye és humora is szabadjáx'a szóhoz 
jutott. Ez a kedély nem csupa verőfény, 
ez a humor nem cseppentett méz: Van 
benne egj szemernyi érdesség és fanyar
ság, de tökéletes színpadi hitelét éppen 
ez adja meg, a uevetségessógnek vagy a 
jóságnak tőle nem afféle »in vacuo« fo
galmát kapjuk, hanem a valódi élettel 
pontosan egybevágó megjelenési formáját, 
Ezért is valóságos specialistája azoknak 
az alakoknak, melyeküél a jellem magvát 
csalóka külszín takarja. Bíróné nemzetes 
asszony ()>HÍmfy dalais) örökös zsémbe
lődése alatt remekül éreztette az elvaku-
láaig menő lágyszívűséget, a Pierre Wolf-
féle »Titok« Jouvenelnéjában az erkölcsi 
szigor mögé rej tőzö megértést és meg
bocsátást. Prielle Kornélia híi-es szerepei
ben Í8 rendre meghódította a kritilíát éa 
a közönséget, összehasonlításra voltakép 
alkalmat sem adott, mert lélektelen után
zatra képtelen lett volna: lelkében újjá 
érlelte ez alakokat s azok az ő fantáziája-
tói egyéni ízt kaptak, akar a nyersebb' 
színek területéről valók voltak, mint Sze
dervári Kamilla figurája a )>Proletárok«-
ban vagy Trundusiáé az »Aesopus«-ban, 
akár pedig a finoman érzelmes stílusba 
tartoztak, mint Réville hercegnő az »Ahol 
unatkoznak«-ban, vagy Csil^ »Nagyma-
má«-ja. Ez utóbbi szerepet immár hu
szonhat éve játssza Prielle Kornélia Öröké
ben (1905. szept. 8. óta), s j^zben a 
Blaháné-éban is, meii színésziskolájának 
növendékeivel fellépett e szerepnek abban 
az énekes-táncos változatában is, mit Csiky 
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után 1908 elején Pásztor Árpád alakított 
át Blaháné egyéniségéhez. Mint érdelcee-
eéget meg lehet említeni, hogy Saas Edé
nek! »Blaliáné« c. darabjában, mely a 
Budapesti Színházban k'erült színre köz
vetlenül a népszínmű nagyasszonyának ha
lála után s rag^"Ogó pályafutásiáinak képeit 
vitte színpadra, a múltjára visazaemlétező 
fehérhajú Blaháné szerepében R. elevení
tette meg elköltözött barátnőjének verő
fényes alakját. 

Vendégként fellépett a főváros vala
mennyi színpadán, 02, utóbbi évek során 
is a Víg-, Magyar és Belvárosi Színház
ban sűrűn láttuk Herczeg Ferenc, Molnár 
Ferenc s mások újdonságainak egy-egy 
matróna-figurájában, sőt legutóbb a Ki
rály Színház egyik operettújdonságában 
(Tomy és társa) is elvállalt és »en suite-c 
előadások hosszú során át estéről-estéi'e 
nagy hatással játszott egy egyéniségéhez 
pompásan vágó szerepet. 

A Nemzeti Színházban új abban leg
inkább g>enre-alakokban láthatjuk, ezerepei 
litkán haladjáfk meg* nz epizódok méreteit, dle 
ezeket is az élet egész giazdagságával tölti 
meg. Ibeen »Hedda Gabler«-ének Julií já
ban, Hevesi »Elzevir«-jének Ginette kis
asszonyában egy egész életnek ad melan-
eholikus kifejezést, tsakúgy, mint Harsányi 
»Vén gazember«-éu6k Perkalnéjában vagy 
CsathÓ »Uj rokon«-ának Tóni mamájában. 
De legnagyobb sikereit a legutóbbi évek
ben talán Zilahy Lajos újdonságainak! ked
ves öregasszony-alakjaiban aratta, a »Süt a 
nap« tekintetes asszonyában, a »S2Íbériá«-
ban. hol a büntető fogolytábor jólelkét, 
az energikus és csupa-szív Ód|g|yotát tette 
feledhetetlenné, s legutóbb a »Tábornok<(-
ban, hol a katonafiáért könyörgő, gyá-
moltalanságában is hősi lelkű öreg Pász
torna alakjában teremtette meg a kicsiny
ben nagyot-alkoíiáfinak valódi remekét. I t t 
a rábízott alakból valósággal élő szobrát 
faragta meg a világháborúban sínylődő 
és vérző katona édesanyjának s a meg
illetődött közönség is a művészetnek ezt 
a nagy egyetemesítő varáasát, szimbolikus 
mélységét érezte meg alakításában. 

Szeretet és érdeklődés övezi R. elŐkelŐ 
művészetét hat évtized óta, mely a ma-

fyar színészet történetének felét jelenti. 
' ő e hosezú múlt után — életének het-

venkilencedik évében — ma is nemee és 
becsült értékként ragyob a színpadon. 

(Rédey Tkaáűr) 

Bákosi Viktor, író, országgy. képviselő, 
ez. 1860. szept. 20-án, Ukkon (Zala m.), 
me^h. 1923. szept. 15-én, Budapesten. Is-
kolsdt a hudapesti piaiistáknál végezte, öHk 
egy ünnepi ódáját már 16 éves korában 
kinyomattók. A tudományegyetemen Gre-

f ase Ágost, Gyulai Pál és Kerékgyártó 
rpád előadásait hallgatta, de csakhamar 

belépett te6t\-éi"bátyja, R. Jenő lapjának, 
a Budapesti Hírlapnak szerkesztőségébe, 
ahol haláláig dolgozott. Sokáig szerkesz
tette a »Kakas Márton« c. előlapot. Szá
mos színművet írt, amelyek sokáig voltak 
műsoron; regényei s egyéb művei mintegy 
16 kötetben jelentek meg. Nevéről elne
vezett társaság Zalaegerszegen megalakult 
1926-ban. Eredeti színművei: »A dezen-
tor«, népezmű 3 felv. 1886. Népszínliájz. 
)>Aranylakodalom«, hazafias látványos szín
mű. Társsz.: Beöthy László- Zen. szei'z.: 
Fekete József. Bem. 1898. márc. 12. Ma
gyar Színház. »Mátyá9 íkirály«, szanű. TáiB-
Bzerző: Bródy Sándor. 1900. Magyar Szín
ház. »Hapoleon öeeém«, eredeti boh. 3 felv. 
Társsz.: Guthi Soma. Bem. 1900. jan. 23. 
Vígszínház. »Tartalékos férj<(, boh. 3 felv. 
Társsz. Guthi Soma. Bem. 1900. nov. 22. 
U. 0. »Jupiter és társaÍK, énekes boh- 3 
felv. Társsz.: Guthi Soma. Bem. 1901. 
febr. 19. Népszínház. »A Sasok«, vj. 3 
felv. Társsz.: Guthi Soma. Bem. 1901-
okt. 4. Nemzeti Színház- )>A képviselő 
úr«, boh. 3 felv. Tái-ssz.: Guthi Soma. 
Bem. 1902. jan- 9. Vígszínház. »A brezo-
viáci hŐ8«, boh. 3 felv. Társsz.:. Guthi 
Soma. Bem. 1903. jan. 2. U. ó. »Elné-
mult harangok. (L. o.) )>Rákóczi. fia«, szmű 
3 felv. 1 előjátékkal. Zen. szerz.: Kun 
László. Bem. 1906. okt. 25. Vígszínház. 
Fordításai: »Jozefin Egyptomban«, ope
rett 3 felv. (franciából). Bem. 1886. okt. 8. 
Népszínház. aBenyovs^y Móríc«, dr. 3 
felv. 1887. U. o. »A két Champignok, 
vj. »B. A. L . E. K.«j operett 3 felv. 
írta: Raymond és Burani. Zen. szerz.: 
Hervé. Bem. 1898. dec. 3. Magyar Szín-
iiáz. »A szabin nők elrabláaa<í, vj. 4 felv. 
Irta: Sehőnthan Ferenc. Y••-•.n. 1909. máj. 
28. Magyar Színház. 
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Rákosszentmihályi színészet Ráskai Ferenc 

Eákosszentaaihályi színészet. Rákos-
azentmihály közönsége áldozatkészséggel és 
szeretettel támogatja a színészeket ^ a 
fővároshoz való köaeleége ellenére is a 
helyi viszonyokhoz mérsékeli igényeit. Há
lása Alfréd, Sajó Vilmos, Fehér Vilmos, 
TóvBiá Antal, Csáki Antal, Deák Lőrino 
társulatai működtek ott, jelenleg pedig 
Szabó Ferenc kerületéhez tartozik. 1929. 
jún. 22. óta a színtáraulat támogatására 
B2ánpártoló bizotteág működik a község
ben, melynek elnöke: dr. Piukovics József 
főszolgabíró. 

Eanmzet te r Jolán, színésznő, sz. 
Pécsett. 1879-ben végtezfce a ezínészaka-
démiát, mely után Kolozsvárira saerísŐ-
(fött, ahol május 12-én niutatkozott be 
»A legújabb botrány<( o. ezmű Letellier 
Júlia szerepében. 1880-baa Aradon és Ko
lozsvárt működött. Ez év jún. 4-6n mint 
vendég fellépett a Nemzeti Színházban, 
;?Az idegen nő« c. szmú Katalin ezerepé
ben, midőn így írt róla a »Pe8ti Hirlap«: 
»Arca és szemei szépek, kifejezők, hangja 
kellemes, csengő, társalgása elfogulatlan, 
természetes. Van benne hév, melegség', köz-
vetleneég.íí 1883. okt. havában a bécsi 
Burgtheater szerződtette, azután Berlin, 
majd 1886-ban Pétervár színpadjain ara
tott sikert. 1887-ben francia színésznő
nek készült és meghívást kapott (szept.) 
a Théatre FEan^ais-hez. 1891. okt. 24-én 
a párizsi Ambigu-színliáz tagija. It t Ea-
mazetta néven lépett fel. Később férjhez 
ment és lelépett a színipályáról. 

»Raag é s Biéd«, Szigeti József 3 
felv. színműve, 1883. febr- 5-én adták 
elő először a Nemzeti Színházban (Bannai: 
Bercsényi; Clarisse: Helvey Laura; Irma: 
Márkus Emília; Bannai Gerő: Szigeti, 
Erzsébet: PrieUe K.; Sándor: Hetényi; 
Auenburg: Újházi; Éltei Oszkár: Bene
dek L.; Tauer: Pintér; Weber: Szigeti 
Imre; Kleán: Komáromi; Szobalány: Vi»-
vóryné; Inas: Sánta). 19Í4-ig 48-azör ke
rült színre. (Nyomtatásban: »Szigeti Jó
zsef színművei« I I . Rényi Károly kiadása, 
1912. és »Szig6tí József drámai«, Bayer 
József kiadása, 1914.) 

Ránkfüredi színészet . Ránkfüred aba-
újtornamegyei fürdőn (más néven: Her-

lány) 1844 nyarán KőixJssy Ferenc járt 
itt valószínűleg elsőízben magyar színtár
sulattal. (L.: ))Honderű«, 1844. 5. szám. 
84. oldal.) 

Ráosztani a szerepet . Ezt a ki
fejezést annál a processzusnál használják 
a színházi világban, midőn a színház igaz
gatósága valamely új színdarab szerepei 
kiosztásáról tart megbeszélést. Ilyenkor ter
mészetesen a főbb szempontokat is figye
lembe kell venni: a színészek képességeit 
és külső megjelenését. 

Rapée Ernő. a newyorki Roxy Thea-
tei- budapesti születésű kai'mestere. 1939. 
máj. havában tízezredszer dirigált, midőn 
baberk<Kzor'úv^ tüntették ká. Családi neVe; 
Rappaport; filmzenét kom|X)nál. 

Ráska i Emília, színésznő, sz. 1873. 
nov. 12-én, Budapesten. Színészakádémiát 
látogatott, mely után Krecsányi Ignác 
tagja lett. Működött Pozsonyban, Tem^-
várott, majd Féld Zsigmond szerződtette, 
a Városligeti Színkörbe. 1897-ben a Ma
gyar Színház kötelékébe hívták. Műkö
dése itt rövid ideig tai-tott, de 1904. okt. 
havában újra visszatért ide. 1906. jari. 2-án 
nyugalomba ment. 

RáBkai Ferenc, író, hírlapíró, sz. 1883. 
nov. 23-án, Komáromban. Jogi tanulmá
nyai befejezése után újságíró lett. Előbb 
a »Magyar Közélet« szerkésztője volt 
(1902.), 1903-ban a »Pesti Hirlap<í szín-
há2á rovatának vezetésére hívták meg. Szín
művei: »Kolumbuez bárÓ(í, operett 3 felv. 
Zen. szerz.: Chorin Géza. Bem. 1910. 
nov. 12. Várszínház. (Nádassy József sop
roni színigazgató vendégtársulatával.') 
1911. máj. 16-ián a Vároáligetí Színkör ia 
műsorába iktatta. »A templom tövébenw, 
pesti történet 1 felv. Bem. 1911. jún. 24. 
Nagyvárad. »Faun«, vj. 3 felV. Bem. 1912. 
raárc. 13. Kolozsvár. »A gyerekváros vagy 
a megtréfált Mátyás királys, ifjúsági ko
média énekkel és tánccal 3 felv. Zen. 
$zerz.: Stefanidesz Károly. Bem. 1914. 
ápr. 4. VígszínháiZ. »Lidi-Lidia«, szmű 
1 felv. 1915. jún. 11. Király Színház. 
(Háborús konzorcionális társulattal.) wBes-
tia«, »Prof. Niek El Hama«, »A kalan-
dornő«, »A mai témák«, egyfelvonásosok. 
»A hivatalnokleány«, társadalmi ezmű 3 
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Raskó Baba Ráth Pál 

felv. Bem. 1916. aug. 2. Budai Színkor. 
A Budapesti Színház is bemutatta: 1918. 
jún. 12. )>A budai ház«, vj. 3 felv. Bem-
1917. júl. 13. Budai Színkör. »Mentő-
angyal«, vj. Renaissance Színhiáz. »A g?a-
vallér«j életkép 1 felv. Bem. 1919. dec. 3. 
Dunaparti Színház. 

R a s k ó Baba, (Kies Ilona), színésznő, 
flZ, 1902. jan. 19-én, Baroton (Háromszék 
m.). Atyja: Kiss István, áUomásfőnök, 
vendéglős. Az Orsz. Színészegyesüiet ezí~ 
nészképzŐ iskbláját végezte és 1921-ben 
az Apolló Kabaré tagja lett, onnan a 
Blaha Lujza Színház együttesébe jutott, 
ahol a »Sziép Heléná«-'b!an Oreszteözlt, »Le-
vendulá«-ban Lottikát, »Fifi« címszerepét, 
»Lili biáíónS«--ben Clarisse-t játszotta. Tagija 
volt a Városi Színháznak is és mint ilyeo 
a Budai Színkörben is fellépett, szép siker 
mellett. A z Eökütéri Színháznak is volt 
szerződtetett tagja, majd meghívást kapott 
a Royal Orfeumhoz is, 1922-ben férjhez 
ment. 

R a s k ó Géza, énekes színész (bariton), 
Bz. 1870-ben, Budapesten. A zeneakadé
mia operai tanfolyamát és Rákosi Szidi 
iskoláját látogatta, majd 1891. nov. havá
ban Ralíodczay Pálnál kezdi a pályát. 
1893. febr. 13-án mint szerződött tag fel
lépett a Népszínházban, a sCornevillei ha-
rangok« Márki szerepében. 1894. szept. 
havában egy évre Krecsányi Ignác tagja 
lett, Temesvárott, majd két év muIva 
(1896. ápr. 6.) újra visszaszei-zŐdött a 
Népszínházhoz, ahol a )>Vereshaju« Ferkló-
jáhan lépett fel először; csakhamar a »Gö-
rög rabszolgai és más operettek főszerepeit 
énekelte. 1908. febr. 28-án a Király Szín
ház meghívását fo'gádta el s közben több-
eaör vendégszerepelt Ballá Kálmán pozso
nyi színtársulatánál. — Neje: Eötvös Ste
fánia, színésznő, 1898-ban végezte a szí
nészakadémiát és ez év febr. havában a 
Népszínház tagja lett. I t t okt. l6-án 
kezdte meg működését. Esküvőjük 1900. 
jún. 30-án volt, Budapesten. 

Rásó Ida, (férjezett Korda Sándorné), 
színésznő, sz. 1889. aug. 15-én, Szegeden. 
Atyja R. Giábor, szíjgyártó, anyja Bak'sa 
Julianna. 1911-ben lépett a színipályára. 
Működött özv. Makó Lajosnénál, Kre
csányi Ignácnál, Nádassy Józsefnél, Ballá 

Kálmánnál, Palágyi Lajosnál, Krémer 
Sándornál, Heves Bélánál, Kiss Árpád
nál stb. 

Easofsziky Juoi, színésznő, az Oi-szá-
gos Színészegy^Ület iskoláját végezte. Szép 
sikerrel szerepelt a Városi S2áiiházban, 
majd az Andrássy-úti Szíi^ázíban. 2 évig 
tagja volt a Király Színháznak. Sikerült 
szerepei közül feleiulítendŐt:: Nádja (Stro-
goff Müiály), Gaston (Hajdúk hadnaigya) 
stb. 

Rá th Mátyás , szerkesztő, evangélikus 
lelkész, az első magyar hirlapszerkesztŐ, 
egyházi író, sz. 1749. ápr. 13-án, Győrött, 
megh, 1810. febr. 2-án, u. o. Ö szerkesz
tette Pozsonyban az első magyar hírlapot, 
a »Magyar Hírmondó«~t. 1780-ban lap
jában megkezdi propaglandáját a nemzeti 
színjátszás érdekében. Midőn azután 1790-
ben megalakult az elsŐ magyar színtársu
lat, mindenkor jóakarattal foglalkozott a 
színészet ügyével. (Lexikonunk sok fon-ás-
anyagot vett át a »Magyar Hírmondó«-
bóL) 

Rá th Pál , úttörő színész, az első ma
gyar színtársulat tagja volt Pesten, 1790-
ben. Közben megvált a társulat kebeléből, 
maj d ismét kedvet kapott a színügyet 
szolgálni, amikor is a következő kérvényt 
nyújtotta be a színtársulat vezetőségéhez: 
»A Magyar Theatralie Társaságnak m o 
lett jeles oigunizatziója, az alólirtban a 
Theatrumhoz való hajlandóságát újra fel
serkentette, minekokáért ezen Társaságba 
még pedig mint régi tag bé-vétettetni, 
azéit is aa úgynevezett dehü rolléktul di&-
penzáltatni következő okokra nézve kíván: 
1. Az egybe állott tagok fcözzül Ő volt a 
leg-elsŐ. 2. A többiekkel egyetemben el
járta a játékra való engedelemnek ki-nye
résében. 3. Maga inditásábul adta a Te
kintetes Nemes Pest vármegyének a Ma
gyar Theátrumnak szükséges voltát egy 
foganatos Instantziában elő. 4. Még két 
esztendő előtt a l6g-előszc3r adott játék
ban Igazháziban a fŐroHt, a Polgármestert 
mind Budán, mind Pesten köz-megelége-
déseel eljátszotta s ez által az egész játék
nak kegyelmes el-fogadására ő is tett 
hozzá. 5. Leszszing Bárnhelm Minna vagy 
Katona Szerentse nevű víg játékját ma
gyarra fordítva közre bocsátotta. Pesten, 
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Ráthonyi Ákos Rátkai Márton 

29, Dec. 1792.« (Az említett »Katonasz6-
rencse« o. vj. fordítása 1792. júí.. 29-én 
kertült szdnre, Pesten,) [A kérvéaji erede
tije megvan a Pestvármegyei levéltár 
tKeatrálie aktái között.] 

Ráthonyi Álcos, színész, sz. 1868. nov. 
8-3n» ICökényesden, Ugocsa vm'., megh. 
1923. márc. 24-én, NagyszőUősön. (Ugo
csa m.). Dzsentri családból származott, aa 
egész családja a megyénél szolalt. 1891. 
jan. 13-án mint I I I . éves színészaka
démiai növendéJi: a »Slieridan« oímsaere-
pében vizsgázott, miről íigy ír a wFpvárosi 
Lapok«: sSok tanulmányt fordított sze
repére s dicséretet ÍB érdemel ily Proteusz-
ezerű alak meglepő eljátszásáért. Kelle
mes hangja van, CBÍnoe színpadi alak.<í 
Tanulmányai végeztével Kolozsvárra szer
ződött, (1892. ápr. 1.). 1894-1 ápr. havá
tól a Népszínházban működött,, ahol nem 
jutott megfelelő szerephez. Itt egyetlen 
valamirevaló szerepe a »Szókimondó a&z-
6zonyBág^<-ban volt, Nedpergé. (Szii^mai 
Imre és Blaha Lujza voltak a pai'tnerei.) 
Amikor a Vígszínház megalakult,; od'a-
BzerzŐdött, itt Beöthy László »Béni bácsi« 
című darabjában lépett föl először, nagy 
sikerrel. Innét 1898. nalárc. 13-án a 
Mag3i-ar Színházba ment, amely akkor Zol
tán Jenő operett-színháza volt éa első, 
igazán nagy és általános sikerét a »Víg 
özvegy<i híres Daniló-szerepében aratta,, 
melyet 330-szor jiátszott. Do nem szerette 
az énekes szerepet és később' Beöthy szinte 
kényszerítette, hogy énekes darabban lép
jen föl, a »B. A. L. E. K,« c. francia ope
rettben. Egyetlen egyszer tért még vissza 
a drámához, a »Gyurkovic3 lányok« Hor-
kay Ferijéhez, amely voltaképen szintén 
bonvivant szerep, de igazi nagy sikerei 
a »Víg özvegy« Danilója és a sVaráza-
keringŐ« Niki grófja voltak. 

Gyönyörű, elegáns megjelenésű férfi volt, 
senkin úgy nem állott a frakk, senki 
olyan utolérhetetlen könnyedséggel nem 
mozgott operett-színpadon. Tetőtpl talpig 
úr és gavallér volt, Önmagát játszotta hí
res bonvivant szerepeiben. 

1906. nov. 4-től a Király Színházban 
működött. Nemsokára megelégelte a múló 
dicsőséget, lelépett a forró deszkákról, 
hazament Kökényesdre, ahol hírtokán gaz
dálkodott. I t t megválasztották a ref. egy

ház főfelügyeliőjévé és tb. főbíróvá. Két 
ízben nosült. ElsS neje: Maróthy Margit, 
színésznő, (L. o.), kivel 1893. júl. 13-én 
lépett házastógra; második neje öav. Al-
mássyné Borbély Erzsébet, 1908, ápr, 7. 
óta. l í . Á. főbb szerepei mé^: Pott ka
pitány (A postásfiú), Bohóc (Primadon
nák), Boronay (Hajdúk hadnagya), Ju
piter (Mulató istenek), József (Putifámé), 
Tettey Béla (A sszonyregiment),, Balivet 
(Fecskefészek) stb. — Fia: E, Ákos, film
színész, sz. 1906-ban. 1930-ban a londoni 
British International-filmgyár tagja, 

Eá thony i Steíáuiaj színésznő, sz. 1882-
ben,, Kassán. Színészi pályáját Kakod-
czay Pál igaagatónál kezdte, mint szub-
rett, ahonnan 1898-ban Csóka Sándor szín
igazgatóhoz szerződött. Elslő nagyobfei sze
repe az »Eleven ördög« c. operettben a 
szabóné volt. Különösen az akkor divat<^ 
angol operettek táncos-sznba:ett szerepeiben 
voltak nagy sikerei miég, így többek kö
zött Miskolcon, a »New-York szópÓK-ben 
a fő női szerep, melybeai partnere, Mé
száros Alajos, a Nemzeti Színház későbbi 
tagja volt. I t t oly sikerrel működött, h í^y 
a következő évben m'ái' ő lett a társulat 
első szubrettprimadonnája. Parádés szere
pei voltak: Gésak (Molly), San Toy (szo
balány), Kis 8zöke\fény (Gray Winnifred), 
Görög rabszolga (Iris). Csókától Micsey 
F . Györgyhöz szerződött,! ahol a »Bob 
herceg<(, »Aranyvirág«, »János vitéz«címt-
szerepeit és a 5>Vígi özvegy« Glavari Han
náját játszotta, 1907-ben Szálkai Lajos 
színtársulatához szerződött, ahol utolsó si
kerét a »Gül Baba« Gábor diákjában 
aratta. 1908-ban férjhez ment dr. Kár-
nik J ózsef székesfehérvári főorvcshoz és 
visszavonult a színészettől, 

Rútiíai Márton, színész, sz. 1881, i:ov. 
18-án, Budapesten, Színészakadémiát vég"-
zett, majd 1903. június liavában felvet-
téJí az Orsz. Színészegyesület kebelébe,, ez 
évben a Magyar Színházlioz szerződött, 
azután Miskolcra hívták meg, Németh Jó
zsef, majd Ballá Kálmán színtársulatához, 
innen Beöthy László 1905. nov. 15-én a 
Király Színház együttesébe szerződtette, 
amelynek éveken keresztül egyik fŐerp^ége 
volt. 1918. júl. 27-én házasságra lépett 
Lábasa Juci színésznővel, tőle azonban el-
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Rátkai Sándoi" Raupach Ernest 
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vált és 1924. szept. 16-áu Kalmár Ró
zsival lépett frigyre. 1921. júl. havában 
elhagyta a Király Színházat ós aug'. ha
vában a newyorki WiUner és Romberg 
Corpoi-ationhoz szeraŐdött, azonban már 
1922. szept. 21-én újra viszontlátjuk a 
Kii-ály Színház színpadán az »Offenbach« 
reprize alkalmával. 1924:-beu a Színóaal-
Bzövetség alelnöke. 1938-ban a Magyar 
színházhoz ezerzodött, ahol kizárólag! drá
mákban növelte emiékezetea sikereinek szé
riáját. Csaknem egî sz évben játszott. A 
szezon vége felé romániai vendégtuméű-a 
hívták. Mivel a Magyar Színház műsora 
is úgy alakult ekkor, hogy Rátkainak: nem 
jutott megfelelő szerep a következjo újdon
ságokban, a színház és művész mzös meg
állapodással felbontották a szerződést. Ez 
év. jún. havában a Budai Színkörben ját
szott. (»SzÖkik az afiszony«). 1929. szept. 
20-án Bécsben aratott dicsŐségiet a ma
gyar színjátszásnak, araidőn az An der 
Wien színpadán a sLusemburg gTÓfjá«-
ban ünnepelték a bécsiek. A próbáton 
mindennap részt vett és este Budapesten 
lépett fel. Ezt úgy érte el, hogy repülő
gépen tette meg naponként az utat Buda
pest és Bécs között és így el lehet mon
dani róla, hogy ő az elsŐ repülőgépen 
»p6ndliző« színész. 

Főbb szerepei: Metternich (Sasfiók), 
Róth bácsi (Hivatalnok urak), Dijnofe 
(Cifra nyomorúság), Celesztin (Nebáats-
virág). Limonádé ezredes címszerepe, Ci
gány prímiás oímezerepo, Molnár-inas (Gye
rekasszony), I. Sírásó (Hamlet), Bolond 
(Lear király), Menelaua (Szép Heléna), 
Offenbaeh és Mágliás Miska címszerepe, 
dr. Kelemen Aohüles (Éva grófné), Stüh-
müUer Alois (Ellsler Fanny), Pfefferkom 
(Drótostót), Dom Gil di Tenorio (A töké
letes asszony), Kristóf (Mei-sz-e, Mary?), 
Ribizli (Aranyhattyú), Rezeda Rudolf 
(Legkisebbik Horváth-lány), Roth (A kis 
gróf), Bocard (A zebra), Rettenetes Ta
más (Rose Marjie), Károly herceg (Ale
xandra), Gáspár apó (Coraevillei haran
gok), CsoUán Manó (Pillangófőhádnagy), 
Buhu (Mézeskalács), Boni (Osárdáski-
rályné), Zülfikár (Gül Baba), Francia ki
rály (János vitéz), Báiió Zsupán (Marica 
gírofnő), Bogár Vinoe (Ida regéoiye), 
Fóthy Andrjás (Szökik az asszony), Droppa 
Tóbiás (Halványsíáíiga rózsa) stb. 

Rátkjai Sándor, színész, sz. 1870. jan. 
27-én, Aradon. Gimnáziumot végzett, majd 
Bzínipályára lépett, 1888-baü, Dercsényí 
GyuMnál, ahol a »Vereshajú« Veréb Jan
kója volt az első szerepe. Ké^bb' Aradra 
került, majd Szabadkára, Szatmárra és a 
vidék sok más nagy városába^ minddaütt 
eliemerésael működött mint komikus. 30 
éves művészi jubileuma Miskolcon volt, 
1918. ápí. Snán, ugíyancsak a >>Vere8hajú«-
ban, Veréb Jankó szerepében. Hosszú időn 
át az Orsz. Színéözegyeeület tanácsosa volt. 
1928. szept. 1-én nyugalomba ment. Szín
művei: »A regruta«, népsz. 3 felv. Bem. 
1897. jún. 18. Városligeti Színkör. »Ud-
vari boiondíí, vj. »KaiTácsony éjszaka* o. 
darabja a Porzsolt Kálmán-féle népszmű-
pályázaton diosóretet nyert, fel is volt véve 
a Népszínház műsorába, de Porzsolt igea-
gató távozásával a bemutatót elhalasztot
ták és a darab nem is került színre. — 
Kéje: Hegyi Jolán, színés^Ő, sz. 1878. 
okt. lO-én, Kaesán. 38 és fél évig műk&-
dött a színípályán, majd 1928. szept. l-én 
nyugalomba ment. 

Eáfckiay LászM, ügyvéd, orsz. kép
viselő, színműíró, sz. 18Ö3. okt. 11-én, 
Gönyőn, GyjŐr m. Tanulmányait elvé
gezve, Budapesten joggyakorlatot végzett 
és ügyvéd lett. Egy ideig az Orsz. Szí
nészegyesület tanácsosa volt. SzírunŰvöi: 
»Toborzás«, népsz. 3 felv. Bem. 1880. nov. 
19. Népszínház. »Felhő Klárí«, népsz. (L. 
0.). »B,ársony uram«, néj^z. 3 felv. Zen. 
szerz. Scheffer Sándor, dunaföldvári ügy
véd. Bem. 1887. deo. 26. Népszínház. 
»Pünkösdí királyságíí, népszmű 3 felv. 
Bem. 1891. febr. 7. ü . o. »Magyar em-
ber«, népsz. 3 felv. Bem'. 1892. aug. U. 
o. »CsillagliuUáa«, népsz, 3 felv. Bem:. 
1893. deo. 1. U. o: »A letört virágcí, 
népsz. 3 felv. Bem'. 1893. U. o. 

Eatfeó Xlona, Ismert név a színéi-
világban, a Nem'zeti Színház Farkas-Ratfcó 
nevű alapítvánnyal kapcsolatban. —• (V. 
ö. Farkas István címszóval.) 

Raupach Ernest , (Benjámin, Salamon), 
német drámaíró, sz. 1784. máj. 21-éo, 
Straupitzban, Porosz-Szilózáa, megh. 1853 .̂ 
márc. 18-án, Berlinben. Halieben elvé
gezve theológiai tanulmányait. Pétervárra 
ment udvarmesternek a itt udvari taná-
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Ray Radovanovics Margit Rédey Szidi 

csos, majd egyetemi tanár lett. 1824-től 
Berlinben élt drámai miavei jövedelme 
után. Irt 117 színművet. Több műve a 
mi színpadjainkon is színre került. Leg^ 
ismertebb: »Enzáo király«, tört. szomj. 5 
felv. Ford. Fáncsy Lajos. Bem. 1835. 
aug-. 21. Buda; okt. 2-án Pesten. ))Mol-
nár és gyermeke.s (L. o,). »Ördög Róbert 
vagy királyfi mint koldus«, regényes szín
játék. Ford. Kiss Iván. Bem. 1839. jún. 
29. Nemzeti Színhiáss. 

Ray RadováiiOTÍcs Margit, színésznő, 
62. 1907-ben, Debreeenben. Sííniiskolai 
tanulmányait Rákosi Szidi iskolájában 
kezdte, majd énektanulmányait a Zene
művészeti iskolában folytatta. 1926-ban el
szerződött CsáH Antal kecskeméti szín
társulatához, ahol mint naiva, szép sike
reket ért el, majd áttért ^z énekesnőii 
szerepkörre és e2ddŐ6zerint keresett opfr-
rett-primadonna a vidéken. Férje: Szalay 
Pál, színész, az Orszáigos Színésze^eeü-
let tanácsiba. (L. o.) 

Realizmus. Az idealizáló vagy roman
tikus színésszel szemben realisztikusnak azt 
a színészt nevezzük,, akíí lehetőleg' élet
híven, a valóságból vett vonásokkal, szé
pítés vagy eezményítée nélkül ábrázolja az 
alakokat s ezzel a való élet benyomását 
igyekszik kelteni a színpadon. A színészi 
realizmus tehát nem tür sem páthoszt,. 
sem retorikát, sem stilizált szavalást, be
szédben, mozgásban az életszerűsög fŐkö-
vetelményét állítja fel. A dikeióban is az 
egyszerűséget kívánja: a színész beszéljen 
úgy, ahogy az emberek az életben szok
tak. A reaKzTnust a színpadra, a roman
tikus szavaló stílussal szemben, az iro
dalmi i'ealizmus juttatta. A X I X . század 
vége felé terjedt el a színpadokon s ma 
már általános érvényű, de niár kísérletek 
történnek új stílussal való felváltására. A 
ma működő magyar színészek legnagyobb 
része is a realizmusnak hódol. 

Rebicek Jfesef, a M. Kir. Operaház 
karnagya, sz. 1844. febr. 7-én, Prágában, 
megh. 1904. márc. 24-én, Berlinben. A 
prágai konzervatóriumot elvégiezve, Liszt 
Ferenc mint weimari operaigaüigaitó szer
ződtette első hegedűsnek. Majd karnagy 
volt Piíágában, Wíesbadenben, Vareóban; 
1891. szept. haváblan jött a M. l ü r . 

Operához, honnan 1893 végén önként tá
vozott. 1894. febr. havában érdemei el-
ismeiréséül a Ferenc József-rend lovagke-
i-esztjét kapta. 1897-ben a berlini fil
harmóniai társulat első karmestere lett. 

Reoensio (lat.: recenzió), a. m-: meg
számlálás, bírálat, valamely irodalmi mű, 
színdarab kritikai átvizsgálása, ismertetése 
az ujsághan. 

Recht Elza, p^ t i születésű operaéne
kesnő (alt), a Nemizeti Színház vendiegie volt 
1854. mái-c. 9-én mint Pierotto (wLindací 
c. operában) és szept. 5-éu mint Maffio 
Orsini (»Borgía Lucrezia«). Tanulmányait 
Hasselt-Barth asszonynál végezte. 18ő6-baa 
a hamburgi opera tagija volt; 1863 nya
rán a moszkvai opera szerződtette 5000 
rubel évi fizetéssel és 3 havi szabadság
gal. »Terj edelmes, erős s néhány ércee 
hangnak van birtokában, de amelyből a 
kellem, a vanáaB biányzik<c — írta róla 
itteni feüépéaéa-ől a »Hölgyfutár«, 1854. 
247. oldal. 

Reci ta tor (latin: recitátor), a. m'.: 
idéző, felmondó, szavaló, felolvasó, elő
adó. Nálunk e téren kiváltak': Bethlen 
(Bolnai) Miklós gr., Bagyik Ferenc, Te-
meaváry Lajos; a SO-as évek végén Szakáll 
Antal, utána Demény Albert, R. Kovács 
Laura, Ányos László (I. kötet, 56. old.), 
Kőmívee Imre; a OO-es évdtben Tord^-
Grail Erzsi; újabban Lévay Gyula, a 
Vígszínház egykori ügyelője az egész 
»Ember tra^diájá«-val (két napra be
osztva) járt egy darabig az országiban. 

R'6cdtativo, olaszul: receitativo; »sza-
valva«, énekbeszéd, szavaló rész énekes mű
ben. 

Rédeá Is tván, tenorónekes, ez. 1873. 
aug. 1-én, Budapesten. Előbb vidéken (Ha
lasi Béla színigazgatónál) működött, majd 
a Magyar Színház tagija lett, ahol Ka-
tána (Géeák) szerepében mutatkozott be, 
sikeiTel. De hamarosan Amerikába távo
zott és az ottani m a ^ a r színielŐadáaok-
uak lett egyik erőssége és főleg'a »Jánoe 
\itéz« címszerepében aratott nagy sikert. 

Rédey Szidi, énekesnő, az Orsz. Zene
akadémia operai sko iá ját 1898-ban elvé
gezve, azonnal szerződést kapott Leszkay 
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Rédey Tivadar Regösök 

Andxós aradi társulatihoz. »A cigéxiybáxcKi 
Szaffijában mutatkozott be nagy siker
rel. 1903. januárjában a M- Ifir. Opera
ház vendége: 17-én Angéla (A fekete do
minó), 30-,án Friquet Rózsi (Villars dra-
gonyosai); júniusban a Népszínház tagja 
lett. 1905. ápr. 7. mint a Király Színház 
új tagja, a »Jáno8 vitéz« francia karály-
kisasszonyát játszotta. Majd férjétől, dr. 
Mandl Vilmos ügyvédtől elválva, Andorffy 
Péter pozsonyi társulatához szerződött; 
innen 1908 júl. havában távozva, Szeged 
primadonnája lett; 1909 őszén Kolozs\'áiTa 
szerződött. 

Rédey T i v a ^ r dr., iró, a Nemzeti 
Múzeum hirlaptári igazgatója, sz. 1885. 
jún. 18-án, Budapesten. Tanulmányait a 
budapesti egyetemen végezte és itt 1909-
ben bölcsészetdoktori kép^ítést nyert. 
1910-ben a Nemzeti Múzeum tisztviselője 
lett, itt 1929 óta az Oi-szágos Széchényi 
Könyvtár Hirlaptárának igazgatója. 1925 
óta a Könyvtár hivatalos közlönyének, a 
»Magyar Könyvszemlé«-nek szerkesztője. 
Irodalomtörténeti, esztétikai és kritikai dol
gozatai megjelentek valamennyi fővárosi 
folyóiratban. A »Napkelet« c. folyóiratnak 
megindulása óta belső munkatársa.. Szép
irodalmi munkásságot is fejtett ki, köl
teményei, műfordításai jelentek meg fo
lyóiratokban és anthológiákban. 1912-ben 
»Prizma« címmel verses könyve jelent meg. 
önállóan megjelent kötete még*: »Péterfy 
Jenő«. Irodalmi tanulmány. Továbbá: E. 
T. A. Hoffmann két regényének fordí
tása. Színészetelméleti, szinészettörténeti és 
színéazetkritikai dolgozatai napilapokon kí
vül a »Magyar Élet«, ))Szivárvány(í, »Ma-
gyar Muz8a«, »Napkelet«, »Élet« és a 
sBudapestí Szemlex c. folyóiratban jelen
tek meg. A )>Napkelet«-nek 1928 óta szín
házi rovatvezetője, a sBudapesti Szemló«-
nek 1926 óta rendszeres színházi azemle-
írója. A balatonfüredi magyar játékszín
ről a »Balatoni Tár8aság«-ban tartott fel
olvasása vázlatosan a ^Balatonfüredi Év-
könyv«-ben, teljes szövegében az »Élet<í-
ben jelent meg. A Magyar Színművészeti 
Lexikon munkatársa. »Kxitikai dolgozatok 
és vázlatok« o. könyre 1931-ben, Pfeifer 
F . kiad. jelent meg, (Benne »Báiik bán« 
200. előad., Jászai Mari, Ódry Árpád, 
Harsány! Kálmán.) 

Refleiktior. (£r.; reflexió), a. m. dsz-
szahajt, visezavet, visszaver pl. fénysu
garat. Magyarul fényvető készülék. A 
színpadon haaználják. Alakja egy tégla
alakú \a^zerkezet, amelyben szénszálas 
vagy izzószálas viUanyszerkezet Van, amely
nek fényét egy f é ^ m b alakú tükrös 
vetítőkészülék sugározza szét és egyesíti a 
hatalmas nagyítólencsén keresztül. A be
lőle kisugárzó fénycsóva élesen világítja 
ínég azután a szereplőt. A reflektor fe
hér fényét különböző színű zselatin-leme-
Kokkel színezik, míg legújabban a fénj-̂ -
csóvát az úgyne%'ezett írisszel kicsinyíteni 
(behúzni), vagyis koncentrálni is tudják 
az adott helyre. (V. Ö. Fényhatás. Fény
szóró. Világítás.) 

Régisseur (fr.: rezsiszőr), a. m. ren
dező. (L. 0.) Nálunk a színészet kezde
tén egy ideig magyarosan »rendelő(í-nek 
mondták még a Nemzeti Színházban is 
jó ideig, később átformálták a szót és lett 
belőle: rendező. 

Regösök. A z árpádházbeli királyok 
alatt az énekmondók egy rendje, akik a 
budai várhoz tartozó Regtelök nevű bir-
tolckal állottak valamely ö^zefüggésben. 
(Talán szervezett, zárt királyi rendet ké
pezitek, melynek eltartására ép e birtok 
jövedelme szolgált.) A nemzeti hagyomá
nyok hivatá^zerű Őrizői voltak, epikai 
tárgyú reges énekekkel mulattatták a hely
tartókat. Nevezték őket combibatoroknak 
is, talán.azért, mert akiknek regéltek, aaok 
azután együtt mulattak és ittak velük. 
Bizonyára költők is akadtak' közöttük, kik 
a regéket költői formába Öntötték, melyek 
azután szájról-szájra járva, hirdették a 
múlt harci dicsőségét. És bizonyára akadt 
a régi vitézek között olyan is, aki a saját 
harci tetteiről készített dicsérő éneket. Mi
után — olykor párbeszédes formában is 
megírt — regéiket szervezettségükben bi-
nyos előkészültséggel és játékokkal kísérve 
adták elő, bennük sejthetjük a magyar 
színészet elŐfutárjait. A XlV-ik században 
szerteszéledtek é-s rendjük végleg megszű
nik és a XVI. században végleg letűnnek 
és szerepüket a lantosok veszik át. (V. ö. 
igricek.) 1924 után működött az ország
ban egy néhány jeles zen&zből és énekes
ből álló ú. n. regösc-soport, akik a haza-
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Rehák József Reichert Henrik 

fiaa ünnepségeknél magyaros rutában meg^ 
jelenve, régi és új magyar nótatat adtak 
elő. Végigjárták az ország kisebb helyeit 
3B, áKová szántársulatok éa nevesebb elő
adók nem mennek, és hasznos szolgálatokat 
tettak a magyarság ügyének. 

(Dr. Fai^l^as Ferenc.) 

1930. júl. havában Cnomböe Gyula hon
védelmi miniszter rendeletet adott ki a 
régi magyar regtfeök intázanényének vissza
állítására. A rendelet, amelyet valamennyi 
vármegyei és városi hatóság! megkapott, 
azt fcödi az illetékes tényezőkkel, hogy a 
honvédelmi miniszter egy öttagú regős
csoportot állított fel s annak tagj ai az 
ország vidékein utazva, főleg a községek
ben, különböző ünnepségek alkalmával ver
sek, ének, zene és táncazámofc előadásával 
propagálják réigíi idŐk emlékeinek feleleve
nítésével a műsorszámaikban interpretál
ható magyar szellemet. 

A regöscsopoit tag'jai: Lugosy István, 
a ra. kir. Zeneművészeti Főiskola növen
déke, továbbá Lévay Béla, Lantos Ferenc 
és Komlóssy .János, a Városi Színház kó
rusának legkitűnőbb énekesei, Eadnay 
György és Farkas Dezső lettek. A cso
port tagjai egyszerű magyai'os formaruhát 
kaptak. Ezt a ruhát Oláh Gusztáv', a 
M. Kir. Operaház tervezője tervezte. A 
regtösök műsorát a bizottság állította Öesze, 
régi magyar dalokból és népdalokból, irre
denta veî sekből és régiBdallamokra írt újabb 
költeményekből. Külön hivatása a regős 
csoportnak', hogy valamennyi magyar ezred 
ünnepélyén megjelenve, az újonnan elne
vezett ezredek számára írt rigmueokat, úgy
nevezett ezredkölteményeket előadják. Ezek 
a költemények azoknak a nagy magyar 
hősöknek tetteiről szólnak, a'kikrÖl az egyes 
ezredeket elnevezték. 

Rehák J4zsef, pesti ügyvéd, 1794-
ben mint pestmegyei cassatiszt az első 
színtársulat ügyeivel hivatalból foglalko
zott; így — többek között — 1798. okt. 
11-én jelentést tett Pestmegyéhez az elosz
lott (de ismert tartózkodású) színházi ta
gok nevében azok követeléseiről. Ez idő
ben híre járt annak, hogy Őfelsége a pesti 
német theati-un^ra 90.000 frtot ajánlt fel, 
R. tehát arra törekedett, hogy egy magyar 
Bzínház felállítására is kapjon engedélyt 

Pest megye, megfelelő anyagi hozzájáru
lással. Erre szerte a hazában a várraegyék 
megkezdték az adakozásokat. 1808-ban R. 
ie tagja volt a magyar társaság felügye
lői bizottságának. — Neje: a híres Moór 
Anna (L. o.), kiváló színésznő. 

Redch Irma, operaénekesno, szoprán, 
Prágában nyerte kiképeztetését, majd Mi
lánóban Terellitől. Mint a prágai cseh 
nemzeti színház tagja vendég-szerepeit ná
lunk a Nemzeti Színházban, 1883. jún. 
9-én (Margit: »Faust«-bto), 12-én (Va
lentiné: »Hugonották«), 16-áu (Reoha: 
»Zsidón6«), 21-én (Margit: »Mefistofeles«) 
oly sikerrel, hogy a Nemzeti Színház és 
folytatólag a M. Kir. Operaház 1888. 
júl. végéig, szerződtette. Már 1884. máj. 
29-én »Carm6n«-t magyarul énekelte. — 
1885—6-ban Párizsban Marchesi Matild
nál tökéletesítette énektudását; eredmé
nyét ))Mignon«-ban nagy sikerrel mutatta 
be. Énekelt még ))Ernani«-ban, »Örd5g 
Róbertft-ben, »LohengTÍn«~ben, »István ki-
rály«-ban stb. —1896. febr. 18-án Keszler 
Józsefnek, a jeles színházi kritikusnak (1. 
ezt) neje lett,, azóta csak ogy-egy jótó-
konycélú hangversenyen énekelt. Megh. 
1930. jún. 4-én, Prágában. 

Reichenberg Suzanne, magyar szár
mazású francia színésznő, sz. 1853. szept. 
7-én, Párizsban. Atyja Nagyváradon szü
letett, ott töltötte ifjúsá^t, később Pá
rizsban telepedett le, ahol leánya született, 
aki — miután kitüntetéssel végezte el a 
színiiskolát — csakhamar a Théátre Fran-
eaise tagja lett és a »Nők iskolájácc-ban 
debütált. 1896. márc. 22-én társulatával 
Budapesten is vendégszerepelt, a Somossy-
mulatóban lépett fel, »Az egér<í c. vj-
ban. 1898. jan. Sl-iki Párizsban elbú
csúzott a színpadtól. 

Reicher t Henr ik , német színműíró, 
nálunk is bemutatott színművei: sCsak 
utána!« boh. 3 felv. Társsz.: León V. 
Ford. Komor Gyula. Bem. 1916. máj._ 
19. Budapesti Színház. »A reichstadti h'er-
ceg«, operett, szövegét írta León Victor tár
saságában. Zen. szerz. Sztojanovits Pé
ter. Bem. 1921. okt. 14. Városi Színliáz. 
)>A cárevic8«, nagy operett 3 felv. Za-
polska—Scharlitt hasonló című darabjának 
felhasználásával ír ta: Jenbach Béla tár-
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Eeichl Reinhardt Max 

saságában. Ford. Kulinyi Emő. Zen. 
szerz. Lehár Ferenc. Bem. 1928. raáj^ 
25. U. 0. 

Eeichl , m&gj&v születésű opei-aénekes. 
Vácott Eschner Konstantin tanította 
énekre. 1820—21-ben kórista volt a pesti 
német színbázten, ahol mint vendég' újra 
fellépett 1833. máj. 9-én, a »Tündér8Íp« 
c. opera Sarastro szerepében, nejével, aki 
Paminát énekelte. 

Reina János , olasz baritonénekes, 
1847-ben a pesti német színház tagja; 
febr. 3-án virradóra a színház leégett e 
R. máj. 19-én már a Nemzeti Színház 
szerződött tagjául lépett fel Veidi »Nabu-
oodono8or«-ánaiki Zacihariáa főpapjában. 
sEzen fiatal művésznek igen tiszta, csengő, 
erSteljes baritonja ép oly hajlékony, mint 
terjedelmes, emellett igen értbetően énekel, 
a magyar szót tisztán mondja ki.« (sPesti 
Divatlap«, 1847. 23. sz.) Nemzeti Szín
házunktól 1851. márc. 29-én mint Gara 
nádor (Hunyadi Lászlóban) búcsúzott. Ven
dégül még fellépett: 1852. júl. l ö ^ n 
(Francesco: Két Foscari) és 1855. jún. 
Í8-án (Don Carlos: Ernani). Egyéb sze
repei: Figaro (Sevillai borbély), Henrik 
herceg (Rohan Mária), Luna gl'. (Trouba-
dour), Abayaldos(Doni Sebastian), Ashton 
(Lucia), Éigoletto stb. 

E€áner Antónia, operettprimadonna, 
8Z. 1857-ben, Szabadkán. Follinusz tár
sulatánál 1875 tavaszán Pozsonyban mű-
kiödőtt. 1880. márc. 25-én a Népszínház
ban fellépett Blaháné szerepében mint 
»Boccaccio«. Ekior a »Pesti Hirlap« ezt 
a kritikát írta róla: sVárakozásunkban nem 
is csalódtunk, midŐn szép hangját és je
les iskolázottságát dícsérőleg hallottuk em
líteni . . . Hangja csengő és szép, némely 
fekvéseiben igen emlékeztet Blahánéra, in
tonációja biztos 6 ami előnynek mond
ható, gyorsabb ütónyhez van szokva, mint 
a népszínház operettje rende3eij.« 

Ee ine r Fr igyes , tannester, sz. 1890. 
dec. 19-én, Budapesten. 1906-ban tett gim^ 
uáziumi érettségit (praematuiiis), egyide
jűleg a zeneakadémiát kitünŐ eredménnyel 
végezte, ahol Koessler János tanítványa 
volt. 19 éves korában kapta meg a zene-
ezerzési és tanári oklevelet, küzbeu az egye
temen egy évig jogra is beiratkozott, de 

jogi tanulmányait nem folytatta. 1908— 
1909-ben a Népszín Iiáz^-Vígopera karmes
tere, 1909—1911-ig Laibaohban működött, 
a Landestheaterben, 1911—1914-ig a bu
dapesti Népopera ebő karmestere volt. 
1914-b6n a drezdai udvari operaház kai^ 
mestere lett, majd 1915-ben ugyanott ki
rályi karnaggyá léptették elő. 1921-ben 
a római Teatro Costanzi karnagyává hív
ták meg. 1922-ben Amerikába ment, ahol 
a cincinnati-i Ohio-áUam szimfónilíus zene
kar karnagyává szerződtették. Félévig* azon
ban Stokowsky világhírű karnagy-helyet
tese volt Philadelphiában s évente hang
versenysorozatot vezényel a newyorki Met-
ropolitanban és a Came^e-HaUban. 1931-
ben a philadelphiai nagy opera zenei igla^ 
gatója. Vend^kamagy volt a milanói Scar 
laban is. A budapesti Városi Színházban 
1918. máj. ha\-ában, a M. Kir. Operaház-
Imn 1926. máj. 13-án (WaMir) és 16-áQ 
(Nürnbergi mesterdalno'kok) dirig'ált. I t t 
i 928-ban meghívták fözeneigiazgatónafc, de 
nagyigényű követeléseit nem teljeaíthettók. 

Beini iardt Heni'ikij magyar szárma
zású német zeneszerző, sz, 1865. ápr. 13-áü, 
Pozsonyban, megh. 1922. jan. 31-én, Bécs
ben. Nálunk is színre került operettjei: 
»Az édes lányka«, szövegét írta: Landee-
berg Sándor ós Stein Leó. Bem. 1902. ápr. 
26, Fővárosi Nyári Színtör. »A2 első 
feles%í<. SziÖv. írták; WiUuer és Öster-
reieher. Ford.; Mérei Adolf. ElsŐ elő
adása a Budapesti Színházban 1917. 
jún. 14-ón volt, Babits Vilma, Fátyol 
Hédi és Inke RezsŐ főszereplőtkel; diri
gált Donáth Ede. (Egyéb operettje: »Der 
Generalkonsulíí. »A főkonzul« c. Bem', a 
Király Színházban, 1904. ápr. 21-én. Tára-
szerzŐ: Landesberg Sándor és Stein Leó. 
Ford.: Botor József. »Krieg im Frieden«, 
»Díe süssen Griisetteuíc, »Ein Madchen für 
alles<í.) 

Re inhard t M a s , német színművész, 
rendező és utóbb színliázigazgató, sz. 1873. 
szept. 9'én, a poz9on;y-megyei Stomfáról 
Ausztriába elszármazott magyar szülőktől, 
a Bécs melletti Bádenben. Eeinhardt 
Miksa már igen korán vonzódott a szín
padi művészethez és középiskolai tanul
mányait megszakítva, a bécsi színéezeti 
akadémiára iratkozott be, ahol szorgal
mával és elméleti tudásával csakhamar fel-
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tűnt. Ez pedig nem volt E«inhardt szá-
Diára ijönnyű dolog, mert a t o n n á é t na
gyon mostohán bocsátotta útra IrülsŐ elő
nyök! dolgában. Alacsonyabb termete ceak-
nem teljesen útját állotta a klaeszikua, de 
még a kisebb igényű jellemezerepek irá
nyában is. Ennek dacára nagy saorgalma 
és korán feltűnt tudása segítségével, min
den akadályt leküzdve, nrnr 21 éves korá
ban, 1894-ben elvégezte az akadémiát és 
Berlinbe ment, ahol Brahm Ottó éppen 
a ^ o r vette át a Deutsdies Theater igaz
gatását és Eeinhardt mint ke2?dő színész 
ehhez a modern levegőj ű, sok művészi 
lehetőséget kínáló színpadhoz szerződött. 
Természetesen, itt is sKirgalma és na?y 
tudása volt a Eeinhardt legerősebb érvé
nyesülési fegyvere, úgy hogy sok híres 
német színpadi reklám-nagyság mellett is. 
alig két-három éves start után, már jelen
tékeny szerepeket töltött be és messze-
hangzó kritikákat kapott a berlini világ
sajtóban. Dacára ezen gj'ors érvényesűlé-
BÓnek, Reinhai'dt nem maradt sokáig a 
Brahm vezetése alatt. Nagy képességei, 
elméleti és gyakorlati készültsége arra sar
kalták, hogy maga vegye kezébe a veze
tést és nemcsak a mag'a, de mások sorsá
nak színpadi irányítását. E mindenképpen 
jogos ambiciónak eredménye volt, hogy 
már 1902-ben, tehát 23 éves korában, ami
kor miás színházi bohémek — különösen 
ezekben az időkben — a kávéhiízak és 
j-átéktermek füstös, áporodott levegőjében 
töltötték minden idejüket a színpadon kí
vül, fíeinhardt már komoly céltudatosság
gal átvette a berlini í>Schall und S.auch« 
kabarét és azt komoly színházzá átalakítva, 
most már nem mjint színész, de toiint 
igazgató-rendező kezdett magáról egyre 
szélesebb és szélesebb körökben btszéitetni. 

De mert ez a kabarénak épült színpadi 
^^alkozás sem méreteiben, sem színpadi 
lehetőségeiben nem elégítette ki Reinhai-dt 
erőtől és képea&égtŐl duzzadó becsvágyát, 
még ezen év Őszén átvette a Deutsches 
Theater vezetését is. Innen kezdődik 
Reinhardt naturalistikó-veristifcus úttörésé-
nek és — úgyszólván az egész világ szín
padi művészetére kiható — egyéniségé
nek róla elnevezett hatása. Ez a hatás, 
kétség kívül, átütő erejű és forradalmi 
volt. A régi színpadi lehetősésgek nagyon 
Í8 körülhatárolt birodalmát kiszélesítette, 

a konvenciókat áttörte, az akadályokat le
rombolta éa bevallott főcélja gyanánt a 
nyüzsgő, véres valóságot, az életet bte-
vezérelte az eleddig meseszerűen homályos, 
infantilisán klasszikus színpad szuette 
dleszkáira. Kétségtelen, hogy ezzel Rein
hardt nagy érdemeket szerzett éa ezeket a 
nagy érdemeit mindenhol elismerték. így : 
elméleti kiválóságának első jutalmául csak
hamar megkapta a tanári címet a színész
nevelés terén elért kitűnő és példaadó ered
ményei fejében. Már 1912-ben a francia 
becsületrend lovagkeresztjét is megkapta, 
BŐt 1916-ban, jóllehet a világháború javá
ban dühöngött, a norvég Szent Olaf-rend 
első osztályú lovagjává nevezték ki. Hogy 
a mi kormányzatunk eddigelé még nem 
gondolt a származására nézve magyarnak 
reklamált színpadi újító itthoni megbecsü
lésére, ennek bizonyára a világháború utáni 
szomorú magyar küzdelmek és az azóta is 
alig enyhült súlyos nemzeti gondok' lehet
nek valószínűleg az okai. Egyébként: ami 
késik nem múlik. Visszatérve már most 
a Reinhardt újító színpadi rendszerének 
ismertetésére, a kiváló rendező-direktor tu
lajdonképpen a meiníngeni rendszert há
zasította össze az oberammei'gaui tradicio
nális színpadrendezéssel, de mindehhez a 
filmrendezés színességét, tömeg'erejét, bo
szorkányos géplelkűségét, megunhatatlan 
változatosságát, izgalmait, hangsúlyozó ka-
leidoskópiáját, amerikanizmusát, sok síkú 
-kiszélesedettségét stb. csatolta- Kétségkívüí 
iriss a vér, amelyet Thália ereibe ömiesz-
tett a Reinhardt-féle rendezés. De a jÖvŐ 
színpadtörténeti histiói'ikusa mégis kény
telen lesz Reinhardt irányáról megállapí
tani, hogy a mai színpadi világválság-
egyik lényeges oka éppen az, hogy a for
rásvízből (a klasszikus színjátszásból) ta
lán egy kissé erőszakosan — bár igen tisz
teletreméltó tudással — csinál kbnkurrren-
ciát a pezsgőnek... Ez aztán megbosz-
szulja magát mindenesetre nemcsak; a szín
padokon, hanem az irodalmon is. Mert 
ezt az iramot a film ö^zehasonlíthatatla-
nul jobban bírja és pedig minden tekin
tetben. A nagyok dajkameséje, a régi 
színpad — különösen a Reinhardt-epigo-
nok törtető vadságai és túlzásaiban — an
dalító, vonzó, kedves, régi hangjai he
lyett rikácsol és elűzi az illúzió imett — 
álomszerűségét. Kitenyésztödött a rein-
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hardtizmus nyomába a »kirakat-reüdez6k,« 
iparszerűsége. N-em a kereskedelmi kira
katok derék arrangeurjeire gondolok, ha
nem azokra, akik a régi görögtüzes — 
tudatlanok reinhardtilag föltámadt szín-
padiparosainak unokái. Ezek a hangosko
dók mindig a szánpad kirakatában ülnek 
fe »muvészetük« abban áll, hogy tönkre
teszik a színész egyéniségén túl az író
kat is. Reinhardt ezt bizonyára nem 
akarta. Mint ahogy nem akai-ta Petőfi sem, 
hogy az ő ízea magyarságának a nyomába 
kontár »népÍ6skedők« verjék föl a magyar 
rónák és ligetek hangulatos csöndjét. Pe
tőfi zsenijének hagyatéki védőjéül egy 
Gyulai Pálnak kellett kiállania, hogy a 
gyom, a gaz végleg tönkre ns tegye a 
legnagyobb magyar lírikus gazdag veté
sét.- . Reinhardt után és nyomában szin
tén elkelne egy világtekintély, aki a szín
pad strébereit, — akik a színészetet is már 
szinte végromlásba vitték .akamokságuk-
kal, — elűzné onnan, ahová nem valók. 
Reinhardt zsenije két8éig4íí\"ül megérezte 
azt, í'-mit a színpadon javítani kell és 
javítani lehet. Hogy itt-ott túlozta a dol
gokat, hogy az idŐ túlliratálta az Ő cir
kuszi Ödipusát a kétszáz statisztával (Bu
dapesten, 1911. s;wpt. 19-én), és hbg'y 
ma már az egyszerre levegőbe emelkedő 
kétszáz dárda és négyszáz kar szánalmasan 
szegényes produkció a mozi határtalan tö-
nieglehetőségeihez mérten: ez bizonyítj a, 
hogy a reinhardtizmuB veszélyes lejtőre 
vitte a színészetet, amikor nem látta előre 
a gépi és tömegtúltengést a veráztiko-natu-
ralista irány túlzott térfoglalásában. Lehe
tetlen be nem látni, hogy a színészetnek 
a mese Iklonzervativizmusában és a nézők 
szuverén fantáziájában van a létgyökere. 
És mint ahogy nem szabad és nem lehet 
tangó és slow-fox-tempóban dajkadalt mo
dernizálni, úgy a színészetet sem szabad 
a modernizmus és mindenáron való újító
szellem prédájául és áldozatául odavetni. 

Mert a válságból nagyon könnyen vég
pusztulás lehet. Reinhardt Miksa műkö
déséről különben még a következő adato
kat lehet följegyezni, amely adatokat 
Franz Horeh állított össze »Mas Rein
hardt játékrendjei, 1905—1930-ig« cím
mel írott könyvében, a kiváló és világhírű 
rendező huszonötéves jubileuma alkalmából 
Berlinben. Ijeghiresebb rendezései voltak: 

»Az éjjeli menedékhelyK, a »Szeutivánóji 
álom«, »E,evolutiou im Krehwinkel«, a 
»Mirakel«, »Ödipua<í, az Blfjúság«, a »Ta-
lizmán«, továbbá bennünket, magyarokat 
érdeklőleg: Molnár Ferenc ;)Riviera« c. 
darabja, a budapesti Renaissanceban, az
után az ugyancsak Molnártól való »Szín-
Iiáz<í és az »01ympia<í, valamint a )>Far-
s&ügií, Bródy Sándor )>Tanítónő«-je, Len
gyel Menyhért »Tai£un«-ja, Vörő György 
sBrettlgrafincí itthon színre sem került 
műve és még egy sereg nagysikerű és az 
egész viláigra kiható szinpadrendezési mun-
Uája, amelynek sikeréhez nemcsak a vén 
Európa, de az üzleti szellemű Amerika is 
é\-ekig: tapsolt. Végeredményében Reinhardt 
hatása nemcsak' abban hasznos a színpadra 
vonatkozóan, hogy a díszletlehetőségekben, 
tümeg-életszerűséghen, templomi hangula
tokban, ünnepi játékokban a verizmószen-
szenzáüióit vitte bele az ósdiasság vászon
váraiba, a fülszerelcsükben ásatag szín
padokra, de a túlfeszített és már elpattant 
húrokkal hibáiban túlélve magát, azt bi
zonyította be, hogy a konzervativizmus 
megbecsülése nélkül a színház inkább de-
generálódili, mint fejlődik. A színpadnak 
tehát vissza kell térnie a maga eredeti 
rendeltetéséiiez éa nem a tömegeknek, nem 
a gépeknek, hanem az igazi színészegyént-
ségeknek és az irodalomnak kell a vezér-
hegedűt játszania az illúzió, a színpad 
világában. Mindennek dacára meg kell ha
jolnunk a nagy színpadi újító, Eeinhardt 
Miksa tudása, akaratereje, fantáziája és 
üzleti szervezőképessége előtt, amely túl 
mindazon, amit a színpadokon, templomok
ban, edrkuszokban, szabadtéi«égeken, régi 
kastélyok gyertyavilágítású ódon termei
ben stb. megbámultatütt a színj átsaás 
számláján, bebizonyította, hogy sem a szí
nészet a mozinalí, sem a mozigép a szín
padnak sohasem lehet véglegesen és érde
mileg a riválisa. Mint ahogy nem volt 
az soha a \^ásárok ))panorámája« sem. 

(Lipfay Károly.) 

"Reischl J . Gáspár, budai >JCS. kir. 
polgári« ácsmester volt. 1792-ben Kele
men László első magyar színigazgató ö 
tőle bérelte dunaparti fabódéját a hajó
híd budai oldalán, melyben valószínűleg 
1783. ápr. 1-én tartottak els5 ízben színi
előadást. Kelemen egy évre 200 Rh frtot 
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tartozott fizetni bérletéért. Első előadá&a 
itt 1792. máj. 5-én volt a »Talált gyer-
raek« (L. o.) c. 5 felvonásos vj-kal. 

Eé jane (rezsán) Gábriel lé , fr. szí
nésznő, (igazi neve: Reju), sz. 1857. jún. 
6-án, Párizsban, megli. 1920. jún. 15-én, 
u. o. Színészcsaládból származott. 1874-
ben végezte a színiiskolát, majd 18 év^ 
korában a Vaude\iUe szerződtette. 1885-
től az Ambigu-színbáz tagja volt. Ná
lunk több ízben vendégszerepelt, így elŐbb 
1897. nov. 23-ián és 24r-én, a Vígszínház
ban, a »Madam6 Sans-Géneí< és a »Ma 
cousin6«-ben; újra 1901. nov. 20—23-áii 
volt nálunk, ekkor a »Zaza«, »Vörös talár<c, 
i>Sapplio« 03 a »ParÍ8Íenne« c. drámák
ban játszott a vígBzínbázi közönség előtt, 
1903. nov. havában ismételten felkereste 
a magyar fővárost, majd utoljára 1905. 
nov. IS^án játszott,' ugyancsak a Víg
színházban, a »L'age d'aimer« c. színmű
ben, (írta: Pierre Wolff). 

Kéfeai Audrás , a M. Kir. Operaliáz 
rendezője (R. Nándor fia), sz. 1901-b6n, 
Budapesten. Főiskolai taiiulm^ányai köz
ben, 1919-ben, Ies2»r26dik az Operához. 
1923-ban tanulmányúton van egy évig 
Berlinben. 1926. tavaszán rendezi első da
rabját az Operában. Donizetti: »A csen-
getyű« és Perg-olesi: »Az úrhatnám szol
g á l a c. vígoperákat. Azióta számos da
rabot rendezett (»Bohémél6t«, ))Hoffmann 
raeséiK, »Othello«, stb.). Közben résztvesz 
az avant-gardeista mozgalmakban, melyek
nek egyik legizmosabh' tagja. 1927. óta 
rendezi a Zeneművészeti Főiskola vizsga-
előadásait, mint rendkívüli megbízott. 
1928 tavaszán bemutatja az Operaház 
»Ezüst kulca« c. hallétjét,) ugyanez év
ben többekkel megalapítja a Színpadmű
vészeti Stúdiót. 1929-ben elnyeri az állami 
rendezői-tanulniányút egyik ösztöndíját. 
Színházzal foglalkozó cikkei a napilapok 
hasábjain jelentek meg. 

Eéka l Nándor, zeneszerző, karnagy, 
Bz. 1870. febr. 6-án, Pesten. Hegedűt & 
Benkő Henriknél zeneszerzést a Nemzeti 
Zenedében tanult. 1890-ben a M. ICir. 
Opera mélyhegedűse lett; Eitter-brác&ájiá-
val 1892 óta több ízben Bayreuth' ünnepi 
színjátékaiban részt vett. 1901. dec. ha
vában magánének-korrepetitor, 1912. júl. 

havában kai-mester lett. Mint ilyen, Hel
sinkiben ée Stockholmban is (Wagner-cik
lus) nagy sikere volt. 1918. június ha
vában a M. Kir. Opera éuekmesterévé ia 
kinevezték, 1927. máj. 20Hán karnaggyá. 
Zenekari műveit a Filharmóniai Társaság 
mutatta be. Operái: »A nagyidai cigá-
nyok.« Szövegét Arany János tragikomikus 
eposzából Várady Sándor írta. Bem. a 
M, Kir. Opera, 1906. febr. 24. — Mé
száros Károly-féle pályadíjat (2.000 ko
ronát) nyert ))György barát« c. operá
jával; szövegét, saját Teleki-díjas szo
morújátékából, Tardos Viktor írta. Bem. 
u. 0. 1910. nov. 12., felújították 1921. 
febr. 3. Erkel Ferenc sNévtelen hŐ3ök« 
G. operájának átdolgozását is, Kern Aurél 
operaigazgató megbízásából, K- végezte, 
1916-ban. 

Rekesztő kor t ina volt a neve &z 
1794^es évekig a színházi függönynek, de 
a »kárpit(í elnevezés is használatos volt. Ha 
vége volt a felvonásnak; a súgókönyvben 
ezt így jelezték: »a kárpit legÖrdül.« Ma, 
amikor bayreuthi-függönyt használnak a 
legtöbb színházban, a szerző így instruálja 
a darab befejezését: »a függöny össze
csap ódik.í< 

Keklámfü-ggöny. így hívják a mag'án-
színházaknak azon füg'gönyeit, amelyekre 
hirdetéseket vetítenek a felvonásközökben; 
lia azután e vetítéssel végeztek, megcsen
dül a gong, felszalad a reklámfüggöny ée 
a bayreutlű-függöny ketté^'álásával meg
kezdik, illetve folytatják a játélíot. A rek
lámfüggöny jelentékeny hasznot hoz a 
színházaknak, ezért honosították meg e 
szokást. 

Eeklám-szíaész. Arra a színészre mond
ják e kifejezést, aki quasi maga csinálja 
magának az elismerést; az 'önünnepeltetés 
bolondja, aki — különösen vidéken — a 
kávéházakban szédíti a könnyen hevülő-
ket. Olyan, mint a nappali-színész. (Lásd 
ezt.) 

Rekvizi tum. (Lásd: Requisitmn). 

Relle Gabriella, operaénekesnő, sz. 
1902. okt. 22nén, Budapesten. 16 éves 
korában beiratkozott a Zeneakadémiára, 
ahol Anthes G-yörgy növendéke lett, ké
sőbbi Vadnai Frida és Szabados Béla vol-
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tak a tanárai. Még mint növendék 1924. 
jún. 7-én fellépett a Magy. Kir. Opera
házban, »Lohengrin«-ben ós júl. 1-én az 
intézethez szerződtették. 1925. júl. 8-án 
férjhez ment. 1930. febr. 6-án Berlinben a 
Staatsoperben a í)Tosca« címőzerepében 
nagy sikerrel vendégszerepelt. FőW szere
pei: Elsa, Sieglinde, Margit, Mimi, Gut-
rune^ Santuzza^ - Manón Lescaut, Thaíe, 
Reoha, Vénusí, Agatha, Gilda, Aízéna 
(Cigánybáró), Márta (Hegyek alján), 
Nedda, Eosalinda (Denevér), Pillangókiá-
asszony, Liu (Turandot), Marina (Borisz 
Godunov), Franoesea da Rimini Btb. 

Relle Iván, postafőtanáesos, sz. 1861. 
márc. 9-én,, Győrött, megh. 1914. nov. 
2-Tán, Budapesten. Fiatal komban ujeág^ 
író volt, 1878-ban a győri »Hazánk«-nál 
dolgozott, sok ansbicióval, majd azínidi-
rekíor lett Budapesten, később Pozsonyban 
8 meglett ember volt, mikor a kétszer 
változtatott életpályáról hivatalnoki sorba 
lépett. A nyolcvanas évek elején jött fel 
Gy-írbpl az akkor ifjú, nagyvárosnak in-
diiló Budapestre, tele írói ambíciókkal, me
lyeket a »Pesti Napló«-nál akart érvényesí
teni. Öt é̂ "i ottműkodése után, 1885-ben, a 
régi »Nemzet« munkatársa lett B ott dol
gozott 1897-ig. Közben — 1885-töÍ — 
a Népszínház ellenőre volt. A nyolcvanas 
évek végén és a kilencvenes évek elején 
igen népszerűek voltak Vadnay Károly 
lapjában, a »Fővárosi Lapok(<-ban meg
jelent kedves báli tudósításai. Mikor 1898-
hsLií megvált a »Nenizet«-től, melynek se
gédszerkesztője volt, a Magyar Színház 
első igazgatója lett. E színbe m ^ e r e m -
tése körül igen sokat fáradozott s a »Gé-
sák«, majd Hauptmann Gerhart »Hannel6í<-
jének mintaszerű színrehózatalával bizony
ságot tett kiváló érzékéről. ElsjŐ színpadi 
tapasztalatait mint titkár s mint író a 
Népszínháznál szerezte, ahol »Fityfirity« 
(Lányi Géza zenéjével, bem. 1890. szept. 
16. Népszínház) és »Mái^us tizenötödike < 
című darabjai (1892. Népszínház.) so
káig műsoron maradtak. 1898—1900-ig a 
pozsonyi színház igazgatója volt, aztán bú
csút vett a színházi élettől. 1901-ben 
a budapesti postaigazgatósághoz titkáiTá 
nevezték ki, ahol Hváló postai szakerővé 
r • •--elkedett. A népszerű és közismert tu
dakozó postairoda eszméje és gyakorlati 

meigvalósitása tőle ered. Később ffoeta-
fŐtanáceosi minőségben a kereskedalnai mi
nisztériumba rendelték, ahonnan a háború 
kitörésekor mint tábori postaigaagató a 
déli, majd az északi harctérre vonult. — 
Egyéb színműve: »Árvalányhaj«, bem. 
1878-ban gyŐri műkedVeljők. 

Relle Pál, hírlapíró, színházi kriti
kus, sz. 1883. szept. 8-án, Budapesten. A 
fővárosion járt reáliskolába, majd a mű
egyetemet látogatta, végül jogot hallgatott. 
22 éves kora óta foglalkozik írással. 1929. 
okt. havában a Magyar Szíház drama
turgja volt. — Neje: Pécsi Blanka (L. 
0.), színésznő. — Színművei: sMuskátlÍK, 
vj. 1 felv. Belvárosi Színház. »Egy perc<(, 
vj. 1 felv. Apolló Kabaré. )) Ember tervez«, 
komédia 3 felv. Bem. 1926. máj. 1. Ka
mara Színház. Több aprósága kéziratban. 
Fordításai: "Egy szenzácii^ esei/s^ szín
játék 5 felv. ír ta: Stevenson. Bem. 1909. 
okt. 20. Városligeti Színkör. »Házasság'<f, 
színmű 3 felv. ír ta: Jakoby M. Kari. 
Bem. 1911. szept. 15. Vígszínház. 

Rémdráma. Azon dmmákra alkalmazott 
kifejezés, amelyek valrázínűtlen cselek
ménnyel, hátborzongató fogásokkal vannak 
szerkesztve; az alacsonyabb intelligenciájú 
közönség körében az ilyesmiknek megvan 
a kellő hatásuk. 

Eemek-színész. Manapság elég gyak
ran a.lkalmazott színikritikusi kifejezés a 
jó színészre; régente ritkán használták, 
aminek érdekes dokumentuma a következő 
megjegyzés: »Vörösmaity 14 hónapig volt 
a pesti Nemzeti Színház állandó színi tu
dósítója és e szót »remek«: 14 hÓ ala.tt 
egyetlen ^yszer használta — jMegyerire.í< 
()>Hölg5'futár«, 1862. aug. 14. 773. old. I . 
hasáb, csillag alatti szerkesztői meg
jegyzés.) 

Kemény, dr. 3 felv. írta: Heyermauns 
Hermann. Ford.: Hevesi Sándor. Előbb 
a Thália Társaság mutatta be, majd 1909. 
jún. 11-én a Nemzeti Színház is műso
rába iktatta, ahol ezzel a szereposztás mel
lett került színre: Johanna: S. Fáy Sae-
réna; Károly: Pethes Imre; Barend: Som-
lay Artúr; Róza: K. Hegy esi Mari; Jan-
sen: Gál Gyula; Klementin: Váradi 
Aranka; Matild: K. GerŐ Lina; Leni: 
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Rákosi Viktor Raskő Baba 

Ramazetter Jolán 
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Reményi Béla Reményi Edí 

Vizváry Mariska; Betty: K. Demjén Mari; 
Cibus: Gabányi Árpád; Simon: Bartos 
Oyula; Marie: V. Molnár Rózsi; Péter: 
Kovács; Jelle: Narczisz; Mátyás: Rajnai 
Gábor; Kaps: Hajdú József. Felújítása: 
1918. máj.lT-éu, vo!t, ForgácBRóiai bemu
tatkozásával. A. többi új szereplők: Kürti 
József, Uray Tivadar, Nagy Teréz, Ághy 
Erzsi és Pataki József. (A berlini Deut-
sohea Theater a Vígszínházban bemutatta: 
1902. jún. 6-án.) 

Reményi Béla, zeneszerző. Színműve: 
»Egy férj, két felesóg^<, operett 3 felv, 
Szöv. ír ta: ErdŐdy Elet ós ErdŐdy Mi
hály. Zen. szerz.: Kun Richárd társaságá
ban. Bem. 1917. aug. 19., Budai Színitör. 

Reményi Ede, \iláigbírű hegedűmű
vész és zeneszerző. Születése helyéről és 
évéről egészen a legutóbbi évekig sok! vita 
és harc folyt két felsőmaigyarországi vá-
rctö: Miskolc és Eger között. így például 
a miskolciak' jeles történésze, Szendrey, 
sMiskoIo város története:< V. kötet, 401— 
408. oldalain azt olvashatjuk, hogy Re
ményi 1829. júl . lÖ-én Miskíoloon szüle
tett. Ezzel a minden hitelesség látszatá
val rendelk-ezŐ komoly föl jegyzéssel szem
ben viszont a Pallas Lexikon (XV. kö
tet) azt hirdeti és pedig Ábrányi Kornél 
cikkében, hogy; Reményi Ede Egerben 
született 1829-ben. A Pallas Lexikion 
utóda, a Révai Lexikon, természetesen 
ugyanezt mondja. iSs id. Szinnyei József: 
iiMagyar írók élete és munkáií< e. kitűnő 
művének VI. köteteben ugyanezt a föl
jegyzést találjuk Reményi Edéről, mint 
zeneszerzőről. Ezeknek a kusza és össze
vissza-adatoknak a kibogozását a miskolci 
Lévai József Közművelődési Egyesület ama 
dicséretes elhatározása sürgette, mely 
szerint a miskolcinak vélt — és utóbb 
tényleg annak is bizonyult — Reményi 
Edének születési centennáriumát meg akar
ták ünnepelni. Bank Sándbré, a Lévai 
Egyesület igazgatójának az érdeme, hogy 
Reményi Ede származási adatai imbiiár két
ségtelen bizonyossággal tisztáztattak. Hoz
zásegítették ehhez az érdemes kutatót 
nemcsak a Reményi Ede ma is lólő roko
nai, de főleg tisztázta a zavaros adatokat 
az egri cistereiek gimnáziumának anya
könyve, amely a »Misköloi Szemle« Re

ményi-számának centenuáiiumi adatai sze-
i-int a következőket tartalmazza az 1838--
1839-iki tanévTŐl: 

In Schola Primae Gramatices Semest-
I. 1838—39. 

26. Hoffmann Eduar 1828. 17. jan. 
R. O. 

Huug. Miskolo, C. Bors. 
Henr. Cívis Agria, C. Heves. 
Mor. 1. Ex dootrinis em. 2. * 
Eazex'int tehát Reményi Ede, a jeles 

mű\'é8Z és zeneszerző, 1828. január l7-én 
Miskolcon született. Atyja Hoffmann Hen
rik! volt, afci kéáŐbh magyarosította meg 
nevét Röményiie és mint aranyművesmes
ter átköltözött egész (saládjával Egerbe. 
Az ifjú Reményi Ede már nyolcéves iko-
rában feltűnt zenei tehetségével úgyany-
nyira, hogy az egri székesegyház karnagya: 
Bartmann József kezdte oktatni a hegedű
játék misztériumaira. Hír t szerzett azon
ban a tehetséges fiú zenei elhÍvatolts?g(áról 
maga az akkori egri éi'sek, a költői lelkü
letű Pyrkér Jájioa László is és anyagi
lag lehetővé tette, hogy az ifjú Reményi 
1843-ban a bécsi híres konzervatórium
ban folytathassa tanulmányait Eölmi J ó 
zsefnél. Három év múlva már föllépett 
Győrött és utóbb Pesten, Petriolievich 
Horváth Lázár, a »Honderű« szerkesztő
jének irodalmi szalonjában. Ezt a szalont 
a történelem a >;Gytild©í< néven ismeri. 
It t és más ilyen hozzáértő fórumok előtt 
már 1847-ben olyan híre volt a Reményi 
Ede varázscs >:szárazfájának«, bűvös vonó
jának, hogy sikerei eredményéül csakha
mar Pái'izsba utazhatott, még pedig nem 
kisebb protektor ajánlólevelévd, mint ami
lyen gróf Széchenyi István volt. Nem 
csoda, ha minden fényes szalon megnyílt 
a nemes gróf ajánlatára a fiatal Reményi 
előtt. Első legzajosabb sikerét Párizeban> 
gróf Apponyi Antal palotájában aratta. 
De csakhamar biiosút mondott Párizsnak 
és a csatornán áthajózva, már 1848 tava
szán Londonban első* színházi hegedűs — 
hangverseny-mester — a Her Maj^t is 
Theaterben. I t t azonban nem maradhatott 
sokáig, ment a magyar szabadságharc híre 
átcsapott a távolságon Reményi Edéhez 
is és a forró temperamentumu, hazáját 
szerető magyar művész sietett egyénben 
a zászló alá, hogy saolgálja a szient ma
gyar ügyet. Önként beállott katonának óa 
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a színházat fökssrólte a csat-atérrel. Ebinte 
Klapka seregeinél szolg'ált, majd s, fő
vezér, Görgey Arthur, törzskarához keíült, 
ahol — külüiiöseii & pihenőt alatt :— 
elképzelhetetlenül nagy szolgálatára -rolt a 
magyar honvédek fölielkesítésének, csoda-
erejű hegeaűje, magávairagadó hangjai-
•vaL A wEepülj, fe3ském«, amely általa lett 
ismeretes és egj egyszerű népdalb'ól ké
sőbb világhírű konoert-számmá lett, az 
»Ezt a kerek erdőt járom énl«, (továbtó 
a >-ulkíanikus erejű _Rák6ozi-indiil;ó, a 
Klapka-induló (Thaly Kálmán szerzemé
nye), mind-mind jobban és joWban fdkoz-
tak a negyvennyolcas hősök, a legendáis 
iíősiességű vörössiplkások lelk6sedés?t, ami
kor Reményi Ede játszott a tábortüzek 
mellett. A görög Thyrfceus lánglelfce lobo
gott Reményiben is, amit nemcsak Petőfi, 
nemcsak Tompa, de a higg'adta.bb \'éi'mjér-
sékletű Arany János is Konorált egy-egy 
gyönyörű költeménnyel. Még Berzsenyi 
Lászlót is dalra fakasztotta Reményi bn-
vi's hegedűje, amely — a szabadságharc 
vúrbefojtása után — emigrált művészünk 
kezében sírta, zokogta a világ fülébe a 
szomorú magyar végzet iszonyú megpró
báltatásait: egy a történelmi {jrolgótháiPa 
korbácsolt nép és nemzet réres tragáiiáját. 
Föl kellett erre figyelnie az egé^ i^zt-
vevŐ világnak csakúgy, mint alVogy Kd^utH 
nagyszerű szónoklataira mellénk szegődött 
az egész hatalmas Icülföldi közv'élemény. 
V îlágos után Reményi Amerik-ába ment, 
onnan visszajött Európába, ahol is külö
nösen Párizs hang*\'-ei'senyein ünne2>eltéik. 
Az írók közül különösen Hugó Vietor és 
Georg Sandhoz való vonatkozásai neveze
tesek. PárizsVól 1852-ben Ham'burg'ba ke
rült és itt Brahms Jánossal, Wagner Co-
sima első féi'jével kötött barátságot. Ham
burgból Weimarba ment a két barát, hogy 
az ott dirigensi tevékenységet folytató 
nagy magyar' zeneművésszel, Lis;^ Fe
renccel jussanak közelebbi nekszusba, Liszt 
Ferenc csakhamar fölismerte Reményi 
nagyszerű líépességeit lés tanítványul fo
gadta őt az úgynevezett »Mur]«-ok közzé. 
(Ezek voltak a Wagner és Liszt ifjú kö
vetői.) Baselbe is eh-itte Reményit Liszt 
Ferenc, még pedig Joaeliim, Coniélius Pé
ter és Bruekner társaságában. Ezek' voltak 
.a legtehetségesebb Liszt-tanítványok, Re
ményi Ede mellett. Liszt mellett töltött 

művészkiképző idején túl, mesteióaek aján
latával Angliába ment Reményi és ott 
működött 1854-töl 1860~ig. Bejutott ez
alatt Viktória királynő udvari magánzene
karába és m^lcapta a nagy királynő 
»Szoló-hegedűs«-ének a címét is. Ezzel 
aztán világhírre betetőzést nyert. Reményi 
1859-hen ujougva közölhette mesterével. 
Liszt Ferenccel, hogy I . Ferenc József 
amnesztiában részesítette. A hazaját \'iszíont-
látni kíranó RemÓDyi tehját, a dicsőeég 63 a 
jómód öleléséből kitépvén magát, liiaza-
sietett és már 1860. jan. 30-án íöl is 
lépett a Nemzeti Színház színpadán. Ezen 
az estén tombolva követelték tőle a Rá
kóczi-induló eljátszását. Ez pedig metg volt 
neki tiltva a műsorát cenzúráié Pixjttmann 
helytartótanácsi fő-főcenzor által. Reményi 
mégsem tudott eUentállaiii a közönség pa
rancsoló lelkességének és olyan lió^"vel, 
olyan magyaixjs tűzzel játszotta Eákó:'zit, 
hogy Prottmann rendőrfőnök' visszavonta 
a hangverseny-engedélyt tőle, s5t Pestről 
internálta két teljes hónapra. Amikor 
aztán újra szabadon járhatta útjait, ma
gyar ruhájában, rámás csizmájában, csoda
hegedűjével lelkesítette a magyar közjön-
séget az elnyomatás idejében. Diadalme
net volt útja mindenefló. Valóságigal tér
dig járt a virágban. Reményi Wagner 
Rioharddal is közelebbi vonatkozásba ju
tott akkor, amikor 1863-ban megismer
kedett vele itt Budapesten és a nagj- német 
zeneszerzőnek átadta tanulmányát a ma
gyar zenéről, kérve Wagnert, íiogy mon
dana prognózist a magyar muzsika kilá
tásairól. Wagner egy aug. 8^án kelt és 
Ábrányi Kornélhoz intézett levelében meg 
is felelt a Reményi által ífeszeg;>'űjtött 
magyar zenei lanyagra vonatkozólag és mei-t 
uémi kedvet árult el a magyar fŐváros-
,ban leendő 'esetleges letelepedést ületöleg, 
a mindig lelkes és rajongó magyar hege
dűs, Reményi, föl is vette erre vonatkozóan 
Wagnen-el a tárgyalást. Hogy má.r most 
ozt csak a saját iniciativájára tette-e vagy 
pedig állt mögötte valamely pénzes cso-
poii, mecénás, ezt nem lehet tudni ma 
már. De a dologból nem lett seznmi, s5t 
utóbb Wagner meg is nehéztelt emiatt 
Reményire, aki terve sikertelenségétől bi-
zonyái'a megrémülve, nem felelt a Wag
ner későbbi leveleire. Liszthez való közeli 
nekszusát azonban semmisem zaVai'ta Re-
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menyi életében. AmiJcor a nagy és világa 
hírű Liszt 1876-ban letelepedett M a ^ a i ^ 
orézá^on, Reményi állandóan a társaságá
ban \olt látható. Intimusabb zeneestélyein, 
amelvre csak; barátai voltak hivatalosak, 
Reményi egyszersmindenkorra meg volt 
híva és hegedűjével mindig böza-e is mű
ködött. Ezekből az evetből — mint isme
retes — csoportképek bŐven maradtak, 
amelyeken Reményi Ede a Liszt Ferenc 
és Plótényi Nándor társaság'ában látható. 
Amidőn még föl kell jegyeznünk azt a 
keleti hangverseny-kiörútat, amelyet Remé
nyi szintén nagy diadallal exekutált, meg 
keU itt öi-ökíteni Reményinek azt a nagy-
nagy érdemét, hogy a 67-es 'kiegyezés utáai 
Magyarországon bebösaöntött nagyobb sza
badsági lehetőségeket kihasználva, úgyszól
ván Reményi egyedül, egymaga hegedülte 
össze a iPetőfi-szobrot, amelyet Izsó Miklós 
ten'ei alapján, annak: halála után tanít
ványa, Huszár Adoli mintázott. Reményi 
adománya, jótékonycélú hangversenyei ré
vén hatvanezer forint volt. Oly összeg 
ez, amelyet legalább is azzal kellett volna 
viszonoznunk, hogy az ország fővárosában 
uccát neveztünk volna el a különben is 
legnagyobb magyar hegedűművész nevéről. 
No, de hiszen ami késik, nem múlik. Mert 
Reményi, a Petőfi-alap Összeh'eged'ülésén 
kívül, a magyar regényirodalom apjának, 
Dugonics Aaiích-ás szegedi Bzöbránák is meg
vetette alapját az ő jótékony, zengő, di
csőséges hegedűjével. íÉrdekés, hogy Re
ményinek ezeket a nagy érdemeit Jókai 
Mér a koszorús költőkirály is kiemelve 
méltatta és ünnepelt© a Petőfi-szobor le
leplezési ünnepélyein, amikor az aklíor Csi-
kágóbau időző Reményiről ezeket mon
dotta: »Uraim! A PetŐfi-szobor a legdrá
gább emlék a földkerekségen, mert a leg-
csengőbb ércből van Öntve: Csupa he-
gedűszóbél készült...« Reményi nagyobb 
csodát tett lantjával, mint Orfeus, mert 
o a köveknél nehezebbet mozdított meg: 
íi nemzeti közönyt és meg tudta szelídí
teni a minden fenevadnál erősebbet, az 
akkori policiát...« — A lánglelkű mű-
\ész 1872-ben nősült. Elvette Páy Antal, 
a jeles magyar naturalista zenész és zene
szerző miskolci születésű leányát. így bo
rult össze két borostyánág a szülőföld és 
a szülőváros ősi televényéből. Reményi há
zasságából két gyermek száimazott: Tibor 
és Adrienne, Utóbbi egy német zeneszerző 

felesége lett és ma Newyorkban él. Utolsó 
életévei alatt nemcsak földköriili hangvei*-
senyútra vállalkozott és nemcsak Párizsban, 
Londonban .aratott még egyszer világhírt, 
de mintha érezte volna élete alkonyát, mé^ 
egy . búcsúkörútat is végzett hazájában • és 
ötven, nagyrészt teljesen va,gy legalájbb" is 
részben jótékony hangversenyt adott itt
hon és a heh'enedik éve felé közeledő idős 
művé-sz ezután még egyszer átkelt a ten
geren, hegy e^é,'e menjen vegze'.ének, amely 
hangversenyen hegedűjével a kezében, San-
Eranciakóban, a hangversenydobogón érte 
utói. Halála a kiválasztott művészek ha
lála volt. Ilyenről álmodozott mindig bi
zalmas környezetében. San-Franciskóból áfc-
vitték holttestét Newyorkba és öt cigány
zenekar játszotta sírva-zokogva a wRepülj 
fecskémet« a Reményi koporsója fölött. 
A gyászlepelt a temetési menetben a nagy 
magyar művész amerikai barátai fogták. 
Ezek' között, az egykorú lapok följegyzései, 
megőrizték Reményi Ede legjobb bai'át-
jának, Edisonnak, a nagy föl találónak a 
nevét. 

Legvégül még csak azt tartjuk szüksé
gesnek kiemelni, hogy a Reményi zenei 
zsenialitását nagyszerűen !átöjx>kítette a ter-
természet a Beményi-^jsalád ma is élő le
származottai ba, unokáiba, sőt dédunokáiba 
is. így Earkas Aladár nyugalmazott ezi-e-
des és Earkas Ferenc komárommegyei föld
birtokos —• Reményi unokáinak — gyer
mekei, szintén nagyszerű zenei képesságeket 
árultak el dédapjuk talentumának öröksége
képpen. Farkas Mártha, Hubay JenŐ zse
niális tanítványa, mint h'egedŰ-virtuóz, már 
évek óta a legjohb nevet szerezte és 1914 
óta nemcsak íiazánk határain belül, de a 
legigényesebb' zenekülföldön is sikert si-
keiTe aratott. Tedhnikája élénken emlékez
tet nagynevű dódje, Reményi Ede mű^-é-
szetére. Hasonlóképpen egy másik ifjú Re
ményi-rokon, Fai'kas Pál, mint kai-mester 
és zeneszerző arat sikereket Rómáhan, ahová 
először is a magyar közoktatásügyi kor
mányzat támogatásával került, l lost már 
hírnevével és sikereivel viszonozza 6 is azt 
a bizalmat, amellyel koldusszegény hazája, 
a magyar loiltúrfÖíény terebélyesítése érde
kében őt is támogatta és anyagilag segí
tette. Ugy látszik a Reményi-leszármazot
takon is hehizonyosodik, hogy: a vér vízzé 
nem válik. 

(lÁpiay Károli^.) 
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Kemete csengetyüje. Egy-egy vidéki 
ezínpad ezzel a (bécsi operai színlaprói: 
»Da8 Glöckiein des Ereiniten« nánetből 
fordítiott címmel adja a »Lea dra^ons de 
Villare« című francia vígoperát. Zenéjét 
MaiUart írta. Budapesten először a Nép-
Bzínhláa aidta elő, 1881, maj. 14-fin )>A árar 
gonyo8o!k« c. a., ebben tűnt fel H e ^ i 
Aranlca; a M. Kir. Opera utóbb átvette 
a Népszínháztól s 1889. máro. 21-én &z 
eredetiből szolgailagí fordított »Villars dra-
gonyosaiíí címmel adta elő. 

Hemete Oéza, színész, ez. 1878- aug. 
21-én, Tatán, ahol ginmáíáumot is vég^ 
zett. Színéaziskolai tanulmányai után 
kisebb-nagyobb vidéki táreulabotbál mű
ködött (1896. okt. 6-tól), azután Győrben, 
Pécsett, Nagyváradon ezerepeit, majd 
Debrecenbe szerződött és addig minden 
válfajú szerepet játszott. Hosszú idők' óta 
aa Országos Színészegyesület egyik! agilis 
éa népszerű tanácsosa, ki életrevaló, szo
ciális törekvéseivel friss lendületet adott 
a vidéki színészet intézésének', úgyannyira, 
hogy egyike lett a legnépszerűbb tená-
csosokhafc és mint ilyent a IklözbizaloDi' 
csakbámar az alelnöki székbe ültette. A 
debreceni Csokonai Színház főrendezője 
volt éveken keresztül. 1930 ^zre szín
igazgatói engedélyt nyert. Ugyianea évben 
lemondott a színigazgatáaról és nyugdíjba 
vonult. Irodalommal róĝ ebbén foglalko
zik, s legtöbbnyire színésaetí oikkeket 
fcöaölt a yidéki lapokban. »Álomjorsaág« 
című 3 felvonásos operettje, melynek 
zenéjét Krammer Ödön nagyváradi ze
neszerző írta, 1925-ben került színre 
Sopronban, utána Szombathelyen, majd 
a debreceni színpadioín (egybúzamban 
11-szer adták' elő. Kézirai:ban: »A vén 
színészíí, színmű 3 felv. Főbb szerepei: 
Lucifer, Lear király. Ördög, Biberach'. 
Bíboros, Danilo (Víg özvegy), Csodadok
tor (Hoffmann meséi), Képzelt beteg, Tar-
tuffe, Tokeramo stb. — Neje: Nagy Er
zsébet, színésznő. (L. o.) 

. Eémy Lajos, bŐstenor, Hofer Lajos
nak', a hg. Esterházy uradalom' tisztvi
selőjének fia volt. Barátainak biztatására 
kiképezte hangját s nevét is megmagya-
ríteította. 1851. július 14-én mint vendég 
fellépett a Nemzeti Színházban, az »Er-

nania címszerepében, miről a »Pe6ti Napló« 
így írt: sBiztossájglgial futja be a eeala 
felsőbb lépcsőit is anélkül, íiogy erőikor 
dés látszanék rajta. S midőn egyrészt ily 
kedvező hangtehetsóggel bír, másrészt küt 
seje, derék férfias termete is m^felel a. 
színpad igényeinek.« Ezután az intézet 
tagja lett. 1852. jún, havában megN'ált 
a Nemzeti Színháztól. 1854. júl. 18-̂ án &• 
»Zampa«-ban itt újra vendég volt; kjösi-
ben német, olasz és francia színpadokon 
működött. 1864. nov. 5-én ismét eljött 
hozzánk, ezúttal az »Örd)ög Róbert« CÍÜK 
szerepét énekelte. Innen Bécsbe Kívtáfer 
ahol betegségétől gyötörtetve, 1887. jún. 
havában öngyükös lett. 

Renalssance (röneszszansz) Színház. 
Budapesten, a N^ymező ucca 22—24. sz, 
TéHkert nevű orfeum helyisége 1920-baa 
a Uadius magyar filmgyár tulajdonába 
ment át, ahol először 1920. dec. 10-én ad
tak' fÜmeket Barna Károly igazgatása 
alatt; mint színbázi vállalkozás 1921. ápr. 
15-én indult meg, Harsányi Zsolt igaz
gatósága és Góth Sándor főrendezŐsége 
alatt. Bemutatóul színre került: a »Pesti 
aÉszony« c. Liptai Imre-operett. Tafrok: 
Dezséri Gyula, CsiUag' T. m. v., G. Ker
tész Ella, Góth Sándor, Ungváry Kál
mán, JákÓ Amália, Benedek Margit, dr. 
Torday Ottó, László Annié, Király Olga^ 
Szenes Ernő, Erdős AHce, Vass Irma, 
Csatay Janka, V.. Berzsenyi Margit, Ka-
hók Győző. Nemsokára újra Barna Ká
roly az igazjgató, Őt követte 1923. deo. 
ll-től dr. Bárdos Artúr. Ez időben 'áí 
színházi előadás mellett két mozíelőadáefe 
is tartottak a ilenaissanee Színházban, de 
Bárdos alatt csak színielőadások voltak. 
1926. febr. 1-én a színház konzoroiália-
alapon működött és miután az anyagi 
helyzet egyre súlyosabb lett, ez év ápr. 
12-én az intézet bezárta kapuit. (Utána 
újra filmszínbáz lett belőle, Eadius c, 
alatt.) 

EendelbezÖpréba. így hívják színész-
nyelven az olvasópróba (L. o.) után követ
kező próbát, amelyet az új darabból szok
tak a színházakniál megtartani. Lényegié 
az, hogy e próbán a rendező az egész 
darabot beosztja, a színészeket felvilágo
sítja szerepeik szelleméről, megállapítja 
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Azoknak karakterét, minden járást-kelést, 
leülést, felállást, távozást megjelöl, szóval: 
rendelkezik. Innen a próba elnevezése. 
(V. í>. Rendező. — Próbák,) 

Rendelő. A régi színéazvilág'ban a ren-
•dező neve. (Néha úgy is mondták, hogy: 
•elrendelő. »A' darabolt 's össze nem 'hangzó 
•előadás hibái, a' rossz betanulásban, elren
delésben, szóval a' Regisseur-ben, az »el-
rendelőben« gyűlnek Össze.<í »Rajzolafcok«, 
1835. 6. szám.) (V. Ö. Főrendezői. In-
spekcióa-rendez», Régisseur. Rendfező.) 

'Rendezett t á r s u l a t Színésznyelven 
így hívják azon színtársulatot, amelynél 
pontos időben kapják a gázsit, ahol tisz
telik! a törvényt, rend van a vezetés körül 
és ilyen formán az illető társulatnak csak 
a jóhírét költik. 

Rendezés. A magyar »rendezés« szó 
meglehetősen fedi a színpadi rendezés fo
galmának ősértelmét. Eredeti ig a rendezés 
nem is jelentett mást, mint a színpadon 
lévő tárgyak |és emberek fizüfc'aiii elhely^ését, 
elrendezését. Primitív színpadokion még ma 
aem jelent többet és a primitív kritika 
még* ma is úgyszólván csak ennyífc lát 
feladatának. (»A színészek rossztü já t
szottak, de a r e n d e d jó volt<í, vagy meg^ 
fordítva.. .) A francia »régisseurcí sem 
jelent többet, mint modern színpadbn az 
ugyelÖ; a művészibb munkát végzŐ, tulaj
donképpeni rendtezpt már »metteur en 
ficene«-nek nevezik. A rended mindig je
len volt már a Bzíaimsi jŐsformájában is, 
szerepe magátóléiilŐdő, de jelentéktelen és 
meeterségszerű volt és körülbelül csak bi
zonyos tecKnikai kérdések összeegyeztetojét 
jelentette. (Még Zub'olyék komiíf'usan pri
mitívnek szánt színjátszásában iö van egy 
kézműves, aki a szerepeket kiosztja, ma
gyarázza.) Kétségtelen, hogy a világot 
járó XVII. és XVIII . eziázadbeli angol 
színészetben már észreveb'et'Ő, fonbosabb sze
rep jutott a rendednek, d'e nevét még 
év82ázadokig nem tüntették fel a színla
pokon, a leghaladottabb udvari színházak 
ezínlapjón sem és sok helyütt ez a tra
díció — eléggé értelmetlenül — még 
tartja magát. 

Egy Önálló, »sui generiö« művészet igé
nyeivel körülbelül csak a X I X . század 

vége felé lépett fel a rendezés, Német
országban, a meiningeniek — és termé
szetesen késjőbb még inkább Brahm — 
továbbá Párizsban Antoiue, Moszkvában 
Staniszlavszky színpadi reformjával kap
csolatosan. Vagyis: a lényegbe vágó szín
padi reformok egyszeriben felmutatták a 
fontosságát és művészi tartalmát annak a 
tevékenységnek is, mely a színpadi fel
fogást, az egész színpadi látást ily gyö
keresen át meg át tudta formálni. Az 
újjá formált színpadbn már lehetetlen volt 
csupán a színészt meglátni, meg kellett 
látni a színész mögött azt a művészi té
nyezőt is, mely a színészi játék és az 
egész színpad stílusát új formák egysé
gébe fogta Össze. A rendezés kérdése ezen
túl egyre uralkodóbb lett a színpadbn. 
Reinhardtról már annyit írtak össze a vi
lág minden nyelvén, amennyit még soha 
egyetlen színésziből sem,. A német színpad 
pedig máig már elérkezettt a rendésjői 
munka túl^téfcel&ónekí olyan fokára, mely, 
a rendezet már rikító és többnyire üres 
tül^ségek hajszolására sarkantyúzza. Ezek 
a rendelők már nem a darab lényegét 
akarják hangsúlyozni, színpadilag" újra
alkotni, a maguk művészi temperamentu
mán át kitelj esi teni, hanem legtöbl^izör 
már a darab lényeges mondanivalójával, 
stílusával ellentétes irányban, egyenesen a 
darab ellen hangsúlyozzák a maguk úgy
nevezett színpadi egyéniségét, helyesebben: 
a maguk külsjőséges trükkjeit. 

Sem a lendezps története, sem kímeritŐ 
tárgyalása nem foglalhat itt helyet; mind
ennek megvilágításával égy egáaz iroda
lom Hsérletezik. Álljon i t t néhány meg -̂
jegyzés e témáról szóló nagyobb dolgo
zataimból (»Nyugat«, X X I I . 7., X H . 8.): 

A rende2|Ő az író által szolgáltatott ma
tériát teljes szabadsággal értelmezheti és 
hozhatja egyenértékű színpadi kifejezésre, 
sőt a jó rendező: csakis így. Hogy az 
író szavakban megnyilatkozó kÖzléseiblŐl 
mennyit bíz a slzayakta és mtennyít a gesz
tusra, a hangra, a hang^ zenéjére, továbbái 
a kísérjő vagy illusztráló zenére, a deko
rációra és a világításra, hogyan adagol és 
ritmizál: mindez a ren,dez!3 dolga és csakis 
a rendezjő dolga ieliefc. Az író még annyit 
sem közölhet a darabban a rendezJovel, mint 
a zeneszer^ a partiturában a karmesterrel, 
mert a partitura pontosan közölheti a 
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hangmagasságokat, a hangszíneket, a 
tempó-arányokat is, csak éppen magát az 
alapvető, az átfog-laló tempókat 03 az ár
nyalásokat, hangsúlyokat nem bízhatja a 
metronóm gépi eszközére, ezeket a karmes
terre kell bíznia. Csak éppea ezeket nem... 
És mennyi szabadsága, az invenciónak, a 
léleknek, az egyéniségnek mekkora al
kotó területe marad, még így is, a kar
mesternek is, a zenei interpretáció lénye
gesen reproduktívebb műfajában! 

Az tehát kétségtelen, hogy a rendező a 
darab tolmácsolásának mikéntjében szuve
rén. De mi az, amit tolmácsolnia keli? 
Alégis csak: a darab. Sőt: nemcsak a da
rab szavai és szerzpí előírásai, hanein több 
is ennél: a darab lényege, lelke, legmé
lyebb intenciói, támadatának, megszüle
tésének legintimebb, legszíízebb és legát-
foglalóbb TOnalai... Ez az, aminek min
den külaS eszköziön innen és túl, inspi
rálnia kell a rende2^t!, akár a legszabadabb 
és legmerészebb interpretációban, színpadi 
fogalmazásban is. Sjőt éppen ettől, csakis 
ettjől kaphatja alapvető szempontjait és öt
leteit, azokat, amelyekben van er!o és lélek-
zet egy egész eljSadás, egy teljes rendiezői 
alkotás egységes feZépitéeére, átfogó len
dületére. Csakis ez lehet a^ az alap, melyre 
az egész hangszerelést, az egész előadást 
állíthatja. 

És ezen a ponton válik el a szabad 
rendezJői alkotás a kicsinyes és külsőséges 
ügyeskedésektől, trükköktől, rendezői vie-
íektiŐl, melyek sosem a lényegre tartoznak, 
sosem a legmélyebb írói titkokra világí
tanak rá hirtelen és intenzív magnézium-
fénnyel . . . hanem mindig csak a felüle
ten maradnak, ^öt a figyelmet a lényeg-

. rjől elterelik, tehát hamisítanak is. 
És ez a rende2(Ői szabadságnak ala a foka, 

melynek már nincsen niűv^zi jogosultsága 
eem. Eddig már nem mehet a színpad sza
badságharca, az írótál eUenkezS irányhün 
már nem keresheti a maga lehetlősegeit. 

Az eljőadás stílusának: a rend'ezŐ imagi-
nációjában kell élnie. Ea már eleven élet, 
de a színpadi megvalósításig még nagy 
az út: ott már nem' elég a rendeî Ő ima-
ginációja, ott már a rendezlŐ szuggesztív 
erején múlik minden. A színpadon nem 
elég az elképzelés; az eredmény: a kivitel 
kérdése. 

Valahogyan minden darabnak más a 

stílusa; ugyanazon korbeli író, sűt eset
leg ugyanazon író mindegyik darabjának 
is. Stílus alatt nem, vagy nem csak^ a 
kor, ilianem' a darab tartalma, művészi szán
déka szerint való stílust keU érteni. A stí
lus a mű leglényegesebb, legbensőbb — a 
támadathoz legközelebb eső — vonalait 
fogja össze Qgy saéttörhetetlen pánt ^^~ 
Bégéb3 és az előadás véreiét, szuggesztív 
egységét, alaptónusát és ritmusát je'euti, 
melyt-en minden szín, hang és mo;dulat 
összecsendül. Természetesen nem(s:.k az 
úgyne\'ezef:t stilizált, hanem a legnatura-
lisztikusabb darabnak' is van stílusa, mely 
az előadásban minden szó, minden hang 
színértékét, hangmagasságát, minden de
koráció-részlet, világítási hatás és minden 
mozdulat valőrjét meghatározza. Mindez^ 
persze, raár nem kiszámítás, pontcs ren
dezői előírás kérdése. Mindennek a ren
dező imaginációjában , . . nem: a rendező 
ujja hegyén kell vibrálnia, é ln ie . . . 

Egy rendezőn a színészei kóros á.llapo-
tot — mondhatjuk így is: bizonyos tran-
ce-ot — figyeltek meg. Egészen más han
gon mondta reggelenként azt, hogy: jó 
reggelt! — ha Goethét és más hang'on, 
ha Sardout kellett próbálnia a színpa
don . . . 

Ezt a trance-ot a színésztől is szinte kö
telezően lehetne elvárni a próbákion. És 
ezek a különböző kóros állapotok alapjá
ban nem olcozuak ütközést. . . ' A színésa 
teljesen és szabadon kiélheti magát a sze
repében; a rendező akár mindent elfogad
hat, amit a színész magával hoz, ha jó 
az, amit hoz: csak' aztán következik az ő 
összefoglaló, össze^jlvasztó, az előadás egé
szét fölvetítő, stílust formáló munkája. 

Rákosi Jenő egyszer azt írta nekem: 
»a színész játssza a szerepet, a i-endezŐ 
játssza a darabot<í. Ennél a néhány okos 
szónál erről talán nem is kell többet mon
dani. (Bárdos Artúr ü^.) 

Eiendező, (A latin ordinátor: rendelő 
szóból.) Azon színházi faktor, aki a szín
darabot rendezi. 

Az a szabatosság, amelyben a nagykor 
zönség szeretettel gyönyörködik, a szín
padi rendező kemény munkája. Nehéz az 
ő feladata, mivel az egész mű jkerekded-
sége, egyöntetűsége nem csupán egyéni fel
készültségétől, hanem' az előadó interpre-
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tálasától is függ-. Veigyük apróra, mi min
denféle munloát végez a rendező. Amint 
az előadandó darabot elolvassa, azt át is 
tanulmányozza, belemélyed a szcenikai kéi--
désekbe, megismeri az alakítandó egyének 
jellemét, törekvéseit, küzdelmeit és mind
azokat a körülményeket, amelyek szerve? 
kiegészítői a kérdéses darabnak. Megis
meri a mű stílusát, megállapítja a »ki-
bozhatÓK hatásokat, megérteti a darab le
vegőjét a szereplőkkel é-s rávezeti őket a 
helyes útra, amelyen az egész piűben halad
niuk kell, azután szeenáriumot készít éa 
utasításokkal tűzdeli tele. Irodalmilag is 
foglalkozik a darabbal, amennyiben, ha 
látja, hogy néhol gyenge dolgok vannak 
a szövegben, ott bonckésével javító mun
kát végez. így felkészülve az előadandó 
darabbal, a színpadi próbákat megkezdi, 
ezeket ő vezeti stílusosan, egyénien és 
mégis élethűen, színtér és játék tekinteté
ben teljes összhang-zásban. 

A színrekerülő darab első próbája: az 
az »Dlvasópróba«, ezt követi a »rendelkezŐ-
próba«, amelyen már a színpadra előké
szítik a forma-színfalakat, bútorokat, aj
tók, ablakok már jelezve vannak, a szí
nészek pedig ceruzával felfegyverkezve ír
ják be a szerepükbe, hogy mely oldalról 
jönnek be a színre, hol állnak meg, hová 
kell fordulniuk, hol távoznak majd a szö
veg során, stb. A következő próba az, 
»emlékpróba«, vagyis ekkor már ismeri] 
a színész a szöveget és ezeken a próbákon 
gyakorolják magukat. Közben ezer gondja 
van a rendezőnek: tárgyal az igazgatóval, 
a dramaturggal, díszmesterrel, utasításo
kat oszt a férfi és nŐi szabónak, festőnek', 
ügyelőnek, a világosítóval külön alapos 
próbákat végez, a kasirozóval is folytat 
megbeszéléseket, az asztalos, fodrász, súg^, 
kellékes, gondnok, kárpitos és a színház 
minden rendű és rangú faktora meghall
gatja utasításait. (Alapos munka után kö^ 
;'etkezik a házi ífŐpróba«, a »nyilvános 
főpróba«, végül a »bemutatÓ előadás«, a 
premier.) 

A rendező műveltsége elsŐ kritériuma 
művészi munkája keresztülvitelének'. Ala
posan kell ismernie a magyar és a világi
irodalmat és ennek történetét, a bölcsészet, 
lélektan és dramaturgia, művészettörténet, 
^3 ethika ismeretével is tisztában k e l Isnnie, 
de egyben az építészet, szobrászat, festé

szet köréhez is fel kell emelkednie, mert 
csak' ezek ismerete után lehet módja, hogy 
az idevágó szakkérdésekhez is hozzászól
hasson. 

Mint ember: szavának, utasításainak fel
tétlenül súlyának kell lennie. Ha parancs.ot 
ad, azt az illetékes líözegek'nek végTe is 
kell hajtaniuk abban az irányban, mert 
csak ilyen koi'látozással lehet művészi mun
káról beszélni. 

A magyar színészet őskorában is súly-
lyal bírt a rendező a színházi világban, 
így például az erdélyi színészet legelső 
rendezőjét: Kocsi Patlró Jánost nagy mű
veltségénél fogva igen szerették pályatársai, 
de egyben Pergő Celesztint is kitüntették 
hódoiatukkal, Ernyi Mihály- szintén ezek 
sorába tartozott. A pesti első színtársu
latnak előbb Prctasevitz Peiiedek, majd 
Láng Ádám volt a rendezője. A vi
déki társulatok alakulásánál ott találjuk 
a műit század elején Udvarh-elyi IMiklóst, 
Benke J-ózsefet, Szentpétery Zsigmondot, 
Murányi Zsigmondot. A Nemzeti Szín
ház első évében ott találjuk Fáncsy La
jost, , a. »rendelőt«, — ahogy az egykori 
színlap jelzi a rendező nevét, azután Eg-
ressy Gábor tűnik föl, a későbbi é\"ekben 
Szigligeti Edét bízzák meg a rendezés 
munkájával, az 50-es években Szigeti Jó
zsef a rendező; majd Molnár György, a 
híres tragikus veszi át a rendezés munká
ját, a 70-es években pedig Paulay Ede. 
Elismert neve volt már ez időben Kolozs
várott E. Kovács Gyulának', a 80-as évek
ben Krecsányi Ignác, Ditrói Mór, majd 
Rakodczay Pál vezet az első vnnalban. 

Ujabb időkben kitűnt, hogy a régi kon-
zervatizmust meg lehet szüntetni és nem 
feltétlenül szükséges, hogy a rendező szí
nész-ember legyen. A gyakorlati élet ezt 
eklatánsán be is bizonyította. Ma már 
a fővárosi színpadokon a nem-színész ren
dezők dominálnak. A Kemzeti Színház
ban dr. Hevesi Sándor és &gy ideig Csatlió 
Kálmán a rendezők, kik sohasem voltak 
színészek, úg^'szintén Márkus László, az 
Operaház rendezője, dr. Bárdos Artúr, a 
Magyar Színház igiazgatója. Valamint 
Bródy Pál, a . Belvárosi Színház igazga
tója éa Jób Dániel, a Vígfezính^ ig'.-rende-
zője, szintén nem voltak színészek. 

Eiendezői tanfolyam. Az Országos 
Színművészeti Akadémia reformja keieíé-
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P.endezö-példány Repertoire 

ben az akadémián 1930-ban rendezői tan
folyam nyílt meg, melyen végzett ak'adé-
miai növendékek, továbbá egyetemi kép
zettségű ifjak vehetnek részt. A rendezés 
•elméletének és gyakorlatának anyagába 
Sebestyén Károly di'., Hevesi Sándor dr. 03 
Ódry Árpád vezetik be a növendékeket, 
akik korlátozott számban és sikeres fel
vételi vizsga letétele mellett iratkozhat
nak be a tanfolyamra. 

EendezÖ-példány. Hivatása magasla
tán álló színháznál a bemutatásra kerülő 
darabból több példányt készítenek, ezek 
egyike a rendezőpéldány. A rendező ezen 
könyvbe rajzolja az általa beállított da
rab díszlet- és bútortervét, ábrákkal jelzi 
a szereplők' járását, mozgását, úgynevezett 
i>állásait«. Ilj'̂ en munka minden színház 
maradandó értéke; egyes rendezőpéldányok 
annyira becsesek, hogy utasításuk hag'yo-
mányos. 

Tágabb lelkiismerettel vezetett színhá-
'zaknál gyakori, hogy hirtelen, szinte má-
ról-holnapra tanulnak be új darabot, mert 
a gyengén álló színházi pénztár a bemu
tatótól (premiertől) több közönséget re
mél; ily esetben mellőzik a rendezőpéldány 
elkészítését. A rendező feladata, hogy 
át meg* áttanulmányozza a darabot, el-
mélyeajen az író gondolataiban, inven
cióval, ragyogó ötletekkel, szikrázó ér
telemmel fogjon neki a művészi be
állításnak: 8 így az egész elŐadáe képét 
szinte előrelátva — mindent megrö'g'zít-
sen. Ezért készül a rendező-példány. Cél
szerű tehát az ereideti példány minden 
lapja mellé egy-egy üres lapot köttetni, 
hogy a fontos instrufccdókat, szükaéigee raj
zokat s egyéb megj egyzést rá lehessen 
vezetni. (D. J-) 

RendkívüU-előaáás alatt a megszo
kott előadástól eltérőt köU érteni, melyet 
leginkább jótékonycélra szo'kás rendezni, 
amidőn a rendező-bizottság nagyobb be
vételre számít. Vidéken a rendkívüli elő
adások, keretében a helyi színtársulat tag
jait is fel szokták léptetni, akik épúgy, 
mint a többi műkedvelők, nem kapnak 
külön fellépti díjat. 

Bendkívüli Színpad, 1928 őszén ala
kult meg, Büdapeitea, a cv̂ olt Zöld Szamár 
és Cikk-Cakk tag'jaiból. Előadáaiit a Zene

akadémián tartotta. Művészeti vezetői: Pa-
lasovszky Ödön és Tiszay Andor voltak. 
Hái-om eredeti bemutatót tartott: Happy 
Eud, A mechanizált ember és Lélegzők 
címmel. Műsorán: Jevreinov: »A lélek 
k'ulisszáÍK c. világhírű monodrámája, Par-
1 ow: sTársaságíí című hangjátéka, PaJa-
sovszky konferánszrevűj e, Conwlee: »Va-
lutaK c. groteszkje, GoU: »Monparnasse 
álIoniás«-a, Küpper-Valléntin: »Propeller« 
c. gépjátéka és Goehring: »Tengeri ütkö-
zet« c. antimilitarista drámája kerültek 
színre. Szereplői: Kövesházy Ágnes, Tui-
uay Alice, Szentpál Olga, Baló Elemér, 
Gaál Dezső, Biró Lajos, Szimonidesz La
jos, Hevesi Iván, Zólyomi Jenő, Nádassy 
József, Dolgos Ida, Ascher Oszlvár, Elek 
Ica és Kádár Anna voltak. 

Ezen az előadásokon kerültek először 
Budapest közönsé^ge elé a '̂ilálgíítió és mozigó 
díszletek, mechanikus konferánaz-revű, par-
landó-groteszkok és egyebek. (V. ö. 
Prizma.) 

Hényi Aladár dr., ügyvéd, zeneszerző, 
sz. 1888. szeptember 9-én, Kolozsvárott. 
A budapesti egyetemen tanult jogjot és a 
zeneakadémia hallgatója is volt, ahol zene-
művészi és zenetanári oklevelet nyert. Ta
nárai: Thomán István és Koessler János 
voltak. Operettjei: »A Hs grófí<, szö
vegét írta Martos Ferenc. Bemutató Ki
rály Színház, 1911. sz3pte3ibor 9. 50-it 
előadása 1911. okt. 2 8. Bécsben »S usi« 
címen került színre (1912, Carl Theater). 
250-ik előadását 1913 nov. havában érte 
meg. Színre került Amerikában is. »Tisza-
virág«, szöv. írta: Bi-ódy István és Vajda 
László. Bem. 1915 március 27. Ui -o.. 
sVandergold kisasszony<c, szöv. írta: dr. 
Hevesi Sándor és Harsányi Zsolt. Bem^ 
Városi Színház, 1917. okt. 24. »Kitty és 
Kati«, szöv. írta:' Martos Ferenc. Bem. 
1926. ápr. 30. Király Színbáz. Többi zenei 
művei: Vonósnégyes, Zongoraötöe, Dalok, 
stb. 

Eépássy Gusztii, színésznő. (Lásd: 
Bejczy György címszónál.) 

Repertoir© (fr. repertoár), a színház 
műsora, játékrendje. Minden színház hir
dető táblájián minden héten, esetleg két 
hetenként kifüggesztik az előadandó szín
műveket, ezeknek az előie való megáHapí-
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Reprise Részpróba 

tott sorrendje a: repertoire, azaz: műsor. 
(L. 0.). 

Eeprise (fr.; röpriz), annyi, mint is
métlés, valamely színdarab felevenítése, ha 
t. i. hosszabb ideig nem volt műsoron. 
Á reprise-re kerülő darabból a fővárosban 
«p úgy tartanak próbát, mintha az egé
szen új volna, — vidéken az idő rövidsége 
miatt erre ritkán kínálkozik alkalom. 

(V. ö. Felelevenítés. — Felújítás.) 

Reprodukció. A szó művéazíi értelme-
-zésében egy megalkotott teljesítmény visz-
•szaad^át, mását jelenti. 

Repülőgép zaját a színpadon úgy utá
nozzák, hogy a szín mögött megfelelő tá
volságban egy ventillátort müködéabe hoz
nak, melynek a szélére vastag papírlapot 
illesztenek, a súrlódás következtében a ven
tillátor repülőgép hangjához iiasonló zajt 
^ vissza. 

Repülő- társnlatnak nevezték régebben 
«,zon vidéki színtársulatokat, amelyek esak 
két-három napig játszottak egy helyen, 
azután tovább utaztak (repültek). Tulaj-
'donkép Ősatyja a mai sta.g'gíone-társu-
latnak. 

Requisitum, (latin: rekvizitum), a. m. 
kellék. Az első magyar színtársulatnál hasz
nált kifejezés volt, midőn a színpadi tár-
:gyak megnevezésére latinos szavakat al
kalmaztak. 

Besioabányai színészet. Resicabányán 
(Krassó-Szörény m.) 1901—1902-ben Föl-
desi Sándor erdélyi színtársulata játszott. 
A színpad a Panonnia Szálló nagyter
mében volt felállítva,, amely 1908. ápr. 
22-én leégett. 600 ember fért el a néző
téren. 1910. máj. 31-én Polgá.r Eároly dél
vidéki színtársulata vonult be a városba, 
•egy év után újra Ő itt az igazgató. 1912. 
júl. 17-én Bányai Lajos társulata kezdte 
meg előadásait. FjŐbb tagok: B. lUésházy 
Margit, Bányainé Emília, Várnai Rózsi, 
Bányai Lajos, Erdélyi Rezső, Bévárdi Jó
zsef, Bartos ErnŐ, Moorí Sándor. — 1913. 
jún. utolsó hetében Mezeí Béla délvidéki 
társulata kezdte meg előadásait a »Cigánj-
prímás«-sal, maid a sLímonádé e2redes<í, 

»TavaszÍ ünnepc<, )>Éva<í került színre. 
1914. máj. 14-én Ballá Kálmán társulaía 
kezdte meg előadásait. 

Ressler István, tenorista, színigazga'^ó, 
8Z. 1831-ben, megh. 1874. júl. 13-án, Bu
dapesten. Mint jómódú pesti polgár fia, 
kora ifjúsága idején nagy hajlamot érzett 
az énekes-pályára. 1846. márc. 5-én mint 
vendég fellépett a Nemzeti Színházban, a 
»Bájital« e. opera Nemorino szerepében, 
amikor ezt a kritikát kapta: wEzen ifjú 
talán még húsz éves sincs és éneke mégis 
oUy szép iskolát tanúsított,^ hangja olly 
szívhez szóló és sima vala, szavai pedig 
oUy tisztán érthetők,; hogiy a közönséget a 
szó teljes értelmében bá-mulatra ragadta.« 
(»Budapesti Hiradó«, 1846. márc. 10.) Ez 
után a Nemzeti Színház tag'ja lett, azon
ban már egy hói^p múlva elhagyta az 
intézetet és Olaszországban tovább' képez
tette hangját. 1850. december 2-án azon
ban visszatért; akkor mint az olmützi 
színház tagja lépett fel a »Márthá«-ban. 
1853-ban Pozsonyban, 1856-ban a bécsi 
An der Wienben működött. 1858-ban Ara
don volt szerződésben. Miután igaagatói 
ambieiói is voltak: 1859. nov. havában 
felsőbb helyijŐl engedélyt nyert színigaz
gatásra 1860 nyarán Zágrábban pártolás 
meUett működött. 1861. jan. havában mint 
pécsi színigazgató Debrecen vá.rosából en
gedélyt nyert ideigleae? színkör építésére; 
a színkör ápr. 2-án el is készült és meg
kezdte előadásait. 1863. máj. havában Po
zsonyban működött, onnan Győrbe és Sop
ronba tette át működése színterét. 1864 
telén Debrecenbe tért vissza, majd 1865. 
jún. 11-én Nagyváradon k'jzdetfc játszani 
kitűnő ensembléjával. I t t is és Debrecen
ben is nagy pártolásnak örvendett a tár
sulata, meglehetős vagyonra is tett szert, 
de a nagyszámú társulat tartása csakhamar 
felemésztette vagyonát. 1873-ban az Ist
ván-téri színházhoz volt kénytelen elszer
ződni. It t működött haláláig. 

Eészpróba, mint a szó maga is ma
gyarázza, — az a próba, amelyen csak 
bizonyos részelhet vesznek át, azokat, ame
lyeket valamely új szereplő miatt kell 
j)róbálni. Olyankor tartanak részprobákat, 
amikor például valaki hirtelen beteg lesz, 
ez esetben sürgősen (körlevél vagy telefon 
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Rethberg Elisabeth Rétliy Laura 

útján) összehívják a darab szereplőit és 
azokkal elpróbálják a kérdéses jeleneteket, 
annyiszor, ahányszor ezt a rendező kí
vánja. Az ilyen részpróbákat a színészek 
i'igy is mondják, hogy futópróba, miulán 
»átfiitnak« a darabon. (L. »Futópróba.«) 

i í e thbe rg Elisabeth, magyar szárma
zású operaénekesnŐ. Anyai nagyatyja, Szé
kely Ádám, 1848-ban a magyar szabadság
harcban főhadnagy vcHt^ majd Sziléziá
ban telepedett meg. R. Szászországban szü
letett és Drezdában nevelkedett. Salzburg
ban énekelt először, azután Lipcsében ara
tott sikert. 1923 óta a newyorki Metro
politan Opera House tagja. Hangja tö
mör, minden fekvésbbn fénylő, ritka haj
lékonysága drámai szoprán és kiváló éne
kesi kvalitásai mellett van még egy ritka 
művészi értéke: kitünŐ drámai színésznő 
is. Énekelt már a milanói Scala-ban is. 
Nálunk 1930. ápr. 25-ón mutatkozott be 
az »Aida(í címszerepében. 

Rétíiei Fadgyas Ete lka , színműírónő, 
S2. 1858-ban, megh. 1928-ban, Budapes
ten. Felesége volt Katiburgi Maderspacb 
Olivér államvasuti főelleaŐrnek. Több no
vellás kötetet és színdarabot írt; az utób
biak közül való a !>Mdsodvirágzás;<. Bem. 
1916. febr. havában, Pozsonyban. 

Eé they Lajos, színész, szí. 1860-ban, 
Budapesten. Iskoláit a fővárosban végezte. 
Félévíg jogászkodott, egy évig bölcselet-
hallgató volt. 1884-ben végezte a színi
akadémiát, jeles eredménnyel s már növen
dék korában — a Várszínházban — méltó 
feltűnést keltett maga iránt. Első szer
ződése Feleky Miklóshoz kötötte,, aki a 
budai Várszínházban működött. 17 évig 
oszlopos tagja volt Krecsányi Ignáo leg
jelesebb ensemble-lal dicsekvő színigazga
tónak. 

1906 óta a Magyar Színháznál műkö
dött, ahol komoly ambícióval játszott, mint 
aki nem kenyérkeresetből, hanem' hívatott
ságból szegődik a színpad szolgálatába. A 
legzajtalanabb magyar színész, aki valami 
megható aszketizmussal élte a régi színész-
világ lelkiismeretét, és egész szívét adta 
özerepébe. Játéka mindig gondosy szere
pét mindig átéo-ezte, alakítása m ^ olyan. 
h'ogy azokkal még társai körében is fel

tűnést keltett. R. a maszknak nagymestere. 
Aprólékos gonddal, nagy tanulmánnyal,, 
pompás stilusérzékkel, a naturalista mű
vészet minden technikai fogásával elké
szített maszkjai, parókái hírnek voltak. 
1921-beu a Renaissance Színház tagja volt. 
Az Or62. Színészegyesületnek évek óta 
egyik legbuzgóbb tanácsosa volt. 1929. 
aug. 1-én nyugalomba vonult. 

Főbb szerepei: Ferenc császiár (Sas
fiók), Avinov (Trojka), Titkár (A far
kas), Csiliás (Sárga Úliom), Varga Pé
ter (Egy magyar nábob), Dr. Grive 
(Oroszország), Zomotor Dömötör (Szabin 
Qok elrablása), stb. 

Rá thy Fánny , színésznő, se. 1862. 
ápr. havában, Nagykőrösön. SzínészniŐ lett 
1883. szept. 18-án. lo83-ban Miklóssy 
Gyulánál működött, 1885-ben Mészáros 
Kálmánnál, 1887-beu Jakab Lajosnál ta
láljuk. 

Ré thy László, színliázi karmester, sz.. 
1867-ben, Nagykó'rösön, meg:h. 1915. máj. 
18-án, Budapesten, Színházi működését 
1886. dec. havában kezdte, Csiszér Kál
mánnál. —• Neje: Szécsényi Erzsi, szí
nésznő, sz. 1863-bah, megh. 1911. máj. 
9-én, Budapesten. Színésznő lett 1883-ban. 
Később, 1889. jún. 12'én, férjhez ment 
dr. Blau ügy\'édliez. Nyugalomba vonult 
1910. jan. 1-án. 

Ré thy Laura , énekes színésznő, a vi
dék ünnepelt primadonnája (Rudnyánszky 
Gyulának, a költőnek Özvegye), sz. 1865. 
márc. 13-án, Nagykőrösön. Már 12 éves 
korában feltűnt szép hangjával,; a török 
sebesültek javára rendezett hangversenj^n; 
3 év múlva fellépett a »Tolonc«-ban (An
gyal Liszfoi). Kecskemétre szerződö'tt Lá-
8zy Vilmoshoz, »Angotí<-ban lepett másod-
síK)r színpadra, epizódszerepben. Egy év 
múlva Budapesten a Nemzeti Zenedében és 
Puks Ferencnél tanult, aki a Népszínl%áz 
karnagya volt s ajánlotta Őt Rákosi Jenjő-
nek. Szeriáődést is kapott egy évre; a )>Ka-
rácsonyfa« c. angol látványosságban 1881. 
okt. 16-án mint Bagatelle tündér mu
tatkozott be.' Innen Szegedre ment, Aradi 
Gerőböz, majd Csóka Sándorhoz; volt Kas
sán, Kolozsvárott, a TháUa-Szövetkezetnél 
Szabadkán, Budán (itt Deréki Antal »Bu-
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zavirág«-át kreálta); közben 1884—86. 
Bccsb'en Gansbachernél tökéletesítette éiiek-
tuciását, 1887-beii Ditrói Mór Kolozsvárra 
szerződtette évi 7.000 forint fizetéssel, ami 
a vidéken akkor hallatlan magas gáge volt. 
1889. dec 19-éii a Népszínházban mint 
vendég énekelte a »Cigánybáró«-ban Szaf-
fit, majd a »Nebántsvirág«;-ban Deniset; 
1890. febr. óta itt szerződött tag. 1892-
ben Leszkay András szerződtette Debre
cenbe (itt ment férjhez) és Nagyváradra, 
1904~ig; 1896—7-ben ismét Szegeden éne
kelt. Működött Pozsonyban és Temesvárott 

. is. Jár t Kossuth Lajosnál Torinóban, éne
kelt n e k i . . . Vendégszerepelt 1900. szept. 
4-én, a Vígszínházban (»3 pár cipő« ÍÉder 
Lujza saerepében), sőt 1901. ápr. 18-áu a 
M. Kir. Operaházban (Carmen). 1905-
ben férjét Amerikába követve, hangver
senyeket adott, majd a Boston Opera-Com-
pany primadonnája volt. 30 é%'es jubi
leumát matiné keretében a Vígázínházban 
1912. dec. l-jén megülve, visszavonult a 
színpadtól. 

Réthy Lina, sziuésznő, sz. 1872-ben, 
megh. 1917. dec. 3-áu, Budapeáten.. 1891. 
szept. havában Kolozsvárott, 1896-han 
Szatmárt működött, azután a Népszínház
ban folytatta pályafutását,, Evva Lajos 
igazgató idejében, ki csakhamar felfedezte 
a tehetségét és kiképeztette a hangját. A 
Népszínházból nemsokára vidékre szerződ
tették, ahol elsőrendű primadonna-szere
pekben jelentős sikereket aratott. Különö
sen Szabados Béla cs Rákosi Jenő »Bo-
londí<-jának Bimbilla szerepében hódított 
meg mindenkit, szép hangjával, könnyen 
gördülő koloraturájával ós kifejező )áté-
kával. 

Réthy L. Pál, színházi ügynök, sz. 
1862. szept. 6-án, Nagykői-ösön. 1882-ben 
mégalakította a ma is fennálló szerződte
tés! ügynökséget, amellyel szorosan bele
kapcsolódott a magyar színházi életbe, mert 
hosszú éveken át ez volt az egyetlen szín
házi ügynökség az orsaágban. Rajkay Ist
ván halála után megialapította az irodaimi 
ügynökséget is és a vezetése alatt álló 
Első magyar színházi ügynökség volt az 
egyetlen, amely állami approbációt is 
nyert. Később társul vett© maga mellé 
Valentin Lajost, aki az irodalmi ügynökség 

vezetője lett. Az ő ügynöksége helyezte 
el először Csiky Gergely, Herczeg Ferenc^ 
Molnár Ferenc stb. darabjait. Annak ide
jén a »Cyrano« e. darabért ö maga uta-
zotf; ki Párizsba és leküzdve az akk;)r 
fennálló nehézségeket, személyesen hozta 
el a darabot Rostandtól. Alig; van az 
országban színész, akinek ne köz^'etí-
tett volna szerződést és a magyar szí
nészet nem egy kiválósága köszönheti kar
rierjót az ő felfedezésének és támogatá&á.-
nak. Ö foglalkozik legjelesebb színészeink 
vendégjátékainak adminisztrálásával is. Év
tizedeken át szerkesztője és kiadója volt a 
sSzínészeti Közlöny« c. szaklapnak, amely 
az ügynökségei részen kiyül a színészet min
den kérésével foglalkozott. Kedves 03 uiu-
latság'os kiazólásai szállóigék lettek a ma
gyar, színészetnél és benhómiája folytán 
számos történettel %-áit személye népszerűvé 
színházi körökben. A régi idŐkbjÖl megírt 
feljegyzései sűrűn szerepelnek a napilapok 
hasábjain. Fiai : E. György, (a háborL'ban 
főhadnagy) és R. István, tevékeny ~ részt 
vesznek a színházi üg'ynökség vezetésében 
és atyjukkal együtt színészjóléti ügyekben 
(pl. a Kövessy-várban) is eredménnyel 
buzgólkodnak. R. Lajos, a »Pesti Hírlapi
nál, R. Sándor, a »Magyar Hirlap«-nál 
működnek mint ujság;írók. 

Réthy Mihály, színész, a Nemzeti 
Színház tagja, sz. 1810. jún. 21-én, Deb
recenben, megh. 1875. máj. 29-én, Buda
pesten. Eleinte katonai pályára szánták^ 
de nem maradt az intézetben sokáig, visz-
szatért Debrecenbe, hogy pappá legyen. 
De ez a pálya sem tudta ambícióját kielé
gíteni, megint csak katona lett, Lichten-
stein-huszár, azután azt is otthagyta és 
ügyvédnek készült. Nagyváradon már pat-
varistáskodott. Ekkor látta Megyerit két
szer játszani a »Veres köpönyeges«-ben és 
a »Szi'geti kastély<í-ban s ekkor rögtön 
be akart állni színésznek, de az igazgató 
nem fogadta föl. Elment hát 1834. őszén 
Debrecenbe, ^Éder Gyöx^ társulatához, be 
is fogadták, de csak világio sí tónak. Egy 
baleset még ettŐl az állástól is megfosz
totta. Réthy ugyanis egy elcsent szerepet 
tanult a színfalak mögött, egy beosont 
vadászkutya a mécsesek faggyúját meg
ette, s Éder azonnal elcsapta a világosí
tót. A következő évben Fáncsy társula-
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tához szegődött harmadmagával. Társai 
Arany János és Hegedűs Lajos voUak. 
Aranyt akJcor született színésznek tartot
ták, 8 szerepeket adtak neki, míg Eéthyt 
•csak jegyszedőnek tették. De ez állását 
is elvesztette, amikör megtudták, liogy 
minden jóravaló tanulót ingyen eresztget 
a színházba. Később a Ballá Károly tár
sulatánál Nagyváradon, a Komlóssyénál 
Kassán, Füreden alkalmazták, de csak szín
laphordozónak és statisztának; szerepet se
hol se kapott. Ez elkedvetlenítette. Egy
ezer (1838.) Miskolcon, Ujfalussy társu
latánál kávésasztalt kellett a színpadra vin
nie, de meg'botlott, az asztalt elejtette, 
s Őt megint elkergették. 

Ekkor jütt Pestre. Színész szeretett volna 
lenni, de reményét vesztve, beállt juHatus-
nak. Látva a2K>nb'an a régi színészek jó 
játékát, addig kérte Földváry alispánt és 
igazgatót, míg csekély fizetéssel bevették 
a Nemzeti Színházhoz kardalosnak és sta
tisztának. Közel hat évig itt se jutott 
szerephez, csak az ügyelŐséget nyerte el. 

Élete fordulója a forradalom elŐtt az 
az idő volt, midjőn Nagy Ignác »TÍ8zt-
iijítás«Hát Szentpétery javára adták elő. 
Ekkor Szentpétery jószívűsége juttatta a 
»nemesek hadnagya« szerepéhez- A szín
háznál azt hitték, elejti, holott roppant 
hatást csinált vele. A közönség tapsolta 
s arcképe csakhamar megjelent e jelmez
ben. 

Az addig mellőzött színész igen nép
szerű lett eredeti, kedélyes, jóízű' alakí
tásaiért s a népszínművek megkedvel teté-
eében lényeges része volt. Azóta a nép-
Rzínmű egyik oszlopa lett s Piros Pistá-ja. 
Kányái kocsmáros-a, Vén csilcóe-a, Vén ba-
kancsos-a, Borbócs-a (»NŐk az alkotmány
ban*) stb. a legtősgyökeresebb alakok em
lékében maradnak meg. 

Ö minden ízében ismerte a népet, tudott 
alakítani, bőven volt leleménye, s kedélye. 
A népszínműíróknak is sok hálás Ötletet 
és jó tanácsot ado^t. Az ö-tveneis évek 
elején azt hitték, hogy ha ő visszavonul a 
színpadtól, lesz folytatása fiában, Cson
gorban, ki már 14 éves korában szintén 
jóízű eredetiségigel tudta ábrázolni a pász
torgyerekeket, de a fiúból nem lett semmi, 
elcsavarodott, elzüllött. Atyja elfelejtette 
úgy nevelni, hogy ember legyen belőle. 

A vén színész szert tett egy kis va

gyonra is, de nem tudta megőrizni. Kő
bányai szőlője más kézre került s csak 
az Orczy-ház mögötti telke, hol egy kis 
kunyhóban lakott, mai'adt meg. Onnan ke
rült a kórháííbia, hol végrendeletet írt. 

Humora majdnem az utolsó órájáig ki
tartott. Kevéssel halála előtt beüzent az 
Athenaeum kiadóhivatalába, ahova egész
séges korában eljárogatott újságot olvasni, 
hogy küldjék el neki az »Üstökösí<-t és a 
»Bolond Miskátíí, hadd vihessen magával 
egy kis friss tréfát — útravalónak. Már 
beszélni se tudott s Szigeti Józsefnek kéz
mozdulatokkal mutatta, hogy ő már megy 
fölfelé. Szigeti két órakor még mellette 
volt, azután a drámai ülésbe kellett men
nie, a haldokló oda üzentetett neki, hogy 
gyorsan jöjjön, valami mondanivalója van. 
Mire azonban Szigeti a színháztól a pár 
száz lépésnyire levő orvosegyetemi klini
kára ért : a hatvi-ni (ma Kcesuth Lajos) 
és az Uj világ (ma Semraehveiss)-utca sar
kára, szemben a híres Arany Sas szálloda 
(ma Országos Kaszinó) épületével, öreg* 
pályatársa már meghalt. 

Máj. 31-én d. u. 4 órakor temették a 
színház udvarából, mely tömve volt rész
vevő közönséggel, de ennek zöme nem fért 
be s az uccán hullámzott, A koszorúkkal 
borított koporsót a drámai tagok vették 
körül égő fáklyákkal. A színházi ének
kar gyászdalokat adott elŐ; Fejes Dániel 
ref. segédlelkész mondott halotti beszédet 
s Feleky Miklós búcsúztatót. A temetőben 
a lelkész mondott imát a sír szájánál s 
mindenki áldást kívánt az öreg színmű
vész hamvaira. (Réthy Mihály családi neve 
Szikszay volt.) 

Sírkövének ez a felirata: 
»Ajmagyar embernek százféle alakja van'Ütt lenn, 
öú fajunk, mópünk, mesteri tüköré mind. 
Nem színlés, de való tépmás volt véle a színpad, 
IzrŐI-ízr© igaz. Míprt, hog*y a Sírja isazF« 

(Erő(U Jenő,) 
E é r a i Mikl-ós, nyelvtudós, sz. 174&. 

febr. 24-én, Nagy szén tmiklóaon (Toron
tál m.), megh. 1807. ápn. l~én, Pesten. 
Tanulmányai végeztével tanári pályára lé
pett és mint nyelvtudós is rendkívüli mun
kásságot fejtett ki. 1779-ben egy tudós 
társaság eszméjének' ügyét szorgalmazta, 
ezzel egyidejűleg Bessenyei Gí-yörgy. röp
iratát, az »Egy maglyar Társasági iránt 
való jámbor szándék«~ot kiadta és Ő maga-
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osztotta szét 1790-beu, Budán, az ország
gyűlés rendéinek és később is lelkesen agi
tált a nemzeti színészet érdekében. 

Revére, olasz eredetű.zenéezc-salád. Vil
mos é& neje Sára, a M. Kir- Opera kar-
dalosai; leányuk: El\ira, szoprán énekesnő, 
1902. júl. iiavá,ban a íbécpi ûdv- opera tag-ja, 
a M. Kir. Operaházban vendéglil énekelte 
Hoffmann meséi hármas főszerepét 1904. 
jún. 6-án; fiúk: Gyula, hárfaművész és 
énekmester, a M. Kii-. Opera taig3a;Manó: 
operai karénekes. 

Révész Ferenc, az Oi-szágos Színész
egyesület irodalmi ügynökeógiének' igazga
tója, sz. 1875-ben, Zentán. Szegeden végi-
zett kereskedelmi akadémiát. Kereekedfelmá 
iöliolai tanárjelölt volt, majd 1907-ben át
vette az Orsz. Színészegyesület irodaltnd 
iigynököégét. Színművei: »Á. B. G.«, ope
rett 3 felv. Tárasz.: Bródy István. Zen. 
szerz.: Bródy Miklós. Eems 1903. nov. 26-án, 
Pécsett. »Láthatatlan kezek«, látványos szín
mű, énekekkel és tánooMtal, 3 fel̂ v. Tánssz.: 
Mészáros Kálmán, Bem. 1906, aug. 18~án, 
Fővárosi Nyári Szíriház. »Berger Zsig|a«, 
énekes bohózat 3 felv. Zen. szeri-: Barna 
Izsó. Bem. 1907. máj. 29-én, Városligeti 
Nyári Színkör. Fordításai: sSzerelmeske-
dés«, szmű 3 felv. Irta: Schnitzler Arthur-
Bem'. 1908. dee. 18-,án, Nemzeti Színház. 
»Az erdé8zleány«, operett 3 felv. Szövegét 
írta: Buchbinder Bernát. Zen. szerz,: 
J a m ó György. Bem- 1909. jún. 20-án, 
Városligeti Színkör. (Társfordító: Mérei 
Adolf.) lOQ-ik előadása 1910. ápr. 16-án. 
A Városi Színház 1927. ápr. 16-án iktatta 
műsorába, midőn Zilahy Irén és Törzs 
Jenő játszották; a főbb szerepeket. »A ke
délyes paraszt«, operett 3 felv. Szöv. írta: 
León Vifetor. Fordította: Tábori Emillel-
Zen. szerz.: Fali Leó. Bernt. Fővárosi 
Nyári Színházban, 1909. jún. 25-én. 

Révész Ilonika, Színésznő, sz. 1891-ben, 
Budapesten. Elvégezte az Országos Színész-
egyesület iskoláját, mely után elszerződött 
előbb a Magyar Színházhoz, azután Pol
gár Károly pozsonyi színigazgatóhoz és 
rövid időn belül az ország egyik legnép
szerűbb primadonnájává küzdi fel magát. 
A vidéki színigazgatók versengtek érte. 
Meghívást kapott: Győrbe, Nagyváradra, 

Szabadkára, Székesfehérvárra, majd ismét 
felkerül a fővárosba, ahol a Király- és. 
Andráeey-úti színházaikban aratja sikereit. 
Főbb szerepei voltak: »Csárdáskirálynéí<^ 
»Mágnás Miska«, »Pompadöur« stb. fő--
szerepei. Révész Ilonka nemcsak operettek
ben, hanem prózai darabolfban is első
rangú alakításokat produkált és drámai 
készségét bebizonyította a sFéltékenységkf,. 
»SzeretŐ«, »Hoteí Imperial« és sok más. 
dráma fő nŐi szerepeiben. 1926-ban férj
hez ment dr. Lengyel Jenő veszírpépii. 
ügyvédhez és lelépett a pályáról. 

i t évész Imre, színész, sz. 1889. okt.. 
16-án, Székesfehérváron. 19C 9-ben diplo
mával elvégezte az Országos Színéazegyesü-
let Színésziskoláját. 1908—1909-ben mint 
növendék kis szerepeket játszott a Vígszín
házban. 1910-ben a szegedi színház énekes; 
naturbursa (Igazgatója Almássy Endre 
volt), azután behívták katonának. A világ
háborúban 19 hónapig a 24. vadászzászló
alj fŐvadásaa volt. Jelenleg egyil^ hazai 
na-gy vállalatnál mint főtisztviselő mű
ködik. 

Révész Jenő, színész, sz. 1888. márc. 
31-én, Budapesten. Színipályára lépett 
1905-ben. Az Orsz. Színészegyesület isko
láját végezte, majd Halmay Imre, Fehér 
Károly, Makó Lajos, Almássy Endre,. 
Kövessy Albert, dr. Farkas Ferenc, Ballá 
Kálmán, Mariházy Miklós és Fodor Osz
kár társulatainál szerepel. 1910-b6n Buda
pestre kerül, a Royal Orfeum társulatá
hoz, ott kezd a varieté iránt érdeklődni. 
Három évi háborús katonáskodás után Dél-
Amerikába utazott, ahol mint pantomimé-
színész varieté-színpadoklon működött. 
Buenos-Airesben, Montevideoban, Rio de 
JaneirÓban kis baUet-pantomim társulata 
volt. Innen Olaszországba szerződik!, ahol. 
revűtársulatot szervez »E1 Teatro-Encanta-
dor« néven. Tagjai olasz színészek', de a 
tánccsoport és műszaki személyzete ma
gyar. A revüket maga írta. Társulatának 
szubrettje a volt magyar szubrett: Kohári 
(KosziLkov) Ella, aki »Gaby Gabris« néven 
szerepelt ott és aki a felesége. 

Révész Lajos, színész, sz. 1909. ápr. 
29-én, Kolozsváron. 1926-bian lépett a szi-
nipályára. Szendrey Mihály, színigazgató--
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nál Aradon, aliol 2 évig működött. Innen 
a kolozsvári magj-ar színtársulat tagija lett 
és ott mint jelleiüszínész működik. Főbb 
szerepei: Eaymond (Névtelen asszony), 
Guiöhe gróf (Cyrano), Huber de Linan-
court (Kékszaifcáll nyolcadik felesége), Eoy 
Lam (Bradway) stb. 

Kévész Manó, színész, sz. 1891. £ebr. 
27-én, Székesfelién'árott. Első szerződése 
Szabadoa László színigazgató'h'oz kötötte. 
Mint táncos-kémikus elismert nevet vívott 
ki magának. Főbb szere2>ei voltak: Osollán 
Manó (Pillangó főhaigtnagy), Pfefferkbm 
(Drótostót), Morris (Ezred apja) stb. —• 
Neje: EÓ2sa Maca, színésznő, sz. 1898. 
okt. 1-én. Színipályáxa lépett 1915-ben. 
Pobb szerepei: Rózsika (G-róf Rinaldo), 
Bessi (Leányvásár) stb. 

Eeviczky Gyula, költő, sz. 1855. ápr. 
9-én, Vitkócou (Nyitra m.), inegh. 1889. 
júl. 11-én, Budapesten. Ösnemes család
ból szái'mazott. Felsökubinban, Léván éa 
Pozsonyban nevelték, ez utóbbi helyen ki
tűnően végezte gimnáziumi tanubnányait. 
Atyja halála után Garamujfaluban nevelő
dött, megtanult németül, franciául és so
kat foglalkozott Schoppenhauerral. Sokát 
nyomorog, küzd az élettel. Jóbról drámát 
tervezett, de nem adta ki. 1877-ben 
»Jobáb« címmel tragédiát írt, pályadíjra, 
de céltalanul. Tagja volt a Petőfi Társa
ságnak. Fordította Ibsen »Nórá«-ját, elő
adták a Nemzeti Színházban, 1889. okt. 4. 
1891 szept. havában Nagyváradon" az Ő 
fordítása szerint adták elő Kleist Hen
rik : »Heilbronni Katieac< című drámáját. 

Bevne (fr.: ixjvü) a. m. seregszemle, 
később általában mindenféle szemlét értet
tek alatta. Színházi értelemben a. m. zenés, 
látványos darab (L. o.), aktualitásokkal 
füszereave. Az első magyar revü Heltai 
Jenő és Eajna Ferenc: »Ex lex« e. műve, 
6 képben. Bemutatták a Magyar Színiiáz-
ban, 1905. márc. l4-én. Századszor 1905. 
ezept. 2-án került színre. (A revue meg
teremtője Henri Blondeau, színpadi író, 
sz. 1841-ben, megh- 1925, máj. havában. 
Lásd: »Magyarországs'í, 1925. máj. 10.) 

•Eevü Színház. Budapesten, a Paulay 
Ede (azelőtt Szerecsen) iiccában, a régi 

Wertheimer, illetve Friedmann-Orfeum, 
később Kristály-palota helyén 1919 szept. 
Ü-án üyilt meg. Igazgató: Bródy István. 
Színre került a íHeje-jhuja báimfo. operett. 
Díszlettervező: Kálmán Laj<«, a színház 
titkára. Az operett főszereplői: Balogh 
Böske, Somogj'i Nusi, Magaziner Böske 
(később mint Magyar Erzsi Amerikába ke
rült), Tarnay Leona, Horthi Sándor, Kabos 
Gyula, Gallai Nándor, Simonyi Dezső, 
Kubinyi György. Karmester: Barna Izsó. 
1921-től az Ünio Rt. bérelte a színházat 
és Blaha Lujza Színház (L. o.) ínéven 
vezették, 1925 szept. havától hivatalosan 
a Nemzeti Színház Kamaraszínháza a tnefve. 

Eévy Aurél lá , énekesnő, sz. 1879. 
máj. 12-én, Kaposváron. Zenei tehetsége 
nagyon korán nyilvánult, zonglorázni 
Saphir Saroltától tanult, araellett a he
gedűben is kiművelte maglát; egy mí\-
kedvelŐi előadáson a )>Parasztbecsület« San-
tuzzáját olyan sikerrel énekelte, hogy erre 
a pályára szentelte magát, feljifitt Buda
pestre, Káldy Gyula kiművelte szép szop
ránját 8 lliangvei'senyen szép sikert aratott. 
Néhány énekszámát saját hegedűjátékiá,val 
kísérte, ami az 1897-ben őt szerződtetett 
Népszính.íznak azt az ötletet adta, hogy Vt rŐ 
ö-yörgy »Ezer év« c. színjátéka Cainka 
Pannájában léptette föl először (nov. 10.). 
Egy év múlva Oroszországba ment, 1902-
ben a bécsi Carl-Theater tagja, de csak
hamar Londonba, majd Berlinbe ment: 
itt a Theater des Westensben 1903. mái-c- ' 
3-án már a »Faust« opera Gretchenjét 
énekelte. Következtek Frankfurt, Észak-
Amerika, 1904-beu a londoni Covent-Gar-
den opera, novemberben pedig a milánói 
Teatro Lirico vendége. — 1908. júl. 21-én 
neje lett Alexander Chapnian angol őr
nagynak, s földbirtokosnak, de két é!v Inmlva 
tőle elvált. 1911-ben a berlini Komische 
'Oper igazígatását vállalta, de nem bírta 
sokáig. Szerepei még: Nedda (Bajazzók), 
Carmen, A ida, Olympia (Hoffmann me
séi), Mimóza és MoLÍy (Gésák), Harriet 
(Szegény Jouathán), Szaffi (Cigánybáró), 
Laura (Kolduskiák) stb. 

E e x a Dezső (nemeskuthi), író, szí
nészettörténeti szakíró. Pestvármegye főle-
\ éltárosa, sz. 1872. febr. 28-án, Budapesten. 
Egj'eteuii tanulmányai után hírlapíró lett 
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Rexa Dezső Rédey Lajos 

és- érdeklődése Kamarosan a színészetbjxté-
neti kutatások felé vezette. Ezt az érdeklő
dést, melyet a magyar színészet meleg, 
nagy szeretete jellemez, megtartotta egész. 
írói pályáján. A színészet iránti rajongó 
szeretet tükrözik vissza minden sor írásá
ból, legyen az komoly ezí neszettörténelmi 
tanulmány vagy szépirodalmi munka. Mint 
hírlapírót Árva vármegye főlev él tarosává, 
majd Székesfeliérv áiTa nevezték ki. It t a 
nagyhírű Székesfehérvári Nemzeti SEÍnját-
szó Táj^aság történetének megírásival fog-
lallcozott. Utóbb hasonló minőségben Pest 
várm^yébez helyezték át. Hivataloskodáaá-
nak ideje alatt is állandóan a színjátszás tör
téneti adatainak lösszegyüjtésével fogialkó-
zott és számos, új adatot hozott .eddig 
napvilágra, melyek e levéltárakban voltak 
elhelyezve és a fővárosi hírlapokban szerte
szét jelentek meg. Ö pendítette meg el
sőül a ezínészettörténeti múzeum felállítá
sának g^ondolatát és ennek az ügynek mai 
napig is lelkes propagiúlója. 1908-ban meg
jelent »A Nemzeti Színház könyv- ós levél-
tái'aí< c. munkája. 1912-ben a székesfehér
vári városi színházban színészettörténeti 
előadást rendezett. 1913-ban megírta a 
í>Székes£ehérvári színészet 100 éves törté-
iieté.t«. Színészettörténeti kutatásait küadta 
az Irodalomtörténeti Közleményekben (Pe
tőfi első fellépte Székesfehérvárt stb.), »Va.-
sárnapi 'Ujsá,g« (Bánk bán első előadása 
Kassán, 1833-ban, A gróf Valtron előadása 
Mohán stb.), »Pesti Hirlap«, »Bud'apesti 
HirlapK, »Magyarság«, »Nemzeti Ujság«, 
»Színészek Lapja«, »S2Ínészujság«, »Na]3-
kelet« stb. lapokban. 1928-ban Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye meg'Mzásíból meg
írta a »Nemzeti Színház megnyitása« öímű 
nagyszabású monográfiát. Ö van meg
bízva ^yú t ta l »Budapest székésfŐvárcs 
színészettÖrténetéí<-nek; meg'írás:í(Val is. 

Kéziratban levő munkái: »A magyar 
színészet története«, »A magyar színé-
szeti almanachok bibliografiájaK és a 
»Budapesti Nemzeti Színház könyvtárá
nak törtéiiete« e. tanulmánj'. A »Kotze-
bue és a magyar színpad« c. munklá-
jának anyagában négyszáz drámát gj'űj-
türt össze, amit a magyar színpadok'on 
Kotzehue neve alatt játszottak. )>A Faust 
dráma története Magyarországton« c. mo
nográfiája a M. Tud. Akadémiánál váx 
kiadásra. Igen becses magángyűjtemén^'e 

van magyar színészettörténeti kéziratokból, 
képekből, rajzokból, színlapokhól. Lefor
dította Dumas »K6an« c. drámáját 1899 és 
iíacehiavelli »Mandragolaíí c. vígijátékrát 
1924. Eredeti színmíívei: »Mézes-órákí<, 
verses vj. 1 felv. (Megjelent 1899-ben, a 
Mpővárosi Lapok« húsvéti számában.) »Mo-
dem ember«, boh. 1 felv. Berni. 1911. 
jan., Székesfehérvár. »A sárga veszede-
iemíí, vj. 1 felv. E . D,. tagja a Magtyar 
Irodalmi és Művészeti Szövetség elnöki 
tanácsának és elnöke a szövetség felüigj'elŐ-
bizottságának. Foglalkozott színészpeda^ó-
giával is. A színészet érdekében kifejtett 
irodalmi tevékenységét ezidöszerint is fá
radhatatlan, nemes lelkesedéssel folytatja 
és munkatái'sa ennek a lexikonnak is. 

(Dr, Farlms Ferenc-.) 

Rézler István, pesti lakatosmester, 
1837. aug. 22-én a Nem'zeti Színház megi-
nyitójára 100 zártszéket készített el in
gyen. Ezzel a hazafias tettel »120 fi-t. 
kiadástól- kiméli meg a színházépítési pénz-
tárt«, írta eVkor róla a »Ilaj zolatok«, 1837. 
ö7. száma. 

E-ezsnyi Aurélné, (pacséri) (családi 
neve: Mezey Kre^zy), színésznő, sz. 1891-
ben. Az Országos .Szíuészegiyesület istoláját 
jeles eredménnyel fejezte be, mely után a 
Belvárosi Színház tagja lett. Jobb sze
repei voltak: Janetta (Vörös talár), Judit 
(Ötvenéves férfi), Viola Éva (FelhŐ Klári) 
stb. Nemsokiára férjhez ment Bezsnyi Aurél 
rendőrfőtanácsoshoz és lelépett a művész
pályáról. 

Kfaédey Itajos, (kis-rhédei gróf), me
cénás, es. kir. kamarás, Bihar vm. főis
pánja és adminisztrátora Nagyváradon, sz. 
17G3-ban, megh. 1831. máj. ^l-én, Pes
ten. 1780-bau belépett a nemes testőrziő 
seregbe. 1781-ben első munkája jelent 
meg. 1783-ban belépett a Wurmser-huszár-
ezredbe, majd a színészethez való vonzal
mát azzal dokumentálja, hogy 1794. júl. 
havában 1000 Rhfrtot ajánlott fel az első 
színtársulat felsegítésére, továbbá 1819. 
jan. 1-én a nagyváradi Rhédey-kertet a 
városnak ajándékozta. (Itt volt egy idő
ben a színház is, melynek megnyitásáról 
hírt ad a xMagyar Kurir«, 1805. júl. lü. 
172. oldalon.)' E. írt eg -̂ alkalmi szín-
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Rhédey László Richter János. 

játékot, mely 7 részből állt. Címe: »A 
kiiáiji hei-tzeg^ és Magyaror82ág nádorís-
pánya nevenapján való megtiszteltetésére 
készült leisek, melyeket a Nemzeti Játszó 
Társaság ama híres Mozart által szeraett 
muzsikára alkalmaztatva, a nagyváradi já
tékszínen martíus 19. napján 1799. esz
tendőben elénekeit.« 

Kfaédey Lászl>ó gróf kolozsvári palo
tája báltermét 1813-ban a németek ré-
ezére játszószínné alakította át. (Bayer Jó 
zsef: »A Nemzeti Játéklszín története.w I. 
kötet, 521. old.). 

Bhéd^y Mihályné gr. (sz. báró Bán-
ffy Terézia), kolozsvári mecenásnŐ, 1792. 
nov. 11-től egy egész esztendjőre díjta
lanul engedte át házának egy nagy termét 
magyar színielőadások tartásái'a az úttörő 
színészeknek, kiknek pályakezídé^ít e nagy
lelkű támogatás lényegesen megkönnyí
tette. (Lásd: »Magyar Kurir«, 1792. 88. 
szám. 1397. old.) — 1892. nov^ ll-én 
az erdélyi színészet 100 éves születésnap
ján e ház falába emléktáblát helyeztek el. 

Ribáry J»zsef (rifcári), a főrendihíz 
tagja, miniszteri tanácsos, a Szent István 
rend lovagja, az Orsz. Színészegyesületnek 
1873 óta volt elnöke,! később örökös tb. 
elnöke, az. 1825. jan. 25-én, megh'. 1901, 
máj. 21-én, Budapesten. Középiskoláit Bu
dán végezte, a jogot a pesti egyetemen 
hallgatta. A színészet egyetemes érdeké
ben •— mint a Színészegyesület érdemes 
első elnöke — korszakalkotó tevékenységet 
fejtett ki és elsŐsor'ban a kormánynál agá
tált a vidéki színészet támogatása ügyé
ben. 1883. dee. 13-án a Színészegyesület 
palotájában leleplezték az arcképét 

Richárd (III.), Shakespeare tragédmja. 
Első előadása Pesten 1794. aug. 4-én volt. 
A Nemzeti Színházban 1843. ápr. 1. volt a 
bemutatója. Ford'. Vajda Péter. (A Burg-
theater 1852. felw*. 14. mutatta be.) Sze
reposztása: IV. Edward: Udvarhelyi Mik
lós; Edward hg*: Balogh Pepi; Richárd 
hg: Szilágyi Pál; György,: Bartha János; 
Richárd, glosteri hg: Lendvay Márton; 
Henrik: Füredi Mihály; Buckingham hg: 
Fánesy Lajos; Rivers gróf: László Jó;ísef; 
Hastings lord: Szentpéteri Zsigmond; 

Stanley lord: Szilágyi Pál ; Erzsébet k i 
rálynő: Lendvayné; Yorki hercegnő: Er-
kelné; Lady Anna: Hubenayné. 1847-ben 
Richárd: Egresey Gábor; 1859. okt 24, 
Tóth József. (Uj szereposztásban.) 1867-
bien Kolozsvárt Í6 színre került. 1873. okt. 
29-én Szigligeti Ede fordításában új be
tanulással adják a Nemz»ti Szinházhan, 
ekkor Molnár György játssza Ricihárdót, 
1910. nov. 12-én újból felelevenítették. 
Richárd személy esi tője Ivánfí Jenő volt. 
A töLbi főszerepBk: Anna királyné: Már
kus Em lia; Aíargit kiiályné: Jászai Maii ; 
Buckingham; Gál Gyula; Edward király:-
Molnár László; Hastings: Bakló László. 
Felújították még 1922. ápr. 19^n, 1923. 
jún. 27-én, 1925. máj. 8-án stb. A Budai 
Népszínházban 1863 nyarán került színre,, 
midőn a főszereplők ezek voltak: Henrik: 
Bényei István; Buckingham: Takács 
Ádám; I I I . Richárd: Molnár György, stb. 

Richter J ános , karnagy, sz. 1843. ápr. 
4-én,( Győrött, megh'. 1916. dec. 5-én, 
Bayreuthhan. Atyja székesegyházi karnagy 
volt, fiát a gimnáziumi évek után Bécsbe 
küldte teljes zenei kiképzés végett. R. itt 
az udv. operazenekarban kürtös lett, de az 
egész zenekar működésót gondosan tanul
mányozta. Megismerkedvén Wagner Ri
chárddal, ennek — mint rajongó híve —• 
famulusa lett: másolta a wNürnbergi mes-
íerdalnokok«, majd a »Nibelun'g-trilogía« 
partitúráját; 1868-ban Münchenben a ba
jor udv. opera kar^nagya lett, honnan Wag
nerrel együtt távozott. 1871 Őszén a pesti 
Nemzeti Színház karnagya lett, (»Tann-
hauser«-t és »BoljTgó lio]landi«-t ő illesz
tette műsorunkba) a zenekart; filharmo
nikus hangversenyeit magasablb színvo
nalra emelte. 1875—1898-ig' a bécsi udv, 
opera karnagya volt s itt Wagner ered
ményes és ünnepelt apostola; 214 filhar
monikus-hangversenyen főleg a klassziku
sok nagyvonalú, méltó dirigense; közben 
Bayreuthban a »Nibelung-trilogia« első be
tanítója és dirigense (1876. aug. 13 óta). 
Utóbb Münchenben telepedett le, Man
chesterben, Londonban, Budapesten ven
dégképpen dixigált. Tetemet Berlin krema-
tóríumában elhamvasztották, a bayreuthi 
temetőben Liszt Ferenc mauzóleuma kö
zelében nyug!szanak hamvai. 1875. jan-
27-én Budapesten nőül Vette Szitányi Má-

— 48 — 



^ ^ • ^ 

-J 

cL 

Oi 

z : 
'BT 

o. 
r J 

QJ 

E 
Ű: 

a: 
> -z: 

te 

^ - T ^ 

CD 
-O-t 

-ia 
lu 
z: 
U-f 

z: 
-in 

o 
••o 
N 
CB 

s 

A 
N 

/ 
r 
ac. 



Remete Géza Répássy Gyuszi 
(Lásd: Bejczy György 

címszónál) 

Relle Pál 

Kéthy L. Pál 



RiedI Frigyes Ripacs 

riát, Justh Gyula országos nevű függet' 
lenségi képvÍBelő nejének nlővérét. 

(Kereszty letván) 

Kiedi Fríigyes, a Mogy. Kir. Opera
ház fŐkasirozója, sz. 1848-ban, megh. 
1929. febr. 7-én, Budapesten. Kegyven 
éven át volt a régi Nemzeti Színház, majd 
az Operaház kasírozóműheh'ének vezetője. 
Kiváló tudásával, megbízhatóságával és er
nyedetlen szorgalmával mindig kiérdemelte 
feljebbvalóinak fcecsülését, szeretetreméltó 
modorával pedig pályatársainak és a szín
házhoz tartozóknak ragaszkodását. — Fiai : 
Rékai Frigyes, pénzügyminiszteri minisz
teri tanácsos és Rékai Nándor, az Operaház 
főzeneigazgatója. (L. o.). 

EiedI FriigyeSj egyetemi r. tanár, a 
Szent István Akadémia tiszteleti, a M. 
Tud. Akadémia iev. és a Kisfaludy-Tár-
saság r. tagja, sz. 1856. szept. 12-én, La-
doméron, Bars m., megh. 1921. aug. 7-*n, 
Budapesten. Munkája: »A magyar dráma 
története<í, 1907, wShakespeare és a magyar 
irodaloin« c. alatt nagyértékű tanulmányt 
írt. (1916.) 

Riegler Tibor, zeneszerző. Színpadi 
munkája: )>A fekete huszár«, operett 3 felv. 
Szövegét írta: Endrődi Béla, Bem. 1924. 
márc. 12-én, a Blaha Lujza Színházban. 

Eigoletto. Dalmií 4 felv. Szövegét írta: 
Piave F . M. Zen. szerz. Verdi J . Ford. 
Nádaskay Lajos. A Nemzeti Színház be
mutatta 1887. jún. 2Ö-én. Címszereplő: 
Füredi Mihály; leánya Gilda: Hollósy 
Louovics Kornélia; Mantua hereege; El-
iinger József; Maddaléna: ElUngerné. 

Nagyhírű szereplők még: a herceg (te
nor) : Ellinger József, Luigi Carenno, An-
gelo Masini, Hajós Zsigmond, Stoll Ágos
ton, Perottí Gyula; Gilda (koleratura-szop-
rán): Hollósy Kornélia, Lesniewska Lujza, 
Mizsey ]\íari, Markovits Ilka, Murska 
Hma, Fehérvári Mari, Rabatinszldy Mari, 
Balázsné Bognár Vilma, Minnie Hauck, 
Bianca Donadio; címszerep (hősbariton): 
Beck N. János, Pandolfini,. Maleczky Vil
mos. • 

A M. Kir. Operaház már 1885. júl. 
28-án mutatta be. Herceg: Perottí, "majd 
Broulik Ferenc, Hend Prévost, IppoKto 

Lazzaro, Jan Kiepura, Pataki Kálmán, 
Lauri-Volpi; Gilda: Bély Hei-min, majd 
Bianchi Bianca, Maleozk^né Ellinger Jo
zefa, SigTÍd Amoldson, Selma Kurz, 
Yvonne de Ti'éviUe, Ivogün Mária; cím
szerep : Manheit Jakab, majd Ódry Le
hel, Jan Lassale, Bignio Lajos, Francesco 
d'Andi-ade, Fumagalli, Alessandro Bonoi, 
Jos. Orelio, Fritz Feinhals, Titta Ruffo, 
Holge Lindberg, dr. Schipper. 

Riniabrezói színészet. Rimabrezón 
(Hont m.) az első magyar színielőadás 
1882. ápr. havában volt. (Lásd: »Pesti 
Hirlap«, 1882. ápr. 23. számát.) 

Rimaszombati színészet. Rimaszom
batban a legrégibb adatok alapján meg
tudjuk, hogy 1834. jún. 10-én Balogh Ist
ván kis társulatával kereste fel a várost, 
amikor 5 előadást tartott, de már jól. 
hav:ában új ra visszahívták és j eEemzŐ a 
kisvárosi közönségre, hogy »Hamlet« is 
műsoron volt. Az úttörő csapattal meg 
lehettek elégedve, aminek bizonyítéka, hogy 
1835. máj. 31-én újra visszatértek Rima
szombatba. 1838. farsangján Ujfaluesy Sán
dor tár&ulata járt a vá.ix)8ban. (»Honmtívé8z«, 
1830., 80-ik'szám). 

Rimskij-Korzakov Nikolaj , orosz ze
neszerző, sz. 1844. márc. 14-én, Tichvin-
ben, (Novgorod), m'egh. 1908. jún. 22-én, 
Szentpétervárott. Már 6 éves korában kez
dett zongorázni tanulni. 1865-ben már 
komponált. 1871-ben a pétervári konzer
vatórium hangszerelési tanszékét foglalta 
el. Nálunk is btemutatott művei: »Hó-
pehely«, (»Snegorucska«), opera Ö felv. 
Ford. ifj. Lovászy Márton. Bem. 1928. 
febr. 6. Vórosi Színház. »Selierezádéíí, bal
let 4 képben. Bem. 1930. mái*. 13. M. 
Kir. Operaház. »Boris Godunov«, nagy 
opera. Musszorgszki Modeezt műve ugj-^an, 
de R. hangszerelésében, részben átdolgo
zásában járja be a világot; SzentpéteiTiár 
mutatta be, 1881-ben; a M. Kir. Opera
ház 1917-ben adta először, de akkor nem 
talál ta kellő megértésre; felújították 1930. 
máj. 10-én. 

Ripacs. A színésznép gúnyneve, abból 
az időből' szái-mazik, midőn faluról
falura vándoroltak, borostás arccal, olcsó 
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Ripacskodás Rip van Winkle 

és silány eszközökkel játszottak, paj
tákban,, deszkaszínekTjen. ők az<^, akik 
szellemtelen és finomtalan trükkökkel a 
kevés intelligenciájú tömeg tetszfeót haj
hásszák, akik elhanyagolják szerepeilí: érté
kes detailjait, hogy a rikító, lármás ku-
lisazahasogatás és álpátosz hazug, de annál 
feltűnőbb és hangosabb banditafogásaival 
csikarjanak ki egy-egy tapsot vagy ne
vetést a közönségből. Áa elnevezés Szigeti 
Józseftől származik, aki a aCsókonsxerzett 
vőlegény«-ben Qgy Ripacs nevű színészt 
szerepeltet. Hogy közelebrŐl ecseteljük a 
rip6Lcs-szó fogalmát, itt közlünk róla egy 
érdekes dokunaentumot: »Vannak oly tár
sulatok, hol nmga az igazgató is korhely 
lévén, a legnagyobbi drámát egyetlen dí-
Bzítménnyel kiállítják, negyedmagukkal 
Belgrádot beveszik s Zrínyit frakkban is 
kijátsszák, sokszor pedig a dráma hősnpje 
csak levélben jelenik meg! Vannak esetek, 
hogy a darab nincs meg,i mit előadni 
akarnak, a találkozik egyén, ki a munkát 
fejéből, néhány látás és hallás után le
írja; továbbá nem egyszer történt meg^ 
miszerint a darab' a korcsmában elveszett 
te a síigó: hasából ekugta I Olvashatni elfer
dített színiapokat, elkeresztelt művek cí
meit, hallhatni össze-visszatört stílt, lát
hatni iszonyúan megcsonkított jelenéseket, 
úgyannyira, hogy ha az író ily előadáson 
történetesen jelen lenne, neve a színlapon 
megneveztetvén, ijedtében kitörné a hideg! 
Némelykor pedíg részegség miatt a darab 
be nem végeztethetik. Ezek valóságos saty-
rái a 8zínművész6tnek«. (»Pesti Hirlap<í, 
1847. 37-ik szám, 1156-ik oldal. Sepsy 
Károly színigazgató tollából. A rípaíffl fo
galmáról lásd még: sPeeti Naplóa, 1890. 

95. az.) , : : ' ' 

E ipacskodás . Eízel a EEóvál színéseá 
nyelven a túlzást illetik. Aki túloz^ aki 
túEép a kereten, tényleg ripaeskodik; csak 
az a kérdés, mit nevezünk túlaásnak? A 
legártatlanabbnak látszó, legdiszkrétebb 
formában kifejezésre jutott gesztus, vagy 
ötlet: elítélendő, durva lipacskodás lehet, 
ha ellenkezik a darab stílusával, vagy nem 
egyeztethető össze az alak énjével. Viszont 
sokszor szélsőségesnek, gyakran tévesen iz-
lésteleimek ítélt játék vagy szó stílszerű 
művészet lehet, ha a megjátszott alakkal 
összefér, ha a darab szellemébe illik. I t t 

csak példával lehet üluaztrální állításunk 
helyességét. Valamelyik nagyobb vidéki 
színpadon egy igen tehetséges színész ját
szotta a »Hiárom a kislánys c. énekes játék
ban Schubertet. Mindvégig — hogy úgy 
mondjam — »8chub6rti« volt. De az utolsó 
felvonásban, mikor a selypes, pösze Grisi 
nevű színésznő így szól: »Nekem boffu 
(bosszú) keli«, a mi Schubertet alakító 
színészünk partnerét utánozva így szólt: 
»Minek magának a boffu ?«• A pnbUkum 
kacagott,, ezt elérte a színész, de ketté
törte abban a pillanatban Schubert alak
ját. Mert az ügyefogyott, mindenről le
maradt Schubert, nem az az ember, aki 
arra képes, hogy valakit pöszeségeért ki-
vieceljen. 

Veleszületett tehetségénél fogva bár
mily közvetlenül és diszkréten estempori-
zált is a máskülönben igen tehetsége 
színész, mégis megbocsáthatatlan túlzásba 
esett. Mert a darab szerint is inkább Schu
bertet ugratják, 6 senkit ee tud kigúnyolni, 
megtréfálni. 

»A falu rosszá«-t láttam egyszer olyan 
színész alakításában,, aki pissdíos, tépett 
lajbiban, ingben, gatyában játszotta ezt 
a szerepet; nem hófehér vafiárnapi,, csak 
színházi jelmez benyomását keltő férfi-
kosztümben; csizmája sáros volt. Elhihető 
ez Göndör Sándorról, aki elkeseredésében 
iszik s a »MakfchetesK-ből kitántorogva 
valami útszéli .árokba zuhant s bár ez 
az öltözködés kissé drasztikus, mégis stíl
szerű, mégis elősegíti a hű emberábrázolást 
s távolról sem túlzás. Aki a stílus (Lásd 
ott) mesgyéin jár, — nem ripaeskodha-
tik soha. (Dolctor János) 

Rip van Winkle . A legszebb roman
tikus operettek egyikének bőse, a nem 
éppen romantikus Északamerikában lett 
mondai alakká. Az irodalomba az angol 
Washington Irving vezette be. A gyö
nyörű zenéjű darabot Budapesten a Nép
színház mutatta be, 1883. dee. 28-áü; szín-
lapja ez volt: 

»Rip van Winkle«. Regényes operett 
3 felv. Szövegét írták: Meilhac, GUle és 
Farnier. Ford.: Ewa Lajos é& Fái J . 
Béla. Zenéjét szerz. Böbert Planqette. Sze
mélyek; Derriok polgármester: Solymoai 
Elek; Adrién, fia: EŐri Berta (gyermek
szerep), Szabó Antal; Rip van Winkle: 
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Risley Lélia Riválda-világítás 

Vidor Pál ; Lisbetíh, neje, A kéV hegyöfc 
fizelleme, Alice: Eálmay Ilka; Van der 
Bilt: Kassai Vidor; Nick és Jean: Újvári 
Kái'oly; Charlotta: Sík Gizella; Cathrina: 
Szelénji Anna. 1884 végéig- ö3-szor adták, 
1888. ezept. 5-én pedig lOO-adszor. 

Népszerűségét hadd tanúsítsák a követ
kező adatok: A Népopera bemutatta 1914. 
febr. 7. Szántó Gáspárral és Szoyer Iloná
val. A Városi Színház bem. 1919. ápr). 
26. Bihari Sándorral és Péchy Erzsivel. 
A Hevü-Színbáz 1921. máj. 14-én tűzte 
műsorába. A vidék: 1884 febr. Sátoralja
újhely (Pesti-Polgár társul.), máro. Debr&-
cen (Kip: K i ^ Mihály), ápr. Szeged, 
júl. Komárom, szept. Nagyvárad, Kolozs
vár, nov. Kassa, Marosvásárhely stb. 

Párizsban a Gaité-színház mutatta be, 
1900. júl. 22-én 986-odszor adta. Ekkor 
Londonban (1882. okt. 14. óta) 400-ad8zor 
ment. Berlinben csak 1886. nov. 13-án 
mutatta be a WalhaUa-Theater. 

Kisley Lélia, operaénekésnő, a Nem'-
zeti Színház és a Magyar Kir. Operaház 
tagja volt 1882. szept. 16-tól 188b". jún. 
30-ig. Nagy tehetségét már szülőföldjén, 
Texasban felismerték és 16 éves korában 
Bécsben tanult Marchesi Matild asszonynál. 
Báró Podmaniczky Frigyes akkori inten
dáns szerződtette őt Budapestre s itt a 
»SzeviUai borbélya EoKiaájában egész lázba 
hozta a közönséget hangja ritka csengésé
vel, bámulatos és egyenletes terjedelmé
vel s csillogó koloraturájávai. E nagyszerű 
partiját igaz ambíciótól sarkalva magyarul 
is betahnüta és aktor énekelte először, mi
dőn a Nemzeti Színházban (1884-ben) utol
jára tartottak operai előadást. Az új ope
rában már több tere nyilt az érvényesüld 
lehetőségére s itt is őszinte sikert ért el 
Szilágyi Erzsébettel (Hunyadi Lászlóban). 
Gróf Keglevich intendáns ezután Bianehi 
Biankát szerződtette, mire R. elhagyta az 
intézetet, Párizsba ment, majd Londonba 
egy staggione társulthoz. It t súlyosan 
megbetegedett, mire Bécsben kérdett gyó
gyulást. De hiába. A császárvárosban halt 
meg, 1891. jan. havában. Első budapesti 
fellépéséről a »Pesti Hirlap« 1882. szept. 
17-én ezeket írja: »Bécsben Marohesinél 
tanult (Rosina-t éaekelte a »Szevillai bor-
bély«-ban.), Firenzében lépett először szín
padra. Ritka terjedelmű, határozottan alt

színezetű mezzoszoprán hangja (ma 2 és 
fél oktávát hallottunk, g-től d-ig) a mé
lyebb regiszterekben meglepő szonoritáKal 
bír, mely azonban nem dominál a ma
gasabb regiszterek rovására. Mily bizto
san és tisztán tömeik elő a hangok ebből 
a romlatlan g^^éből, melyen a forsziro 
zásnak, a tremolónak semmi nyoma. És 
milyen érthetően, értelmesen ejti k!Í a szö
veget !« 

Ristori (risztóri) Adelaid^, olasz szí
nésznő, 8z. 1822. jan. 29-én, Cividaleban, 
megb. 1906. okt. 9-én, Rómába.h. Mint 
drámai hŐsnjŐ nem csak hazájában, hanem 
az eg^z kontinensen becsült névre tett 
szert. 1856. nov, 21-ón nálunk a Nemzeti 
Színházban is vendégszerepelt^ a »Stuart 
Máriá«-ban, melyről Salamon Ferenc tar
talmas kritikát írt a »Budapesti Hir-
lap«-ba, a nov. 23. tárcában. 1885. máj^ 
havában visszavonult. 

Bitter-dránua, a. m.: lovagidráma. 
A régi színházi refemdákban gyakran elő
forduló kifejezés, 

Hi t tka Ferenc , színész, sz. 1880. okt, 
1-én,; Budapesten. 1904. november 1-én 
kezdte a pályát. 

Rivalda. Az olasz: »ribalta« átvétele. 
Származik a »ribáltare« (felfordítani, fel
lökni) igéből, a. m. csapódeszka, csapó
ajtó s különösen az a fel- és lecsapható 
deszka, amely a színpad előterében a lám
pasor előtt van. Általában a színpad előr 
terét és magát az egész színpadot je
lenti. (Lásd; »Magyar Nyelvőrx, 1926. 
9. és 10. szám, 153. oldal). Tóth Béla a 
rivalda-szót ekképp magyarázza: »Rivalda«, 
ribalta: korlát. Valamikor drótból csinált 
korlát volt a súgólyuktól jobbra-balra esŐ 
lámpasoron, azért, hogy a színész tudja, 
meddig mehet előre, hogy a leereszlísdlo 
kárpit ne essék a nyaka fóizé. A »rivalda(c 
ez a korlát volt, ma már csak a helye az. 
(»Pesti Napló«, 1906. júl. 17-én, 7. old. 
f. hasáb.) 

Rivalda-világítás. A sz ínp^ élvona
lát — melyet lámpasor világít meg — a 
színházi világosító világítja meg, a sze
rint, amint a rendező ezt kívánja. Haj-
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Rivaldázik Eóbert Jenő 

dan a rivaldát úgy szabályozták, íwgy 
előtte alkalmaztak egy deszkalapot, ajne-
lyet kívülről a világosító egy zsineg se
gélyével kezelt, a Bzerínt, amint az ine-
trukció sötétséget vagy -világosságot kí
vánt. Ilyenkor a rivalda-deszkalapot vagj' 
kifeszítették és ezáltal a deszkalap a lám
pasort eltakarta, miáltal sötét lett a szín
pad, vagy pedig lebbcsátották, ekkor vi
lágosság áradt szét a színre. Ma már a 
rivalda-világítás fokok szerint szabályoz
ható. 

EJTaldázik. Az a színész,, aki a ri
valda elé kiáll és ott játezikj, e ténnyel 
ízléstelenkedik. Ezt a színházi világban 
úgy mondják, hogy az illető: ))nvaldázik«. 

Kivális, (latin szó) a. m. ve
télytárs. Már a színészet első éveibön is
merték e fogalmat, ami gyakran volt elő
mozdítója a belbókte fölforgatásáuafc (a 
nehezen megteremtett jóhímév aláásásá-
nak), a tekintély bukásának'. Minfc a szí
nészettel egykorú mételyt — sajnos — ma 
is ismerik a színészvilágte.n — a szó gyű
lölködő értelmében is. 

Kobbanás. A robbanás a színpadon úgy 
történik, hogy a színpad me^elelö ol
dalán egy emelvényre felraknak nagy kő
darabokat, amelyeket a végszó elhangzása 
után a kellő pillanatban a helyükről le-
hengergetnefc. Hogy az ekként keletkezett 
zaj nagyobb és hatásosabb legyen, ugyaJi-
akkor t'ÖbbszöiHis puskalövés is elhangzik, 
utána gipszport hintenek' a színre és hir
telen működésbe hozzák a vörös színű ref
lektorokat, melyekkel egyidejűleg a szuf-
fitában és rivaldában is lágyulnak a vöröe-
színű lámpák, amik égést jeleznek. Fo
kozni lehet a hatást még azzal is, hogy 
a szín mögött recsegést^ ropogást idéz
nek elő vékony fadarabot, fumirok eltöré-
sevel; ha a szín házat ábrázol, akkor a ház 
tetejét kívül dróttal felhúzzák, úgyszintén 
az oldalait is és további tompa zuhanások, 
vakolat lehullások mindjobban tökéletesí
tik a robbanás zaját. 

Egber t (Magyar) Imre , magyar szár
mazású német színész (hősszerelmes), sz. 
1847. máj. 21-én, Pesten, megh. 1899. 
máj. 30-án, Würzburgban. Mint 20 éves 
jogász feltűnt egy műkedvelői elpadáson, 

ott meglátta Lewinsky ós tanítványául fo-
gtadta. (1865.) Zürichben lépett színpadra 
(1865. szept. 6.) a »Szép Heléna« Ajax 
szerepében, majd gj'ftkorlatszerzés céljából 
Stuttgartit szerződött (1866. máj. 1.), 
azután 1868. jún. 7-éu Berlinbe menti 
ahol ő volt a legünnepeltebb színészek 
egyike, ki férfias szépségével, csodás zen
gésű hangjával az általános megbeceülée 
központjába jutott. 1872-ben a bécsi Burg^ 
theater tagja lett, majd 1878-b'an az in
tézet örökös tag'jává nevezték ki. 1889. 
febr. 10-én Budapesten ie fellépett, a né
met színház vendége volt,, a »Graf von 
Hammerstein« c. színmű címszerepében 
mutatkozott be. Utolsó fellépte 1899. márc. 
7-én volt. — Neje: Loosy Natália, kivel 
1890. márc. havában lepett frigyre. (Megh. 
1908. jan. 25. Bécs). 

E-öbert Jenő , (családi néven Kovács), 
magyar származású német színigazg-ató, sz. 
1877. júl. 23-án, Budapesten. Eredetileg 
ügyvédnek készült, sokáig a Pester Lloyd 
kritikusa volt, majd 1908-ban átvette a 
berlini Hebbel-színház igazgatását, azután 
pedig Roland Idát (a későbbi feleségét) 
kisérte vendégszereplési körútjain. Alint 
igazgató elsőrendű szakeml eme'í li/onyult, 
de színháza nem tudott gyökeret vemi ée 
néliány év múlva bezárta kapuit. Ezután 
magyar színdarabok fordításával foglalko
zott, majd a Kammerspielet ^•ette át Mün
chenben, ennek bukása után pedig a lip
csei Albert-színházát vezette. 1915-bett 
rendező volt Drezdában. 1916-ban visz-
azatért Berlinbe, ahol ez év szept. l5-től 
a Besidenz-Bzínház igazgatója lett. Újab
ban a Tribüné igazgatója, második szín
háza a Theater am Kurfürstendamm. 
1927. nov. 11-én a Magyar Színházban a 
»Külváros«-t rendezte. Ugyanakkor a buda
pesti színészszövétségnél tanulmányi ösz
töndíjat létesített magyar színészek, illetve 
rendezők: saámára. Eóbert Jenő a német 
színpadnak egyik legtudatosabb és leg^ 
sikeresebb megvívója. Mint rendezőt, mint 
színésznevelőt és színházvezetlot, mint nagy
vonalú üzletembért, ki az üzletet átitatja 
művészettel, s a művészetet üzlettel tá
mogatja, Németországban ma a legelsőt 
közt emlegetik. 1908. április 10-én a 
Hebbel-színház együttesével Budapestén 
is vendégszerepelt, a Magyar Színház-
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Eóiaert Mária Roeder Karlotta 

bau, majd 1915. május 6-án a Bu
dapesti Színházban, 1918. jún. 8-án pedig 
a Residenztheaterrel a Fővárosi Orfaunj-
han, midőn Asch Salom: »I)er Gott der 
Rache« c. színművét mutatták he. 

K<Sbert Mária, drámai IjJősno, sz. 1905. 
szept. 10-én, Zágrábban. Miután az Orszá
gos Színésaegyesület iskoláját kitüuŐ si
kerrel fejezte be, elszerződött az Orsz. Ka
mara Színházhoz, melynek ezidőszerint is 
«o^-ik jelentékeny tagja. 

Koboz Aladár, színigiazgató, sz. 1895. 
jan. 9-én, Budapesten. Iskolái elvég-zése 
után hadíszolgiálatra vonult be. 1917-ben 
megsebesült és mint h a d n a ^ 1918-ban 
leszerelt. Először a PhÖnix Filmigyái- rt. 
igazgatója, majd a Korona Film rt.-t ala
pította meg, 8 onnan a .'pTOJeetograph 
Moagófénykép és Gépgyái' rt. igaag'atója 
lett. Ugyanebben az időben alapította m&g 
a Terézkörúti Színpad rt.-t, melynek ma 
is igazgatója. 1926-ban a Projeetograph 
Mozgófénykép és Grépgyár rt. kötelékéből 
kivált és átvette a Boyal Orfeum veze
tését. 1930. nov. 1 ^ a Sasclia Filmipari 
i"t.-nek a budapesti igazgatója lett. 

Koboz Eiek, az Orsz. Színészegye
sület EzámfejtiŐje, sz. 1860. júl. 15-én, Ka
posváron (Somogym.), raegh. 1926. nov. 
1-én, Budapesten. ískoláinalc elvégzése 
után vasúti tisztviselő lett és eveken keresz
tül Sopronban teljesített szolgálatot. Már 
itt megnyilvánult nála a színészet ii^ánti 
vonzalom. Szívesen kereste fel a színéezek 
társaságát és szívesen tett mindenkinek 
6zolgálatot, úgy hogy amikor nyugdíjaz
tatása után, 1901-ben, az Országos Színész
egyesület tisztviselője lett, niár neve jó 
hangzású volt a színészvilágban. Huszonöt 
é\-en át volt főtisztviselője az e^esületnek 
és ez idő alatt 1becsülete;^gével, szorgal
mával, nagy munkabírásával úgy hiva
talos fellebbvalói, mint a színészek! nagy
rabecsülését és szeretetét vívta ki. Minden
kivel szemben udvarias, előzékeny és szol
gálatkész volt, a hozzá fordulóknak ügíyeg-
bajos dolgait k&zségesen intézte el, el
látta jó tanáccsal és eljárt minden ügyük
ben, nem lehet tehát csodálni, hogy a vidéki 
színészet )>Boboz bácsi«-ja volt és így is
merték őt mindenütt. Hervadhatlan ér
demei voltak a nyugdíjvagyon gyarapí

tása körül, amely felett féltékeny szere
tettel 'őrködött. Fáradságot nem ismerve, 
éjt nappallá téve munkálkodott a pót-
fiUérek létesítésén. 

Stella Gyula, Géczy István, Körmendy 
János és Heltai Nándor búcsúztatták. 

Roboz Imre, a Vígszínház igazgatója, 
sz. 1892-ben, Budapesten. Tevékenységét 
a filmnél kezdte és hosszabb ideig a Pro-
jektograpb tisztviselője, majd a Phőnix 
Filmipari Rt. igazgatója volt. Közi-emű-
ködött az Apolló-kabaré megalapításában 
és vezetésében. A íováros színházi éle
tébe aklior kapcsolódott be intcnzívfjbben. 
amikor 1921. márc. 15-én Ben Blumenth^ 
reá bízta a Vígszínház és a Pőviái-osi Ope
rettszínház vezetését. Nagy hozzáértéssel 
vezette a két színházat és utóbb a Víg
színháznak bérlőigazgatója lett, mellyel a 
hanyatló színházi konjunktm'ában is ál
landó eredményes működést fejt Id; a szí-
nészeti közügyek tárgyalásánál ós az igaz
gatók és színészek állandó' összeütközései
nél nem egj kényes ponton az 6 kitűnő 
színházi diplomáciája segítette át a tár
gyaló feleket. A,z utóbbi időben a hangos-
filmgyártás körül keresett és talált oly 
összeköttetéseket, melyelv révén a magyar 
színésztársadaloni és a magyar filmgyártás 
is megtalálta a bekapcsolódást ebbe a ro
hamosan fejlődő, új korszakot és lehetősé
geket jelentő művészeti eseménybe. 

Roeder Kar lo t ta , operénekesnő, " sz. 
Orosházán. Tanulmányait Oroszországban, 
3 évig Bolognában Űraberto Matetti ve
zetése mellett, Lipcsében Hedmondtnál egy 
-ivig, Párizsban 5 hónapig Részkénéi, köz
ijén Patti Adelinánál Angliában végezte, 
Lipcsében 1905-ben debütált. Németország 
legtöbb színpadán szerepelt. 1909 óta a 
braunsehweigi udv. színház tagja. 19H-
ben 83 operából állott a repertoireja, köz
tük több operett is, még pedig inagya-
i-ul, németül, olaszul, franciául és oroszul. 
1911—12. telén Moszkvában vendégszere
pelt, ahol testvérbátyja újságíró volt. Ná
lunk 1913, máj. 13-án lépett fel, a Magy. 
Kir. Operabázbaa, a »Xraviata!c-ban. »Kel-
íemes csengésű, jól iskolázott szopránja 
könnyen megy föl a magasba, technikája 
iíényesebb igényeknek is meg tud felelni, 
előadása és játéka ízlésre és rutinra vall. 
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Roger (rozsé) Gustav Róka János 

A nagy ária hatásos előadása után njilt 
színen is kapott tapsot, a haldoklási je
lenetben realiaztikus játékával mélyebb ha
tást is keltett«, — írta ekkor róla a wPesti 
Hirlap«. 

Eoger (rozsé) Gustav, fr. tenorista, 
8Z. 1815. dec. 17-én, Párizsban, megh. 
1879. Bzept 1 3 - ^ , u. o. 1859~ben egy 
vadászat alkalmával történt baleset miatt 
elvesztve jobb karját, kénytelen volt még 
a férfikor teljes erejében elhagyni a mű
vészi pályát. Nálunk a »Prófétá«-ban mu
tatkozott be, a Nemzeti Színházban, 1858. 
ápr. 5-én. Kantilénájával nem tett nagy 
-hatást, mert nem volt jól diszponálva, de 
a nagy kavatináját a sugólyuk elé állva 
magyarul énekelte: sBerta, életem vi
rága . . .« , mire persze a nemzeti hiúság 
tapsorkánt fakasztott a nézőtéren. 

Eoger (rozsé) Victor, fr. zeneszerző, 
ez. 1854rben, megh. 49 éves b>rában, 1903. 
deo. 7-én, Párizsban. Operettjei közül a 
Népszínházban színre korült: »KIári«, sEri-
gittaK, »Jáfet 12 felesége«, »A fehér 
csirkeK (1899. ápr. 28; ford. Makai Emil 
éö Zempléni P. Oyula), »A bibliáa asz-
szony<( (szöv. írták: Mars és Hennequin; 
bem. 1898. dec. 5.). A Magyar Színház
ban: »A babonací (ezöv. írták: Ferrier és 
Ciairville) 1898. szept 3. A Budai Szín
körben: »Vegye el a lányomat!« (Miss 
Nicole Nick; szöv. Raymond Hippolyte és 
Mars Antony, ford. Komor Gyula). 1895. 
szept. 25 ; és »(^sze-vi^za £ogadó«, »Cor-
biilon utazásas, énekes boh. 4 felv. Irta; 
Antony Mars. Ford.: Peterdi Sándor. Bem. 
1897. ápr. 18. Kisfaludy Színház. 

KohitsnfürdÖn. (Stájerország) 1846. 
július havában a Havi—Szabó-féle daltár
sulat tartott előadást. A társaság 23 tagr 
ból állott. »A minden oldalról jött taps
viharnak aüg volt vég'e« — írta ekkor 
hízelgőén az »Életképek«, 1846, 8. száma, 
254. oldalán. 

Eohonoon (Vas m.) 1788-ban gr. 
Batthyányi olasznyelvű színészei számára 
díszes színházat építtetett. (A felszerelés 
egynémely aayagía később a Nemzeti Szín
házé lett.) 

Eióka Gyula id., tánctanár, ez- 1846-
ban, meghalt 1899-ben, Budapesten. (R. 

János öccse.) A Nemzeti Színház bal-
let-iEkolájánai növendéke volt. ^ Míg 
bátyja külföldön járt, addig ő táncolta 
a magyar táncokat a színpadon is, 
később azonban tánciskolájának szen
telte minden idejét és azt előkelő nívóra 
emlete. A Tánctanítók Egyesületének élete 
végéig! alelnöke volt és igen sok táncmester 
és táncos neki köszönhette tudását. 'E^ 
magyar kettőst szerzett. Igen sokáig szer
kesztette a tánctanítók szaklapját is. 

Röka Gyula ifj., tánctanár, id. R. Gyula 
fia, és unokaöccse R. Jánosnak, Bz. 1876-
ban, Budapesten. Igazgatója a belügymi
niszter által felállított Magyar Országos 
Táncmesterképzőnek, amelynek mint első 
vezetője, egyben megszervezője is. Mag^ 
dolna főhercegnő tánctanára volt. Megírta 
a tánomesterképző tananyagát felölelő 
»Tánctanítás alapelmélete« című tanköny
vet, a »Modern táncok albumát*, »A ma
gyar tánook albumát« és a sTánoművészeti 
Ijexikon«-t. A magj^ar táncoknak úgyszól
ván egyedüli igiaz ismerője. Növendéke volt 
János nagybátyjának, aki e téren a legt-
híresebb volt. A Magyar Tánctanítók Orsz. 
Szövetségének elnöke. A tánctanítók nem
zetközi kapcsolatánalk! le lk^ úttörője. 
Évekig folytatott küzdelmeért a francia, 
német, hollandi, román és jugoszláv táno-
tanítók dísz- és tiszteletbeli tagjának vá
lasztották. A'Z Artistar Egyesület vizsga
bizottságának tagja. 1927-b6n ünnepelte 
meg tánctanítói működésének 25 éves ju
bileumát. Szobrászművész, majd vívómes
ter volt, míg a táncmesterí pályára • tért 
át, ahol a legkiválóbbak közé küzdötte 
fel magát. 

I tóka János , a Nem^zeti Színház tánc-
művésze, sz. 1835-bön, Pesten, megh. 49 
éves korában, 1884. márc 20-án, u. o. 
ÁUítólag talált gyermek volt. Mint pici 
fiút a Nemzeti Színház elŐtt találták és 
a színháziak vették pártfogásba. 

Az 50-68 években már a népszínmű
vekben és magyar operákban ő volt a 
toborzó ós csárdás első táncosa. Noha nem 
nagy termetű s nem is valami magyaros 
arcú legény volt, mégis saj átszerű deli-
séggel 6 igaz alföldi hévvel táncolt. Majd 
mindig megismételtették táncát. Annyira 
szükséges tag volt a maga nemében, hogy 
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Róka Pál Rolkó József 

iiidŐn katonáekodási idejét elérte s be
aorozták, az intendáns utána járt, hogy 
kiszabadíthaeaa. (A »FŐváxosi Lapok« nek
rológjából.) 

!Róka Pál, táncművész, R. Jájios uno
kaöccse, fia id. R. Gyulának és Öccse. 
í j . K. Gyulának, sz. 1877-ben, Pesten, 
megh. 1924-í>en, u. o. Á Színművészeti 
Akadémiának és az Országos Színészegye
sület ezíniiskolájának volt tanára. Több 
mint egy évtizeden keresztül elnöke volt 
a Tánctanítók Egyesületének, a berlini 
Akademie der Tanzlehrkunstnak i'olt tagja. 
Tanulmányait nagybátyja és atyja mellett, 
továbbá külföldön végezte. Mürich, Engel-
kardt, Weirich balletmesterek voltak Bei>-
linben a tanái'ai. Kiváló komponista volt 
és igen sok szerzeménye van, amit a 
tánctanítók sokasága használ. Tánctudá
sát kollégáinak szentelte. Legimaradandóbb 
szerzeménye a »S6tapalotás«, ennek a zené
jét is ő írta. Szerzeményei közül még a 
»Hungária«, )>Méhecslvék a szabadban«, 
»Virágok hódolata a rózsakirálynő előttc< 
oíműdi; híresek. Irodalmi tevékenységéről is 
több munka tanuábodik, így a »Tánemüvé-
azeti Szaktankönyv«-e 1901-ben jelent meg 
és ennek miásodik kiadása is már fogytán 
van. 1922-ben jelent meg »Klasszikus és 
ritmikus iskolás c. munkája, továbbá a 
Színművészeti Akadémia tankönyvéül hasz
nálták »Színpadi mozgás és szokások« o. 
tankönyvét. 

Roland Ida, német színésznő (Róbert 
Jenő [L. o.J színész neje) berlini táraula-
tával 1915. máj. 1-én vendégszerepelt a 
Népoperában »A oárnÖ« o. Lengyel—Biró-
féle drámában. 

Bolle. Német szó, a francia: róle-
ból, annyi mint: jegyzék, szerep. Színé
szetünk eldő éveiben a legtöbb színházi 
fogalom megjelölésére német kifejezéseket 
használtak s így a szerepre is azt mond
ták, hogy: rolle, vagy rolla. (Lásd: »Hadi 
és más nevezetes történetek« o. bécsi ma
gyar lap 1790. aug. száma, 291. oldalán). 
Mikor Déryné mint kezdő színésznő a 
társulathoz került, végtelenül Örvendett a 
rollénak; Bartha János pedig ezekkel a 
szavakkal lepett elö Szentpótery rendező
höz: »j\iegtanulok én mindent, csak adja
nak rollét.K Ma már a »szer6p« szó az álta

lános kifejezés, a rollét egészen kitörölték 
a magyar színészek szótárából. — (V. ö. 
Szakmány. — Szerep.) 

EoUand (rolan) Romáin, fr. író, ta
nár, zenetörténész, sz. 1866. jan. 29-én, 
Clamecyben. (Niévre). Páriában a tanár-
kép2iő főiskolát látogatta, onnan aránylag 
rövid idő alatt találta meg az utat a 
Sorbonnera, miután volt egy darabig 
Olaszországban, tanulmányozta az olasz 
zenét, képeket. Számos értékes regényével 
európai hírnévre emelkedett. 1913-ban 
megkapta a francia akadémia irodalmi 
nagydíját: a névtelen adakozó által 
adott 10.000 frankos díjat; öt év 
múlva pedig Sully-Prndhomme és Mistral 
mellé harmadiknak került be a Nobel
díjas írók sorába. — Nálunk is bemutatott 
színműve: »A Szerelem és Halál játéka«, 
(Le Jeu de l'Amour et la Mórt) szmű 
két részben. Ford. KáUay Miklós. Bem. 
1925. okt. 24. Belvárosi Színház. »PárÍ8í< 
1794, színjáték 3 felv. Ford. Sebestyén 
Károly. Bem. 1929. máj. 25. Városi 
Színháa. 

Rolkö J^Jzsef, színész ,̂ sz. 1897. márc. 
19-6n, Poprádon (Szepes m.) A színész
egyesületi iskola elvéigzése után Székes
fehérvárra szeríJődött, Andor Zsigmond 
igazgatóhoz. Andor utóda. Alapi Nándor 
további két évre kötött szerződést vele. 
Három esztendeig Debrecenben műlíödött, 
Kardoss Gézánál, onnan a Belvárosi 
Színházhoz került. 1930-ban a Royal 
Orfeum rendezője volt s népS7erű jel-
lemkomikusa, bár értékes talentuma sokkal 
komplikáltabb színészi feladatok megoldá
sára való, mint amilyenekhez a varieté 
juttatta. Vidéken a »Haramiák« Peren-
cétlől »Bizáno« Giovannijái^ mindent ját
szott. Sikere volt Luciferben és fokozta 
népszerűségét a »Süt a nap« tanító sze-
•repében. Az a hizonyos derűs, igaz ke
délyt árasztó színész-individualitás ma már 
csaknem egészen kiveszett. Rolkó József 
egyénisége ott ér el abszolút művészi szin
tet, ahol alkalma nyílik mesterkéltségfiől 
ment, közvetlen humorát csillogtatni. Tud 
jellegzetes és mégis mulatságos lenni. )>Tar-
tuffe« Orgonját, »A fÖsvény« Harpagon-
ját legjobb: alakításai közé sorozhatja. 

(D. J.) 
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Romains (romén) Jules Román színészet Magyarországon 

Komaiim (romén) Jul«tí, fr. Bzinmű-
író, 8z. X885-beii. Mint lírai költŐ kezdte, 
Mtüno belső dinamikájú', újszerű rímte
len verseivel, amelyeket eleinte Louis 
Farigoul álnév alatt írt. Kés'őbb néhány 
barátjiával, Dühaniellel, Charles Vildrac-
kal, Jean Joaveval megalapította a L'Ab-
bey nevű csoportot, amelyHől az úgyne
vezett unanimista irány sarjadt ki, ez pe
dig a mai neoklasszicizmus forrása lett, 
melynek hivatalos folyóirata a »Mouton 
blanc«. Jules Romains regényeket is írt, 
amelyekben már megnyilatkozott ei€s hu
moros éa szatirikus vénája. Drámai kí
sérletei a »CEomedeure« és »Monsieur Trou-
badec saisi pur le débauolie« nem arat
tak nagy sikert. Első nagy színpadi si
kere a »Knock« volt, amelyet a Théatre des 
Cham^s Elysées 1923-baa megszakítás nél
kül játazött. A darab igazi moliérei Ku-
morú szatíra, í1ősz€repI6je egy sarlatán or
vos, aki miindenkinek bebeszéli, hogy be
teg és í ^ szédületes arányokig fokozza 
Qgj igénytelen vidéki orvostól megvásárolt 
prakszisát. A darab nagy diadalt hozott 
egy fiatal tehetséges francia színésznek, 
Jean Jouvetnek, a Herbertot színházak 
egyik rendezőjének, aki közel Ötazázszor 
játszotta el a Knoek címszerepét, melyet 
a Magyar Színházban Karinthy Frigyes 
fordítáfíában 1924. dec. 5-én mutattak be. 

Romai Fő-Hertzeg, vendégfogadó volt 
P^ten, a Hatvani-Kapu mellett, ahol Nou-
seul János (L. o.) bécsi színész 1802 áp
rilis havában társulatával magyar előadást 
tartott. 

Román színészet IMa^a-rországon. 
Magyarországon a romián színészet fejlőd 
dése mindenkor szabad utat talált. 1864. 
okt. Iiavában Tordiní asszony, előkelő nevű 
román színésznő, Brassóban mint vendég 
sikerrel lépett fel. Ez id̂ ő tájban állandó 
társulatokat nem találunk még hazánkban, 
ezeket a Eomániából ide jött színés^,ek 
pótolták. 1868. aug. havában Aradon Pas-
caly társulata játszott, ahol különösen az 
igazgató játéka tetszett. Ezentúl sűrűn ta
lálkozunk román műkedvelíői előadásokkal, 
például a csanádmegyei ifjúság 1869-ben 
tartott ilynemű előadást. Őket követték a 
belényesi, balázsfalvi, kolozs\-ári, temesvári 
ifjak stb. 

A romániai Millo és Pascídy színtár
sulatai hazánkban minden évben megfor
dultak Brassóban, Nagyszebenben, Ara
don, Tem'esvárotít, Lúgoson. 

A román fiatalság s a bukaresti szín
társulatok itteni működése hozta felszínre 

-azt az eszmét, melyet Vuloan József 1869-
ben a Nagyváradon román nyeiven szer
kesztett »PamilÍa« egy cikksorozatában in
dítványozott : ^Alapítsunk egy román nem
zeti színházat!« Az indítványozó csakha
mar támogatást is nyert', s 1870 február 
lO-én Hodosiu József, a Mocsonyi-test-
vérek s több román képviselő fölhívást 
intéztek a román érdelinisóghez, február 
28-ra a nemzeti színház ügyében Pestre 
előleges tanácskozást hirdetve. Ez értekez
let Babesiu, Hodosiu, Mihály, Mocsonyi 
Sándor és Vulcan Józseftől öttagú bizott
ságot küldött líi a progi-amm kidolgozá
sára, 8 javaslatukat 1870 október 4-én a 
dévai közigyűléa fogadta el. FiŐbb pontjai 
ezek: a társulat célja: előteremteni oly 
tőkét, mely a rómán nemzeti színház meg
alapítását lehetségessé tegye; a társulatot 
a Pesten székelő bizottság igazgatja, mely 
minden évben közgyűlést hív össze; az 
ezer frtot fizetők alapító, a száz írtot 
fizetők pedig rendes tagok; midőn a be
gyült Összeg a színliáz megalapítását le
hetségessé teszi: a közgyűlés határozni fog 
a teendők felől. 

Ugyanezen gyűlésen Vulcan számot adott 
a hozzá befolyt pénzekről, Összesen mint
egy tízezer forintról. Az igazgató-választ
mányt is megválaazták s tagjai: Hodosiu 
elnök, Vulcan József pénztárnok és Hoi-sia 
titkár. A társulat megalakult tehát 1870-
ben. 1871. máj. Iiavában a magyar bel
ügyminiszter jóváhagyta a Hodosiu által 
iiemutatott ronmn színházi-alapegylet fel
állításának alapszabályait. Ez évben Pas-
caly társulata Erdélyben működött. 1874. 
jan. havában Jonescu és neje —• galaci 
román azínészpár —• Pesten játszott a 
Széchenyi-téri kioszkban. Apró énekes-da
rabokat, magánjeleneteket, népdalokat ad
tak elő. 1881. ok t havában Petrolesou tár
sulata kezdte meg előadásait a temesvári 
gyárudvarban. »Barbatel gelos« (A fél
tékeny férfi) énekes v j ; Alexandri »Eus-
dele« (Tündérek) vígjátéka; »Barbatrí far-
mbcati« (Megbabonázott férfiak); »Advo-
catul seraeilor« (A szegények ügyvéde). 
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Román színészet Magyarországon 

vj. volt többek között a műsorában. Ez 
évben a román szíuház-egylet alaptökóje 
közel 25.000 frtra rúgott. (Lásd: »Szí" 
nészeti Közlöny«, 1881. 20. Bzám.) 1863. 
aug. 8-án Lippán a román színpártoló
egylet közgyűlésén Vulcan József alel
nök felolvasta )>Dicsek6dok« c. vígjátéká
nak első felvonását. 1904-ben a színház
egylet vagyona közel 400.000 K' volt. 
(»Pesti NaplÓK, 1904. aug. 27.) 1910. au^. 
havában Sziáazrégenben az )>Astra« — a 
román színházalap-egylet neve — nagy 
gyűlést tartott a iétesítendlő színház meg
építése céljából. Nov. havában Brassóban 
újra tartottak gyűlést, Mih'u János dr., 
elnökiéivel és ezen a2ít határozták el, hogy 
nem állandó színházat alapítanak*, hanem 
vándor társulatot szerveznek, mely bejárná 
a románoklakta nagyobb városokat és köz
ségeket. Ily értelemben meg is változtatták 
a színi egyesület alapszabályait s ehhez 
kikérték a belü^miniszter jóvábagyáeát. 
A módosított alapszabályok szerint a szín
házi alap hatvan S2ázalékát akarták a vári-
dortársulat szervezésére fordítani. Nov. 
20'-án Nagyváradra érkezett Banutiu Aurél, 
a román színházregyestilet művészi igaz
gatója, s ebből az alkalomból a Rima" 
nóczy-féle vendéglőben összegyűltek a ro
mán társadalom tagjai. Egy fiatal ügyvéd 
felvetette az eszmét, hogy a nagyváradi 
románság adakozzék a színházalapra. Áz 
ötlet lelkes tetszésre talált. Azonnal ívet 
szövegeztek s Iqgelsoneíi: a jogakadémia ro
mián hallgatói jegyezték fel adományaikat: 
3000 koronát írtak alá. A példa hatott. 
A jelenlévő urak nyomban 5000 koronát 
ajánlottak fel s így a színházalap pár 
perc alatt 8000 koronával gyarapodott. 
1911. épr. 12-én a »Poporulc< nevű lugosi 
pénzintézet as ottani piacon nagy házat 
váflárolt, melyet egy állandó román színliáz 
céljaira szándékozott átalakítani. 

1911. júl. havában Biharmegyében Ban-
nutiu Aurél színtársulata kapott játszási 
engedélyt. 1913. raárc. 6-án Nagy\'áradön 
úi'i műkedvelők előadták a »FunctÍonarul 
de la Dominü« (A gazdatiszt) című ro
mán darabot. í r ta : Pétre Loeustianu, ro
mán író. Pitu Ardeleán és Valéria St&-
fanica kellemes játékukkal tűntek ki, to
vábbá nagy hatást ért el Bibiana Nyes; 
a férfiak klözül Radu Barcianu és Pin-
teru tűnt ki. Ez évben a szính'áa-alap 

tőkéje egy millió K-ra rúgott. Szept. ha
vában a belügyminiszter engedélyt adott 
Antonescu Viktornak, hogy a bukaresti 
Nemzeti Színház tagjaiból öss2íeállított tái--
Bulatával Magyarországon körutazást te
gyen és előadásokat tarthasson. Az engedély 
tartama három év. A román színtársulat a 
Ivövetkező helyekre kapott játszási enge
délyt: Nagyszeben, Balázsfalva, Szászvá
ros, Szászsebes, Gyulafehérvár, Fogaras, 
Brassó, Arad, Brád, Abrudbánya, Nagy
várad, Na.gybánya, Lippa, Belényes, Ka-
i'ánsebes és Lúgos. A belügi-miniszter által 
jóváhagyott pi-ogramm a modern román 
színműirodalom termékeit, elsősorban Ca-
ragiale znűveit tartalmazta. 

Nov. havában a színbázalap-egylet ed
digi elnöke, dr. Mihu János szászvárosi 
ügyvéd lemondott állásáról, mert nem tar-
tottálc elég agdlisnaV. Helyébe Vajda Sán
dor országgyűlési képviseKt választották 
meg elnökké. Azonkívül beválasztották az 
elnökségbe Máuiut, Branistyét és Brecli-
eeanut, a román nemzetiségi párt vezető 
tagjait. Dec. hó elején Antonescu Viktor 
színtársulata, mely két hónapon át ven
dégszerepelt Magyarország különböző ro
mán városaiban, befejezte körútját és 
utolsó előadását Balázsfalván tartotta. A 
színészek kijelentették', hogy a románok 
nket mindenütt nagy lelkesedéssel fogad
ták, még Bihar-, Szatmár- és Szilágy 
megyében is. Oly anyagi eredményeket ér
tek el, amilyenre nem is számítottak. Ek
kor, hogy elhagyták az országot, köteles
ségüknek tartották, hogy köszönetet niond-
janak Derussi György budapesti volt fio-
ííonzulnak, akinek közbenjárására sikerült 
a magyar kormányt rábírni arra, hogy 
az engedélyt megadja. 1914-ben Baila Ni-
colea román színész, a bukaresti Nemzeti 
Színház tagja kapott magyarorazági szín
igazgatói engedélyt, ki staggione alapján 
kezdte meg működését. A staggione tagjai 
mindannyian magyarországi román úricsa
ládok fiai és leányai; számosan közülök 
saínüskolát végeztek', de voltak olyanok 
is, akik tudományos, vagy egyéb pályákat 
liagytak oda, hogy a román kulturális 
ügynek a szolgálatába álljanak. Volt né
hány olyan tagja is az új romián staggio-
nenak, akik a bécsi zene- és énekakadémiát 
veszték 6 akit oszlopai kívántak lenni a 
staggione román operaelőadásainak. 

(Ei'odi Jenő) 
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Romeo és Júlia 

Eomeo és Jnl ia . Shakespeare legnép
szerűbb szomorújátéka. Magyarra 1786-lmn 
fordították le. EleŐ előadása Kim Szalró 
Sándor á tül te t^beu (a német Weise nyo
mán) Budán volt, 1793. máro- 13-án, újra 
lő-én, majd megismételték Pesten, máj. 
15-én, amikor 45 frt 59 kr volt, a bevé^ 
tel. 1794. jan. 9-én Kolozavárott is be
mutatták', amiről a »Magyar Hirniondó(( 
ezekben számol be: »A' Nemzeti Játszó 
Társaság Komeo és Júlia nevezetű szo
morú Darabot ig'en keUemeteeen ada-elő 
a' múlt Hétfőn. Érdemlett is számos tap-
solásokat. Nevezetesen öri, Kontzné és 
Anna Mária játszó Szemellyek ugy vi
selték magokat, hogy sok esztendőkig gya
korlott Játékosoktól is elég lett volna.í; 
(1794. jan. 38. 143. old.) Ugyancsak: az 
erdélyi színészek előadták Debrecenben is. 
1811. jan. 12-én és jún. l l-én. A Nem
zeti Színházban 1844. ápr. 1 7 - ^ mutat
ták' be. Gondol Dániel fordításában, pró
zában. Az akkori szereposztás ea volt: Es-
calus fejedelem: Udvarhelyi Sándor; Mer-
cutio: László; Paris: Szigeti JÓ2sef; Ca-
pulet: Udvarhelyi Miklós; Capuletné: Mis-
kolczy Júl ia ; JúUa, leányuk: Lendvayné; 
öreg Capulet: Balogh J . ; Dajka: Ko-
váesné; Tybald: Bartha Jáűos; Montecchi: 
Szilágyi Pál ; Montecehiné: Bartókné; Eo-
meo, fiuk: Lendvay; Benvolio: Szigligeti; 
Ló'rine barát: Szentpétery; Sámson: Te
lepi; György: Kéthy; Péter: Morvái; Bol
dizsár: Hubenai; Ábrahám: Vas. 

Ez évten még négyszer került színre: 
ápr. 17-én, 23-áii, máj. 1-én és okt. 15-én. 
Első előadásáról a ))Honderű« ezekben em
lékezik meg: »Ki ne ismei-né Romeo és 
Júlia boldogtalan szerelmét, mellyet a 
lángeszek lángesze oUy utolérhetetlenül fest 
színművében? Hány százan, mondjuk eze
rén rajzolának már azóta szerelemvallo
mást, s bány vala képes csak megközfi-
líteni Í9 bár amaz egyetlen jelenetet, 
mellyben két szerető első vallomását teszi? 
Ki közelíté meg ama képet, melly az 
eríkólyeiii éji jelenetből festi a szerelmet, 
melly túlárad majdnem a költői képek
től ? Talán egyetlen műve sincs e nagy 
mesternek, a tiszta poesis dús erétől any-
nyira át meg áthatott, mint ez. S a kö
zönség osztani látszott véle:piényünket, mert 
kivált hölgyek igen-igen ^ p számmal je
lentek meg e remekmű nyújtotta élvezetre i 

8 az olly kedvezően fogadtatok, miszerint 
okunk van hinni, hogy Shakespeare mű
vei közül alig fog egy-egy még mostaná
ban ennél tartósban kedvező fogadtatásra 
8zámithatm.« 1851., 1854., 1858., I^ö9-
ben egyszer-egyszer, 1850., 1853., 1855— 
1856. és 1857-ben pedig kétszer-kétszer 
került színre e remekmű. 1853. jan- 19-én 
Júliát Bulyovszkyné játszotta, majd 1856-
ban Eáncsy Hka kapta e szerepét, azután 
Munkácsy Flóra (1859), Szigligeti Anna 
(1860. szept. 26.), Boér Emma (1871), 
"Rákosi Szidi (1871), Jeney CornéHa 
(1872), Szigligeti Feiike (1872), Bercsé-
nyiné Takács Emes (1876), Márkus Emí
lia (1877), Török Irma (1892) játszotta 
stb. Romeo szerepét játszotta: Feleky Mik
lós (1853), ifj. Lendvay (1856), Nagy 
Imre (1871), Szacsvay (1875), Mihályfi 
(1886), Páifi (1891), Somló (1893), Be
regi (1899) stb. 

1871. ápr- 1 4 ^ Szász Eároly fordítása 
szerint adták. Ujabb fordítónk: Zigány 
Árpád (1898) és Telekes Béla (1903). A 
mű századik előadása: 1905. jún- 4-én 
volt. Ekkor a főszereplők a következő mű
vészek voltak: Beregi Oszkár (Romeo), 
Paulay Erzsi (JuUa), Pálfi György, Ódry 
Árpád, Hetényi Béla, Bakó László, Mi
hályfi Károly, Gál Gyula, Vizváry Gyu-
láné, Fáy Szeréna és Paulayné. felújí
tották: 1918. jún. 7. (Romeo: Beregi Osz
kár, Júl ia: Bajor Gizi). 1923. okt. 24-én 
(Júlia: Bajor Gizi, Romeo: Ahonyi Géza). 
1926. jún. 9. (Romeo: Lehotay Árpád) 
Btb. 

A Magyar Színház is műsorába illesz
tette: 1930. ápr. 23-án, ahol ezzel a sze
reposztással került színre: Romeo: Beregi 
Oszkár; JuHa: Rosthy Magda; Montague: 
Dénes Ervin; Montaguené: Sziklai K.-né; 
Capulet: Kemény Lajos; Capuletné: Zala 
Karola; Mercutio: Főidényi László; Ben
volio: Vándory G.; Tybaíd: Justh Gyula; 
Paris: Lázár Tihamér; Escalus fejedelem: 
Bondy István; Lőrinc barát: Várnai JenŐ; 
Jülia dajkája: Simon Marcsa. 

1916. febr. havában a temesvári szín-
iiázban liomeo szerepét Ujj Kálmánná 
Dinny^sy JuKaka játszotta. A mindenütt 
rajnogó szeretettel fogadott Shakespeare-
darab a zenét is meghódította: több' kiváló 
zeneköltő írt telŐle operát. Magyarul elő
ször a »Normá«-val híressé lett BeiliniVin-
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Romváry Várady Lajos Róna Zoltán 

cenzo műve jelent meg a Nemaeti Szín
ház színpadán, »Montecelü és Capuleti-
párt« c. alatt 1837. nov. 28-án. Szemé
lyek: Capiilet: UdvaL'helyi Miklós; JuKa: 
•Éder Lujza; jegyese, Theobáld: Egressy 
Béni; Romeo (nadrágszerep): Schodelné; 
házion'osa, • Lorenzo: Szerdahelyi József 
(aki Eoinani 4 felv. szövegét fordította).. 
Még 186Ü-ban k adták (42-edezer), Ro
meo volt Voggenhuber Vilma, JuHa pe
dig Hubei- Ida. A »Rom6o és Juliaac. ope
rát azután Barbier Jules és Carré Michel 
ezövegévelj Gounod Charles zenéjével be
mutatták a Nemzeti Színházban, Ormay 
JPerenc átültetésével, 1872. jan. 27-én. Sze
reposztása ez volt: Escalus: TaUián János; 
Paris: Ernst Henrik; Júl ia: Pauliné Mar-
kovics Ilka; Capulet: Bodolrifii Henrik; 
Gertrúd: Kvassayné Saslehner Emma; 
Tybald: Bogyó Alajos; Romeo: Haj ós 
Zsigmond; Mercutio: Láng* Fülöp; Ben-
volio: Kaczvinszky János; Stefano; Ko
csis Inna; Gregorio: Ormay Ferenc; Lo-
renzo: Kőszeghy Károly. A premier 2077 
frtot jövedelmezett (felemelt hely árakkal). 
Az Operaház is műsorába illesztette, 1886. 
nov. 13-án. Szereposztása: Escalus: Szend-
rŐi Lajos; Paris: Kiss Dezső; Capulet: 
TaUián János; Jú l ia : .Maleeaky Vilma; 
Gertrúd: Saslehner Emma; Tybald: Pauli 
Richárd; Romeo: Perotti G yula; Mer
cutio: Láng Fülöp; Benvolio: Vass; Ste
fano: Kordin Mariska; Manuéla: Ábrá-
uyiné Wein Margit; Pepita: Henszler; 
Angelo: Dalnoki Béni; Gregorio: Szeke
res Ferenc; Lorenzo: Ney Dávid. Hírea 
vendége Júliák voltak: a Nemzeti Szín
házban Hauck Minnie, az Operaházban: 
Bianchi Bianoa, Arnoldson Sigrid, Yvonne 
de Tré-ídlle, Svardström Valborg. 

»Romeo és Juliá«-rÓl értékes tanulmányt 
írt Rakodczay Pál, a »Színé8zek Lapja«, 
1898-iki évfolyamába. 

(Erőéi Jenő.) 

Eomváry Várady Lajos, sugió, sz. 
1852-ben, Hajdühadházon, mögh. 1916. 
d^. 20-án, Pécsett. Színész lett 16 éves 
korában, Kolozsvárt. Eg^ ideig kórista 
volt a budapesti Gyapjú-uccai német szín
házban, ahol rrmgyarul »fujta<í a kórust, 
mivel nem tudott németül. Igazgató lett 

1899-ben. Já r t társulatával többek közt 
Csikszeredlán, Fogarason, Szókelyudvaphe-
lyen, Vízaknán, Szamosujvárt, Gyulafehér-
várott, stb. Igazgatása előtt 1894. őszé
től a Népszínháznál volt 8 évig súgó, 
utána pedig vidéken működött, Kövessy 
Albert pécsi társulatánál. Kedélyes emiber 
volt és kitűnő súgó, aki a kedélyt a sú
gással is egyesítette. Híres volt a szere-
pezésérŐl. Ismerték arról az oldaláról, hogy 
a műsordarab elŐatMea alatt szerepezett, 
miközben fejb'61 súgott és szoMsa szerint 
közbeszúrt egy-egy humoros ekzóUst. Ra
kodczay Pál színtársulatánál, ahol sok fia
tal tehetség játszotta Shakespearet, min
den előadás után kritikát írt a színészek 
játék'áról — de csak saját magának. Ezek 
a kritikák napló formájában Kalotai 
László birtokában vannak. Blaháné, Küry 
Klára, Hegyi Aranka kedyenc sú
gója volt. 40 éves jubileumát 1910. 
júl. havában ülte meg, Nagykanizsán, 
majd 1911. szept. 1-én nyugdíjba ment. 
— Neje: Kiss Enrma, azíaésznő, sz. 1855. 
márc. 18-án, Ungvárt, megh. 1896. okt. 
10-ién,, Budapesten. — 1876. aug. IG-án 
kezdte pályáját. Veres Liászlónál. 

E-ói^ Valér, színész, sz. 1877. febr. 
16-án, Baján. Tanulmányai végeztével se-
gédjegyzŐ, majd 22 éves korában a Vígh 
színház szinésziskblájiának növendéke lett. 
Első szerződését Halmay Imrével kötötte, 
Qgy év után Polgár Béla az igazga
tója, azután 1905-ben Makó Lajoshoz ke
rült, tőle pedig Krecsányi Ignáehoz. A 
következő igazgatója Komjáthy János, 
majd Sebestyén Géza (Temesvár—Buda), 
kinél 14 évig működött egyfolytában^ 
egyúttal titMri minőségben is, amellett, 
ho,gy komikus epizód-figurákat játszott. 
1921-ben Galgahévizen jegyzőnek válasz
tották meg. 

Róna Zoltán, színész, sz. 1890. okt. 
31-én, Budapesten. Iskolái végeztével fes-
tőműv&znek készült, de közben 'mégis szí
nész lett és Sziklai Kornél »Kis Színház«-, 
ánál kapta első szerződését. 21 éves ko
rában felvételi vizsgát tefct az Orsz. Szí-
n^zegyeaületnéd, mely utáa Kövessy 'Al
berthez szerződött táncos-komikusnak, majd 
Mariházy Miklós kecskométi színtársula
tának lett egyik kedvenc tagja. I t t hét 
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Rónai Rónai Gyula 

évet töltött. A világháború alatt front
katona volt. (L. Világháború címszót.) Le
szerelés után újra vidékre szerzíődött. írt 
több színdarabot. »A eselédg1:-ó£nő(í. Bem. 
Sopronban, 1922. wCRibészszerelemíí, »Há-
reni gyöngye«, »Nem vagy legény, Bercicí. 
Számos egyfelvoiiásosa is van, írt tÖbTj 
népdal-szöveget, kupiét. —• Neje: Csil
lag Mária, színésznő, sz. 1902. ápr- 6-áji, 
Szatmárnémetiben. 1924-ben kezdte a pá
lyát. Mint társalgási színésznő ismert névre 
tott szert a vidád színpadokon. 

Bönai, Petőfi egyik színészi álneve. 

Rönai Géza, színész, sz. 1886. okt. 
6-án, Debrecenben. 1902-ben Sárospata
kon kezdte a ezínészetet, azután Debre
cenbe szerződött, később bejárta úgyszól-
vin az e^ész országot. A világháború alatt 
a Doberdón harcolt, 13 hónapig. Műkö
dött teljes elismerés mellett Nagy Endre 
kabaréjában, 1924 óta a Teréz-körúti Szín
pad tagja volt, ahol mint epizixl^komikus 
különösen a parasztalákok ábrázolásával 
ért el számottevő sikereket. Játsaott sze
repei : Gonosz Pista, Mephisto, Lucifer, 
Flanibeau (Sasfiók), Grenesius (Császár és 
komédiás), Svengali (Trilby), Bamcs Ma
tyi (A bor), Lear király, Shyloek stb. 
— Neje: Weisz Etel, színésznő, sz. 1881. 
ápr. 24-én, Kókán. 

Rióiiai Gyula, színész, sz, 1828. jan. 
6-án, Somlyóvásárhélyen (Veszprém m.), 
megh. 1874. szept. 6-án, Nagyváradon. 
A nemes Morócz-családbiól származott. Jogi 
pályára készült, de hajlama a színpadra 
vitte és 1845-ben már színpadon volt. Bu
dán játszott először, a »Lorenzino« cím
szerepében. Atyja ezért meg'haragudott rá, 
haza vitte, azonban B. nemsolvára újból 
visszatért a színészethez és néhány év le
forgása után miár mint híres tragikusról 
emlékeztek meg róla. 1850-ben Kilényi 
Dávid és Ohíabay Pál egyesített társu
latánál működött. 1859. ápr. 6-án a Nem
zeti Színházban vendégszerepelt, a »Dó-
zsa György«-ben és mindjárt első fellé
pésével mjeghodította a közönséget, mire 
a Nemzeti Színház tagja lett. 1862. febr. 
végétől ápr. 13-ig Hubay Gusztávnál mű
ködött, Győrött, majd Fekete Pálnál, aki
nél művezető volt, majd 1863 nyarán és 
1864 telén Eeszler Istvánnál volt szerző

désben, Győrött. 1872. ápr- 3-án mint 
vendéig újra fellép a Nemzeti Színházban, 
Peturt játszotta ekkor, 8-án a »Lowoodi 
árva« Rochesterjét, 12-én Lear királyt 
játszotta. R. igen tehetséges színész volt; 
hatalmas hanggal, természetes tűzzel volt 
megajándékozva. Egyike volt a legszeren
csésebb alkatú színpadi fejeknek, írj$ 
róla Egressy Gábor, — férfias, esengő 
hang, szabályos termet, rugalmas lélek, 
gyúlékony kedély. Annyira pedáns volt, 
hogy az nap, midŐn kedvenc szerepét 
játszhatta, nem is ebédelt. Művészete oly 
magas ..fokon lállott, hogy Egressylíez 5iason-
Utották s ezéit mindenütt tisztelet és beceülés 
vette körül. Debrecenben, Nagyváradón, 
körülrajongott művész volt. Mándoky Béla 
búcsúztatta. Sírkőleleplezése 1875. szept-
5-én volt. Az emiékkő megtört oszlop, be
futtatva zöld folyondárral. Felirata: »A 
művész alkotásaiban halála után is él. A 
megtört oszlop hű jelképe életének.<í — 
Jobb szerepei: Lear király, Lugarto gróf 
(Chantüly-éj), Ralph (Londoni koldusok), 
Moor Ferenc (Haramiák), Macbeth, Shy
loek, Othello, Petur, I I I . Richárd, Ká
roly király (Margöt), Claude Frollo (Notre 
Dame), Balassa (Török János), X I . La
jos (Gringoire), Mortsauf (Völgy lilioma), 
Essex gróf, Gritti, Július Caesar, Branko-
vics György, Álba herceg stK — Neje: 
Prielle Lilla, színésznő. (L. o.) Leánya: 
Rónai Marí, színésznő. 1862—1864-ben 
Győrött működött. 1871. jún. 13-án fel
lépett Nagyváradon, I I I . Richárdban, — 
majd mint debreceni színésznő, a »Per-
nando« c. d'rá^na Georgette szerepében mu
tatkozott be. (Lásd: »Debrecen—Nagyvá
radi Értesítfí<í, 1871. 45. számi.) 1877. 
okt. 4-én házasságot kötött Kiss Béla, 
miskolci színóssíel. (Erődí JenŐ.) 

Róiiai Gyula, színész, sz. 1861-ben, 
Szelevényen, Jászkunszolnok m'., meg'h'. 
1896. dec. 11-én, Szegeden. Tanulmányait 
a színészakadémíán végezte, ahonnan Ko
lozsvárra hívták, azután Pécsx'e szerződött, 
végül Szegeden aratta sikereit. Királó jel
lemszínész volt. 1895-ben nyugdíjbia ment. 
— Neje: Balogh Etel, színésznő, sz. 1865-
ben, az abaujmegyei Szina községben. 
1884. okt. 1-én lépett színpadra, Feleky 
Miklósnál. Egy év múlva Csóka Sándor 
tagja, kinél 1891-ig működött. 1886. jan. 
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havában Kolozsvárott R. felesége lett. 
1888. jún. 9-ón mint vendég fellépett a 
Népszínházban, a »Strog-off Miiiály« c. 
szmű Nádia szei-epében, amikor ezt a kri
tikát kapta: »Szép megjelenés, eleven tem
peramentum és rokonszenves természetesség 
qualiíikálják arra a szerepkörre, mely a 
Népszínházban olyan hézagos képviselettel 
bír.í< (»Pe8ti Hirlap«.) Utóbb férje mel
lett Szegeden a ns.gj drámai hősnőket ját
szotta. 1899. június havában Toponarszki 
Uros szerbkeresztúri községi jegyzővel jegy
ben járt. 

R-ónai I iu i^ , színész, sz, Budapesten. 
Itt végezte 19 éves korában a színészisko
lát. Színpadra lépett Besztercebányán, Özv. 
Veszprémy Jenőnénél, 1898-han. 1901-
ben Krecsányi Ignác tagja, 1908-ban 
Heves Bélához szerződött, 1910 őszén 
Mezei Béla győri színtársulatának az 
egyik előkelő nevű művésze. 1914-ben 
Pécsre kapott meghívást. It t ülte meg 25 
éves jubileumát, 1923. máj. 18-án, a »Pa-
csirta« c. operett Pali bácsijában. Pécsi 
színészkedése alkalmával alapítja olt a 
»Pannonia Színpad« c. kabai-ét, melynek 
háromi évig igazgatója, j^írnevének meg
teremtője. — Neje: Utaasy Putník Iza
bella, színésznő, aki 1918 óta nem műkö
dik, fia Rónai Béla, a Szegedi Városi 
Színház tagja. 

Rónaszéki Béla, színlmzi rendező, ez. 
1891. szept. 22-én, Budapesten. 1910-ben 
Solymossy Eleknél tanult. Első szerződé
sét 1913-ban, Székesfehérvárra kapta, az
után a Magy. Kir. Operaház kötelékébe 
szerződtették, mint Ügyelőt. Ebben a minő
ségben három évig volt tagja az Opera
háznak, mtely idő alatt többi szépirodalmi 
cikke jelent meg. 

R<5naszéld Gusztáv, színész, sz. 185-1-
ben, Király völgyben (Máramaros m.), 
megh. 1913. febr. 28-án, Budapesten. 
Atyja Kirchbauní Gyula, anyja Czauncr 
N. (megh. 1888. márc. végén, Zsolnán.) 
Gyógyszerésznek készült és oklevelének 
megszerzése után lépett a színipályára, 
1871. febr. 14-én, Huszlon, Miklóssy Gyu
lánál. 1880-ban Aradon, IBüS-ban Kre
csányi Ignácnál, 1886-ban a Népszínház
nál, 1887—1889-ben Valentin Lajosnál, 
1890-bcn Féld Zsigmondnál, 1891-hen 

Csóka Sándornál működött. 1891. jan. 
11-én Székesfehérvárott megülte 20 éves 
jubileumát )>A betörök« c. népszínművé
ben. 1896. jan. Aradon 25 éves jubi
leumát ülte meg. Ezután a debreceni szín
ház művezetője volt. 1896-ban a Víg-
ezínliáz megnyitásakor ő is a fővárosba 
szerződött és tagja is maradt a Vígszín
háznak mindaddig, amíg betegséjQe ágyba 
nem döntötte. Intelligens, sokoldalú szí
nész volt s tevékeny részt vett a Színész
egyesület munkálkodásán is, hol később 
alelnökké választották meg. A Vígszínháa 
Bzínésziskolájának kezdettől titkára volt, 
majd amikor az iskola a Színészegyesület 
kezelésébe ment át, akkor Rónaszéki lett 
az igazgatója. Vidéki miűködése idején 
(1882. aug. 13-án) alkalma volt a Nép
színházban vendégszerepelni, a »Veresliajú« 
c. népszmű Veréb Jankó szerepében, ami
dőn ezt a kritikát kapta: »Űgyes, gya
korlott színész, eleven mozgású, hangjának 
meg van a vastag komikumhoz nélkülöz
hetetlen érdessége és er6Je.« (»Pesti Hir-
!ap«, 1882. augusztus 14.) — Első neje: 
Bzentesy Vilma, színésznő. Második 
Jieje: Rostagni (rosztányi) Irén (azelőtt 
Karikás József né), színésznő, sz. 1863-
ban, Pesten. Színipályára lépett 1883. 
szept. 16-án, Nagy Vincénél. 1896-ban a 
Vígszínház tagja lett. 1915. jún. havában 
nyugdíjazták. Házasságuk 1887. aug. 
29-én volt, Máramarosszigcten. (R-né 
atyja: R. Alajos, olasz származású rajz
tanár, megh. 1886. jan. 16. Budapesten.) 
Leánya: R. Irén, színésznő, 1908-han 
Kecskeméten működött, onnan nmj. havár 
ban a Vígszínház szerződtette, ahol máj. 
3-án mutatkozott be a »Szatír« c. szmű 
Suzanne szerepében. R. Gusztáv szín
művei: »A betör'6k'«, főv. népszmű 3 felv. 
Bem. 1890. jún. 8. Budai Színkör. »Ki-
rályi tréfa«, operett 2 felv. Zen. szerz.: 
Norgauer Ágost. Bem. 1892. ápr. havá
ban, Pozsonyban, Krecsányi Ignác szín
társulatánál. »A dadái uzsorá.s«, népszmű 
3 felv. Bem. 1893. júl. 16. Budai Szín
kör. >íA paradiesoin« (Huszárosán), ope
rett 3 felv. Zen. szerz. Barna Izsó. Bem. 
1894. aug. 31. U. o. »Ördögűző huszár-
tiszt«, vj. 1895. Nagyvárad. »Vasárnap 
délután<(, énekes boh. 3 felv. Zen. szerz. 
Barna Izsó. Bem. 1896. ápr. 12. Város
ligeti Színkör. Egyéb színműve: »A mama 
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Rónaszéky Lajos Rónav Zoltán 

bárót akar«, vj. 3 felv. 1875. Székesfehér-
vár. xHázasság a bÖrtönben«, vj. 3 felv. 
1886-ban adták Debrecenben, Balogh Gusz
táv zenéjével. sAeszonyok bűnec<, rópsz. 
4 felv. 1889. ápr. 4. Népszínház. »Tyu-
kodi Lőrinc és faniiliája«, boh. 3 felv. 
1889. júl. 22. Budai Színkör. »A mél
tóságos csÍ2aiiadia«, bob. 3 felv. 1895. 
Nagyvárad. sBimbófeslésíf, monológ. Arad-
1895. (Erődi Jenő.) 

Rónaszéky Lajos, vitéz, színész, sz, 
1886. dec. 10-én, Zólyomváralján. Közép
iskoláit Besztercebányán végezte, majd szí
nész lett. Kiválóbb szerepei: »Cifra nyo-
moruság«-ban: Mádi Simi, »Taka^odÓ«-
ban: Volkmann, őrmester, »János vitéz«-
ben: Bagó stb. A háborúban 45 hónapig 
teljesített arovonalbeli szolgálatot, számos 
kitüntetést szerzett, majd 1927-beu vitézzé 
avatták. Jelenleg a jászberényi Kultúr-
Színpad agilis rendezője, 

Eönay Gyula, (zombori), ez. 1888. ápr. 
6-án, Nagybecskereken (Torontál vm.). 
Középiskolai tanulmányait a kalksburgij 
majd a kalocsai Jézustársasági éa a sze
gedi kegyesrendi gimnáziumban végezte. 
Utána kereskedelná főiskolai tanulmányé, 
kat végzett és kereskedelmd doktorátust 
is szerzett a lipcsei egyetemien. Ezután az 
Osztrák-Magyar Bank tisztviselője lett. 
1922-ben megalapította Budapesten az 
akkori Helikon mozgókófözínház helyisér-
gében az Irodalmi Színházat, amelyet szer
ződésnélküli színművészek bevonásával nagy 
sikerrel vezetett. Ez a színpad adta a 
magyar színművészetnek' többek között 
Gyöngyösy Erzsit, Makiáry Zoltánt, Pe-
thes Sándort éa Dén^ Györgyöt. A nagy
sikerűnek ígérkező színházi vállalkozás 
azonban a helyiség bérletének meg nem 
újítása miatt derékban kettétört. 1924-
ben Csanád vármegye törvényhatóságának 
Bzínügyi- éa szépművészeti bizottsága meg
bízta őt, hogy úgy a Kiss Árpád szín
igazgató vezetése alatt működő makÓi 
Holiósy Kornélia Színliámt, mint a vláas 
megye minden akcióját ellenőrizze és irá
nyítsa. Ezen három esztendőre szÓló meg
bízatásnak a legnagyobb' megelésgedésre 
tett eleget. Beutazta az egész kontinenst; 
Délameriliát, Afrikának és Ázsiának nagy 
részét. Utazásai közben mindenütt a szín-
művészettel kapcsolatos kérdéseket is ta

nulmányozta, hogy azokat hazájában a 
köz érdekében tudja értékesíteni. Irodalmi 
működését 1917-ben kezdte meg az sin-
cognito« 0. három: felvonásos vígjátékkal, 
amely Budapraten könyvalakban is meg
jelent. Ezt a darabot legelőször 1919-ben 
a kiszombori (Torontál m.) úri műked
velők társasága adta elő. A darab ké
sőbb 1922-ben az Ii-odalmi Színházban ia 
tizenötször került előadásra. Második da
rabját az »OMHÉV« c. négy-folvonásos 
komédiát 1918-ban írta. 1920-ban fejezte 
be harmadik d^arabját, a »V6zet6« o. 3 fel
vonásos társadalmi színművét, amely később 
»Neme5 vér« címen egyfelvonásos alakban 
1925. máj. havában a Fővárosi Operett 
Színházban került színre, a budapesti úri 
táraaság műkedvelő tagjainak előadásában, 
színészi jótékony célra. Ugyanezt a da
rabot ugyanebben az évben a makói Hol
iósy Kornélia Színházban is előadták, mű
kedvelők, jótékony célra. R-nak még két 
színdarabja áll készen előadásra. Az egyik: 
»Mimóza«, játék 4 felv. Német nyelven 
is előadásra készen áll a szerző átdolgo
zásában, a másik s'Ksztító tűz<í o. játék 
4 felv. Színdarabjain Idvül még a követ
kező művei jelentek mogt 1924-beii zom'-
bory Rónay Jenő Torontál vm. főispán
jának hátrahagyott iratai, 1925-bsn »Egy 
reménytelejes ifjú végzetes tragédiája«,i 
1926. évben sBudapest—Buenos Ayresíf. 
Utazásom a spanyol és portugál nyelvű, 
ö- és Ujvilágban.« Mind a háromé műve 
az Arany János nyomdai rt. kiadásában 
jelent meg. 

Bönay Zoltán, dr. (aranyosmaróthi), 
miniszteri tanácsos, sz. 1875-ben, Aranyos-
maróthon (Bars m.). Jogi tanulmányai
nak befejezése éa rövid hírósági szolgálat 
után 1902-ben neveztetett id a ni. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumba 
miniszteri segédfogalmazóvá. Szolgálati 
idejének túlnyomó része, elnökségi osztályr 
beli szolgálatán kívül, a minisztérium mű
vészeti ügyosztályában telt el, hol ez idő 
szerint is a kepzŐművéflzeti ügykör elő
adója. Mint az ügyosztályfőnök állandó 
helyettesének azonían emö minőségében 
gyakran nyílt alkalma a színművészeti 
ügyekkel való foglalkozásra, amelyek iránt 
mindenkor nagy megértést és szeretetet 
tanúsított. 
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Rondella Kosmersholin 

Eondella = Kerek őrtorony. Régente 
Pest (még a XVI. saázadban is) falakkal 
volt körülvéve, a keleti fal ott végződött, 
ahol ma a Váci ucca végiiődík, ott volt a 
Váoi-kapu és közel hozzá volt egy sarok-
torony, ennek a neve köraJakjánál fogva: 
rundella, azaz: rondella. (Nem mecset 
volt tehát a rondella,, amint sokan ma
gyarázzák.) Mint a pesti n é m e t i színház
helyisége 1774. aug. 14rén nyilt meg. 
Eki:or Berner Félix játszott itt gyerm^ek-
társulatával. Volt benne: 18 pálioly, 49 
zártszék, a földszinten és a I I . emeleten 
karzat. Elfért benne; 500 néző. A ron
della-színház a város tulajdbna volt, az 
adta bérbe. 1807-ben már magyar elő
adásokat is tartottak: itt. A' a2ánház ma
gyar tagjai ez időben: Láng Ádám, Benke 
József, Sáska János, Andnád' Eldi, Mu
rányi Zsigmond és neje, Kántor Gerzson, 
Sáskáné, Kemény, Garzó, Rehákné Moór 
Anna, Simén Borbála stb. 1812. febtr. 8-án 
zárult a németek részéről. A bécsi udvaJí 
rendeletéből — nehogy a magyarosodás 
előmozdítója lehessen e színház — a hely
tartótanács 1814. jún. havában elárverez
tek az épületet, majd 181ö-ben lebontot
ták. (A színháznak Ö-theátrumi is volt a 
neve.) (Erődi Jenő.) 

Rósa János. Az aradi színészet lel
kes pártfogója volt, 1849-ben nagy ál
dozatot hozott a helyi magyar színészet 
megteremtéséért. 

Roselle Aune, m a ^ a r énekesnő. (L. 
Gyenge Anna). 

Rosen (Dufek) Jnl ius , német vig-
játékíró, sz. 1833. dec. 8-án, Prágában, 
megh. 1892. jan. 4rén, Görzben. Nálunk 
is bemutatott színművei: »Garibaldi«, boh. 
1 felv. Megjelent a debreceni »Színbázi 
emlény« 1868. évi kiadásában, a 11. ol
dalon. »A pénzügyminiszter jobb keze, 
azaa; plus-e vagy deficát?«, vj . 3 felv. 
(Eredeti címe: »Kanonenfutter«). Bem, 
1869. nov. 13- Budai Népszínház. »Nagy-
zás hóbortja«, ^Mh.. 3 felv. Ford. KuUffay 
Ede. Bem. 1878. máj. 12. Nemzeti Szín
ház. 

Roskoványi Ágoston, nyitrai p ü s p ^ 
1884. okt. havában a helyi színház építé

séhez 40.000 téglát adományozott, a sziín-
ház fűtéséhez pedig ingyen fát ajánlott 
fel. 

Rosmersholm, dmma 4 felvonásban. 
Irta Ibsen Henrik. Bem .̂ Aalberg Ida (L. 
0.) finn társulata a Magyar Sziíuházban, 
1907. november 30-án. Szem^yek: Roa-
mer Johannes, Roamersholm tulajdonosa, 
volt pap: Elo Kosti; "West Rebekika: 
Aalberg Ida; KroU, rektor, liosmer só
gora: VáHsalmi Heikki; Brendel TJlrik: 
Laakeo Reino; Martenagard Peder: Braxén 
Kaarlo; Welset asszony Braxén Helmi. 

A Nemzeti Színház színre hozta: 1917. 
ápr. 14-én|. Szereplők: Rosmer: Ödry 
Á.rpád; West Rebekka: Márkus Emilia; 
a többiek: Gál Gyula, Somlay 'Artúr, 
Demjén Maii. A darabot Ambrus Zoltán 
fordította. Ibsen-ciklusok alkalmával a 
darabot többízben felújították; Eorgács 
Rózsi Kamaraszínháza is bemiitatta. (192S. 
dec.) 

)>Ro8mersholm« több, mint dráma és több, 
mint miodern. Modem tragédia, sÖt még 
talán annál is több: ez maga a modem 
tragédia, amely ilyen tökéletesen csak 
Ibsennek sikeriüt és neki is csak egy?zer. 
Tragédiát írni, mai, modern emberelá-Ől, 
akik egész életüket egy vagy két szobában 
élik le s akik életük legválságosabb piUa-
nataiban egy asztalnál ülnek, egymással 
szemben, akik úgy. éreznek és úgy beszél
nek, núnt mi : ez a legnagyobb és a leg
nehezebb föladat, amelyet drámaíró maga 
elé tűzhet. Ibsen maga elé tűzte és la 
»Rosmersholm«-ban megoldotta. 

Mi Rosmersholm'? Egy régi úriház, egy 
régi család tulajdona, amelynek utolsó gaz
dája Rosmer lelkész, a család utolsó sarja. 
Ebben a régi úriházban nem hal meg soha 
a múlt, van is róla egy babona, hogy a ha
lottak »rohanó fehér paripák alakjában 
vÍ8szajámak«. Rosmersholmon a halottak 
nem tudnak lelszakadni az élőktől ós az élÖk 
nem tudnalk elszakadni a halottaktól. 

De ha egy kicsit jobban megnézzük 
ezt a Rosmershobniüt, igen hamar rájövünk, 
hogy ez a hely nem északton van, nem Ibsen 
hazájában, vagy nem úsáh. ott, hanem itt, 
minálunk, sŐt, mi több: mibennünk. Min
den gondolkodó és érzŐ ember lelkének van 
egy kényes, titokzatos pontja, ahol i-ógmúlt 
idők eszméi ée érzései, örökségei és hagyó-
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Rosmersholm Rossi Rosina 

mányai kereszteződnek. Egy pont, ahol a 
régi babonák is élnek, ahol a tnúltból haza
járó lelkek találkoznak. Minden gííndolkozó 
és érző modern ember lelkében van egy 
pont, amelyet nem lehet megmodemizálni, 
ahol a legradikálisabb és legszabadgondol-
kozóbb ember ép oly ösztönös és babonás, 
mint az a parasztdajka, akinek a tején föl
cseperedett. 

Rosmer lelkész, az utolsó Rosmcr, egy 
rendkívül erős akaratú nőnek a hatása 
alatt hiába válik szabadgondolkozóvá, hite-
hagyottiá (a szónak abban az értelmében, 
hogy örökölt vallásához hűtelenne válik), 
mihelyest rájön arra, hogy első feleségének 
öngyilkosságában neki is része van, bár Ő 
maga nem tett semmit és nem tudott sem
miről, a Kosmerek Örökletes finom és ké
nyes lelkiismerete felébred benne és csak 
megdöbbenéssel és rémülettel tud arra a 
nőre nézni, aki ambiciób'ól és utána való 
szerelmi sóvárgáshól az első feleségét i'igy-
szólván halálba kergette. De maga ez a nő 
is — West Rebekka — Rosmersholm vég
zetes hatása alá keríUt. És mikor az első 
feleség halála után azt hitte, hogy most 
már elérte célját: éppen akkor került leg
messzebbre attól. Amíg ő Rosmer lelkészt 
megismertette és átitatta a modern, szabad-
gondolkozó eszmékkel, ugyanakkor ennek 
â i embernek a naiv, tiszta, gyermeki lelke 
Öt magát ia átalakította. Rebekka halálba 
kergette Rosmernét, hogy elfoglalhassa a 
helyét és amikor Rosmer ezt a helyet föl
kínálja neki: Rebekkának Rosmer hatása 
alatt felébredt bűntudata nem engedi meg, 
hogy elfogadja azt, amire föltette az életét. 
Ez a jelenet — olyan megrendítő és olyan 
nagyszabású, hogy az egész modem dráma
irodalomban — a második felvonás végén 
hiába keressük párját. 

Az ilyen tragédia a legnagyobb felada
tot réjja a színészre: a természetesség és a 
közvetlenség, az egyszerűség és a mesterké
letlenség maszkjában a legnagiyobb, a sors
döntő érzéseket követeli meg tŐlük. A leg
kisebb pózolás, a legcsekélyebb színészke-
dés megrontja a hangulatot. Kiveszi a sza
vukból az igazságot és az erŐt. A magas, 
sőt a legmagasabb tragikai iskola fogásai 
és mesterkedései itt nem' érnek semmit. 
Hiába emeli a színész a hangját, hiába áll 
föl emelvényre, hiába berzen'kedik és hiába 
ágál: — itt csak a legmélyebb és legraló-

dibb átélés aa a kuké, amelyre megnyílnak 
a kapuk. A legbensőbb átélés és alegpuri-
tánabb ikifejeaée, a lejgiiagyobb belső fölsze
reltség és a legteljesebb külső leszereltség: 
ez azi a ímód, ahogy Ibsen-tragédiát játszani 
lehet és kell. (Hevesi Sásréor^ 

Rosos Gizella, színésznő, sz. 1883-ban, 
Budapesten. Színésznő lett: 1906-ban. (A 
Nemzeti Színház -tagja.) Főként epizód
szerepekben ért el sikereket 

Eoss Jenő, iszínész, sz. 1890. aug. 
28-ítn, Győrött. Színész lett 1910-ben|. 
Sok siker mellett működött Faragó Ödön 
kassai társulatánál, azután 1916-ban a 
Modem Színpad tagja lett. Onnan újra 
vidékre szerződött. 

Rossi (rosszi) Eriiesto,, híres olasz 
színész, sz. 1829-ben, Livornóban, meghj. 
1896. jún. 4-én, Pescarában. Polgári csa
ládból szái-mazo'tt, — ügyvédnek szánták: 
a szülei, de mái' gyermekkorában viasz
alakokat készített és azokat egy. kis szín
padon járatta, verseket szavalt hozziájuk 
és kedves mozdulatokkal mulattatta ve-
lök a környezetét. Midőn színész lett 
(1846.), Modena nevű mimikust válasz
totta példányképül. 1855~ben Párizsban 
vendégszerepelt, 1857-ben Bécsbén. Hoz
zánk 1874. febxi 3-án látogatott el, a 
német színház vendége volt, »OtKello«-ban, 
febr. 4-én »Kean«-ben, majd »XI. Lajos«-
ben. 1879. jan. 16-án újra a főváros 
vendége volt ()>Re Lear<(), majd tíz év 
után (1889. jan. 24-én, a Nópszínbíaaban) 
és 189Ö. mái-cius 29-én vendégünk' volti. 
JEz utóbbi alakalommal újra a »XI. LajosK-
han lépett fel, a Városligeti Színkörben. 
A magyarokat nagyon szerette, többször 
elragadtatva nyilatkozott Budapest szép
ségéről, lakóinak kedvességéről. (»Pesti 
Hirlap«, 1896. jún. 5.) 

Rossi Eosina, operaénekeanő, sz. 1878. 
nov. 25-én, Budapesten. Mint a esernovici 
színház tagja 1910. júl. 13-án vendég
szerepelt a Budai Színkörben, a »Rigo-
letto«-ban, midŐn Gildát énekelte, mely 
után Krecsányi Ignác szerződtette. Fel
lépett Temesvárott is, ahol a »Bohémélet« 
c. opeiúban mint Mimi, szintén elragadta 
a közönségét pompás énekművészetével. 
1914. jún. havában a Népopera vendége 
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Réthy Mihály 

Révész Ferenc Révész Ilonka 

Révész Lajos Rexa Dezső (nemeskuthi) 

4" 



Ribáry József 



Rossini (rosszini) Gioachino Koszner Ferenc 

\'olt. Azóta 6 is, mint férje: Erényi Antal, 
énektanár. 

Kossuü (rosszini) |Gioacliino, híres 
olasz zeneszerző, sz. ' 1792- febr. 29-én, 
Pesai-oban, megh. 1868. nov. 14-én, Pá
rizsban. Már gyermekkora tele volt mu
zsikával és szép hangjának kiképzésére el
küldték Bolognába, Angelo Teseihez, Ha
marosan áttért azonban zeneszerzíŐi pré-
bálkozásokra és több operai kisérlete után 
»Tankrédí<-je a velencei !Feniceben került 
előadásra, majd »Az olasz nő:< Algériábaii 
és végre 1816-ban életének legteljesebb 
értéke, a »Sevillai borbély«, az az olasz 
buffo-opera, amely még ma is teljes fris-
eeségében és népszerűségében uralkodik a 
zenei színpadokon. Termésének gazdagságát 
semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
még ugyanebben az esztendőben, három 
Operát írt : »Otbellóí<-t, »Hamupipó'ké«-t és 
»A tolvaj szarká«-t. Közben egy - bukása 
is volt. A »S6miramis«-t Velencében 1823-
ban nagyon rosszul fogadták. (De egy-
egy áriáját ma is éneklik.) Népszerű
sége ekkor már olyan nagy volt, hogy mi
kor Itáliától elkedvetlenedve Londonba 
ment, öt bónap alatt hangversenyekkel és 
zeneórákkal tízezer font sterlinget kere
sett. Még ugyanebben az esztendőbén Pá
rizsban találjuk, ahol az olasz színház igaz
gatását veszi át, a színházat azonban, ad
minisztratív dolgokbán való teljes tájé
kozatlansága miatt két év alatt a csőd 
szélére juttatta. Kárpótlásul joL . jövedel
mező Bzinekuiát kapott: főzeneintendánssá 
és fŐénekfelügyelővé nevezték ki, húszezer 
frank évi díjjal. A júliusi forradalom
ban elvesztette állását és későh'b csak pör 
útján tudta elérni, hogy évi hatezer fianlí 
nyugdíjat fizessenek neki. Párizsban írta 
meg utolsó operáját,! az erősen franciás 
ízű »TeIl«'t. Ezzel szakított is az opera
irodalommal és 1829-tőI élete végéig, te
hát harmincnyolc esztendőn át csak' egy
házi muzsikát írt, azt is keveset. Ebből 
az' időből való híres »Stabat Mater«-je, 
néhány templomi darab és eantate. Egy 
ideig mtegint Olaszországban élt, de meig-
halni visszatért Párizsba. A Pére-La-CbaÍBe-
ben temették el, de ott csak rövid ideig 
pihent: onnan Firenzébe szállították és a 
Santa Croce tem'plomlmn temették' el. Ros-
sininak' a már említett operákon kívül még 

harminehárom dalműve maradt. — Mikor 
Pesten a NemMti Színház megnyílt: első 
operája a »SzeviIlai biorbély« volt. 1837. 
aug. 29,, u. e. volt 1884-ben ott az utolsó 
operaelőadás tárgya is. Ott még színre ke
rült a »Hamupipők0« 1858. július 26.: 
»OtheUo<í 1843. ápr. 26. (1. ezt) és »Tell 
Vilmo8« 18Ö6. máj. 9. óta. A M. Kir. 
Operaház is sietett műsorába iktatni eze
ket: í)A szeviUai.. .«-t 1884. okt. 25., 
sTeU . . .«-t u. a. hó 2-án. 

(Keresziy István.} 
Rostand (rosztan) Edmond, fr. költő, 

sz. 1864. ápr. 1-én, Marseilleben, megh. 
1918. dec. 3-^n, Párizsban. Az irodalom 
terén egy verskötet volt a székfoglalója, 
majd a Őomédie színpadán aratta sikereit. 
Az ö neve a ^ézisban az előkelőséget^, 
az eleganciát, a kellemet jelenti. A leg^ 
igazibb széplélek volt, eltűnődő, elm^e-
rengő szeUem, aki az őszi hervadásnak 
is csak a báját érezte. A legtisztább' ro
mantika érvényesül a műveiben, az, ame
lyik örök marad, mint maga az emberi 
érzés. Nem' áthatój megrettnegtető kürt
zengés volt a költészete, hanem a pásztor
síp álmodó, lágy szava, vagy a szelíd', 
méla holdsugár, amely végigrezeig a búgó 
fenyvesen. Csodálatos ézrékenységű, finom 
han^zemek mutatkozott a kezében a vers, 
amelyen olyan virtuozitással játszott, mint 
csak kevesen. Corneillenek, Bacinenak 
egyenes leszármazottja ő, akinek az anyag 
szerencsés megválasztása, elgondolása és a 
diámai fölépítés mellett külön nagy eré
nye az elragadó, tündöklő dikció, amely a 
magyar nyelvben mesteri tolmácsolóra lelt 
Ábrányi Emilben. Nálunk is bemutatott 
színművei: sCyrano de Bergeraccc, dráma. 
(L. o.) »A regényesek«, vj; 3 felv. Eord. 
Telekes Béla. Bem. 1903. ,ápr. 3. Nemzeti 
Színház. »A napkeleti királykisasszonys^ 
verses dr. 4 felv. Ford'* Benedek Marcell. 
Bem. 1904, máj. 28. Nemzeti Színház. 
»A 8asfiók«, dráma. (L. o.) »A fehér va-
csora«, mesejáték. Eord. Kosztolányi De
zső. Bem, 1919. nov. 7. Madách Színház. 
)>A samarai asszony«, dr. Eord. Telekes 
Béla. Bem. 1921. jan. 21. Várszínház. 

Eoszner Ferenc, magyar születésű, 
európai hírű tenorista, sz. 1799. aug. vé
gén, Vácott, megh. 1841-ben, Stuttgart
ban. Atyja — nem', mint német lexikonok 
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Rossz közönség Rotter Gizella 

írják, tiszt — Koaznik nevű ötvösmester 
volt, aki fiát ugjan 15 éves koráig taní-
tatta a kegyesrendiek gimnáziumában, de 
kereskedőnek szánta^ s — nölia a. fiú már 
kitűnt a temJ>lomi énekben — Bécsbe 
inasnak egy kereskedő barátjához küldte. 
Ez azonban a Szt. István-dómban hege
dült, mint nagy zeneértő támogatta R. 
tehetségét, akit taníttatott is. A 20 éves 
E-., már némethangzású néven, egy nyil
vános fellépésén olyan sikert aratott, hogy 
Weigl József udvari karmester szer
ződtette és tovább képezte énektudását. 
Fioravanti wFalusi énekeseks c. operájá
ban, majd Rossini »Tolvaj szarH«-jában 
stb. lépett fel R. —̂ Három év multán az 
Operaház új béi'löje új személyzetet ho
zott miagával, R. Amstei-damba ment. 25 
éves koi-ában Braunschweig, 1829~benmár 
Ijondon ünnepelte szép lírai tenorját. Is
mét Amsterdam, majd a szintén magas-
színvonalú kassoli opera következett, ezt 
azonban nemsokára feloszlatták, így ju
tott R. végre Stuttgartba. sNémtetország 
legnagyobb tenoristája volt«, írja egy né
met zenei lexikon; egy másiknak egykorú 
munkatársa pedig: »Sohas6m hallottam 
édesebb, kellemesebb hangot«. — Váci jó 
forrásból tudjuk, h'ogy családját külföld
ről nagy szeretettel támogatta, tehát aliglia 
tagadta el származását. (Kereszty Is'ván.) 

Bossz feözönség az, amely nem rokon
szenvez az előadó színésszel, nem nevet 
ott, ahol a színész megnevet te téa re törek
szik, nem reagál a színész sírására, közö
nyös marad a hatásos résznél, nehezen 
melegszik fel, holott az együttes produk
ciója semmi kívánni valót nem hagy maga 
után; — ellentéte a: jó közönség. (L. o.) 

Eotl iauser Teréz, operaénekesnő, mez-
zoszoprán, sz. Pesten. Éneket Bellovics 
Imrénél tanult, színpadi játékot Újházi 
Edétől. A Budapesti- Zenekedvelők Egye
sületének hang-versenyein tűnt fel (Sehu-
mann: Eaust), majd Bécsben énekelt 
(Haydn: Az évszaiok). 1887. júniusában 
a lipcsei városi színház szerződtette, 1889. 
ápr. óta a berlini udv. operában I I . Vil
mos császár kitüntetett énekesnője lett; 
itt ülte meg 25 éves jubileumát,, 1914. 
júniusában. L<^jobb' szerepeiben a M. Kir. 
Operaházban is fellépett: 1905. márc. 31. 
j>Mignon<í, ápr. 3. és 6- »Carmoní<. Szerepei 

még: Donna Elvira (Don Jüan), Djami-
leh, Dorabella (Cosi fan tutte) stb. 

Rothschild Henry báró, fr. színmű
író. Nálunk is bemutatott színműve: 
»Rampe« (A rivalda), szmű 4 felv. Elő
adták a Vígszínházban, Despres Suzanne 
vendégszereplő társulatával, 1911. okt. 16. 
A kolozsvári színtársulat Magj'ar Szín
házi vendégszerepléselrt)r szintén előadta, 
1912. máj. 5-én, délutáni előadás ke
retében. 

Rót t Sándor, komikus-színfez, sz. 
1868-ban, Budapesten. Első szei'zŐdése a 
Foliee Capiice-hoz kötötte, ahol egy egész 
emberöltőt töltött, nagy népszerűségre té.e 
szert és híres partnerével, Steinhardt Gézá
val Budapest legismei-tebb művészei közé 
emelkedett. Vendégszerepelt több ízben 
Bécsben is éa ott is elsőrangú komikusnak 
bizonyult. Leghíresebb^ szerepe a »Klab-
riász-partiíí kibice volt, mellyel sokszor 
megnevettette a publikumot. Tíz éven át 
Önálló azínigazgató volt a fővárosban. 
1927-ben a Fővárosi Operett Színházban 
az >)Ábris rózsajá«-ban nagy sikert ara
tott. 1928. szeptember 3-ától állandó ven
dég volt az Andrássy-úti Színházban, ahol 
Zilahy Lajos »Pelikánc< c. kis darabjában 
új oldalról mutatkozott be; tragikus sze
repet játszott és ezzel is frappáns sikert 
ért el. — Fia : Rótt Ferenc, kiváló tán
cos-színész, elismert táncoktafcó, sz. 1901-
ben, Budapesten. 1921 óta színész. 

Rot ter Gizella, operaénekesnő, szop
rán, sz. 1866-ban, Fegyvernéken (Szolnok 
m.) Nagyváradon iskolázott, majd az Graz. 
Színészakadémiát végezte. 1884—1903. 
szept, 30-ig a M. Kir. Operaliáz első
rendű tagja volt. Liszt F . »Szent Erzsé-
bet<í-ének ideális ábrázolója. Midőn 1884. 
jún. havában az operai tanfolyamon vizs
gázott, ezt a kritikát kapta: sGyönyörű 
színpadi alakja, szabályos, kifejezésteljes 
arca, szép csengésű terjedelm'es és modu
láció-képes orgánuma, mely niinden réte
gében egyforma erősen hangzik, olyan elő
nyök, amelyeket ritkán találunk énekes
nőben egyesítve.« (»Pesti- Hírlapi, 1884. 
júl. 2.) Ríager száza;dos vette nŐüí. Főbb 
szerepei: Éva (Mesterdalnokok), Agata 
(Bűvös vadász), Orófnő (Figaro lako
dalma), Mara (Brankovics György), Mar
garéta (Faust) stb. 
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Eotter Irraa Rózsa Dezső 

Eotter Irma, a Nemzeti Színház 
prima ballerinája, ez. Í841-ben, Kassán, 
megh. 1913. ápr. 17-én, Budapesten. Éd^-
apja honvédkapitány volt s mint ilyen v&-
gig küzdötte az 1848—á9-iki szabadság
harcot, melynek végén a harcmezőn kapott 
sebeiben meghalt. Özvegye, három leány és 
egy fiúgyermekével maradt hátra. Kassán 
egy jótekonycélú műkedvelő előadáson a 
hat é̂ •es Irma, táncával, hallatlan föltű
nést keltett. Az előadást a kassai arisz
tokrácia rendezte s a táncok betanítására 
Bécsből hozatták el Mayer akkori híres 
táncmestert. Ennek a táncmesternek a ta
nácsára Kassa elŐk'eloség'ei gyűjtést indí
tottak s a saját költségükön fölküldték 
líotter Irmát Pestre, a Nemzeti Színház 
tánckarába, ahol neveltetéséről és tanít
tatásáról gondo^odtak. A fiatal növen
dék tizennégy ^ztendős korában Cam^pilli 
baHetmester vezetése alatt már a Nemzeti 
Színház e l ^ táncosnője volt. Első önálló 
szerepe Verdi: »Guzman Johanná<í-jának 
»4 évszak« hallétjében volt: a tavaszt sze
mélyesítette meg. 1865^ben a becsi udvari 
-operához hívták meg, onnan azonban egyre 
hazavágyott s Eadnótfay intendáns meg
hívására 1869-b6n ismét visszaazer2^ött 
Pestre és jan. 12-én fellépett a »Don Car-
losí<-ban s nemsokára a legnagyobb diada
lait aratta, itt 1879. márc. 29-én mint 
»Sylvia« búcsúzott. 1885-ben mfent férj
hez Peterdy Lajoshoz, a Magyar Földhitel 
Intézet oszfcály05n4!íiéih!e|2í B a Magyar Szín
ház Eészvénybársaság elnökéhez, akivel ha
lála napjáig boldog- házasságban élt. A' 
lőváros díszsírhelyet adomiányozott az ér
demes művésznőnek a kerepesi-úti teme
tőben, ahol a sírt a szépséges táncművésznő 
mellszobra díszíti. 

Eoubal (rubál) Vilmos, a Magy. Kir. 
Operaház karigaagatója. Az intézethez 
1898-ban szer^Ött . Működését a zene
karban kezdette, miajd korrepetitor lett és 
innen került az énekkar élére (1913. okt. 
28.), ahol évtizedek óta kiváló tehetséggel, 
ráltozatlan buzgalommal és kitűnő ered
ménnyel végzi nagyértékű munkáját. A 
kórusok magas színvonalát az lő szakér
telmének, komoly, céltudatos vezetésének 
köszönhetjük. Roubal Viknos mint ének
tanár is etóÖrendŰ. Nála tanult Rózsa S. 
Xiajos, Sebeök Sáii, Pataky Kálmán, Ti

hanyi Vihna és egéfiz sor neves énekes. 
1928. ápr. 2 8 - ^ 30 évi tagsága ünnepe 
alkalmával a kormányjaó legfefíő elisme
réssel tüntette ki. P ia : 

Boabal (rubál) Vilmos ifj., a M. Kir. 
Operaház első korrepetitora, sz. 1905. 
ápr. 30-án, Budapesten. Zeneakadémiai 
végzettsége után a Városi Színház 8zer26d-
tette, 1919-ben. Ií)22-b6n nevezték otfc ki 
karmesternek, 1924-ben hívta meg az 
Operaház. 1925. decemiberében vezényelte 
az Operában eBszÖr a »MályváiCska ki&-
asszony«-t. 1927-ben a Filharmóniai ta
gokból alakult eimph'ónikus zenekart vezé
nyelte. Jelenleg az Operaház tagja. 

Routine (fr.) = rutin, a. m. gyakorlat, 
jártasság, ügyesség, tapasztaltság, otthonoff-
ság. Ha a színész könnyedén mozog a 
színpadon, ha elfogódott^g nélkül teaz-
vesZj arra azt mondják, hogy rutinos 
színész. 

Rovetta Gerolamo, olasz író, sz. 1854-
ben, Breseiában, megíi'. 1910. máj. 8-án, 
Miknóban. Nálunk: több darabiját mutatták 
be. Ezek: »A becsteleneks, (»I'disoneetÍ«), 
ford. Eadó Antal és Hegedűs György, 
(Deréki Antal is lefordította.) Bemutat
ták' a Vígszínházban, 1896. deö. 1-én, 
melyben Gál Gyula döntő sikert aratott. 
»Excellenciás papa«, szmű 3 felv., ford. 
Ballá Ignác. Berni. 1908.máj. 22., Kolozs
várott. 

Eoyal English Burlesque Company 
(rajéi ínglis börleszk kampeni) angol szín
társulat 1892. szepfc. 19-én kezdte meg 
vendégszereplését Budapesten, a Város
ligeti Színkörben. 

Rózsa, vj. 3 felv:. Ir ta: Szigligeti Ede. 
Bemi. a Nemzeti Színház, 1840. aov. 30-án, 
Lendvaynéval a oímszsrepben. A Belvárcsi 
Színház műsorába illesztette: 1919. nov^ 
27-én, ahol ^imon|ytÍ ÍMjária játszotta a cím
szerepet. 

Rozsa Dezső, íiíó, sz. 1885. márcn 
19-én, Budapesten. Tanulmányait Buda
pesten, Oxfordban és Páxizsban végezte. 
A budapesti Pázmány Tudományegyetem 
lektora, Marlowe »Faust«-jának fordítója. 
Különösen Shakespeare - tanulmányaival 
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Eózsa Gyula Rózsahegyi Gyula. 

tűnt fci. A Kisfaludy Társaeág, Shakes-
peare-bizottságánaik taig:Ja. Munkája: »Á1-
ftbakespeare-i drámák«. A »Budapesti Szem-
lé«-beu egyéb angol drámaírói tanulmá
nyokat is írt. 

Bözsa Gyula, a M a ^ . Kiri- Operaház 
jegypénztárosa, sz. 1847-'ben. 1875-től hét 
esztendeig a gyapju-uccai német színház 
pénztárosa volt, Swoboda Albin igazgatása 
alatt, majd 1882. áprl. 1-én. háiró Podma-
niczky Frigyes akkori intendáns a Nem
zeti Színházhoz szerződtette, 1000 frt. évi 
fizetéssel. 1884. szept. 25--én azi Operaház
ban ikezdte meg működését, ahol 1922. 
ápr. 1-én jubilált. Meghalt 1930. 

B^zsa (S.) Lajos, operaénekes, hős
bariton, 6Z. 1879-ben, Budapesten, megh. 
1922. december 26-án, Detroitban, Ame
rikában. Rózsa ritka karriert csinált. Mint 
k'eresfcedŐsegéd kezdte pályafutását. Fel
tűnően szép hangja volt, ismerősei ráhe-
Bzélésére felcsapott színésznek!. Felvették a 
Népszínház énéklkarába, ahol azonban jó 
ideig háttérben maradt a névtelenek! kőzött. 
A »Bob hereeg«-ben végre alkalma nyílt, 
hogy. nagyobb szerepet éneikbljen. Ez is 
úgj történt, hogy a borbély személyesí-
tője megbetegedett és E-ó^sa ugrott ^be 
helyette. Szép hangjával feltűnést kíeltett, 
6 előadás után a »Magyarország« színházi 
referense hívta fel az Operaház igazgató
ságának figyelmét a fiatal baritonistára. 
Az Operaház eíkkor még nem vett tudo
mást Rózsáról, Kreesányi Ignác azonban 
felismerte benne a nagyszerű énekest és 
társulatához szerződtette Temesvárra és 
Budára. Budán jutott azután jobban ér
vényre Rózsa és ezután 1909 őszén miár 
az Operaház tagjai sorába szerződtette. 
1920-ban Amerikába ment, ahol a Metro
politan operában »Loheugrin«-ben lépett 
fel először Jeritza Máriával. 1917^ máj. 
39-én Ferenc Salvator főherceg a Vörös
kereszt hadiékítményes másodosztályú dísz
jelvényével tüntette ki. Szerepei: Escamillo 
(Carmen), René (Álarcosbál), Amonasro 
(Aida), Telramund Fridriik (Lohengrin), 
Rigoletto, 8tb. — továbbá: Hans Sachs 
(Nürnbergi merterd'alnoKok), ezt elsŐ ízhen 
1918. máj; 4-én énekelte a Ma^y. Kir. 
Operaházban. 

£<ózsa Lili, színésznő (családi néven: 
bugaci és szentívinályi S2Kntkinályi Márta),, 
sz. 1876. dec. 10-én, Budapesten. Édes
atyja Szentkirályi Albert, nagybirtokos, 
függetlenségi párti 48-a6 országg^^űiési. 
képviselő, édes anyja Helvey Hka, opera
énekesnő volt. Mint egész fiatal leány 
került a Rákosi Szidi-f^e színésziakólába^ 
ahonnan már mint első éves növendéíkét-
ReUe Iván, az akikor megnyílt Magyar 
Színház igazgatója, szerződteti. Első fel
lépése a »Gésák« című operettben Juliette 
szerepében volt s a [közönség imái- a4 
első alkalommal szeretetébe fogadta; gróf* 
Keglevieh István, a Nemzeti Színház in
tendánsa szerződéssel kínálta meg a fiatal 
színésznőt, de ő in'kiá.bb első sikereinek 
színhelyén, a Magyar Színhánzál maradt-
Később a Vígszínház szerződtette, db 
2ilahy Gyula kéi'ésére, társulatához szer
ződött Aradra, ahol a kjözönség dédelgetett 
kedvence lett. Főbb szerepei voltak: Gyur-
kovics leányok (Katinka), Szulamit (Abi-
gail), Newyork' szépe (Kissy), Bob her
ceg, János vitéz stb. Időiközben lelépett a 
pályáról és férjhez ment ifj. Ormiód^ 
Vilmos biztosító társulati igazg'atóhoz, Deb^ 
recenben. 

R<5zsa Márton, úttörő színész, a Ke
lemen László igazgatása alatti első szín
társulat tagja volt Pesten, 1790-ben; 1792-
ben is itt találjulr;, ekjkor 24 frt volt az. 
egyhavi fizetése. Egy időben a színtársu
lat pénzügyi vezetője is volt. Ezután neve 
letűnik a színlapotról. (Az 1792. évi dec. 
22-én kelt szerződését Őrzi a Pestvármegyei, 
levéltár. — Theatrális-aikták között].) 

Rózsa Mklős , író.sz. 1873. márc 12-én,. 
Pápán. Gimnáziumi tanulmányait szülőváro
sában végezte. Tanulmányúton volt Német
országban, Olaszországban, Franciaorazág— 
ban és Svájcban. Színművei: »AIiit« nópsz. 
3 felv. 1902. nov. 22, Népszínház. »Naran-
csos Katólka«, operett Malonyai Dezsővel. 
Előadta a Népszínház, 1906-ban. »Fél-
emberek'«, dr. 3 felv|. 1896. A Nemzeti. 
Színházi piályázaton dí'cséretet nyert. 

Rózsahegyi Gyula, színész, sz. 1882-
ben. Mezőtúron, megh. 1901;. okt. 26-án,, 
Budapesten. 17 éves Idorában a kolozsvári 
színházhoz szzerződtetbék. Ho^zas beteg
sége meggátolta művészi pályafutásában. 
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R ó z s a h e ^ ' i Kálmán Rózsavölgyi Márk 

Rózsahegyi Kálmán, színész, a Nem
zeti Színház örölcös tagja, sz. 1873-ban, 
Endrőd'ön. (Nevelőatyja Rózsliegyi Ödön, 
•fizínész volt, sz. ISSÍ-ben, Nagyszalontán, 
meg-'ü, 1900, márc, 2ü-ián, Budapesten. 
Anyja megh. 1926'. jún. 21-én, Budapes
ten, 91 éves lkomban.) Színészakadémíát 
látogatott, majd 1892. táptf. 16-án Dobó 
Sándor társulatánál lépett színpadra, onnan 
Debrecenbe, majd Kolozsvárra megy. 
1898. augí. 24~én fellép a Magyar Színház
iban, mint az intézet szerződtetett tagja, 
az »Aranylakodalom« Mikulái: szerepében. 
Sikerei révén nemsolcái-a a Nemzeti Szín
házhoz hívták meg, ahová 1900. nov. 2-ián 
szerződött le és elsőízben 1901. jan. 18-án 
mutatkozott be Bródy Sándor »Hófehérke« 
c. játékjában, a kis tiszteletes szerepében. 
Ez év ápr. Q-én elnyeri a Farkas—Katkó-
•díjat, majd jún. 22-én elbúcsúzik' Ko
lozsvárott, a »Gyime3Í vadvirágK Marci sze
repében. 1903. szept. 7-én házasságra lép 
Hevesi Angélával, Hevesi József szer
kesztő leányával. E házasságból született 
Xiászló fia, ald ügyeatollú újságíró, és 
Marica leánya, aki egy ideig a Nem
zeti Színház művésznője volt. 1923. 
április 21-Tén kinevezték: a Nemzeti 
Színház Örökös tagjává. 1925 október 
havában Endrőd község tépviselőtestü-
iete díszpolgárrá választotta. 1926. £ebr. 
26-áu megülte Nemzeti Színházi tagt-
sága 25 éves jubileumát; ez évtől New-
yorkban vendégszerepelt. Saját színíiskolát 
igazgat és eliemert neve van a színész
képzés terén. 1926'. febr. 16-án kor
mányzói elismerésben részesült és egyút
tal meg'kapta a polgiári érdemkereszt (Sig-
num Laudis) harmadik osztályát, abból 
az alkalomból, hogy 25 esztendőt töltött 
el a Nemzeti Színház kötelékében. 

Rózsahegyi a legjobb magyar paraszt
színész, mint a »Borí< Baraos Matyija or
szágos hírre tett szert. De nemcöaJd (á 
fiurbankó legény alakjában aratott dicső
séget; az Öreg-típus jellemzésében is 'Ki
válót produkál. Főbb szerepei: Laci (Sárga 
csikó), Sírásó (Hamlet), Gonosz Pista, 
Madarász, Kip van Winkle, Gyuri (Tün
dérlak), Biinkibili (Newyork szépe), Bra-
zovics (Aranyember), Borly Gáspár (A 
vén gazember), Baracs Matyi és Imre (A 
bor), Baozur Gazsi (A peleskei nótárius), 
Szellemfi (Liliomfí), Gida (Gyurkbvics 

lányok), Cox (Oox és Box), Zuboly 
(Szentivánéji álom), Dandín GjQtgy, Bo
lond (Lear király), Tiboro, Juhász (Urí 
divat), Matyi (Matyólakodalom), Csorna 
Bálint (Cifra nyomorúság), Ladányi Miskía 
(Te csak pipálj,La-dányi), 2síga (Cigány), 
Tanító (Süt a na,p), Angyal (Zenebohió-
cók), Pry Pál, Lajos -bácsi (Nem- él
hetek muzsikaszó nélkül), Harlington 
(Fruska), stb. 

Rózsahegyi Kálmánné Hevesi An
géla írt egy színművet »Az ideal« o. 
alatt, bemutatta a Nemzeti Színház, 1909. 
ápr. 7-én. 

Rózsahegyi s z í n é s z t . Rózsahegyen 
(Liptó m.) 1887. telén Bánfalvi Béla 
társulata járt. 1903-ban Szabadhegyi Ala
dár, 1905-ben dr. Farkas Ferenc, 1910, 
Bzept. havában Szabados László i t t az igaz
gató. Ekkor tagok voltak: Szabadosné V. 
Gizi, Hikisoh Kató, + Ungvári Miklós, 
Korda Sándor, Sugár Gyula, Perenyi 
Sári, Mészáros Aranka, Nyarai Bezső, 
Jeszenszky Dezső. 1911. okt. havában 
Kövessy Albert játszott itt, aiki U914.; 
márc. havában és 1916|. ápr. havában is 
itt működött. 

E-ózsássy Ágnes Ibolya, színésznő, sa. 
1904. máj. 21^n, Budapesten. Felsőkeres
kedelmi iskolát végzett, majd ufcána be
iratkozott a Rákosi-féle színésziskolába. 
Mint fiatal skomifca került a színpadra, 
ahol igen szép sikerei voltak. Szeged, 
Nyíregyháza, Kaposvár voltak: főbb állo
máshelyei. 1930-b'an a Bethlen-téri Szín
pad tagja. 

Bózsav-ölgyi Márk, zeneszerző, sz. 
1778-ban, Balassagyarmaton, szegény szü
lőktől. A kereskedelmi pályára lépett és 
1806-ban Pesten telepedett le. Szabad 
óráit a zenéne'k szentelte és nemsokára, • 
mint hegedűművész ismertté tette nevét 
széles e hazában. Többször volt krannes-
ter, 1813-ban, midŐn a háza leégett, kés-
iratai is elpusztultak. Í837-ben a Nem
zeti Színházhoz szerződtettéik, de egy év 
múlva elvesztette állását és szegényen halt 
meg, 1848. j an. 23-án, Pesten. Halálát 
Petőfi szép versben Öröldítette meg, mely
nek' befejező sorai ezek: 
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„Rózsi, megvetlek!" Rögtönzés 

sílbiedj fel, vén míjzsikus, véa barátom, 
Hadd búsuljuiik', lelkeeedjüuk nótádon, 
Olyan iet6mga2ábaji tudtad te, 
Hogy hol feksait a magyarnak a szive, 
A magyarnak s. ezjivek 

»E<5zsi, megvetleik!« Száliór-ige Súg-
ligeti Ede »Cigiány« c. népszínművéből;. 

Eozsnyai Ilona, színésznő, az. 1892-
ben, Budapesten. Színésznő lett 1910-ben. 
A Blaba Lujza Színháznak elismert ko-
mikája volt. 

Rozsnyay Kálmán, (Van der Hosohkle) 
író, 8z. Aradon. Középiskblai tanulmányait 
félbe szakítva, Munkácsy tanácsára a pesti 
mintarajziskolába íratták bte- Szülői háza 
évtizedeken át meleg otthona volt a színé-
nészeknek. Tei-mészetes, hogy a kalandos 
élet megfogta a koránál fejletlenebb, de 
er&ebb szellemi életet élő gyerek fantáziá
ját. Csiky Gergely pártfogásával — aki 
megszerezte számára a kbrengedélyt is 
— az Országos Színitanodál^a iratkoidk, 
A szülök erről mit sem tudnak, eŐt arról 
se, hogy egy esztendei tanulás után le
szerződik Lángh Ödön vándor-társulatá
hoz. Német-Szt.-MiMós, Nagykikinda, 
Nagyiák, Pécska az állomásaik. It t meg
csípik a szülők, ha^aTÍsaiik e biár mint vál
tozhatatlanba belenyugosznak, hogy Aradi 
Gerő társulatához szerződjék. Majd is
mét tovább tanul, Rákosi Szddinél. Csak
hamar külföldre megy és évekig él Lon
donban. Ott egy bieteg színész helyett — 
Sir John Martin Harvey társulatánál — 
beugrik az »Ouly way« egyik vezető sze
repébe, hónapokig játssza, de dacára, 
hogy ajánlatot kapott, az amerikai turnén 
nem vesz részt. Ezután teljesen az iro
dalomnak él. Főleg sokat ír színészekről. 
Megjelent [két kötet emlékirata is. Wilde 
»Verá«-ját és »Páduai hercegnő«-jét az 
ő fordításában játszottáikí. Eredeti darab
jának: »CornéÍia Debrecenben'íí, mely Petőfi 
— Prielie Cornélia szerelmi epizódját vi
szi színpadra — egyetlen próbaelőadiása 
Csabán volt. Kétszer nősült Először Pri
elie Coméliát, a Nemzeti Színház örö
kös tagját vette feleségül, ma-jd dapsai 
és alsószuhai Dapsy Gizellát, az ismei-t 
költőnőt, aki Nil néven ír. 

Eozsny-öi színészset Rozsnyón (Gö-
mör m.) már 1820-ban van magyar szí
nészet, — Kilényi Dávid tái-sulata járt 
itt, akinél ez időben Déryné is műkÖ-" 
dött. 182i;. febr. 12-én, I. Ferenc király 
születése napján, a tanuló ifjúság előadta 
a »Bai^tság« c. 5 felvonásos 'érzékeny
játékot. A színhely a püspöki palotában 
volt felállítva. (Lásd: »Magyar Kuiir«, 
1821.—14. szám.) 1826-ban itt kezdte 
dicső pályáját Egressy Gábor (L. o.), a 
nagy tragikus, aki Gombos Imre »Eskü-
vé8« c. színműve Angelo szolga szerepé
ben lépett először színpadra, Jánosi Kakas 
János színtársulatánál. 1833. máj. 8-tól 
a Ikolozsvári ezíntársulat iütjötte fel tanyáját. 
1834. jún. 22-től Balogh István játszott 
kisded csapatával, 8 előadást tartott mind
össze. 1838'. szept. 27-én újra eljötteikl 
a színészek, Balia KÁnxtlj társulata kereste 
fel a várost. Egy év múlva (1839^ deo. 
14.) műkedvelői társulat alakult, id^ 
Sthymmel Sámuel ós dr. Pelech János 
közreműködésével, midŐn színre került 
»Szádvár vagy a' tatárok' Magyarországon« 
c. szmű Kisfaludy Károlytól. 1840-ben 
Demjén Mihály az igazgató, 18Ö8. nov. 
havában Hubay Gusztáv társulata járt itt. 
Jobb- tagok: Gyiőrfiné, L. LiUa, Hubay, 
Pongrác. (Lásd: »Napkelet«, 1858., 47. 
szám, borítékoldai.) 1867. jan. havában 
Kótszery József az igazigató; 1870. 
január havában Gerő Jakab társulata 
hirdette i t t a kultúrát, egy év után 
újra Kétszery volt i t t ; öt év múlva 
(1875. jan. 1.) Miklóssy Gyula, 1877. 
okt. 13-í^l pedig Gáspár JenÖ kapott meg
hívást. 1884- nov. havában megalakult a 
színügyi-bizottság. 1886. máj. havában 
Báródi Károly társulata játszott i t t ; nov. 
13-án felváltja lŐt Balassa Károly. 1888. 
febr. 16-áról újra olvasunk hírt a szín
pártoló egyesületről, ímeiynek vagyona 1118 
frtot tett ki. Elnök volt: Markó Sán-i 
dornó és Szepessy Károly, alelnökök: Sár
kány Lujza és dr. Pósch Dez^. (»Ilozs-
nyói HiradÓ«, 1888. márc. 4.) 1904. okt. 
havában Szal>adhegyi Aladár, 1910. jan. 
közepétől Eácz Dezső, 1917. jan. havá
ban Farkas Mihály volt itt a színigaz
gató. (EioM Jenő.) 

EjÖgtönzés. A rögtönzés szükségessége 
a színpadon gyakran jelentkezik, de elsiő-
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Rozsnyói színészet Rubinyi Tibor 

Borban a vidéki színházaknál, ahol a ké
születlen ellőadások zökkenője máatt egyes 
jelenésekben késedelmek vagy szöveghibák 
fordulnak e0 , ezeknek kipaxírozása miatt 
a rögtönzés szükségessége helyt áll6. Ope-
rettkómikusok szívesen éltek a rögtönzés 
szabadságával, mert egy-egy talpraesett 
vice, kiszólás, kupié-betét neiri tévesztette 
el hatását. Rögtönözni már a régi Nemzeti 
Színházban is ismert tény volt, ezt egy 
egykori színházi tÖr\^ény 113. §~a tiltja is; 
— úgy látszik azonban, hogy a színészek 
nem hederítettek rá, ezért 1842-ben újra 
megtiltják a rögtönzést, vagy ahogy ak
kor mondták: »hevenyészés(í-t. A »Regélő« 
1842. évi 73. számában (750. old.) ezeket 
ismerteti a rögtönzés betiltásáról: )>A he-
venyészés —• extemporizálás — szabály 
ezerint tiltva lesz s komoly darabokban 
általában meg" nem engeJtetik: 5 for. bün
tetés alatt. Víg darabokban egy kis tréfa, 
vagy talpraesett elmésség nem annyira kor
látozandó, a'mennyiben ízléssel s az elő
adott jellemíinel megegyeztethet^, de csu
pán bohózatokban s ott is minden heve-
nyészetért felelős az iUető, s ha személyre, 
színezi vagy más magánviszonyokra sér-
tíőleg céloz^ (fizetésök egy-egy forintjá
tól) 12 kros büntetést szenvedj felmarad
ván a' sértett félnek joga öt a polgári 
törvény útján is megkeresni.« 1862. febr. 
1-én Virág Gyula és Pártényi János szí
nészeket rögtönzésért a hatóság egy pár 
napi börtönre ítélte. (»Hölgyfutár«, 1862, 
febr. 4.). Általában a Bach-korszakbian a 
színpadi poUtikai célzású rögtönzés bün
tetéssel járt, legalább erre enged követ
keztetni az alábbi híradás: »A helybeli 
színtársulat egyik legjobb tagját, Üjfa-
lussy Sándort, a sKét huszár és egy ba-
kanc&os« c. vasárnapi darabban mondott 
rögtönzéseiért hétfőn 3 napi börtönre a 
ennek kitöltése után 6 óra alatt a város 
elhagyására ítélték; azonban főispáni he
lyettes o méltóeága tegnap délután a lög^ 
tönzlőt szabadlábra helyez!:e 8 a társulatban 
további maradhatását kegyesen megen-
gedte.K (»Szeged,i Hiradó<(, 1863. ápr. 15.) 
1882. jún. havában a nagyváradi szín-
iigyi-bizottság Mannsberger Károly szín
igazgatónak meghaigyta, hogy tiltsa meg a 
tagoknak a rögtönzést. (Lásd: sPesti Hir-
lap«, 1882. jún. 28.) 1921. ofct. 21-éa 
flŐvárosi rendőrkapitányi rendelet megtil

totta a rögtönzést. (Az első színészek ide
jéből híres rögtönző volt: Jancsó Pál. 
L. ^ o.) [V. ö. Exptemjrarizáláa. Impro
vizál.] 

E ö k k Szilárd, g-azdag flővárosi pol
gár, sz. 1799. aug. 21-én, megh'. 1888. 
szept. 25-én, Budapesten. Alapító leve
lében színművek jutalmazását tűzte ki, 
4000 frtnyi toké kamataival, két-két éven
ként annak a színésznek^ ki valamely jó 
eredeti drámát írt. — Elsőül 1891. máj. 
havában Galwnyi Árpád nyerte el a díjat 
»Az apósokí< c. 3 felv. vígjátékával, mely 
1890. okt. 10-én került először színre a 
Nemzeti Színházban. 

Eösler Endre , a j\I. Kir. Operaház 
magánénekese, sz. 1904-ben, Budapesten. 
Jogi tanulmányaival párhuzamosan miut 
hegedűművész készült a zenei pályáraj 
majd dr. László Gézánál énekelni kezdett 
tanulni. Olaszorezágba kerülve, Gluseppe 
De Luca olasz mesternél folytatta ének-
tanulmányait és sikeres olaszországi sze
replései után az Operaház 1926-ben szer
ződtette. A magyar énekművészet — kü
lönösen a klasszikus opera-repertcár — 
egyik jelese. Főszerepei: Germont Alfréd 
(Traviata), V. László (Hunyadi László), 
Schippel (A tenor), Gonzalvo (A pásztor
óra) 8tb'. 

RÖszler János , pesti lakatosmester, 
1837-ben a megnyitó Nemzeti Színliáz ré
szére ingyen készített 100 székre zárt éa 
vasalást. (Lásd; »Honműv&z«, 1837., 55. 
szám). 

Ejövidités. Ha a prenjjér után a szín-
liáz igazgatósága azt konstatálja, hogy a 
darab hosszú, akkor húznak belőle, amit 
máskép »rövidítésf<-nefc hívnak. Erre sok
szor szükség van, miert a rövidítés esalc 
hasznára van a darabnak. (V. ö. »Húaó-
próba.« »Meghúzni a daiabot«.) 

Rubinyi Tibor, színész, sz. 1896. szept. 
29-én, Budapesten. Kereskedelmi éreti sé-
gát tett. 1915--ben végezte a Színészaka
démiát, majd Pozsonyban kezdte a pá
lyát. Innen Debrecenbe szerzjődött, azután 
Bárdos Artúr a Renaissauce Színházhoz 
hívta meg. Működött még Szegeden, az^ 
után az Unio-színházak tagja volt. Innen 
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l íubos Árpád Rut lnyánszky Ibolya 

Miskolcra ment, majd 192S-baii a Fővá
rosi Operett Színház tagja lett. Vgy 
drámában, mint énekes-daiabokban jobb 
szerepei vannak. 

Kubos Árpád, színész, az. 1869. ápr. 
25-én, Dédesen, Borsod vm,, megb.. 1918. 
•ápr, elején, Kassán. Iskoláit Egerben ée 
Késmárkon végezte, majd Egerben jogot 
tallgatott és szerkesztíője volt az »Eger 
•és Vidékea c. lapnak. 1891. máj. l-én 
lepett a színipályára, Veszprémi Jenőnél, 
játszott Marcaliban, úy^TÖtt, Kassán, Sop
ronban, Szomfethelyen, Debrecenben, az-
titáa Aradon. 1902-ben rendező lett a 
Magyar Színházban, Leszfcay András igaz
gatása alatt, onnan Kolozsvárra hívták. 
Mint a kassai 34. gy.-ezred zászlósa hunyt 
•el. — Neje: Serfőzy Zseni,, színésznő. 
•(L. o.) 

Endas-dárab — kifejezés azon színda
rabra értend|3, amölyet a vidéki színtársu
lat pompás együttesben tud előadni; az 
ily darabban mindenki kedvére való sze
repet kapott 8 a legkisebb szereplő is 
helyén van; jól van betanulva ós döcö-
gjŐsség nemi fordul elő. Leginkább az olyan 
énekes darabokra mondják, amelybon a 
-zene, tánc, kórus a hatást előnyösen szol-
•gá'lja. Ilyen volt például az ISéO-as évek
ben Molnár G y ö r ^ budai híres társula-
"tánál a »Pünkösdi királynéíí c. énekes-
játék, mely oly kedvelt darabja volt a 
színtársulatnak, hogy azt Budán súgó nél
kül adták el6! (Ami páratlan eset a ma
gyar színészet történetében). 

JRndas Józsa, énekesnő. Ismert nevű 
tagja volt Molnár G-yÖrgy budai Nép-' 
színházának. Egy ideig a bécsi Oarl Thea-
ter tagja ÍB volt, 1864-ben Aradon mű
ködött. 1870 telén Lübeckben működött, 
1871 Őszétől a bécsi Vaude'ville-színház 
tagja volt. 

Kndnai GyÖzö, költő, hírlapíró, sz. 
1875-ben, Kudnán (Temes m.) 1899. máj. 
l-tiől 1902 elejéig a »Művészvilágt< o. la
pot szerkesztette. Színművei: »Ilma<í, szo
morújáték 1 felv. 1892. »Lorenzo Mag^ 
nifico<(, szmn, a Budai Nyári Színkörben 
adták elő, 1900-ban. >Az utolsó táltosK Ü. 
színműve 1916. márc. 19-iki Teleki-pá

lyázaton figyelmet keltett s a bíráló-bi
zottság által külön is dicséretre ajánlották. 
»LiUomhullás«c. című opei'a-szövegét 1929. 
márc. 28-án mutatta be a Városi Színház;. 
Zen. szerz. Sági Cservinka Henrik. 

Budnyánszky Gyula (dezséri), költő, 
sz. 1858. máj. 1-én, Özdögén (Nyitra m.), 
megh. 1913. dec. &-án, Budapesten. 1876-
ban az irodalom) terére lépett. Debrecenben 
lapszorkeszt6 volt, ott ismerkedett meg 
Réthy Laurával (L. o.), a jeles prima
donnával, Idvel aztán házasságra is lépett. 
(Leánya: Béthy Ibolya, színésznő, sz. 
1898. aug. 14-én, Domoszlón (Heves m.), 
Rákosi Sádi színésziskoláját végezte, majd 
1919. okt. havában a színi pályára lépett, 
de csakhamar visszavonult). Eudnyánszky 
Gyula színdarabjai: »KÍEÓrtetek«, szmu 3 
felv. Ibsen ufán ford. »Pefíőfi«, színjáték 
1 felv, 1899. »Egymiásért«, vj. 1 felv. 
Budai Színkör 1897. »A gyáva«, 1893., 
»A kakas'ülőn«, »Tot ö-re«, »A műkedvelő 
fotográfusfí, »A mama kedvencex, )>A ko-
sár«, »Szeretem' a n6ket«, »A l é ^ « (mo
nológok), 

Rudnyánszlty Ibolya, színésznő, ez. 
1896. aug. 14-én, Domoszlón, mint Eud
nyánszky Gyula költő és Kéth'y Laura ki
váló énekesnő leánya; Amerikában és Bu-
dap^ten járt iskolába. 1917-ben végezte 
Rákosi Szidi színésziskoláját. E!s5 fellépte 
Pozsonyban volt Puek szerepóban (Szsnt-
ivánéji lálom), innen Miskolcra szerződött 
Palágyi LajofJxoz. Nagy sikerei alapján 
a fővárosba akarták szerződtetni, de há
zassága miatt visszavonult a színpadtól, 
mint Büth József dr. miskolci •orvos fo-
Iftsége. Sikerült alakításaiból felemlíten
dők: Noémi (Aranyember), Csitri cám-
szerepe, Márta (Nagymama), Lyon Lea, 
Sári (Tündérlaki lányok), Boriska (Falu 
rossza) stb. — Fivére: Rudnyánszky Sán
dor, zeneszerző, karmester, sz. Budapesten. 
[skolait Amerikában és Budapesten vé
gezte. Sok kiváló zenei szerzeménye van 
és a zeneművészeti főiskolán megtartott 
szerzői estje naigy sikert aratott. Jelenleg 
Amerikában él és az amerikai magyar tár
sadalom Cigyik legkedveltebb tagja és a 
magyar ^ művészek őszinte barátja. 1929-
ben Clevelandban 200 tagú zenei és 300 
tag-ú énekkarral vezényelte a nemzetek szín-

— 72 — 





Rózsahegyi Marica 
(1. Rózsaheg'yi Kálmán 

címszónál) 

Rózsássy Ágnes Ibolya 

Rősler Endre Rubinyi Tibor 

Rudas Józsa Rupp Margit (nyílhegyi) 



Saásdy Alice Sáfrány Vilmos 

Salamon Béla 
\IMHM^ i/'-öKe-î "-— 

Salgó (László) Béla 

Salgó Rózsi Sallay Géza dr. 



Sándor Erzsi, 
a M. Kir. Operaház örökös tagja, cs. és kir. kamaraénekesnÖ 
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Buhakikészítés a színházban Eupp Margit 

házában a »János vitéz«~t. Amerikában sak 
•dala és szerzeménye jelent meg. 

EuUalákészítés a színházban. A bu
dapesti színházakban hosazú időkön át az 
volt a hevezetett szokiás, hogy a jegyszedők 
megbízásra előkészítették a ruhatárban el
helyezett ruhadarabokat és az előadás vé
gjén a közönségnek ez a része csekély 
borravaló ellenében tolongás nélkül jut
tatot t a felsőruhájához. Ezt az évtizedek 
^ta bevált gyakorlatot 1925. szept. 10-én 
a rendőrség betiltotta, a tűzŐrség ja
vaslatára. 

Ruhás-színész-kifejezést a régi színésí^ 
TÜágban arra a színészre mondták, akinek 
a leggazdagabb ruhatára volt a társulat 
valamennyi tagja között. A régiek ugyanis 
nagyon ambicionálták az öltözködés mű
vészetét, aftnit a nag^'szerű megfigyelő, Dé
ryné is sokszor megemlít liírea naplójában, 
de a »Honművész« és 5>Athenaeumí< színi-
referensei is megemlékeznek ilyesmii^l. Az 
a színész, akinek alkalma nyílt egy kis 
pénzmagra szert tenni: első dolga volt 
ruhatárát gazdagítani, m êrt azon időben 
•a színész jobbára maga gondoskodott ru
határáról. A magyar színészet története 
szerint a 40-es években Boér János színész 
•volt a leggazdagabh ruhás-színész. 

Kuhatár . A színház elocsarnojqában el
helyezett belyiség", megfelelő ruhafogassal 
•ellátva, melynek kezeBje a ruhatáros, férfi 
vagy nÖ, kik e helyiséget bérbeveszik a 
színháztól. A gyors kiszolgálás lebonyolí
tása végett a ruhatárosnak több' munkaerlő 
áll segítségére. Nagyobh színliázaknál töbh 
ruhatáj- áll a közönség rendelkezéséi'e abc 
számozással. 

Ruhatár gondviselője. Ez volt a neve 
az 1790-ild első magyar színtársulatnál 
működő öltöztető^szahónak. Kötelessége volt 
a f-cpróba előtt a kellékeket is besze
rezni és azokat a színészeknek átadni; 
minden feledékenységeért 30 kr. büntetést 
fizetett. A kellékeket játék után ő tarto
zott helyére tenni és annak minden darab
jáért felelősséget kellett vállalnia. A ruha
tár 'gondozása volt a Jegíőbb kötelessége 
s főleg annak tisztán tartására kellett 
ügyelnie. Pontos jegyzéket vezetett a ru
határ minden darabiáról és neki kellett 

a színészek részére elkészíteni a játékhoz 
szükséges ruhákat, a súgó utasítása alap
ján. A ruhatár gondviselőjének 14 í r t 
volt a :Cizetése havonta. 

Rumy Károly György, Szepes vra. 
asszeszora, táblabíró, az. 1780. nov. 18-án, 
Iglón, megh. 1847. ápr. 5-én, Esztergom
ban. Egy létesítendő '>Nem'zeti Színház 
céljaira 1820. jan. havában 100 frtot 
adományozott, (Lásd"; »Magyar Kurir<í^ 
1820., 8. szám:.) 

Eundella, Ugyanaz, mint: rondella. 
(L. o.) 

Rnpp Margit, (nyilhegyi), énekesnő 
(szoprán), sz. 1900. nov. 6nán, Budapes
ten. Előkelő magyar családból származik. 
Már 8 éves kora óta tanult zongorát; 
Fodor Ernő zeneiskolájában, utóbb ugyan
itt éneket. De Sanctis Artúrtól, aki az 
eredetileg filigrán, csak szalonlian h'ajU-
ható hanganyagot kéllŐ \'ivőerejűvé fej
lesztette. 11. nem járt színésziskolábla; a 
Zeneművészeti Főiskolán 19 éves korában 
énektanári oklevelet szei-zett, majd egy 
félévet Bécsben töltött, hogy művészeté
ben tökéletesítse magát. It t hangversenyen 
és szalonokban énekelt s 1920-ban nŐül 
ment a 'magyar származsású Sohenker-Ange-
rer Gottfriedhez. Évek múlva lépett fel 
ismét; 1926-ban Verdi Requiemének e ^ 
hangverseny-előadásán a l>é<si áll. opera 
igazgatója, Schalk Ferenc, hallotta a szem
nek és fülnek egyaránt gyönyörű művésznő 
kulturált énekét s rábíi'ta Őt, hogy próba
képpen lépjen fel színpadán. ElsŐ szín
padi kísérletét (Veiúí »Végzet hatalmá«-
ban) sajtó és líözönség' eg'yhangú elisme
réssel fogadta s 1928 Ősze óta R. — mű̂ -
vészi nevén mint Angerer Margit — a 
híres bécsi operai együttesnek egyik csil
laga. Az ifjú, drámai szerepkörben Elsa 
(Loheng-rin), Margit (Faust), Hózsalovag 
(1930-bau a salzburgi ünnepi előadásokon 
is, 1931-ben a londoni Co\'ent Oai^dén 
operában), Aithra (Egyiptomi Heléna), 
Komponista (Ariadné), Iphigenia (»auf 
Tauris«, Salzburg) stb. az ő eleme. Több 
ízben nagy sikerrel vendégszerepelt a ber
lini áll. operában is. 

[Ezzel helyesbítettük az I. kötetünkben 
»Angerer« címszó alatt olvasható közle
ményt. (A »Lili« név ott tévedés.)] 

— 73 — 



Rust József Ruzicska József 

Hnst Jözsef, a Népszínházi Bizottság 
tagja, sz. 1860. jan. 2-án. Régi nagy 
vászonkereskedő-cég sarja és folytatója; 
szenvedélye a színhájz s imint a Lipótvárosi 
Kaszinó elnöke, sok komoly műv^zi ér
téknek csinált propagandiít. (Aki valaha 
megírja Budapest művelödeBtöirtéűaetét, az 
becses anyagot fog találni e Kaszinó híres 
művészestéinek krónikájában). R. tevékeny 
lelkesedését nemcsak a hazai és külföldi 
művészek! tiszteletéi-é adott lakomái tanúsít
ják, hanem az is, hogy 1918. márc, havában 
a közel 30 éve fennálló operaházi nyugdíj
intézetnek, 5000 koronás adománnyal, első 
(és máig egyetlen) alapító tagja lett. Iro
dalmilag is működött: cikkei a »Budapes-
ter Tagblatt«-ban jelentek meg: »A mo
dern m a ^ a r dTámairodalomrók írt essay 
pedig á »Bud'apesti Szemlé«'hen (1903). 

Eutín = a gyakorlat neve. (Lásd: 
Boutine). 

R n t t k a y György, (Rothauser Miksa) 
műkritikus, publicista, író, sz. 1863. szept. 
25-én, Vácott, mögh. 1913. júl. 19-én, 
Budapesten. Számottevő, jelentékeny mun
kása volt a fővárosi német zsurnalisztiká
nak s 1890-tIől mint a »Pester Lloyd« 
munkatársa magas nívón álló tárcákban 
foglalkozott különösen az újabTí magyar 
irodalomlmal, a színházi irod'almi esemé
nyekkel, irányokkal, mint drámaíró és mű
bíráló a magyar dráma és esztétika történe
tében is maradandó helyet biztosított mag-á-
nak- Előbb mint operett-librettista, majd 
mint vaudeville- és népszínmű-szerzŐ ért 
el figyelemre méltÓ. sikert. Igen szorgalmas 
és súlyos nevű tagja volt a Nemízeti Szín
ház drámabíráló bizottságának, ahol min
dig a legnagyobb jóindulattal viseltetett 
a támadó új tehetségek iránt. Bírálatai 
mindenkor egy tiszta, igazságos és meg^ 
értiŐ léleknek voltak' hamisítatlan vallo
mástételei. Ez a lélek mindig csak örven
deni tudott, ha dicsérhetett, ellenben bá
nata volt, mákör dorgálni, sújtani kellett. 
— Eredeti színm'űvei: »Peking rózsájacc, 
ered. regényes operett 3 felv. Előadták 
a Népszínházban, 1888. ápr. 7. Zenéje 
Stojanovits Jenőtől. »Holtomiglan!« nép-
azmű. 1896. ugyanott. — »MoharózBa« 
dalmű 4 képben, előjátékkal, szövegét 
Ouida novellája után írta. Zen. szerz. 
Hubay Jenő. Bem. 1903. febV. 21. M. 

Kir. Operaház. »Sötétség<(, szmű 4 felv. 
Bem. 1903. okt. 16. Nemzeti Színház. 
»A rikkance«, nagy operett 2 felv. Társ-
Bzerzfő: Mérei Adolf. Zen. szerz. Stoll 
Ágost. BemL 1904. ápr. 23. Magyar Szín-
liáz. »Vénusz«, vj. 3 felv. Bem. , 1906. 
jan. 19. Nemizeti Színház. »A pesti há-
2dúr<(, énekes életkép, (A »Holtomiglan« 
c. népszínművének átdolgozása.) Zenéjét 
szerzi. Zerkovitz Béla. Bem. 1910. ezept. 
29. Városligeti Színkör. Eelújítása: 1910. 
dec. 30. »Az első és másodíkK, szmű 3 
felv. Bemi. 1913. jan, 31 . Nemzeti Szín
ház. Fordításai: Golgotha«, dr. 3 felv. 
írta Philippi Félix. BemL 1900. máj. 19. 
Ví,g"színház. »A modelhí, operett 3 felv. 
Saövegét írta Béon Viktor és Held Lajos. 
Ford. Makai Emillel. Zen. szerz. Suppé 
F . Bem. 1901. febr. 1. Népszínház. »Dr&-
tostót«, operett 3 felv. (L. o.) »Sherry<í, 
operett 3 felv. írta Félix Hugó. Zen. 
szerz. Ordonneau. Ford. Mérei Adolffal. 
Bem. 1904. jan. 9. Magyar Színház. 
»Huszárvér4<, nagy operett előjátékkal, 2 
felv. SzÖv. írta Stein és Landesberg. Zen. 
szerz. Mader Raul. Ford. Mérei Adolffal. 
Bem. 1904. dee. 2. U. o. 

RutÉkay György ifj., író, sz. 1890. 
jún. 1-én, Budapesten. Tanulmányai vé
geztével újságíró, majd Az Est-lapokí bécsi 
szerkesztlője lett. Színművei: »A nagy cél«, 
dr. 1 felv. Bem. 1909. máj. 8. Magyai 
Színház. )>Kering]ő«, színjáték 3 felv. Bem!. 
I9 l6 . szept, 23. Vígszínház. »A nagyvilági 
nőí<, vj. 3 felv. Bem. 1920. febr. 14. 
U. 0. Színműveit német színpadokon is 
bemutatták. 

Ruzicska József, zeneszeraő életéről,, 
sajnos, igen kevés adat beszél. Debrecen
ben volt a miagyar ezred karmestere; 1820' 
táján a kolozsvári színtársulathoz került*, 
itt Kotzebue aBela's Pluchtcí c. daral>-
jából Udvarhelyi Miklós operaszöveget írt. 
R. számára, ki ilyen módon a »Béla fu-
tá8a« (L. o.) elsIŐ miagyar opera zenészeid-
zője lett. (Első előadása 1821-ben Kolozs
várott volt; a pesti magyar színtái-sulat. 
1836. szept. 11-én mutatta be; Molnár-
György is a Budai Népszínházban az; 
1860-a8 évek elején mí'gismertette az újabb, 
nemzedékkel, mely aK>nban a sok próza. 
miatt a művet inkábh daljátéknak nézte..); 
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Ruzitska György Rüti Emma 

Még,egy pperaját adtáJc Kolozsváiott, 1822-
ben: »KeméQy Simon« c. alatt. (Kéziratát 
a M. Nemzeti Múzeum Orsz. Sz^Uényi-
Könyvtára iŐrzi.) Ez után E. eltávozott 
Kolozsvárról, Bayer József szerint Olasz-
orszáig-ba, felesége hazájába, ezután nyoma 
veszett. Van egy vélemény arról, hogy Ko
lozsvárott 1833. iebt. 13-án halt meg. 
Egy szájhagyomány ezerint ö írta le 
hangjegyekben eliőször a Eákóczi-indulót, 
Bihaii János játéka nyomán. 

(Kereszty István) 

Ruzdtska György, zeneszer?», sz. 1786. 
febr. 10-én, Bécsben, megh. 1869. dec. 
2-án, Kolozsvárott. Mint teljes képzett
ségű, sokoldalú zenész jutott Erdélybe, 
1910-ben, fŐúri családoknál tanított, 1819-
ben Kolozsvárott állapodott meg, itt 1837-
ben megalapította az e l ^ zeneiskolát: a 
Conservatóriumot, hol késő öregségéig nem
csak a fiatal nemzedéket nevelte^ hanem 
nagyobbszabéeú hangversenyek állandósítá
sával a közönség izenei művelődésén is a leg^ 
szebb eredménnyel dolgozott. Ii-t »Alonso« 
0. alatt egy operát (1826.), »Znnyi<( o. 
nyitányt és egyebeket zenekarra, kamara
zene-műveket; 1848-ban a »Talpra raa-
gyar«-t is megzenésítette. Műveinek kéz-
írati gyűjteményét a M. Nemzeti Múzeum 
Ürsz. Széchényi-Könyvtái-a Őrzi. — Neje: 
I'uchs Amália, sz. 1799. jan. 9-én, Ko
máromban, megh. 1899. mái\;. 32-én, Ko
lozsvárott, hol magas koráig a Conser-
vatoi'ium nagyérdemű zongoratanárnője 
volt. (Kereszty htiátz-) 

Euzsinszky Ilona, operaénekesniő, szop
rán, sz. 1870. aug. 11-ón, Podolinban 
(Szepes vm'.). Az Orsz. Zeneakadémia 
operaiskoláját végezve, 1890. dec. havában 
lépett színpadra, Csóka Sándor társulatá
nál. Volt Kassán, 1896—97-ben Kolozs
várott, 1904-ben Aradon, 1906-ban Sza
badkán dr. Farkas Ferencnél, de l ^ovább , 
Debrecenben; itt ment nőül Berecz^y Lajos 
rendfőrfogalmazóhbz, 1895 máj. havá
ban. Körülbelül 30 operai szerepe volt, 
de az operettek főszerepeit is énekelte, így 
a NéjKzínházhan 1894. auig. 21-én a ):Sza!-
tán«-ban Szellmet, vendégül. Szathmáry 
Zoltán »A debreceni színház tÖrténeté«-ben 
magiasztalólaig iszol î 'jgy hangan3 agáról, minr 
iskolázottságáról, 1911 végével a művésznő-
nyugalomba lépett. 

Rückwand (német), = hátfal. Díszlet-
rész, melyet takarásra használnak, hogy 
ha pld. középajtót nyitnak,, a közönség 
megfelelő díszletet és ne a színpad csu
pasz falát, vagy oda nem illÖ tái'gyat 
(esetleg háttéri részt) lásson. (A szó a 
német díszítomunkások révén maradt meg.) 

I t ü h r s t ü d í (német). Régebben: wÉrzé-
kenyjáték« a drámai elÖadás jelzésére. 

Rüt i £ m m a , operaénekesnő, színpadi 
néven Emma da Eütti, egy nyűg. tenge
részeti felügyeK leánya, Budapesten szü
letett, több éven át Olaszországban si
kerrel énekelt. 1881-ben Gráoban lakott 
szüleinél. Tagja volt az ottani magyar 
egyletnek. 
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S a á r y Fáni Sába királynője 

Saáry Fání , lűmeves ballettánooeno, ez. 
1828-ban, Pesten, nemes cealádtról. (Atyja 
bőrtereskedő volt.) A halléthez már Has 
torában nagy hajlamot érzett és elég ha
mar szerződtették ÍB a Nemzeti Színház 
baUet-tarába. 1844-ben Párizsban képezte 
tehetségét, gr, Fáy István, (L. o.) a hírea 
mecénás költségén. Tagja volt a bécsi ud
vari színháznak. 1845. ápr. havában fel
lépett ismételten a Nemzeti Színházban. 
Ez id'őben őt nevezték a smagyar Elssler 
í^anny«-nak. (wHegélÖcc, 1843., 35. szám, 
1111. old.) Minden fellépéee diadalmár 
mor volt. Egy-egy. jutalom játéka alkal-
nrával annyi virágiot dobtak a színpadra^ 
hogy gerebiyével kellett összeszedni. 1846. 
júl. 18-án mint vendég jelent meg a nem
zeti színpadon. Ezután Bécsbe szerzjŐd-
tették. 

Saásdy AUce, színésznő, sz. 1902. dec 
20-án, Debrecenben. Iskolái elvégzése után 
Rossi Rosinánál, majd a Zeneakádóniián 
tanult és elszerződött az ApoUó színpad
hoz, ahol később operettekben és főleg 
chansonokkal szerepelt és ez utóbbi műfaj-
fajnak egyik legjelentősebb megtestesítője 
lett. íElért sikerei alapján szerepel &z Emke, 
Palace, Faun kabarékban, a Csengery-
uccai színpadon. Azután külföldre ment 
és négy nyelven előadott chansonjaival 
aratta sikereit. 1928-ban visszatért külföld
ről, de nem vállalt szerződést, hanem saját 
mátyásföldi virágkertészetében és budapesti 
előkelő virágüzletében folytat eredményes 
tevékenységet. 

Sába királynÖjej opera 3 feiv. Szöv. 
í r ta : Mosenthal S., 2)en. ezerz. Goldmark 
Károly, ford. Dóczi Lajos. Bem. 1875. 
máre. 10-én, a bécsi udvari operában, 
óriási siker mellett. A szerzőt lelkesen 
ünnepelték minden felvonás után, úgyszin

tén a szereplőket is, akik a mag'ánénekesek 
legjavából kerültek ki. Materaa Amália 
a címszerepet énekelte, "Wilt Mária Szu-
lamitot, a fcitfinő Walter Gusztáv Asezior-
dot, Beck János Salamont, Rokitansky a 
főpapot, stb. A bemutató sikerét szen
zációssá avatta még az a körülmény ÍB„ 
hogy a premier két nagyszabású »"Wagn6r^ 
hangversenyei között zajlott le. Ezeket a 
koncerteket az éppen akkor Bécsben időző 
Wagner Richárd és Cosima asszony sze
mélyes jelenléte avatta rendkívüli ünnep-
s é ^ ^ . A lázas érdeklődés, amely a hang^ 
versenyek iránt a császárvárosban Jnie^ 
nyilvánult, mit sem érintette azt a feszült 
várakozást, amelyen a »Sába királyn5je« 
bemutatásának művészi eseménye elé néz
tek. Egy év múlva —• 1876. márc. 18-án 
Nemzeti Színházunk is bemutatta a nagy
sikerű operát, ezzel a szereposztással: Sa
lamon király: Ódry Lehel; Baál Hanán: 
Tallíán János; Asszad: EUinger József; 
Főpap: Kőazeg'hy Károly; Szulamit: 
Nagyné Benza Ida; Sába királynője: Tan-
nerné Sz. Róiza; Asztarot: Humann Alexa. 
A keszthelyi születésű zeneköltő remek 
operája itthon is fónj'es sikert aratott. A 
bemutató előadás zsúfolt nézőtér elŐtt folyt 
le. Az első jelenésben Szulamit Örömóneke, 
amelyet Benza Ida drámai hévvel adott 
elo, olyan nagy hatást keltett, hogy a 
jelen volt szerzőt, jelenés közben is, han
gosan a színpadra szólították. 

Még abban az évben tizenötször adták 
és az előadások során a pénztári bevétel 
1600 forintot is mutatott egy-egy estén^ 
ami abban az idiőben tekintélyes össze^ 
get jelentett. A következő évben nyolc
szor adták az operát, 1878-ban pedig Pe-
rotti Gyula, a színház új tenoristája éne
kelte először Salamon király favoritjának 
a szerepót, 1880-ban Wilt Mária avatta 
szenzációssá »Sába királyn6«-jenek az elő-
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adását. Háromszor énekelte Szulamitot 
egymásután, aztán pedig négyszer, óriási 
sikerrel. A kitünlő művésznő szereplése 
alatt 1800 forinton felüli összeget is ered
ményezett egy-€|gy Jly«n Sá,ba-est. 1880. 
ezept. 8-̂ án Spányi Irmö, énekelte el'őször 
a királynő szerepét. A következő években 
Brethol Berta, Szig«tiné Hunmnn Erzsi, 
Beermann Stefánia, Nittinger Irma, Tu-
rolla Emma szerepeltek váltakozva a noi 
főszerepekben. A statisztikai adatok sze
rint 1876-tól 1884-ig ötvenkétszor adták 
a Nemzetiben Goldmark dalművét és ez 
az 52 előadás 53.841 forint 40 krajcárt 
jövedelmezett a színháznak. 

Az új Operaházban 1885. máj. 10-én 
adták először )>Sába kix'álynöjé«-t. Sala
mont ódry, Baál Hanánt Zsitvai, Asszá-
dot Broulik, a főpapot Ney Dávid, Szu
lamitot Eeich Irma,, a címszerepet Tu-
roUa Emma, Asztarotot pedig Kordin 
Mariska énekelte. 1910-ig százkétezer ad
ták elő az operát, mély idő alatt persze 
már az újabb' művésznemzedék tekintélyes 
sora juthatott szóhoz a főszerepekben. Az 
új házban Spányi Irma, TuroUa, Bellin-
cioni Gemma, Györgyné Zsófia, Szilágyi 
Arabella, Heller j\íira, majd később Dió-
syné Handel Berta, Vasquezué (aki később 
Szulamitot is alakította), Flattné, Szamosi 
Elza, Dömötör Ilona énekelték a címszere
pet. Hosszú névsorát idézhetjük azoknak a 
művésznőknek is, akik Szulamit kényes 
szólamában szerepeltek az idők során. 
ÍWiltné az új házban is gyönyörködtette 
a közönséget páratlan Szídamitjával és 
ebben a szerepben élvezhettük Seh'röder-
Hanfstaengel asszony nagy művészetét is. 
Danczkay Sarolta, Lejo Lili, Eibenschütz 
Eiza szántón vendégszerepeltek ezzel az 
alakítással. Reich Ii-lna, Vasquez grófné, 
majd Krammer Teréz sokszor énekelték a 
szerepet, ú'gyszintén Sebők Sári és Bánó 
Irén (a későbbi Sándor Pálné) is. 

Asztarot cealogatói-dalát Ábtrányiné, Bár-
dossy Ilona, Gábos Nelli és Berts Mimi, 
Salamon király szerepét pedig Ney Dávid, 
Ödry, Takáts Mihály, Beok Vilmos, majd 
pedig Szemere Árpád' énekelték. Perotti 
és Broulik után Aráxiyi Dezső vette iát 
Asszad szerepét .és énekelte az Operaház
ból való kiváMsáig*. A főpap szerepének 
SzendrŐi Lajos és Eixl'ős Richárd',; a pa-
lotaőrnek pedig: Takáts, Tallián, Mihályi 

és Ney B. voltak az ábrá^iolói. Az operát 
Erkel Sándor, Kerner István, majd' ké
sőbb Mái-kus Dezső, Lichtenberg Emi! 
és Szikla Adolf dirigálták. 

Volt a »Sába királynőjé«-nek három ju
bileumi előadása is. 1897- febr. 21-én 
századik előadást ünnepelték, a szeraő je
lenlétében, 1910. máj. 22-én pedig Gold-
mai'k születésének 80-ik' és 1930. máj. 
18-án százados évfordulóján rendeztek dísz
előadást a dalműből. 

(Lipcsében: 1879. szept 6-án, Berlin
ben: 1879. deo. 1-én, Erankfurtban: 1881. 
okt. 9-én, Madridban; 1887. jan. közepén, 
Milanóban: 1887. dec. 26-án, Kölnben: 
1891. jan. 10~én, Montecarlóban: (fran
cia nyelven) 1897. febr. 28-án volt a 
bemutatója. Londonban még ma is fenn
áll az ősrégi tilalom: bibliai tárgyú mű 
nem juthat színpadra). 

Sáfrány Vilmos, színész, sz. 1875^ 
dec. 22-én, Karcagon. Színész lett 1896-
ban. Szálkai Lajosnál; 1910-ben Krecaá-
nyi Ignác, tagja lett. I t t egy alkalommal 
oly bravúrosan énekelte el a »Cár és ács<í 
0. opera Ivanov szerepét, hogy azonnal 
»kivették« a kórusból, — ahol eddig mű
ködött — és szereplő színésszé léptették 
elő. Ezután Pozsonyba kapott szerződést, 
Andorffy Péterhez, vele volt Fiúméban 
és Kaposvárott, azután Beöthy László a 
Király Színház együttesébe szerződtettej, 
ahol 10 éven át mindenféle szerepet ját-. 
Bzott. A világhálmrú idején 4 évig ka
tona volt. 1918—1921-ig az Apolló.Ka
baré, 1924-ig pedig a Royal Orfeum! 
tagja volt. Ezután egyházi karónekes lett. 

Sághy Zsigmond, id., színigazlgató, sz. 
1844. dee. 24-én, Hiód'mezővásárhelyen, 
mögh. 1904. jan. 30-án, Budapesten. 
Egyetemi tanulmányai után, 1863. jún. 
22^n lépett a színészet szolgálatába, Dem-
jén Károly színtársulatánál. Később szín
igazgató lett, főleg Abauj-, Zemplén- és 
GömÖr vármegyét l^raugolta. b© és a na
gyobb mezővárosokban hirdette a nemzeti 
nyelvet és kultúrát. 1896- dec. 23-án Szé
kesfehérvárott a »Rang és mlód«-bán ju
bilált. Felhagyva az igazgatással, a Ssí-
D észegyesületben ügynök lett. 1902- ápr. 
1 -én nyugalomba vonult. — Neje K ét--
szery Anna, színésznő, sz. 1848. jan.. 
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27-én, Ábonyban, megli. 1923. ápr. 30-án, 
Újpesten. Színészszrölök gyeríneke volt és 
mint ilyen, sok gy6niiokszerepl>en játszott. 
Hivatalos fellépésének dátuma: 1864. jan. 
1. 26 évig miuködött a pályán. 1897. jan. 
1-én nyugdíjaztáJc. (S-né nővére: Két-
szery Emília, színésznő. Lásd: Lénárd 
Pálné.) 

SaJ<5. Petőfi Sándor többféle álnéven 
működött vándorszínésíf-líorában. A Sajó 
név Í8 egyik színészí álneve volt, verseket 
is írt e néven. 

Saj-ó Géza, színész, sz. 1878. aug. 
31-én, Pécsett, meo'h. 1918. jan. 27-én, 
Budapesten. A kabarészínpadoknak volt 
egyik erőssége, akit nagyon a szeretetébe 
fogadott a közönség. Színészi pályájának 
első időszaka a vidéken telt el és kitűnő 
tehetségét Budapest számára igazában Ma-
aer Kezső fedezte föl, aki leszerződtette 
a NépszínliázhVígopérához a wHárom^ fe
lesége o. operett főszerepének eljátszására, 
amelyben igen lelkepi sikert ért el. Érvé
nyesülésének új utakat nyitott Nagy 
Endre, aki a kabaréjában különleges ké
pességeihez méltóan tudta foglalkoztatni. 
ö volt a gitáros fiú, aki aktuális strófákat 
énekelt és maga pöngette hozzá a kísérer 
tet. Sokféle feladatot bíztak rá és ő va
lamennyinek meg is felelt értékes tehetsé
gének egész erejével és eredetiségévél. 
Utolsó hangos sikereit az Apollóban^majd 
a Modem Színpadin aratta, azokkal a vi
dám d'uettekkel, amelyeket Boross Géza 
társaságában adott elő. Súlyos betegsége 
korán visszavonulásra kényszerítette. A- ke-
repesi-temetŐbe temették el, díszsírbelyre. 

Saj<5 Sándor, állami főgimnáziumi ta
nár, költő, a Kisfaludy Társasági rendes 
tagja, az. 1868. nov. 12-én, Ipolyságon 
(Hont m.). Középiskoláit a Selmecbányái 
e\ angélikus líceumban végezte, 1903 óta 
a budapesti I I I . kerületi főgimnáziumban 
tanár volt, majd a budapesti Szt. Lá-szló 
főgimnáiíium igazgatója lett. Színműve: 
»Zrinyi György lmzasaága.« Történelmi vj. 
3 felv., mellyel 1903. márc. 20-án a Te
leki-féle 100 arany jutalmat nyerte. Be
mutatták 1907. máj. 17-én, a Kemzeti 
Színházban. »A gyáva«, társ. szm'ű. 1904-
ben a Nemzeti Színház pályá.zatán dicsé

retet nyert. U. o. előadták, 1906 jan. ha
vában. 

Sajó Vilmos, színész, sz. 1880. jan. 
16-án, Pécsett. A színművészeti akadémia 
diplomája alapján 1903. szept. havában 
fölvették az Országos Színészegyesületbe. 
Első szerződése Monori Sándorhoz szolt, 
utána Baíla Kálntánboz, majd N á d a ^ 
Józsefhez, Pécsre, azután Budapestre 
szerződött. 1911. okt. 16-án Kunhegyi 
Miklós társulatát átvette, színig'azgató 
lett 8 mint ilyen, 1927—28-i^ egy
folytában működött. 1929-ben visszavonult. 
Neje: Áporkai Vörös Margit, színésznő, 
sz. 1879. okt. 25-én, Nagykárolyban. Rá
kosi Szidi színiiskoláját végezte és Kun
hegyi Miklósnál kezdte a pályát. 

SajÖlászlófalra, borsodmegyei község, 
Egresay Gábor szülőfaluja, ahol atyja re-
foi-mátus pap volt, híres szónok, gyönyörű, 
hatalmas hangjáról a )>harangszavú papi
nak hívták kortársai. A templomban a 
szószék felett gyönyörű emléktábla hir
deti Egi-essy Gábor emlékét, amelyet az 
Országos Színészegj'esület Miskolc város 
közművelődési egy^ületóvel kaiiöltve 1908-
ban emelt Hídvégi Ernő buzgiólkodásái-a, 
aki az emléket felavató besaéd kíséretében 
adta át a református egyháaiiak országos 
ünnepség Iceretében. Az emléktáblát Kürthy 
György tervezte. 

Salamon Béla, kabaré-igazgató, sz. 
1885-ben, Beregrék-oson (Bereg in.). Ke
reskedelmi iskolát végzett, ElŐbb,, 1921-
ben, az Apolló Kabaréban, majd Nagy 
Endre kabaréjában, azután a TerÓa-körúti 
Színpadon . működött. Ez utóbbi helyen 
annyira megszerette a publikum,; hbgy ma 
már el sem képzelhető nélküle kabaré-
előadás. 1923 óta a Teréz-körúti S z í n p ^ 
igazgatója. Évek -óta nyaranta teljes tíír-
sulatával turnékon szokott vendégszerepelni 
és az ott elélt sikerek is azt bizonyíitják,, 
hogy a népszerű művészt méltán szere
tik,, nemtsak a fővárosbán, de a vidé
ken is. 

Salamon Ferenc , egyetemi tanáj:, jeles 
kritikus,' sz. 1825. aug. 29-én, Déván, 
megh. 1892. okt. 9-én, Budapesten, Nagy-
enyedi deákkoi-ában beállott honvédn^. 
Csúcsánál az ágyú kereke összetörte a lá-
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bát, azonban egészs^ee lett és Világosig 
szolgált. Egy ideig tanítóskodott, aztán 
orvosnak készült Pesten, de a tanári pá
lyára lépett, előbb 1853--ban Nagykőrö
sön, egy év multán Pesten működött, 
ahol szűk körülményei miatt egyúttal új
ságírással is foglalkozott. Később a magyar 
történelem egyetemi tanára lett. Nagybecsű 
történelmi munkáin (»Budapest tört.«, 3 
kötet, stb.) kiváló sok értékes színészeti 
cikket írt, továbbá nagyérbékű kritikákat, 
így többek között S2ágligeti »Cigány«-áról, 
Dobsa Lajos: )>I. István« c. tragédiájáról. 
A Kisfaludy-Társaság 2 kötetben adta ki 
irodalmi tanulmányait. 

Salamon József, sngó, sz. 1890. aug. 
28-án, Dombóváj-ott. Igazgatói voltak: 
Pilisi Lajos, Fehér Vilmos, Patek Béla, 
Ballá Kálmán, majd Budapestre szerző
dött,! a Belvárosi Színházhoz, onnan a 
Renaissance, később az Andrássy-úü Szín
házhoz hívták, végül a Vígszinhiáz tagja 
lett. 1916-tól 1918-ig orosz és olasz fron
ton harcolt. Több vidéki lapban közölt 
tárcákat, cikkeket, harctéri tudósításokat. 
»KŐszívű leány« c. drámiáját 1911-ben Fe
hér Vilmos színtársulata mutatta be, Dom-
bóvárott. 

Salamon Ödön, hírlapíró, sz. 1864. 
febr. 17-én, Érsekújváron, megh. 1903. 
nov. 6-án, Budapesten. Középiskoláit Bu
dapesten végezte a a teöhnikai pályára 
készült, vonzalma azonban csakhamar a 
hírlapírói pályára vitte. A Magy- Kir. 
Operaháznál 1891—92—93-ban niint in-
tendánsi titkár működött és a sűrűn adott 
»Korrigan« c. ballet szövegmagyarázatát 
Ő írta meg. Színpadi munkái: »Hipnotiz-
musíí, szmű 1 felv. írta Bethlen Miklós 
gróffal. (1894-ben Kolozsvárott adtákelő.) 
»Szervu8z<(, »A párbajbŐsíc, »A hosszú 
ruha«, monológok. 

Salamon Katinka, színésznő, előbb a 
kolozsvári színház művésznője, majd 1896-
tól a Kisfaludy Színhá.z; tagja volt, mint 
ilyen, 1897. jún. 11-én fellépett a Nép
színházban, a »Búbos pacsirta« Leni sze
repében. 1902-ben lelépett a pályájiól-

Salg6 Andor, színész és Bzínháai titkér, 
sz. 1893-ban, A háború után Erdélyben 
működik mint drámai színész és titkár. 

Bukarestben is résztvett az ott működött 
magyar színtársulat megalapításában. 

Salgö Ernő dr., orvos, írói, színi
kritikus, sz. 1873. dec. 31-én, Jánoshá-
7Í,n (Vas m.). 1899. okt. 15-tŐl a Magyar 
Színház titkára volt, később pedig drama
turgja. Tanulmány-kötete: »frók é& azín-
darabok.« Budapest, 1916. Színműfordí
tásai: »New-York szépe«, operett 2 felv. 
í r ta : Hugh Morton. Zen. szerz. Kerker 
Gustav. Ford. Makai Emillel. Bem. 1900. 
jan. 30. Magyar Színház. (lOO-adszor: 
1902. jan. 11.) »Kégi jó idŐk«, komédia 
3 felv. í r ta : Marlowe Charles. Bern. 1900. 
ápr. 1. U. o. Felújítása: 1909. ápr. 2,, 
2b-öds2Ör: jún. 3-ánadták'. »Akisiártatlan:í, 
boh. 3 felv. í r ta : Merrick Leonard és tíims 
G. E . Bem. 1901. aug. 31. U. o. )>Eg-
mont«, szomj. 5 felv. í r ta : Goethe. Ford. 
1902-ben. (Bem. 1908. jan. 27. Nem
zeti Színházban, az ő fordításában.) »Hei--
kules munkáÍK, operett 3 felv. í r ta : G. 
A. de Caillavet és Róbert de Flers. Ford. 
Keszthelyi Ernővel. Berni. 1902. ápr. 25. 
Magyar Színház. »A po8tásfiú«, operett 3 
felv. 5 képben. í r ta : James T. Tanner éö 
Alfréd Murray. Bem. 1902. jún. U, o. 
»A kis pajtás«, vj. 4 felv. í r ta : Pierre 
Veber. Bem.. 1904. szept. 17. Vígszínház. 
»A válás útjai«J vj. 3 felv!. írtja: Paul 
Gavault. Bem. 1906. dec. 1. U. o. »Sabrier 
Antoinetteíí, szmű 3 felv. í r ta : Coolus Ko
máin. Bem- 1907. máj. 11. Nemzeti Szín
ház. »Kerülő út«,. szmű 3 felv. í r ta : 
Henri Bernstein. Bem. 1907. nov, 2. Ma
gyar Színház. »Két iskolai, vj. 4 felv. 
írta: Capus Alfréd. Bem'. 1908. febr. 
29. Magyar Színház. »Turearet«,; vj. 5 
felv. í r ta : Lesage Alain René. Bemi. 1908. 
jún. 13. Nemzeti Színház. »Amihez min
den asszony ért«„ vj. 4 felvl í r ta : Bair-I 
siére M. Bem. 1910. márc. 11. U. o. 
»Théodore és társas, boh. 3 felv. fi'ta: 
Armont és Nancy. Bem. 1910. ápr. 8. 
Vígszínház. »Az élet szava«, szimífí 3 felv. 
ír ta: Sehnitder Arthur. Bem;. 1911. okt. 
7. Magyar Színház. »Piktorok«, vj. 3 felv. 
Irta: Kivoire André és de Mirande Yves. 
Bem. 1912. szept. 7._ Vígszínház. »Az 
apostok, szmű 3 felv. ír ta: Bourget Paul. 
Bem. 1912. szept. 21. Magyar Színház. 
»A fogadott apa«, vj. 4 felv. Irta: Barde 
Anctré és Duquesnel Félix. Bem. 1913. 
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máj. 2. Nemzeti Színház, »Marion vétke«, 
dr. 4 felv. 12 képben. Irta: Cecil Ra-
leigh ós Heniy Hamilton. Bem. 1913. 

" aug. 23. Magyar Színlmz. »A' villálm:-
háritó«, vj. 4 felv. í r ta : Mouózy Eon és 
Nancy. Bem'. 1913. szept. 5. Vígszínház. 
»A prédáiig di-. 3 felv:. í r ta : Scli'nitzler 
Arthur. Berni. 1913. okt. 11. Magyar 
Színház. »A' mandarin«^ angol-kínai já
ték 3 felv. 2 képben, í r ta : H;arry M. 
Wernon és Harold Owen. Benu 1914. 
febr. 14. TJ. o. »Smiith'«,; játék 4 Mv. 
í r ta : Somerset Maugham. Bem'- 1920. 
máj. 14. U. 0. »Hallgiasson megj Ad-n 
ríenne!« (Pour avoir Adrienne) vj. 3 felT. 
Irta: Louis Verneuil. Bem:. 1921. aug .̂ 20. 
Vígszínház. »A negyvenéves asszony<íj, 
(Notre Passión), szmű 4 felV. ír ta: Waoht-
hausen René és Gabiiéi KeniUard. Bem. 
1921. okt. 4. Belvárosi Színhás. sKarne-
vál«, sztm ű̂ 4 felv. Ir ta: Ábel Hermant. 
Bem'. 1922. márc. 16. Nemzeti Színház. 
í>Aa ütközet«, dr. 3 felv. í r ta : Frond'aie 
Pierre. (Earrere regénye után). Bem. 
1923. ápr. 6. Belvárosi Színhiáz. »Az 
ezüstlakodalom«, (Les noces d'argent^, 
szmű 4 felv. í r ta : Pata Gérardy. Bem. 
1925. jan. 24. Vígszínház. »Nagytakar 
rítás«v (SprÍAg cleaning), színj. 3 felv. 
í r ta : Frederiűk Lonsd'ale. Bem^ 1926. jan. 
30. U. o. »Félemelet halra«, boh. 3 felv. 
í r ta : ArmOnt és Nancy. Bem. 1927. máj. 
20. Fővárosi Operett Színház. »Utolsó. ka-
land«, vj. 3 felv. Irta: Fredbriek Lons-
dale. Bem. 1929. dec. 14. Belvárosi Szín
ház. 

Salgó (László) Béla, színész, sz. 
1878-ban. Szánpadiía lépett 1895-ben, Hor
váth Emil daltársulatánál. Eövid vidéki 
színészkedés után kikerül A merikába és 
1911-hen magyar színtársulatot alakit. 
Társulatánál működnek: Pálmay Ilka, Ké-
dei István, és Serly Lajos. Utóbb vissza
jött Magyarországba Ós Szálkai Lajos tit
kára lett. A háború után Kolozsvárott a 
Lloyd Expressz vállalat tulajdonosa lett 
és lapot szerkeszt. — Felesége: Sebestyén 
(Dermák) Klára, 1913-ban lépett a színi
pályára, ahol 2 évig m.űkod5tt. 

' Salgó Rózsi, (Adler Eicb'áxdüé), tánc-
pedagógus; 1928. évben a szakkörök ezüst 
koszorús kitüntetéssel ismerték el jeles ér
demeit. : ' 

Salgőtarjáni színészet. Salgótarján
ban (Nógi'ád m.) 1884-ben nyári színházi 
épült; aug. végén kezdte meg előadásait 
Bái-ódi Károly társulata, felváltva a tá
vozó Grál Sándort. 1886. máj. havában 
Pesti Ihász Lajos társulata működött itt. 
1910. jún. végén Szabadhegyi Aladár tár
sulata fejezte be eló'adásait. Egy év múlva 
újra jönnek ide színészek: Rácz Dezsőék 
(1911. júL), 1916. jún. havától Farkas 
Mihály társulata működött itt. A tagok: 
Nádasi Mici, Gyulai Gizella, Dinnyééi 
Uózsi és Kató, E. Zöldi Herniin, Csol-
nakössy Gyula, Ernyei János, Molnár Já^ 
noe, Korányi Károly. Műsoron volt: »TL-
szavirág«, »Legénybúcsú<í, »Vagy Ö, vagy 
senki«, »Lengyelvér«, sMágnás Miska«, 
»Lyon Lea«. 1917. júl. havában újra Far
kas Mihály társulata jött a városba. A 
színielőadásokat a városi irtozi épületében 
tartják. A színiévad a nyár folyamján jún., 
júl. és aug. hónapokban szokott tartani. 
A pártolás elég élénk, aminek bizonyítéka, 
hogy hat hétig is itt vannak a színészek. 
Ezen idő alatt a helyiséget teljesen díj
mentesen bocsátják a tái'sulat rendelkezé
sére, azonkívül a mozi állandó alkalma-i 
zottait is. Vigalmi adót nem szed a város. 
A színi-ügyeket a polgíármester intézi. 
A mbzihelyiség 1912-ben épült, ahol 480 
néző fér el. Ujabban Halmi Jenő szín
társulata keresi fel Salgótarján városát. 

Sallay Géza dr. (nagysarlai), a vidéki 
színészet és az áll. eng]. magánszínésiz^ 
képzőiskolák volt felügyelője, jogi- és állam
tudományi dioktor, okleveles középiskolai 
tanár. Borostyáni Nándor és Borostyán! 
Irma írók unokaöccse; atyja, S. Jenő szin
tén író- és ujságírió volt. Sz. 1884. dec. 
lÖ-én,. Temesvárott. Filológiai tanulmá
nyait a budapesti,, a jogit viszont a deb
receni tudományegyetemen végezte. Állami 
szolgálatát mint középiskolai tanár kezdte^ 
de rövidesen, gr. Zichy János niiniszter-
sége idején, a kultuszminiszteriumi művé
szeti ügyosztályába kerül, hol e^- ideig a 
képzőművészeti-, majd a zenei-, végül a 
színészeti ügyek előadója lett. Ezen mi
nőségben előb'b az Orsz. Színművészeti • 
Tanács előadójegyzőjévé, majd' 1922-ben 
a vidéki színészet és az áll. eng'. magánr 
színészképző iskolák orsz. felügyelőjévé ne
vezik ki. A vidéki színészet felügyeletét 

— 80 i 



Saljapin Feodor Sámson Mária 

a világháború és az azt követő forradal
mak okozta legválságosabb időbten vette 
át és rátermettségének, valamint fáradsá
got nem ismerő ügyszeretetének,, mellyel 
a vidéki színészet minden baját hamaro
san felismerte és a vidéki hatóságokkal 
közvetlen kapcsolatot teremtett,, köszön
hető ]ó részben, hogy nemzeti művelődé
sünknek ezen oly fontos tényezője eddig 
még nem omlott össze,, aőt lassan iisjmiéttj 
a fejlődés útjára térfc. KezdbttlŐl fogi\'a 
előharcosa a vidéki színházak városiasí-
tásának és a staggione-rendszer életbelép
tetésének. A színészképzés kérdésének ren
dezésében ugyancsak tevélteny résae van. 
Irodahnii munkássága pályája első felé
ben szaldrodalmi cikkeken kivül: »Döbl-
rentei Gábor élete és munkássága« (1912). 
1930. szept. havában állásáról lemondott. 

Saljax>in Feodor, világhírű orosz ének
művész (basszista), sz. 1873. febi*. 17-én, 
Kazán-ban, Oroszországban, szegény szü-
llőktől, kik oipészinasnak adták'. 16 éves 
korában Kazánban egy kis fásüzletben dol
gozott, majd' vasúti munkás volt tía évig; 
közben megszerette a vándoi"színészek éle
tét, ö is útrakélt velőt és Tifliszb'en fel 
is lépett. Ezután hazamegy és Ussoto^^^ 
tanár kiképezite a haragját. 1896-b'anSzent-
péter\'áiTa megy, itt kezdi új pályáját, 
ahol példátlanul értékes hairganyagát fel
fedezitek és nagy szerepekhez juttatták. 
Mefisztofelesz és Boris Godnnov parádca 
szerepei hbztált meg számára első monu
mentális sikereit. Ma a világ legnagyobb 
énekesei közé tartozik. A magyar í)ővá-
roa előbb mint koncerténekést ismerhette 
meg, 1825. okt. 13-áu, a Viámsi Szín
házban önálló estét tartott, — majd két 
év múlva: 1927. máj. 14-én' ismét ven
dégszerepelt a Városi Színháabian, »Faust<í 
Mefisztójáhan. 1927. nov. 3-ián újra ven
dégünk volt, ekkbr' a »Szevillai torhély« 
Basilio-jáb'an láttuk viszont. 1928. dec. 
lO-én mint Mefisztó lépett fel, 15-én pe
dig hangverseny keretébén ragád'ta el a 
iÖővárosi közönséget. 1929-b'en ismét ellá
togatott hozzánk. 

Salviui (szalvíni) Gustavo, olasz 
színész, sz. Firenzében. Tulaj donképen 
ügy\'édnek szánták, de ehhez nem volt 
kedve és színész lett. NáUmfk első fbl-

lépte Budapesten, a német színházban 
1880. ápr. 20-án volt, ekkor a »La morte 
civile« c. drámában mutatkozott be; kö^ 
vetkező vendégszereplése a Városligeti 
Színkörben volt,, 1896. okt. 11-én, ;>0t-
h6Uo«-ban. 1897. jan. 8-án a Vígszínház 
vendége volt, »Haml6t«-ben, 9-én a »jMak-
rancos hölgyek«-ben lépett fel, m'ajd újra 
)?Othello«, »Eonieo és Juliací és »Kean« 
volt műsorán. Ezután országos körútra in
dult, fellépett Pécsett, Aradon, Kolozs
várott stb., mindenütt mély hatást keltett 
differenciált művészetével. Atyja: 

Salvini (szalvini) Tommaso, olasz 
színez,, sz. 1829. jan. l-én, Milánóban, 
megh. 1915. dec. Sl-én, Luganóban. Sal
vini és barátja — akit egyedüli vetélytár
sának ismert el — Rossi Luigi, voltak az 
első olasz színészek,^ kik Icülön társulat
tal évtizedeken át bejárták a külföldet és 
vendégszereplési körútjaikon még Ameri
kába is eljutottak. Az olasz színészet e 
vándor virtuózai közt Salvini volt a sok
oldalúbb; mint jellemszínész ép olyan ki
váló volt, mdnt heroikus és szerelmesl-sze-
repekben. Nagyobbára Shakespearet ját
szott: Othello, Hamlet, Lear, Sh'ylock vol
tak' kedvenc szerepei; de a modern re-
pertoiret sem vetette meg: Delavignenak 
»XI. Lajos«-ában és a »iMorte civile«-nek 
Corradojában híres alakításokat prod'ukált. 
Salvini külső,' fŐleg fonetikai hatásokra 
törekedett; menydörgésszerű akcentusokkal 
és vehemens mozdulatokkal akarta lenyű
gözni hallgatóságát. Az »öreg« Salvini ná
lunk a Herminartéri német színl-iáííban 
lépett föl először, 1877. ápr. elején, a kis 
Fürst-színházban (későbbi Herztnann-or-
feum lett belőle) és a kis színház eleinte 
ép' olyan kevéssé telt meg Salvini elő
adásaira, mánt a városligeti színkör an
nak idején, 1891-ben, Duse débutjén. De 
csakhamar felkarolta Salvinit a pesti kö
zönség és utóbb már a gyapju-uccai szín
ház tág nézőtere is szűknek bizonyult fel
lépésein. Ekííor 1880. ápr. 33-án vendég
szerepelt nálunk, ))Macbeth«-ben, másnap 
>;Othello« címszerepében. — Fia: S. Gus
tavo, színész. (L. előbb). 

Sámson Mária, opeménekesnő, sz. Ma
rosvásárhelyen. Zeneakadémiai tanulmányai 
után, 1914. máj. 29-én mutatkozott be a 
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Sándor Erzsi 

M. Kir. Operaházban, a )>Boiiéiiiéíet« Mi-
mijé-ben, melj után az intézet kötelékébe 
lépett. 1922-ben New Yorkban vendég
szerepelt és nagy sikert aratott a »Rose 
Marie« c. operettben. 1927-b6n férjhez 
ment dr. Vasa Béla ottani orvoshoz. Azóta 
a newyorki Capitolban működik. Majd
nem minden operában fellépett) azután 
hangversenykörútra indult az Egyesült Ál
lamok minden nagyobb városába. Haza
látogatva 1928-ban, Hollandiában énekelt; 
októberben Budapesten is hangversenyzott. 

Sándor Erzsi , operaénekesnő, a M. Kir. 
Operaház örökös tagj a, egyetlen ma
gyar cs. és kir. kamaraénekesnő. Kolozs
várt született, abból a tozsgydkeres szé
kely törzsből, mely annyi tehetséget adott 
a magyar hazának. Atyja lokodi Sándor 
János, anyja Sebesy Róza. Már gyermek
korában feltűnő zenei tehetséget árult el, 
hét éves korában már színpadra ie ke
rült: a Hököm Matyit énekelte feltűnő 
sikerrel. Ezután évekig nyilvánosan csak 
templomban énekelt. Tanítónőnek készült, 
de — protekció híjj án — kitűnő bizo
nyítványaival sem vették fel a preparan
diára. A magyar művészet ennek köszön
hette, hogy Sándor Erzsiből énekesnő lett. 
Kolozsvárt végezte első tanulmányait, a 
2enekonzervatórium kiváló igazgatójának, 
Farkas Ödönnek vezetésével. Innét került 
fel Budapestre, ahol a Zeneakadémián 
olyan sikerrel vizsgázott, hogy nyomban 
az operai tanszakra vették fel. Maleczkyné-
Ellinger Josephine-nek, a kiváló koloratura-
énekesnönek lett a tanítványa. Két év 
múlva, egy zeneakadémiai vizsga nyomán, 
Bezerédj Viktor, az Operaház akkori kor
mánybiztosa és Mader Raoul igazgató a 
M. Kir. Operához szerződtették. Az Ope
rában »Lakmé«-ben lépett fel először, 1905. 
december 9-én, mint az Operaház ösztön
díjas tagja. Éttől fogva hatalmas ívben 
emelkedik: pályája. A diadalmas »Lakmé«-
estét tüneményes sikerek követik. Legne
vezetesebb szerepei: a Mozart-operákban, 
melyeknek hivatottabb interpretál ója még 
nem szerepelt a magyar színpadon: Con-
stanza. Donna Anna, Suzanne (Figaro), 
Mirandolina, Piordiligi (Cosi fan tutte). 
Éj királynője. Egyéb operákban: Travíata, 
Lakmó, Gilda, Desdemona, Eoaina, Phi-
line, Mignon, Lucia, Manón, Oszkár, Saffí, 

Zerbinetta, Dinorah, Ophelia, Valois Mar
git, Észak csillaga, a Hoffmann meséi 
hármas női szerepe, Mimi, Madame But-
terfly, Liu. Magyar operákban: Melinda, 
Gara Mária, Giannina (Hubay: »Cremonai 
hegedü5«), Fanny, Bimbilla (Szabados: 
»Bolond« c. operájában) ós még sok más 
döntő sikerű szerep. Nagy szeretettel műr-
véli az oratóriumot is: Messiás, Judas 
Makkabeus, Sámson, Acis és Galathea, 
Máté-passió, Teremtés, Verdi-requiem... 
megannyi nemes és emlékezetes szereplés. 
Attól az időtől kezdve, hogy Párizsban 
tanult, Crostynál, a nagy küLföldi operák 
fényes ajánlatokkal árasztották el. De Sán
dor Erzsit nem sikerült elhóditaniok a 
magyar operától, melynek fejlesztésében 
misszióját látta. Nemzetének tragédiája, az, 
hogy székely híjája elveszett, még szét-
téphetetleuebb szálakkal fűzte 6t a magyar 
röghöz. Férjét, felsőpataki Bosnyálí Zol
tán (L. 0.) államtitkárt is, akinek régeb
ben színpadi sikerei is voltak a Nemzeti 
Színházban (és akihez 1907. nov. 19-én 
ment nőül) hivatása kötötte Magyarország
hoz. 

Sándor Erzsi kivételes karrierjét egyé
nisége és képességei plasztikusan indokol
ják. Hangjának terjedelme és szépsége 
éppen úgy, mint kultúrája. Ez a hang 
nem a koloratúraénekesnők bravúros, de 
rendszerint kissé üres hangszere, hanem 
mélyen drámai fényű és erejű hang, mely 
a mély fekv&től a legnagyobb magasságig 
(a magas é-ig) egyenlő tömörséggel csen
dül- Intenzitása, ereje rendkívüli, de leg
nagyobb ereje a pianók halk, páratlan fi
nomságában rejlik. Az ő híres pianói zso-
lozsma-szerű áhítattal csendülnek meg és 
áhítatos 'hatást váltanak ki a hallgatóból. 
Hogy a magyar színpadnak egy másik 
büszkeségét idézzük, Jászai Mari, a hal
hatatlan tragika, ezt mondta róla: »Nem 
üveghang ez, nem üres üvegpoliár csen
gése. Kristálykehely csengése ez, melyben 
tokaji bor gyöngyözik. Ez a csodálatos 
hang egy fülemile énekét juttatja eszembe, 
amikor virágos tavaszéjen álmában hallot
tam énekeim,..íí Jászai Mari nagy sti-
lista és nemcsak nagy művésznő, hanem 
nagy conaisseuse is volt. 

Sándor Erzsi színjátszó tehetsége las
san fejlődött. Talán az énekművésznő szi
gorú Önfegyelme, talán máa, természeté-
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Sándor Jenő Sándor József 

ben rejlő gátlások kötötték le benne a 
színésznőt. Mintegy tíz év óta és mégi 
inkább a legutóbbi években, fokról-fokra, 
kinyílt színjátszó tehetsége, eldobta az 
»op6rai stílus« poros hagyományait, pose-
ait. Játéka leszürŐdött, egyszerű lett éa 
bensőséges, elmélyedő a szerep stílusában 
és lélektani rajzában. Ma már fölényesen 
győzi a legnagyobb játék-igényeket is, sŐt 
előadásának fölényessége ós könnyűsége 
egyik legelőkelőbb tulajdonsága művésze
tének, ebben olvad Össze énekművészete és 
játéka; hangja olyan könnyűséggel csen
dül meg, mint a nagy Gemma Bellini-
cíoni-é és ezt a magátólértődő természe
tességet ma máj- játéka is harmonikusan 
festi alá. Csupa harmónia és nobilitáa ez 
a nagy, operaszínpadi jelenség, mely ma 
is tehetségének, képességeinek teljes fényé
ben ragyog. Minden új szerepe ünnepe a 
magyar operának, régi szerepei operákat 
tartanak műsoron. A legnagyobb énekesnők 
egyike, ma is a legelevenebb jelené. 

Nyilván ez a valódi oka annak is, hogy 
amikor — 1930. december 9-én — opera
házi tagságával 25 éves jubileumát ünne
pelték, az ország nem egy elkönyvelt nagy
ságot honorált, nem »kegyelettel adózott« 
egy nagy művészi múltnak, hanem azzal 
a lelkességgel és forrósággal hódolt előtte, 
amely csak a legelevenebb, leggyujtóbb, 
pályájuk zenitjén levő művészeknek jut ki. 
Elárasztották a hódolat és a szeretet min
den jelével, ünneplő levelek tömegét kapta 
ismeretlenektől, az igazi közönségtői és a 
jubiláris Lakmé-előadás a spontán kirob
banó ünneplések végtelen sorozata volt. Az 
összes lapok hasábos cikkekben mint a leg
nagyobb magyar énekművésznőt méltatták. 

Szobrát az Operaház csarnokában he
lyezték el, a kormány és az ország első 
testületeinek képviselői hódoltak előtte. A 
kormányzó a kultúra nagyjainak kitün
tetésére alapított Corvin-koszorúval tün
tette ki, »a magyar művészet terén és a 
magyar nemzeti műveliődés föllendítése kö
rül szerzett kiváló érdemei elismeréséül.* 

(Dr. Bárdos Artur.) 

Sándor Jenő dr. (fareádi), zeneszerző, 
belügyminiszteri titkár, sz. 1891. június 
30-án, Székely keresztúron (Udvarhely m.), 
Gimnáziumi tanulmányait a nagyenyedi 
Bethlen Gábor református kollégiumban 

végezte, majd a kolozsvári Pereno József 
tudományegyetem jogi fakultásán doktori 
oklevelet szerzett. 

Számos közismert nóta szerzője, melyek 
közül nagy népszerűségre tettek szert: a 
sHalvány sárga rózsátc<, »Szerelmes vagyok 
én szépasszony magábaíí, »Csak ogy szál 
virágot« stb. című dalok. 

Több egy- és kétfelvonásos gyermek-
operettje került színre Budapesten, a Te-
réz-körúti Színpadon és több mint száa 
önálló hegedű-koncertet adott aíŐvárosban. 
1930. márc. 1-én színre került Budapes
ten a Városi Színházban a »Halványsárga 
rózsa« o. 3 felvonásos nagysikerű operettje. 
Szövegét írta: Szenes Andor. 

Sándor JenŐ, ügyelő, sz. 1891-ben, 
Budapesten. Színész lett 1909-ben. Előbb 
vidéken működött, majd 1922-től a Ma
gyar Színház szerződtette. 1931-ben a Víg
színháznál működik. 

Sándor Jtízsef, (szentlélek!) a kolozs
vári színház titkára, sz. 1824-ben, Kolozs
várott, megh. 1889. márc, 12-én, u. a 
Tanulmányait szülővárosában, a r. k. l í
ceumban és a marosvásárhelyi főiskolában 
végezte. 1845-töl kezdett irodalommal fog
lalkozni. 1867-ben az »Unio« szerkesztője 
lett. Színházi hivatalát 1865-ben foglalta 
el. A színház felvirágoztatása körül sokat 
fáradozott. Mikor a színház nyugdíjinté
zete megalakult, őt választották meg el
nöknek. 

Sándor Jözsef, színész, később az 
Artista Egyesület elnöke, sz. 1879. jún. 
15-én, Bácsf öld váron, ahol atyja aljegyző 
volt. 6 esztendős korában egy kis komédiás-
társulat vetődött Földvárra, kik, hogy be
vételüket gyarapítsák, a falu előkelő
ségeinek gyermekeivel eliőadást rendeztek, 
egy kis darabban S. is kapott főszere
pet. Hagyma Pétert. Énekelt is benne 
és olyan sikere volt, hogy elhatározta: 
színész lesz. 24 éves korában valóra vált 
álma és beiratkozott a Színművészeti Aka
démiára, ahonnan az előkészítő után azon
ban elbocsátották, miután tehetségtelennek 
mondották. Ekkor a Thália-társulathoz 
kapott meghívást, ahol dr. Hevesi Sándor 
felismerve benne a szunnyadó tehetséget: 
elsőrangú szerepekhez juttatta, úgy a drá-
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Sándor Mária Sántha Antal 

mákban, mint a vígjátékokban. Vidéken 
is működött, de csak három hónapig, Moly 
Tamás %az;gatása alatt, Kecskeméten, 
azután felkerült Budapestre. It t több szín
háznak és kabarénak volt jeles tag'ja. 
Azután áttért a variétére és mint ilyen, 
ma az artisták egyesületének elismert el
nöke. 

Sándor Mária, énekesnő, mezzósííop-
rán, Sándor Erzsi testvérhúga, sz. 1895-
ben, Kolozsvárott. Parkas Ödönnél kezdte 
ónektanulmányait. Első fellépte otthon a 
»Lalla Roukhíí o. operában volt, mindjárt 
1912 elején a Népopera tagja lett, mint 
Serpolette (CorneviUei harangok) kelleme
sen feltűnt; 1915 deo. óta a H . Kir. 
Operaház tagja. 1921. okt, 30-án Környei 
Bélának, a kitűnő hőstenornak neje lett, 
akivel Amerikában is fellépett és ott ia 
gyarapította nagy műsorát. Szerepei; Pi-
num Kózsi (A falu rossza), Rosa (Lakmé), 
-Orlofsky (Denevér), Myrtale (Thais), Ross-
weise (Walkür), Jancsi (Jancsi éa Juliska), 
Fanchette (Tigaró házassága), Mercedes 
és Carmen,. Marta (Hegyek alján) stb. 

Sándor Stefi, színésznjp, sz. 1895-ben, 
Budapesten. A Rákosi-iskola elvégzése után 
Kreceányi Ignáchbz szerzjődött Buda—Te
mesvárra szubtettprimadonniának. Mső föl
lépte a »SyiMkok« c. operettben vplt. Ütóbl) 
Ballá Kálniján ós Mariházy Miklóshoz 
sz^rz^dött. Nagy sikerrel játszott szerepei: 
Denise (Nebáutsviiiág), Piroska (Obsitos), 
Gábor (Gűl Baba), Aranyvirág stb. Vi
dékről a budapesti Royal Orfeumhoz ezer-
; ^ ö t t , ahol általa előadbtt ének- és táiOo-
saámaival egy új' és eredeti egyéni zsa
nért teremtett és tett népszerűvé. Ké^bb 
az ApoUó Kab'aréhóz szerdődött, majd' kül
földre ment és Bécs, Berlin, Drezda, 
Nürnberg, Hamburg, Brünn stb. nagy 
színpadain szerepelt állandóan sikerrel. 
1929-ben visszatérve, a Bethlen-téri Saín-
•ház tagja lett és 1930-bán, régi sikerei 
színhelyén, a budapesti Royal Orfeumban 
lép fel újra, ahol a közönség megkülön
böztetett szeretettel fogadja felléptéit. 

Sándor Zoltán dr., ügyvéd. (Jogi- és 
államtudor.) Hatéves katonai szolgálata 
alatt, mint szibériai hadifogoly, magyar 
színházat vezetett és lapot szerkesztett. 

1922 óta a Budapesti Színészek Szövet-
ge titkára- A »Színé8zujság« szerkesztője, 
a Budapesti Színészek Szövetsége Nyug
díjintézetének megalapításától (1923.) tit
kára, mint ilyen, sok agilitásstd íáradozil!! 
a budapesti színésztársadalom érdekeiért. 
Az utóbbi esztendők vívmányait részben 
az ő buzgalmának köszönhetik a színé
szek. 

Sándorfy Jözsef dr., orvos, a nagy
váradi színészet híres mecénása, sz. 1767. 
ápr. 20^án, He^közujlakon (Bihar m.), 
megh. 1824. nov. 27-̂ éní, Nagyváradón. 
Iskoláit Nagyváradon és Debrecenben járta. 
Bécsben nagy agitációt fejtett ki az ott 
élő magyar írókkal, irodalmunk föjvirá-
goztatására. Pályája kezdetén korát meg
haladó előrelátássá, tömérdek anyagi ál
dozattal törekedett meghonosítani Nagy
váradon a magyar színészetet; színházat 
építtetett, a működő tagokat sajátjából is 
rendesen fizette s ha valahol feltűnt egy 
kiválóbb színész, azt rögtön megkínálta 
jó szerződéssel és i'gyekezett társulatához 
megnyerni. Évek hosszú során át buzgó 
pártfogója volt nemzeti színészetünknek, a 
tagoknak valóságos atyja, akiket minden
kor bőven támogatott. 1814-ben Gulácsi 
Antaltól átvette a színésztársaságot, összes 
fölszereléseivel, 300 színdarabbal. 1818. 
okt. 23-án megvette gróf Rhédey Lajos
tól a nagyváradi nagypiaoi házat és ettől 
kezdve ott tartották meg a saínielőadáso-
kat. »Siratják minden jók«, ezt vésték a 
sírkövéi'e. 

Sándori Kálmán, színész, sz. 1864. 
szept, 28-án, Sátoraljaújhelyen. Színpadra 
lépett 1882. máj. 1-ón, Kolozsvárott. Mű
ködésének nagy részét mint ügyelő töl
tötte ki. 

Sántha Antal, színész, sz. 1836. azept. 
6-án, Zomborban, megh. 1908. szeptember 
28-án, Budapesten. Atyja gazdatiszt volt, 
El^' feUépte .1856. máj. 14-én volt, Sü
megen, Szuper Károly társulatánál, a »Vak 
Bélá«-ban, a takács szerepében. A vidé
ken csakhamar feltűnt a komikus szaikma-
körben. A vén »Csikós«-ban volt a leg
jobb alakítása, melyben a Debrecenben ven
dégszereplő Feleky Miklósnak nagyon 
megtetszett és az ő közbenjárása mellett 
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Saphi r Imre Sardou (szárdú) Victorien 

sikerült a Nemzeti Színházhoz ezerződnie, 
ahol 1859. szept. l l ^ n mutatkozott be, 
ugyancsak a ))C6Í1Í:ÓS<C szerepében. 1881. 
máj. 14-én ülte meg 25 éves jubileumát. 
Midőn a színpadtól lelépett, a színház 
pénztárosa lett. Mátray Béla búcsúztatta. 
Felesége: Gaal Irma, színésznő, 1875. nov. 
13-án tette első színpadi kísérletét, mint 
végzett színitanodai növendék, a Várszín
házban, a »Gyöngéd rokonok«-l>an, Thus-
nelda szerepében. 1876. jan. havában a 
Nemzeti Színház tagja lett, azonban két 
év után megvált a színháztól. Mfisodik 
felesége: Baróti Fáni, kivel 1893. jan. 
16-án lépett házasságra; megh. 1897. dec. 
26-áu, Budapesten. 

Saphir Imre, tánctanár, 6Z. 1871-í>en, 
Budapesten. Már gyermekkbrábto Icezdbtt 
táncolni. 18S5-ben a Népszínházban az 
»Ördög pipulái<í-ban részt vett a ballet-
karban, majd külföldön képezte tánctehet
ségét, később hazajött és az Operaház bal-
letkarában vett részt. 1889-bün önállósí
totta mogát. Azóta számos magyar raíívósz-
nek Ő volt a táneoktafcója. Tanári .tevé
kenységet fejt H a m. kir., Ludiovüca 
Akadémián éa a kir. hadapród iskolán. 
Érdemei elismeréséül megválasztották a 
Táncmesterek Országos Egyesülete elnö
kévé. Fia, Gyula, sz.* 19Ól-ben, Buda
pesten, apja 40 éves jul^ileuma alkalmával 
átvette az intézet vezetését. Mint zene-
SEOi'ző ia szép sikerrel működife. 

Sardou (szárdú) Victorien, fr. szín
műíró, sz. 1831. szept. 7-ón, Párizsban, 
megh. 1908. nov. O^én, u. o. Kezdetben 
orvosi pályára k&zült, majd történelem
mel és irodalommal kezdett foglalkozni. 
Ám a színpad kezdéttjől fogva vonzotta 
hajlamait éa fantáziájiát s csakhamar ki 
is lépett eléő színműírói próbálkozása \-al 
a közönség elé. Huszonhárom éves korá
ban, 1854-ben adták el̂ ő »La tavei'ne des 
etudianta« e. darabját az »Od6on«-ban, 
amely meg'b'ukott. Nemsokára ezután fe
l e s tü l vette Brécourt színésznőt s házas
sága révén közeli ismeretség'be került Dé-
jazet-val, a híres színésznővel, aki fölis
merte talentumát és »Monsieur Garat« s 
»I/es prés Saint-jGervaisft címmfel két pa
rádés szerepet íratott vele magának. Ezek 
a darabok 1860-ban kerültek benmtabásra 

és tartván műsoron maradtak. Egy év-
\-öl később mar a »G-ymnase« disztingvált 
közönsége elfött aratott n a ^ tetszést 
»Les pattes de mouch'e« c. vígjátékával, 
amely nálunk »Az utolsó levél« e. alatt 
ismeretes. Ekkor aratta elS komoly si
kerét és ez idiőfcől fogva csaknem min
den évben írt új dá,rabot, néha kettőt is. 
Sorra következtek »Picoolino«, »Nos inti-
mes« (»Jió barátok'« o. alatt lásd': I I . kö
tet, 334. old.), »Les Ganaches« (1861), 
»Les diábles noir'sK (1863), a »Don Qui-
clíotteK c. darabjai s a »Les pommes du 
voiain« c. bohózat (1864). 1882. aug. 
31-én a Budai Színkörben ad'ták, majd 
1865-ben a »Les vieux gargonsK (Lásd: 
»Ag^legények(í címszót, I . kötet, 32. old.) 
és a ))La famille Benoiton« (1866. máj. 
16-án), amely élesen g'únyolja ki a má
sodik császárság erkölcseit. A »Nos bons 
•\-illageois« (Nemzeti Színliázunkb'au »A jó 
falu6Íak« c.) a falusi élet álörömeit gú
nyolja, a »Sérapliine« (1868) az álszen-
teskedÖ nŐt viszi szíupadi-a. ÜgyaneblyŐi az 
időből való a Maison meuve« (»Az új oég«, 
nálunk 1876. szept. 15-én), o. darabja is. 
1870-b6u került színre a »Fernandeí<, fel
újítása: 1902. máj. 23. s két évre rá 
a »Eábagasí<, amely afféle drámai pam
flet volt. Nálunk 1873. febr. 7-én mu
tatták be. Ennék hjősDiül különböző po
litikai párthoz tartozó pai"'\'enüket válasz
tott modellül s eljŐaid'ása a VaudeviUe-ban 
formális tüntetésre aidofct alk'almlat. A »Sazu 
bác6Í« egj delamerikai család' jellemral-
zát adta. Ford. Teleky József, 1876-ban. 
Ezután következték a »Ferréol«, (1875), a 
)>Dóra« (1877), a »Les bbuPgeoie de Pont-
Are.Í8« (1878) s végiül a »Daniel Rocliat«, 
amelyben a szabad S2©llemfet és a hit-
b'uzgóságot 'állította, egyiniással szembe. 
Legnagj^obb sikerű darabjai csak ezután 
kerültek sorra: »Idegesek'« (L. o.), Divor-
gons« (»Váljunk el«, 1. o.), amely 1884-
ben került bemutatóra, az »0dett6« (L. 
0.), (1883), a »FedÓra« (1883), (L. o.), 
majd a »Theodbra<í (1884). 1886-ban t e 
rült színre a »Le Crocodiloíí c. látvájiyos 
darabja s rá egy évre a »To8oa<í, (L. o.), 
amelynek címszerepét Sarah' Bemhardt szá
mára írta. »A haza« (1870. jan, 34-én), 
az »A:gglegények«, a ))Geoidgett6«, »Ghis-
monda«, «MarceIle«, 1898. feWr. 4-én (ford'. 
Alexander Bernát), »SzókimondÓ asszony-
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Sárga csikó (A) Sarlós Viola 

ság« (L. 0.) stb. mind egy-egy nevezetes 
állomása Sardou színműírói pélyájánaJt. 
Egyéb színművei, melyek nálunk ís színre 
kerültek: »CBapodár«, »Napamafi3zony«, vj. 
3 felv.-ban. Ir ta: Deslandes Raymonddal. 
Bem. Fáy I. Béla fordításában, 1889. uov. 
8-án. »A boszorkány«, dráma 5 felv. Ford. 
Fáy J . Béla. Bem. 1905. febr. 24-én. 
»A mult«, vj. 1907. febr. 1-én, ford.: 
Martos Fereno. »Robespierre«, dráma 5 
felv. Ford. Ábrányi Emil. Bem. 1908. 
febr. 29-én. »Zaza« (L. c ) . (Valamennyi 
a Nemzeti Színházban került színre.) Ir t 
azonfelül operetteket is, amelyekhez Of-
fenbach és mások írtak zenét és írt számos 
novellát is. A francia akadémiának 1877. 
óta volt tagja. 

Sárga csikö (A), eredeti népszínmű 
3 felv. dalokkal, írta: Csepreghy Ferenc. 
Bem. 1877. dec. 14-én, a Népszínházban, 
ezzel a szereposztással: Bakaj András: Ti
hanyi Miklós; Erzsike: Soldosnó Blaha 
Lujza; Csorba Márton: Eőry Gusztáv; 
Ágnes: Pártényiné; Laci: Egri Kjálmán; 
Geleeséri: Együd István; Peti: Karikás 
József; Harasztos: Kovács József; Boltos 
Icig: Solymossy Elek; Sánta, koldus: Pár-
tényi János; Vak koldus: Bakonyi István. 
50-edszer 1879. aug. 31-én adták; 100-ik 
előadását 1886. febr. 14-én érte meg. — 
Á Nemzeti Színház 1916. ápr. 12-én adta 
elő, majd új betanulással 1926. jún. 5-én, 
négy év után újra: 1930. febr. 7-én, ezzel 
a szereposztással adta elő: Bakaj András 
paraszt gazda: Kürti József; Erzsike, a 
leánya: Nagy Izabella; Csorba Márton: 
Bartos Gyula; Ágnes, a felesége: S. Fáy 
Szeréna; Laci, a fiúk: Cselényi József; 
Geleeséri, pusztabíró: Eózsahegyi Kál
mán; Peti, a fia: Gyenis Ede; Harasztos, 
kántor: Hosszú Zoltán; Boltos Icig: Tu-
rányi Alajos; Csárdás gazda a »Hólya-
gos«-ban: Pataki József; Boglár Imre, be
tyár: Szathmáry Lajos; Gazsi koldus: Lo-
sonczi Zoltán; Bagó koldus: Pethes Sán
dor. (Szegeden: 1878. jan. 20-án volt a 
bemutatója. — 1925. év farsangján Sas-
katsehawan kanadai magyar községben 
szintén színre került.— Lásd: »Irod'alom-
történ6t«, 1926. 1. szám, 56. old.) 

Sarkadi Aladár , színész, ez. 1874. 
márc. 26-án, Budapesten. Négy hónapig 

járt a színészakadémiára, majd 1892. vi
rágvasárnapján Győri József daltársulatá
nál lépett a színipalyára. Ezután, Irsay 
Zsigmond, Fekete Miksa, Fekete Béla, 
Kövessy Albert társulataival bejárja úgy
szólván az egész országot, de elkerül Ko
lozsvárra is, majd Pozsonyba, azután újra 
vándorútra kel és B. Polgár Béla lesz az 
igazgatója, ezután Öbudára szerződik, a 
Kisfaludy Színházhoz, ahol már a ked
veltebb színészek közé emelkedett. Most 
már a nagyobb vidéki társulatok is tagjai 
sorába szerződtetik, jár Pozsonyban, Eelle 
Ivánnál, Kecskeméten, Kovessy Albeituél, 
Debrecenben, Komjáthy Jánosnál és Ara
don, Zilahy Gyulánál. Ez időben a leg^ 
elismertebb komikusaink közé tai-tozott. 
3903. júl. 15-én a Vígszínházban is ven-
líégszerepelt, a »Loute<í Erancolin-jában. 
A fellépés szerződéskötéssel járt és ez év 
^zén már a Vígszínház művésze lett, ahol 
sok elismerés mellett működött. 1937-től 
a Fővárosi Operett Színház tagja. Mint 
melegszívű emberbarát is ismeretes a szí
nészvilágban. A szűkölködő nyugdíjas kol
légái megsegítése érdekében fáradhatatlan 
buzgóságot és önzetlen tevékenységet fejt 
ki. Mint az Országos Színészegyesület ta
nácsosa is sok értélics, szociális tevékeny
séggel alapozta meg a vidéki színészet mű
ködését. Főbb szerepei: Fridolin (Zene
bona), Wallakeövy Ármin (Verelély-líny), 
Ödön (Alvó férj), Mermelstein (HaÜó, 
Amerika!), Wallerstein (Tatárjárás), dr. 
Omayi (Taifun), Járásorvos (Tanítónő), 
Nagyapa (Timár Liza), Gara (A lovag 
úr) stb. 

Sarlai Imre , színész, sz. 1904. nov. 
14-én, Budapesten. 1919-ben lépett a szí
nipályára; vidéken működiött MiklóssyGá-
borná], Andor Zsigmondnál, Heltai Hugó
nál, Kiss Árpádnál, Mariházy MiklósnáJ, 
majd Fodor Oszkár szerződtette. 1930-bau 
az Uj Színház tagja. 

Sarlós Viola, színésznő, sz. 1904. júl. 
5-én, Budapesten. A Váci uccai leány
gimnáziumban érettségizett, ahol az ön
képzőkörben szavalásával és ónekelőadásá-
val feltűnést keltett. Ez időben a Színész
egyesület színészképző iskolájának növen
déke is volt. Vizsgaelőadásul a Vígszín
házban a »Tatárjárá8«-ban Mogyoróssy on-
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Sárosy Andor Sárossy Gyula 

kéntest játszotta, szép sikerrel. Szerződtetve 
volt a Budapesti Színháznál, majd a Kő
bánjai Színiláznál, vendégszerepelt az óbu
dai Kisfaludy Színházban, az Újpesti Szín
házban stb. 

Sárosy Andor, operaénelies, s;:. 1885. 
deo. 16-án, Budapesten, a Rákosi-iskola 
növendéke volt. 1905-ben lett színész, Po-
zeonyban, Andorffy Péternél. Sokáig volt 
a Király Színház tagja, ahol szép 'hangjá
val és férfias alakjával tűnt ki. Résztvett 
a világháborúban, hosszú ideig volt orosz 
hadifogságban, ahol a badifogolyszínbázak 
erőssége volt. Hazatérése után sűrűn szere
pelt a főváros operaelőadásaiban, nagy si
kere volt a Városi Színházban (a »Bajazzó« 
Toniójával) és a M. Kir. Operában fő
leg Escamilló, Lescaut és Valentin (Faust) 
szerepében. Jeles alakítóképességével a ka
baré-színpadoknak is erőssége tudott lenni 
és az utóbbi években koncert-fellépásein 
kívül állandóan szerepel a Teré&-körúíi 
színpad előadásain, ahol sok jóízű humoros 
szereppel is kedvence lett a közönségnek. 

Sárosi Ferenc , (családi neve Schauer), 
zeneszerzjő, sz. 1855-ben, Pesten, megh. 
1913 nov. 28-án, u. o. Atyja a Nemzeti 
Színház zenekari tagja volt, a fiú több 
hangszert játszott, mint gimnazista, a ke
gyesrendiek istentiszteletén ő orgonált. 
Rendkívül nagy ambícióval indult pályá
jának. Előbb gimnáziumi érettségit tett, 
majd az egj'otemre iratkozott és elvégezte 
a teológiai fakultást. De a szíve vissza-
vonzotta múzsájához, a zenéhez, amely
nek titkait kora ifjúságában elleste. 
Atyja révén, mái' 1879. aug. 10. óta 
a Nemzeti SzínMz zenekari tagja (ott 
tartották az operael^oadásokat) és a kis-
dobot és a vele rokon ütőhangszereket 
kezelte. Közben megtanult egy csomó hang'-
6zert,8 a zongorán, orgonán kívül remekül 
játszott fuvolán, hegedűn, gordonkán, vio
lán, vadáazkürtön és hárfán. Majd korre
petitora lett az Operaház magánénekesei
nek és Bianchi Biankát, Maleexkyékat, 
Perottit, Ódryt stb. nagy sikereikben ízlé
ses és gondos tanítással támogatta. Első 
nagyobbazabüsú műve az »Atala« o. drá
mai opera volt (dr. Váradi Antal szövegé
vel), melyet (a színlapon még családi 
nevével) 1881. nov. 5-én adtak elő a 

Nemzeti Színházban. Kéelőbb pedig szín
rehozták a M. Kir. Operaházban is. Má
sodik nagy operája: »Az Abenoerage«, szö
vegkönyvét szintén Chateaubriand egy is
mert drámai novellája nyomán Bartók La
jos írta meg. Bemutatta az Operaház, 1887* 
jan. 4-én, Sárosi névvel, ö azonban ott ma
radt a régi Nemzeti Színháznál kaimeater-
nek. A Nemzeti Színháznál azonban kevés 
alkalma nyilt ahhoz, hogy talentumát ér
vényesítse s így beérte azzal, hogy szín
padi használatra írjon kisebb-nagyobb ze
neszámokat. A Nemzeti Színház könyv
tárában légiónyi szerzeménye van Sára i 
nak : nyitányok, karénekek, melodramati-
kus zeneszámok, különféle szólamok. 

Sárosi Paula , színésznő, sz, 1878. 
okt. 5-én, Budapesten. Az Oi^z. Zeneaka
démiát sikerrel végezte el, majd 1899. 
márc. 16-án a »Madariász« c operett Pos
tás Milka szerepében lépett színpadra, 
Kolozsvárott. Ezután Makó Lajos te-
mesvár—budai társulatánál működött. FŐbb 
szerepei: írisz (Görög rabszolga), MoUy 
(Gésák), Verus (LüiomI Klári), Dudley 
(San-Toy) stb. 

Sárospataki színészet. Sárospatakon 
1817 aug. elején a pesti társaság játszott. 
1845. szept. havában ismét pesti színészek 
játszottak, 1877. szept. havában Krecsá-
nyi Ignác társulata, 1882- máj.—jiín. ha
vában Lászy Vilmoa társulata járt itt. 
1885. jún. elején újra Krecsányi Ignác 
társulata kezdett játszani. 1911. május 
30-án dr. Farkas társulata, 1901—1902. 
Deák Péter, 1908 Őszén pedig Rácz DezsŐ 
társulata működött itt. 

Sárossi EezsÖ, tenorénekes, az Opera
ház tagja. Katonai éveiben gyönyörű 
hangja általános feltűnést keltett s csak
hamar akadt egy buzgó pártfogója: Capp 
Gusztáv dandárparancsnok személyében, 
aki taníttatni kezdte és bejuttatta a Magy. 
Kir. Operaházhoz ösztöndíjas növendék
nek, ahol 1914r-ben a »Godunow Boris« 
c. operában kellemesen tűnt fel. A háború 
kezdetén bevonult ezredéliez és Capp ez
redes mellett teljesített szolgálatot. Megh. 
1916. máj. 19-én, Budapesten. 

Sárossy Gyula, (pókai), költő, a Kis
faludy Társaság taigja, sz. 1816. febr. 
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Sárossy Mihály Sátoraljaújhelyi színészet 

I 

12-én, Borossebesen, Arad megye, megK. 
1861. nov. 16-án, Pesten. Iskoláit Fü
zesgyarmaton, Mezőberényben és Szarva
son járta. FelsŐb^b tanulmányait az ejjer-
jesi JíoUégiumban vé(gtezt«, ahol nagy sze
retettel karolta fel a színészetet; ugyanis 
írótái-saival az eperjesi némtet színészet el-
lensiílyo2ásául műkedvelői magyar színielő
adásokat rendezett és aiíokb'an lő maga is 
szerepelt. 1834-ben megírta »EperJ6s meg'-
8záUatása« c diiániáját és átdolgozta »Az 
ábrázolat« c fordított dnáauiáját is. 1837-
bén befejezte »A királyné titka« c. 5 fel
vonásos drámá.ját. 1846-ban Aradon színre 
került »Az idegenek Aradon« c. 3 fel
vonásos társalgási kedélyes víigjátéká, mely
nek verseit Nagy Sándor, zen. Góts Ede 
írta. — Fordított színművei: ))Mirra<! 
(Myrha), szomlorújáték ö felv.-ban. í r ta : 
Alfieri. Pföt, 1856. »Aristodem«, szomj. 
5 felv. Monti Vince után olaszból 1856. 
»Monfredi, Faenza hercege>í, szomlj. 5 felv.-
ban. Ford. Monti Vince után, olaszból. 
Előadták 1857. szept. 16-án, a Nemzeti 
Színházban. 1848-ban koi-miányHztos volt 
és ekkor írta híres versét^ az sArany 
trombitaK címűt. Id. Lendvay Márton sír-
iratát Ő írfca. 

Sárossy Mihály, színész, sz. 1893. okt 
6-án, Budapesten. Színész lett 1911-ben. 
Előbb vidéken működött,, azután a Ki
rály Színház tagja lett. A világháború 
alatt harctóri-e került, oi-osa fogságba ju
tott, majd a szibériai magyar színháznak 
négy évi;g vezetője volt. 

Sárossy (Szüle) Mihály, színész, sz. 
1902. júl. 3-án, Újpesten. Színipályára 
lépett 1919-ben, miután az Országos Szí
nészegyestilet iskoláját elvégezte. Igazgatói 
voltak: Bátori Illés, Radó Béla, Csáky 
Antal, Faragó Sándor, Polgár Károly, 
Fodor Oszkár. Bátyja: Szüle Péter, festő
művész. 

Sárvay Bözsi, színésznő, sz. 1902. 
máj. 16-án, Kiskunfelegyhláaán. Színésziio 
lett 1919-ben. 

Sas Náoi, (családi nevén: Adler), ze
neszerző, 8Z. 1875-ben, megh. 1926. júl. 
l-éUj Budapesten. Könyvkereskedőnek ké
szült, európai műveltséget szerzett s be
utazta az egész kontinenst, utÓbb a Zenei 

Közlönyt alapította valamint a Tol-
uai Világlapját szerkesztette, a Szerzői 
Jog-Értékesítő Központot vezette. A ví-
lágliáborúban meg^vakult és szívbajt szer
zett, melynek aztán áldozatául esett 1900 
után tűnt fel népies, dallamos nótáival. 
Zenét írt Hervay Frigyesnek »Saölke 
Pepií< c. operettjéhez. Bem', a Városligeti 
Nyári Színkör, 1914. máj. 14, — S. fi
vére szintén népszerű nótaszerzjŐ; hogy 
kettejüket össze ne tévesszék, Ányos Lací 
művészi nevet rálasztott. 

Sáska János , (gyulai), úttörő színész, 
1789-ben tógátus diák volt Nagyenyeden 
és mint ilyen, 1792-bbn felcsapott színész
nek, az erdélyi magyar színtársulatnál, 
Kolozsvárott, Wesselényi Miklós pártfo
gása alatt, ahol 20 frt volt a fizetése. 
1798. aug. 11-én Ő is közreműködik a ko
lozsvári társulat debreceni kirándulása al
kalmával. 1807. okt. havában Pesten ia 
játszott, majd ugyanitt 1808. ápr. havában 
is miiködött; ekkor a »Magyar Kurir« ezt 
a kritikát írta róla: »Egy vérengiző oláh-
fiúnak karakterét oly nyomósán el tudta 
találni, liogy 15 esztendős Színjátszóhoz 
merték hasonlítani«, (1808. ápr. 22., 514. 
old. a j>Heraclitustis« o. darabban.) — 
Neje: Koronka Borbála, színésznő, sz. Ko
lozsvárott. Igen szép asszony, de gyenge 
színésznő volt, íi-ja róla Déryné, naplója 
I. kötete, 110. oldalán. Páy András azt 
is megjegyzi róla, hogy sok pátosszal ját
szott; szép karjai és lábfejei lévén, azokra 
sokat tartott 6 játékában szerette észre-
\'étetni ezen elíőnyeit. Később Hajós Já 
nos volt a férje. — Gyermeke: Sáska 
Bili, színésznő. (Lásd: Ujfalussy Sán-
domé.) 

Sátoraljaújhelyi színészet. Sátoralja
újhelyen már Déryné is játszott, az 1830-as 
évek elején. 1839. aug. 19-én Ballá Ká
roly és Telepy György egyesített szín
társulata játszott a kasztinóban. Tagj'ai közt 
voltak: Almássy István, Boldizsái" Ferenc 
és neje, Keresztessy Ambrus, Balláné, Te-
lepyné, Ballá Mária, Anasztázia leány
asszony atb. 1844. dee. havában LángK 
Boldizsár volt a színigazgató, akit 1858. 
okt. taviábaii Fejéar I^roiy vált fel. 
Nála működött Ujfalussy Sándor és neje, 
Kovács és neje, Szegfyné, Palatkai Gá-
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Sándor Stefi Sándor József (sz. 1879) 
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Sátoraljaújhelyi színészet Saxlehner Emma 

bor 68 Szabó. 1859. márc. végén Hetényi 
József tá.rsulata kapott játsaási engedélyt. 
Társulatának ismferteblj tagjai:^ Hetényi 
Amália, Balogh és neje, Kissné, Lovassy 
Jozefa, Dombi, Török, Raisz, stb. 1865. 
szept. havában Kocsisovszky Jusztin az 
:^az|giató, majd 11 év múlva, 1876. márc. 
2-án Krecsányi Ignác érkezik ide, nagy
számú társulatával. (Közben kisebb tár
sulatok keresték föl a várost, igj 1871. 
márc. havában Piályné, azután Hubay 
Gusztáv stb.) Az ezután itt mlűködő igaz
gatók: 1881—1882. Lászy Vilmos, akinek 
nevéhez fűződik az 1882. márc. 6-iki szín
házi megnyitás dicsoség'e. Ekkor a dalárda 
elénekelte a hinmuszt, Farkas Bertalan el-
ezavalta Fejes István prológusát, majd a 
»Tündérlak MagyarKonban« c. néps2lm!ű ke
rült színre, Blahánéval és műkedvelőkkel. 
Egy év után újra Krecsányi Ignácot lát
ják viszont, 1884. ápr. havában G-erőffy 
Andor, Imajd 1885. máj. havában ismét 
Krecsányi Ignác társulata játszik a város
ban. Szept. havában a Danoz testvéreké 
a színiláz, 1886. júl. 19-tol pedig Mik-
lóssy Gyula játszik itt. Az újonnan it-
a,lakított színház megnyílt 1901. jan. 4rén, 
Halasi Béla igaíig'atása alatt; építési költ
sége 100.000 korona volt. A színház 
Vojtha Adolf tervei szei-int, diszes barokk
stílben épült. 138 földszinti ülőhelye van, 
37 né2;ő fért el a páholyokban, volt 100 
karzati ülő és állóhelye, a két emeleten 
44 páholy volt. Bartók Laj os prológusát 
Gyenes Lászlói adta elŐ, utána a »Sziget-
vári vértanuk« első fehonása és az »Alfonz 
úrí< c. szmű került színre. 1907. nov. 30rán 
Micsey F . György, 1909-től Palásthy Sán
dor, 1910-től Mezei Kálmán volt az igaz
gató. 1910-ben a színügyi bizottság meg
alakította az új felvidéki sziínikerületet. 
Eperjes, Ungvár, Sátoraljaújhely és Beresg-
szász állomásokkal. 1917. ápr. 7-tői Fo
dor Oszkár társulata kezdett játszani. 1929. 
jan. 12-én úJ! színházi épület épült, T^rj' 
Emil és Pogány Móric műépítészek ter
vei alapján. A színházteremiben 654 férő
hely van. A megnyitó műsor keretében 
kiváló zeneszámok között, a Nemzeti Szín
ház tagjai közül Váradi Aranka Jókai 
egy prológusát mondotta el, Ódry Árpád 
pedig- Gyulai Pál »Vén színósz« c. dramo-
íettjét szavalta el. A műsor továbl^i folya
mán Váradi Aranka és Urav Tivadar Her-

czegh Ferenc: »G-dur szonáta« c. páros 
jelenetét adták elő. A város a színtársula
tot újabban 20.000 arany korona pénz
beli és 60 szekér fa természetbeni aján
dékkal támogatja. A színügyi bizottság 
elnöke 1928-ban Dókus G:yula ny. al
ispán volt, alelnöke Ehlert Gyula gyógy
szerész. Ujabb időkben Gulyás Menyhért 
az igazig'ató. (EröÚi JenS.) 

Saxlehner Emma Ceni Gyuláné, ope-
raénekesnő, sz. 1849. azept. 28-án. Tanító
női pályára készült és 1867-ben tiszta ki
tűnő oklevelet nyert az Angol Kisasszo
nyok budapesti zárdájában. KJözben azon
ban a Nemzeti Zenedébe is járt éneket 
tanulni. Mestere Stoll Péter, korának leg^ 
liírésebb énektauára volt. Első nyilvános 
fellépte Seiler, akkori híres német színész 
jutalomjátéka alkalmával volt, amikor is 
a felvonások közti hangversenyen lépett 
fel és Helvey Ilkával (későbbi Szentki
rályi Albertné) énekelt egy duettet a 
»Mártha« c. operából. A zsúfolt nagy szín
házban óriási sikere volt, úgy hogy Rad-
nótfáy, a Nemzeti Színlaáz alsóőri inten
dánsa, rögtön szerződtetési ajánlatot tett 
neki. El is szerződött 1868-ban a Nemzeti 
Színházhoz ós ennek, majd később a M. 
Kir. Operának 21 évig működő tagtja volt. 
Ez idő alatt 65 szerepet énekelt, több
nyire drámai operákban. De népszínmű
vekben is fellépett Blaháné\'al együtt. 
Egyik nevezetesebb fellépése volt, mikor 
a hangverseny-pódiumon Liszt-dalokát éne
kélt, a szerző sajátkezű kísérete mellett. 
A Budapesti Zenekedvelők Egyesülete tisz
teletbeli tagjává választotta. 1870~b6n ment 
először férjhez: Kvassay Ede min. titkár, 
íróhoz, akitől 1877-ben elvált; újra férj
hez ment (1885-ben) Cerri Gyula Máv. 
felügyelő, szolg. kívüli tüzérszázadioshoz 
(Fia: Cerri Károly, korvettkapitány, a vi
lágháború alatt a sülyedő Zenta nevű hadi
hajóról való csodálatos menekülése által vált 
híressé.). Főbb szerepei: Troubadourlm 
Azuoena; Hamletben, Bánk-Bánban: Ki
rályné; Ilkában; Cigánynő; Álarcosbálban: 
Jósnő; Lohengrinben: Ortrud; Mignon
ban: Fridrik; Faustban: Sehwertlein 
Márta. Továbbá: Fekete dominó, Dózsa 
György, Isván király, Bolygó hollandi, 
Nürnbergi baba, Gioconda, Mefisztó felesz, 
Sáckingeni trombitás, Figaró lakodalma. 
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Scala-Színház Schikaneder (János) Emánuel 

Windsori víg nők!, Ezred leánya, Szevillai 
borbély. Varázsfuvola, Teli ViLnos, Otelló, 
Kőműves és lakatos stb. alt főszerepei. — 
S. jeles énektanáxnő is; 1900-ig Horváth 
Zoltán színésziskolájában működött. 

Scala-Színház, megnyílt Budapesten, 
a városligeti Hermina-úton, 1918 nyarán; 
1919. aug. 2-ika óta a M. Kír. Opera 
tagjai énekeltek ott; 1930-ban az Unió Kt. 
bérelte ki operett-műsor számára, 1921-beu 
szintén operett járta. 1929-b6n az épület 
sNyári operettszínház« nevet vett fel, mert 
a nagymező-uccai Fővárosi Operett Szín
ház személyzete játszott itt. 

Scena (latin: szoéna) a. m. színpad, 
színhely, a lejátszandó színdarab játék
helye. Jelenti a színdarab jeleneteit is. 
(V. ö. Jelenet. 11. kötet, 329. old'.) 

Scenarium. (latin: szcenárium). Szí
nésznyelven a. m.: a rendező színdarab
kivonata, melybe pontosan bevezeti az elő
adandó darab rajzát, a szereplők »állását«, 
jövését, menését, az ügyelő által teljesí
tendő instrukciók végszavait stb. A fővá
rosi rendezők scenáriumát vajmi gyakran 
lemásolják a (vidéki színházak számára, kü
lönösen az ú. n. slágei^darabokból, mi
után a vidéki színházak nem engedhetik 
meg maguknak azt a luxust, hogy sok pró
bát tartsanak, — ehelyett lekópizálják a 
fővárosi előadásokat. (V. ö. Mise en scéne.) 

Schawer Ferenc, zeneszerző. (Lásd: 
Sárosi Ferenc.) 

Scliedius Lajos János, egyetemi ta
nár, író, sz. 1768. dec. 20-án, Győrött, 
megh. 1847. nov. 12-én, Pesten. Az első 
magyar színtársulat játékigazgatója volt 
(1792.). »Kötelesség0 volt a játszó tago
kat minden szükséges személyi-viseletre 
megtanítani, megmutatni a Játék-darabok
ban előforduló Karaktereket, a deeoratio-
kat megszerezni, a Játékdarabokhoz szük
séges Eequisitumokról gondoskodni, egy-
ezóíval a játékra tanítani.« Endrődy János: 
»A Magyar Játék8zín«. Pest, 1793., XVII. 
old. 

Schenk Eduárd, bajor áJlamfórfi^ sz. 
1788~ban, megh. 1841-ben. »Belizár«« o, 
színművével nyitották meg Pesten a Nem
zeti Színházat, 1837. aug. 22-én, 

Schey Fülöp p lovag, 1871. jún. ha
vában 10.000 forintot ajándéliozott a Nem
zeti Színház vízvezeték-berendezésére. (»0r~ 
szág-Világ«, 1871. jún. 18. 299. old.) 

Schiff Etelka, operaénekesnő, szop
rán, az Orsz. Zeneakadémia operaiskolá
jában Passy-Cornet asszony jeles tanít
ványa volt 1888-ig. Würzburgban októ
berben a »Troubadour« Elenóráját éne
kelte, u. a. hónapban a M. líii-. Opera
házban a »Fau8t« Margitját, mire itt 
Mahler Gusztáv igazgató szerződtette. A 
tisztán drámai sZsidó nŐ« címszerepében 
is szép sikere volt, de mellőzve iprezto 
mag<át 8 1890. júl. havában Danzigba szer
ződött. 1892-ben visszatért operánkhoz 8 
nem lépett le a színpadról, mikor 1893. 
febr. 19-ón férjhez ment (Rózsa Vilmos 
szállítóhoz). 1894-ben Milánóban vendég-
szerepelt,Massenet »Manon«-jában, ősszel 
azonban Prágába szerződött. Egy isme
rőse (Zigány Árpád) ekkoriban több tárca-
elbeszélést írt, amelyeknek hősnői néha éne
kesnők voltak; ezeket utóbb Zerdahelyi 
Gyula írói néven sTurris 6bumea« (Elefánt-
csonttorony, a finomság, törékenység jel
képe) című regénnyé egészítette ki, amely
ben S. E. magára vélt ismerni s magát 
kipellengérezve képzelte; pert is indított, 
ezt meg is nyerte, de idegélete megbom
lott s a szerencsétlen művésznő — mint 
annyian! — elmekórházban végezte dicső
ségesen indult pályáját. 

Schikaneder (János) Emánuel, hí
res német színigazgató és rendező, kedvelt 
vígjátékíró, sz. 1748. jan. 3-án, Eegens^ 
burgban, megh. 1812. szept. 31-én, Pesten. 
Vándorszínészből lett élelmes, ünnepelt 
színigazgatóvá; megalapította a ma is vi
rágzó Theater an der Wient; jóval előbb, 
1783-ban Pozsonyban, majd Budán és Pes
ten működött, itt ő hozta létre aa első 
németnyelvű operaelőadást (Die Schuíeder 
Eifersüchtigen). Darabjai közül már az 
első pesti, illetve budai színtársulat be
mutatta ezeket; »A postakocsisok vagy a 
menyasszony nélkül való lakodalom«, vígj. 
5 felv., ford. Sághy Fereno, 1793. máj. 
27., Pesten; »A tüzilárma« vj., ford. Var
sányi Ferenc, jún. 7., Budán; »A magofc-
hitt filozófusok<(, vígopera, ford. Szerelem
hegyi András, PaesieUo zenéjével, szept. 
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Schildkraut Rudolf Schmedes Er ik 

27., Pesten; xCsörgősapka vagy a jói-
tevő zarándok«, vj., ford. Szerelemhegyi, 
zenéjét írta Henneberg, hangszerelte Cser
mák Antal; 1795. jún. 9., Pesten. Később 
Bzínre kerültek: »Elevenholt }iázaspár«, 
ford. Telepy György; )>Erdei lakósok«, 
ford. Szilágyi Pál; xHázassági scénák«, 
ford. Szentkirályi A, ; )>Leógett ház«, ford. 
Murányiné. Sch. írta Mozart számára »A 
varázsfuvola« szövegét is. (Lásd Mozart 
címszónál.) 

Schildkraut Rudolf, német színész, 
8Z. 1862. ápr. 27-én, Konstantinápolyban, 
megh. 1930. júl. Í5-én, Hollywoodban. 
Bécsben tanult, Mitterwurzemél és azután 
először Sopronban lépett a színpadra, 
amely nevét világhíressé tette. Hosszú éve
ken keresztül kis osztrák városok színházai
ban játszott éa csak 1893-ban tűnt fel, 
amikor Bécsbe szerződtették a Raimund 
Theaterhez. Később a Karltheaterhez ke
rült, majd Hamburgba jutott, ahol igazi 
nagyságát elérte. A német klasszikuBokban 
voltak nagy sikerei, amelyet művészi 
maszkjaival, határozott átérzésű játékával 
és mindenekfelett győzedelmeskedő humo
rával ért el. 1911-ben Amerikába ment 
át, majd Reinhardtnál játszott. A háború 
után újra viaszament Amerikába, ahol a 
»Peer Gynt«-ben való szereplésével világa 
rekordot ért el. Száznegyvennyoloszor ját
szotta el a szerepet. Amerikai időzése alatt 
több nagy filmnek játszotta a főszerepét. 
Budapesten tö bbször vendégszerepelt, így 
1916. dec. havában, a Kristály palotában, 
majd 1918. ápr. 1-én újra vendégünk volt; 
ápr. 8-án nagy sikert ért el »Der Gott der 
Eache« c. drámában. 

Schiller Fridrik, Goethe mellett a leg
kitűnőbb német költő, sz. 1759. nov, 10-én, 
Marbachban. A württembergi Karlsschule-
ban orvosi tudományt tanult; de ezzel 
»Haramiák«-jának sikere után felhagyott 
B különböző helyeken csak a költészetnek 
éa történeti búvárkodásnak élt. Egy 
ideig Mannheimban színházi kÖltŐ volt. 
Nélkülözésekkel is küzdött, mígnem 1789-
ben a történelem tanárává neveztetett ki 
a jenai egyetemhez. Utóbb benső baráti 
viszonyba lépett Goethével s 1792-ben 
Weimarba költözött, hol 1805. máj. 9-én 
h'alt meg. Schiller egészen ideális költŐ volt, 

a lelkesedés elragadó szárnyalásával; min
dig forró és ékesenszóló. Munkásságát há
rom korszakra szokták osztani: 1. a szen
vedélyes ifjúi korra (fötnűvei: a »Hara-
miák<í, »Eiesco«, sÁrmány és szerelem* 
drámák); 2. a tudományos tanulmányok 
(»Don Carloa« dráma, a harminc éves há
ború története, értekezések) és végre 3. a 
klasszikái tökély korára (»Wallenstein«, 
»Stuart Mária«, »0rlean8Í BZŰZ«, »Tell Vil
mosa drámálv s a balladák. 

A SchiUer-kultusz Magyarors2s^g3n 1790-
ben kezdődött. A kultusznak két központja 
volt: Kazinczy írói kÖre és az erdélyi 
színészet. Í790-ben lefordították kétszer is 
a »Haramiák«-at, még pedig báró Wesse
lényi István éa Darvas Ferenc, utána 
pedig Barcsay László. Érdekes, hogy ez 
a dráma előbb került magyar színpadra, 
mint Bécsben a német színpadra. Kolozs
várott 1794-ben adták először, Bécsben pe
dig 1816-ban, a Josefstadter Theaterben. 
A »Kabale und Liebe«-t is előbb adja a 
magyar színpad, mint Bécs. Pesten 1795-
ben került színre a »Szöivevény és szerelem« 
címen, a bécsi Burgtheater pedig 1808-
ban mutatta be. A magyar SchiUer-kul-
tusznak egész sereg híve volt Kazinczy 
barátai között. Két nevezetes momentuma 
van a magyar Schiller-kultuaznak. Az egyik 
az, hogy báró Wesselényi Miklós 1806-ban 
Kolozaivárott SchiUer-cikiluat rendezett, 
amelynek jövedelmét Schiller özvegyének 
küldte el. A másik momentum' az, hogy 
egy református lelkész, Agyagossy Mol
nár Sámuel (L. o.) 1826-ban megírta a 
»Haramiák« magyar folytatását »A meg
tért Moor« címmeL A Schiller- és Shakes-
peare-kultusz párhuzamosan halad Magyar
országon és a magyar színészeknek két 
nagy szerepük van: Moor Károly és Ham
let. A nagy költőnek nálunk is bemuta
tott színművei ezek: ))Ármány és szerelemK, 
»Don Carlos«, í)Fieaco«, »Fr i^es i Elek«, 
»Gyémántszem«, »Haramiák<c, »Messinai 
hölgy«, »Orleansi szűz«, »Semele:í, »Stuart 
Mária«, »Tell Vilmos«, »Turandot«, »Una-
kaöcs mint nagybátya«, »Wallenstein tri-
lógia«. 

Schmedes Er ik , a bécsi udv. opera 
kamaraénekese, tenor, sz. 1868. aug. 27-én, 
GjenTofleben (Kopenhága mellett). Tanult 
Berlinben és Bócslren; színpadra lépett 
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1891-ben, Wiesbadenben. Nürnbergi és 
hamburgi szerződése után a bécsi udvari 
opera kötötte le, 1898-ban; 1901-ben kapta 
a kamaraénekea-kitilntetést. Mindenesetre 
nagyobb kitüntetés volt számára, hogy Bay-
reuthban énekelte Siegfriedet és Parsifalt 
(1899). Budapesten a Népszínház-Víg^ 
opera »Denevér« előadásán a 2. felv. ke
retében mint hangversenyénekes lépett fel, 
1907. nov. 14.; Kurz Selma bécsi udv. 
opera primadonnával pedig dalestét adott 
1909. nov. 29-én. 1908. ápr. 7-én Buda
pesten nőül vette P. Márkus Emília leá
nyát, Pulszky TesBzát. 1924 nyarán vissza
vonult dicsőséges művészi pályáról; meg
halt 1931. márc. 22-én, Bécsheu. 

Schmidek Gizella, a M. Kir. Opera 
magántánoosnője, 1886-ban lépett az in
tézet kötelékébe. 1895-ben MÜanóban Ber-
retta k. a.-nál tökéletesítette művészetét. 
18 éves korában szólótáncosnő lett. 1908. 
aug. havában férjhez mént dr. Vidor Jenő 
budapesti ügyvédhez és lelépett a szín
padról. 

Selimidt Ferenc, magyar zeneszerző, 
sz. 1874. deo. 22-én, Pozsonyban. Bécs
ben képezte Id magát zongora- és gor
donkaművésszé; az udy. opera zenekarának 
tagja, miajd a becsi zeneakadémia tanába s 
1910 óta igazigatója. Szimfóniáit a Fil
harmonikusok adták elő; a Hug'o Vietor 
regényéből Wilk Lipóttal (németül, 1903-
ban) írt »Notre-Dameí< e. operája Bécs 
mutatta be, 1914. máj. 12-én; Berlinben 
1918. ápr. 11-én került színre, a M. Kir. 
Opera pedig 1916. dec. 14-én (a cím^ 
szerepben Szende Ferenc és Venczell Béla 
váltakoztak; Esmeralda: Székelyhidyné 
Marsehalkó Hózsí.) »Fredegundis« c. ope
ráját a b'erlini áll. operaház hozta színre 
1922-ben. 

Schnifczler Ar túr , nóm'et író, sz. 1862-
ben, Bécsben. Eredetileg orvosnak készült, 
de abbahagyva ebbeli tanulmányait, a 
színműirodalomnak szentelte tehetségét. Ná
lunk is bemutatott színdarabjai ezek: 
»Zöld kafcadu«, groteszk játék 1 felv. Bem'. 
1900. ápr. 1-én, Magyar Színház. Ebből 
ifj. dr. Toldy László operát írt (kézirat). 
»Eleven órák«, szmű. Bem. 1902. jún. 7-én a 
berlini Deutsches Theater, a Vígszínházban. 

»Irodalomíc, vj . 1 felv. Ford. Kovácsné 
Balogh Vilma. Bem. 1907. máro. 10-én, 
Thália Társulatánál, bemutatták még ICosa-
tolányi Dezsőné Harmos Ilona fordításá
ban is, 1912. ápr. 6-án, az Uj Színpadon 
és 1928. máj. 23-án, a bécsi Burgtheater 
vendégjátéka alkalmával, a Víg'színházban. 
»Liebelei«, szmű. Bem. először a berlini 
Deutsches Theater vendégjátékában, 1908. 
máj. 29-én, a Vígszínliázban; azután a 
bécsi Hofburgtheater együttese 1917- ápr. 
7-ón és júl. 12-én a Vígszínházban; a 
bécsi Burgtheater játszotta 1928. máj. 
23-Tán, u. o. »Körbe körbe« c. darabját elJŐ-
adták a Dembinszky uccai Kövessy-szín-
padon, 1912. okt. 12~én, de okt. 15-én 
a rendőrség betiltotta, erkölcstelennek nyil
vánítva. »Komtes5e Miz2á«, vj. Bem. 1909. 
máj. 2-,án, a bécsi Deutsches Volkstheater 
együttese, a Magyar Színházbian. »Pierrette 
fátyola«, némajáték 3 képben. Zen. szerz. 
Dohnányi ErnŐ. Bem. 1910. máj. 7-én, 
M. Kir. Operaház. Felújítása: 1916. ápr. 
15; 1932. okt. 16. »Anatolc<, vj. 5 felv. 
Ford. Biró Lajos, szmű 5 képben. Bem. 
1911. febr. 25-én, Magyar Színház. »Az 
élet szava«, szmü 3 felv. Ford. Salgó 
Ernő. Bem'. 1911. okt. 7-én, Magyar 
Színház. »Bátor Cas8Íau«, vj. 1 felv. Ford. 
Szini Gyula. Bem. 1913. márc. 13-án^ 
Uj Színpadon, felújították 1920. okt. 
1-én, a Belvárosi Színházban. »Professor 
Bernhard« c. darabját bem. 1913. ápr. 
16-án, a berlini Kleines Theater vendég
játékában , a Magyar Színházban, ahol 
Schnitzler is jelen volt. »A' préda«, dr. 
3 felv. Ford. Salgó Ernő. Bem. 1913. 
okt. 11-én, Magyar Színlmzban. »Komödie 
der Worte(í, 3 egyfelvonásos szmű. Bem. 
a bécsi Hofburgtheater társulata 1916. ápr. 
17-én, a Vígszínházban. »Casanova«, vj. 
Ford. Kosztolányi Dezső. BemL 1922. aug. 
26-án, Belvárosi Színházban. 

Schodel Nepomuk János . A Nemzeti 
Színlmz híres énekesnőjének férje, 1796. 
május elején Pozsonyban született, lUegh. 
1863. júl. 15-én, Pesten. Édesatyja kere
sett zongoratanár volt Pozsonyban, anyja 
sz. Wirtel Erzsébet. Pozsonyban végezte 
iskoláit, majd atyja nyomdokaiba lépve, 
zongoratanító lett. Már 20 éves korában 
Wesselényi Farkas báróékhoz került, Ko
lozsvárra. Zenei képzettségérlől a véiemények 
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megoszlanak, a legtöbben gyenge zenésznek 
tartották, azonban még sem lehetett közép
szerű tehetség. Bizonyítja ezt az a körülmény 
is, hogy több szerzeménye nyomtatásban is 
megjelent. Két zongoradarab']a, az »An-
dalgó cimbalmos«, Ábránd' (Pest, W&g-
ner) és az »Omer Pascba Marsch« (Pest, 
1854.) meg van a Netmzeti Múzeum könyH'-
tárában, egj harmadik szerzeménye »Varia-
tionen über ein Originalthem^ für eine 
Singstimme miit Beigdeitung- des Piano-
forte«. A sZenészeti Lapok« 1863. júl. 30. 
száma röviden megemlékszik haláláról- A 
közleményben »a Nemzeti Színház egy
kori karmesterének és a híres énekesnő 
férjének« mondja. A )>Pesti Nemzeti Já
tékszíni Zsebkönyv 1839-ik évreí< (kiad
ták Gillyén Sándor és Nagy Ferenc, a 
pesti magy. színész társaság súgói) című 
kis almanachban mint az opera főrende
zője és a színház énektanítója van fel-

(BenyoiszJcy Ké'oly.) 
véve. 

Schodel Rozália, operaénekesnő. 1811-
ben Kolozsvárott született, nevelő atyja 
Klein János ))hangművé8z«, nevelő anyja 
Kleinné bábaasszony volt, akik a kis 'R&-
zsikát még csecsemőkorában maigukhoz fo
gadták. A reá vonatkozó irodalom' Klein 
Rózsinak mondja. Ezzel szemben az az 
igazság, hogy Schodelné 1811. szept. 
29-én mint Geizler Zsuzsanna törvénytelen 
gyermeke ssiiletett,, Kolozsvárott. Édesapja 
»ismeretlen« volt- A keresztszülői tisztséget 
Klein János és neje, Erzsébet látták el. 
Valószínű, hogy Sohodelnó szegénysorsú 
munkás- vagy cselédleány gyerinekte s hogy 
Kleinék könyörületből örökbe fogadták a 
szerencsétlen csecsem^őt, kinek születésénél 
Kleinné segédkezet nyújtott. 

A szerény anyagi viszonyok között élő 
Iiázaspár tehetségéhez képest taníttatta a 
kislányt. Nevelőatyj a a kolozsvári zene
akadémiára járatta, ahol két hónapig a 
hangjegyek ismeretét tanulta, majd később 
Schodel Nepomuk János zenetanító vál
lalta kiképzését- Schodel hírneves, régi po
zsonyi zenészesaládból származott. A kép
zett zenész, aki Wesselényi Farkas báróék 
zongoramestere volt, ott a házban lakván, 
észrevette a gyer^meken, hoigy kitűnő hangr 
anyaga van és oly egyezségre lépett a bá
baasszonnyal, hogy it éves korától taní
tani fogja minden fizetés nélkül, míg fel

nevelkedik és akkor feleségül veszi. A kis 
tanítvány Schodel vezetése mellett fárad
hatatlan szorgalmával csakhamar annyira 
fejlődött, hogy tehetsége és tudása nyil
vános hangversenyen is sikert aratott. 
Utána több hangversenyben lépett fel s 
minden alkalommal újra és újra elárulta 
azt a nagy tehetségét, aniely később' oly 
mélyen belevéste nevét a Nemzeti Szín-
Iiáz történetébe. 

Tizennégyéves korában feleségül ment 
Schodelhez, aki további is fáradhatatlan 
odaadással és művészi lelkesedéssel taní
totta, habár Déryné szerint ő maga sem 
volt nagy »muzsikai« tehetség. Már egj 
évre rá Pozsonyba mentek' Schodel szülei
hez. Az öreg Schodel az egész városban 
líözkedveltségnek örvendett,, a fiatalokat is 
megszerették. Schodelné estélyeken énekelt, 
hangversenyeket adott, a temiplomban is 
énekelt. Színpadra Pozsonyban lépett elő
ször. 1829. jún. 9-én a »Bűvös vadász« 
e. operában Agathe szerepót adta mint 
vendég a városi színházban. Ezzel az első 
fellépésével oly nagy sikert aratott, hĵ gy 
mindjárt másnap »az igazgató iránti szí-
vességbŐl« újra énekelte a szerej)et. Ab
ban az időben Stöger (Althaller) Ágos
ton volt a pozsonyi nóm'et színház) igazíga-
gatója, aki azonnal szerződést ajánlott fel 
neki, de ő az ajánlatot visszautasította. 
Schodelné éi'ezte, hogy neki még tovább
képzésre van szüksége s miután Pozsony
ban még több hangversenyt adott, Bécsbe 
ment, ahol egy esztendeig a szavalást és 
a drámai éneket tanulta. 

A Karnthnertbortheater igaz^ t6 ja l831 . 
máj. 1-én szerződést küldött neki, amely-
lyel a művésznőt három évre kötötte le 
színházához. ElsŐ szerepe Boieldieu »Fel-
fordult útikoesi<í e. operájában Eliza volt, 
1831. jún. 9-lén e bálî ' a bécsiek által any-
nyira istenített Heinfetter Sabina volt a 
vetélytái'sa, mégis »riadÓ« tapsokat aratott. 
Ebben az időben végezte el az olasz is
kolát is. Egy évvel később művészkörutat 
tett Németországban. Mindenütt, ahol fel
lépett, óriási sikereket aratott. Külföldön 
képezte ki magát tökéletesen. Művészkör-
útján ismerkedett meg Forti nevű zon
goraművésszel, aki beleszei'etett a fiatal 
asszonykába s elszöktette Schődeltől. Több 
évig éít vele, együtt jái'ták a külföldet e 
magasabb kiképzését tőle nyerte. Vissza-
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érkezése után, 1836 vegén Koloffivárra 
ment, ahol gyermekei nevelődtek, de már 
néhány hét muiva újra külföldre utazott, 
ahol imét páratlan sikereket ért el. 

Schodelnéban nagy mértékben egyesültek 
mindazon előnyök, melyek az énekművéss-
nfőnek diadalokat szoktak biztosítani a sz'n-
padon. Külseje valóban királynői volt: 
deli, eüőtelj es termet, jelentős arc, lán
goló szemek, Bzabályoa, szép metszetű vo
nások, ízléssel és pompával tudott öltözni 
8 megjelenése a színpadon, mielőtt hangja 
megcsendült volna, már megnyerte és le
kötötte a né^t . Művészetének legjeUeg^ 
zetesebb vonása az volt, hogy a magyar 
faj tüzét egybe tudta olvasztani a né
met művészettel. Kellemes hangja, mely 
a szenvedély különbözlŐ árnyalatát is hatá
sosan tudta kifejezni, valamint hatalmas 
fantáziája, különösen hőá jellemek ala
kítására tették hivatottá. 

1837 tavaszán visszatért Magyarországra 
és a pesti német színházban lépett fel 
»S,omeo« és »Fidelio« szerepeiben. E ven
dégszereplése alkalmával ismerkedett meg 
vele Szerdahelyi József, a kitűnő Szerda
helyi Kálmán édesapja, aki felszólította: 
BBzerencgéltesse föUóptével a nemzeti szín
padot is«. Ebben az időben még Bajza 
rvolt az igazgató, aki »az egész oomité 
előtt történt egyezkedés után« vendégsze
repekre szerziődtette le a nagy művésznőt. 
A pesti xMagyar Színháa«-ban (később 
Nemzeti Színház) 1837. okt. 30-án lé
pett fel először »Normá«-ban s óriási tet
szést aratott. Déryné tehát tévedett, ami
kor azt írta naplójában, hogy Schodelné-
nak Romeo volt az első szerepe a pesti 
sMagyar Színház«-ban. 

A művésznő mint vendég most már 
rendszeresen lépett fel s dec végéig többek 
között énekelt »Montecchi ée Capuletti«, 
»Norma« és »Zampa«-ban. 

Szegény intézet volt még abl>an az íd'ő-
ben a p^ t i »Magyar Színház«, Pestvár
megye tartotta fönn; nem volt pénze, nem 
volt alaptjőkéje. Az első időben legalább 
a gyenge napxbevételeket szerették volna 
megnövelni s ezért mind követelőbben lé-
ipett fel az az óhajtás, hogy ha az új 
színházat a bukástól meg akarják men
teni, operát is kell előadni. Á' választmány 
engedett a közkívánságnak, g 1837. nov. 
7-én megbízta Fáy Andrást és Bajzát,. 

hogy Schodelnét oly áron iparkodjanak' 
hazaszerzJŐdtetni, aminőt külföldön kap. A 
művésznő végre engedett a sok kérésnek, 
1838 elején elfogadta az ajánlatot és tíz 
hónapra egyezséget kötött; igj 1838. jan. 
15-től rendes tagja lett a színháznak- A 
bécsi sMusikalischer Anzeig6r« 1838. máro. 
29-iki számában ezt a fontos eseményt a 
következőkben közli olvasóival: »Die Sán-
gerin, Mad. Schodel, ist nun zuverlassigi 
bey űem ungarischen Theater in Pestli mit 
enormen Bedingungen engagirt worden. 
Sie erhalt mit ihrem Gatten, der aU 
Chordirector angestellt ist, 6000 FI. 0. M. 
Gage, zwey Monathe Urlaub, und end-
lich die freye Wahl zur Übernahme von 
Parthien, die ihrer Stimme am meisten 
zusagen.« Ké^bb meghosszabbították ezt 
a szerzlŐdést, de ezzel a színház olyan ál
dozatot hozott, mely eddig példa nélkül 
állt a színészet történetében- A szerződés 
Schodelnét a színházi tőrvények fölé he
lyezte, a színházi rendtartás 6 reá nem 
volt kötelezlő és ez a hihetetlennek látszó 
kedvezmény nemcsak hogy hamarosan meg
bosszulta magát, de lángra lobbantotta azt 
a harcot is, mely azután éveken keresztül 
elkeseredetten folyt a dráma és az opera 
között. Schodelné alapjában véve jólelkű, 
de uralkodni vágyó természet volt, aki bi
zony nem egyszer élt viasza kiváltságos 
helyzetével. Schodelné Önhittségét vatbuzgő 
hívei még növellek ia, mert mindenütt és 
minden alkalommal azt hangoztatták, hogy 
ő a színház egyetlen oszlopa, ha ő el
megy, be kell zárni a színházat. Ezt az 
állítást ő Imaga is elhitte s ezért önmagánál 
nagyobb urat nem ismert el; azt tetta^ 
ami jólesett neki. Feltétlen hódolatot kö
vetelt a színházban s az elkényeztetés még 
növelte szeszélyeit s ezért állandó viszály
ban volt a színház többi tagjaival- A 
közönséget, amely tólványozta, semmibe 
sem: vette, lenézte. 

Amellett fizetése hihetetlen magas volt 
Míg a Nemzeti Színház halhatatlan nagy
jai, pld. Déryné 125, Lendvayné 85, La
borfalvi Róza 70, Megyeri 85, Lendvay 
80, Fáncsy 80, Bartha 70, Egressy 70 
forint fizetést húztak a színháztól, addig 
Schodelné havonta 600 forint fizetést ka
pott, kéthavi szabadsággal, de ha ezt Pes
ten töltötte, még havi 1200 forint járt 
neki. ÉrthetiŐ ez, ha tekintetbe vesszük. 
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hogy a színháznak sziikaége volt az euró
pai hírű művésznőre. A Nemzeti Színház 
abban az idÖben nem igen zárhatta volna 
ki az operát színpadáról, miár azért sem, 
mert a pesti német színház szintén sŰrűn 
adott eljő operát. Schodelné pedig maga
san felette állt a német művésznőknek, 
ezért is dédelgették ennyire az érzékeny 
primadonnát. Miatta még egy csomó drá
mai színésznek is távoznia kellett a szín
háztól, kiket Nyáry Pál — Bajza egyik 
utóda —• egyszerűen elcsapott csak azért, 
mert a kedvelt Schodelné előtt nem vol
tak hajlandók meghajolni. Bajza lemon
dása is szorosan Összefügg Schodelnéval. 
A kötelességtudó, pontos Bajza nem tudta 
szó nélkül nézni az énekesnő önkénykedé-
seit s ezért összeüLközésbe került a színház 
választmányával, mely minden alkalommal 
a primadonnának fogta pártját-

Az örökös tömjénezés következménye
ként Schodelné szembetűnően hanyag lett. 
Az egész évben esak egye'len &gy új operát 
tanult be s o, ki szerződés szerint min
den héten kétszer tartozott föllépni, alig 
kétharmadát játszotta le tartozásának. 
Végre olyan botrányt rögtönzött a szín
padon, hogy ezáltal sok barátját elveszí
tette, majd 1840 végén a színház kötelé
kéből ki is lépett. Külföldre utazott, 1841 
elején már Hannoverben aratja diadalait, 
majd Londonba ment, ahol szintén iste
nítették, 

Ezalatt a Nemzeti Színháznál sehogy 
sem tudtak boldogulni Schodelné nélkül. 
Felbér Mária, Scott és Mochonaky Amá
lia a Schodelné művészetétől elkényezte
tett közönség igényeit nem' tudták kielégí
teni s ezért drága pénzen vendég-énekes
nőkkel kísérleteztek, de a nagy művésznőt 
ezek sem tudták pótolni. Csak Bartaynak 
sikerült, amikor 1843-ban igazgató lett, 
Sehodelnét ismét megnyerni a Nemzeti 
Színház számára s a híres énekesnő újra 
fel tudta kelteni az órdeHődést az opera 
iránt. 

1848 nyarán »Normá«-bian lépett fel 
utoljára a Nemzeti Színházban, azután fa
lura ment gazdálkodni. A szabadságharc 
lezajlása után haszonbérbe vette Nyáxy Pál 
birtokát az elkobzó kormánytól: a birtok 
gazdáját hat évi várfogságra a vagyon
vesztésre ítélték a bevonuló osztrákok. Eb
ben az idIŐben széltében beszélték Pesten, 

hogy Schodelné még 6000 penglő forintot 
érő ékszereit is eladta és barátjának, Nyáry 
Pálnak rendelkezésére bocsátotta. 

A nagy művésznő 43 éves korában, 
1854. szept. 19-én halt meg, hirtelenül, a 
pestmegyei Nyáregyházán. 

Schodelné az e l ^ magyar drámai éne
kesnő volt s neve a magyar opera fellen
dítésével szoros kapcsolatban áll. Erkel Fe
renc »Hunyady Lászlóí<-ját, az elaő na-
gyobbszabású magyar operát, az 6 mű
vészete segítette diadalra. A »Honművész« 
szerint képes volt a hangjával »a lelket 
kiemelni.<í »HaUd Sehodelnét Komeóban 
és halj megl<í — írja. Egy másik kriti
kusa szerint stökéletes képzettség a zene
tanban, bájos mellhang a mély szoprán 
D-tjől fel a háromszor alávonalazott D-ig 
és deli termete« voltak kitűnő tulajdon
ságai. (Kimerítő életrajzát lásd: Be-
nyovszky: »A pozsonyi magyar színészet 
története 1867-ÍJ5«. Pozsony, 1928). 

(Benyovszlcy Károly.) 

Schorr F r i ^ e s , világhírű operaéne
kes, bariton, Nagyváradon született, hol 
atyja híres zsidó kántor volt. Németor
szágban nyerte képzettségét; a berlini áU. 
operaház tagja, a newyorki Metropolitan 
Opera ünnepelt vendége. A M, Kir. Opera
házban 1927. nov. 23-án mint Hans Saehs 
(»A nürnbergi mesterdalnokok«) és 25-én 
mint Wotan ()A walkür«) lépett fel. Di
csőséges Wotanja volt az 1930-jlki l^y-
reuthi ünnepi játékoknak is. 

SchÖpflin Aladár, ki-itikus és drámar 
író, sz. 1872-ben, Manigán (Nyitra m.). 
írói pályáját a »Vasárnapi Űjság«-ban 
kezdte, melynek 1898-ban belső munka
társa, később főmunkatársa lett s az ma
radt a lap megszűntéig. Az irodalmi ro
vatot vezette, majd rendszeres színházi kri-
tikálcat is írt, nyugodt, tárgyilagos han
gon, elegáns írói formában, emelkedett 
kritilcai szempontokkal. A »Nyugat«-nak 
mindjárt megalakulása után szintén fő
munkatársa lett s nyomatékos részt vett 
az e folyóirat s különösen Ady Endre 
körüli vitákban. Nagyobb részt itt meg
jelent tanulmányaiból állította Össze »Ma-
gyar írók«. Irodalmi arcképek éa tollraj-
zok« és »Irók, könyvek, emlékek« című 
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könyveit. I9Í 8-ban írta »A pirosruliás nÖ« 
e. regényét, mely 1920-ban jelent meg 
könyvalakban. Ezt követték: »Monváry Pál 
szép nyara«, )>KibU János szerencs6Je«, 
»Balatoni tragédiaw c regényei. 1923 óta 
a »Nyugat«-ba írja színház kiitikáit. 1923-
ban megválasztották a színházi kritikusok 
szindikátusának elnökévé. Színművei: )>Vége 
a szép nyárnak« víg^. Bem. 1925. mái-c, 
24-én a Nemzeti Színház Kamaraezínbáza. 
»Á pirosruhás hölgye, vígj. Bem. 1926. 
nov. 19-én, Nemzeti Színház. A Magyar 
Színművészeti Lexikon szerkesztője. 

Scíilibert Ferenc, a világ^liírü zene
költő (1797. jan. 31. — 1828. nov. l a ) , 
bölcsőjétől sírjáig Bécsben élt; szegény 
elemi iskolai tanító volt, mint sokgyer
mekes atyja; mint kisfiú, a császári udvar 
kápolnájának énekkarában működve, nyerte 
zenei tudásának alapjait. Későbbi tanára 
má.r a serdülő fiúról azt mondta: »alkár-
mit tanítok neki, ő azfc mái" tudta« —• 
istenáldotta tehetségénél fogva. Kendkívül 
sokat komponált, tíz nagy szimfóniától le
felé minden műfajban, dalt mintegy 600-at 
írt; a színpad számára egy tucat daljáté
kot, egy nagy operát (Alfonso és Estrella) 
s egy kisebbet sDie Verschworenen, oder 
Der hausliche Ki-ieg« (Összeesküvők, vagy: 
Hadviselés otthon) címűt (1823-ban); 
emezt csak 1861-ben mutatták: be Bécs
ben. A kissé naiv, de azéi"t {életrevaló 
művet »Cselre cselt(í c. alatt (Castelli szö
vegét Kuliffay Ede ford.) a Nemzeti Szín
ház előadta 1884. ápr. 15-én, új opera
házunk is hamarosan műsorra tűzte: 1885. 
dec. 12-én, de csak egy évig játszotta. 
Sch. halálának 100. évfordulóját a M. 
Kir. Opera fényesen ülte meg: a »Cselre 
cselt« szövegét dr. Hirschfeld Róbert bécsi 
zenekritikus átdolgozta, Harsányi Zsolt le
fordította; így láttuk az ünneplő előadá
son, mely egyébiránt Sch. »Moments musi-
calsí< e. zongoradarabjának ciklusát Doh-
nányi Ernő hangszerelésében mint ballet-
pantomimet is bemutatta: meséjét D.neje, 
Galafrés Elza (német írónŐ, volt színésznő) 
komponálta. 

Schubert óriási zenekincséből három ope
rettet is szerkesztettek: Berté Henrik »Das 
Dreimaderlhaus« c. alatt, magyar címe: 
«Három a kislány« (1. ezt); Lafite Ká
roly (u. a. szövegírókkal), ford. Harsányi 

Zsolt, bem, a Vígszínház, 1918. jún. 2 1 ^ ; 
ismét Berté: wTavasz és szerelemei c. alatt, 
bem. a Városi SzínháiZ, 1917. Szöv. Hardt 
Bruno és Welleminsky J . M., ford. Heltai 
Jenő; »Hannerl«, magyar oíníén: »Módi«,, 
szöv. írták Willner és Eeichert, fordította 
Harsányi Zsolt, zenéjét összeállította La
fite Károly, Bem. Király Színház, 1918. 
jún. 21. 

ScIiiiUer Imre , adminisztratív színbáai 
titkár, sz. 1884-ben, Vácon. 1912 óta Buda
pesten működik és az Andrássy-uti Szín
ház adminisztrációjában élénk részt vett. 

SchiUler Vally, ballet - mozdulatművé^ 
szeti és szalontánctanáxnlo, sz. 1906. máj. 
28-án, Budapesten, katonatiszti családból. 
Brada Ede balletmesternél és Tumai Alice 
mozdulatmű vezeti tanfolyamán tanult. 
Különös eredménnyel foglallcbzik' gyerme
kek tanításával. Sikerrel szerepelt a »Le-
vendulaíí c. darabban a Várszínházban és 
a vidéki nagyol)>b városoicT>aa rendezett ön
álló matinéin és estélyein. 1929. óta saját 
táneintézetében tanítja a niozgásművésze
tet, balletet és szalontánoot. 

Schwarz Vera, operaénekesnö, ifjú 
Zábrábban, magyar szülőktől; atyja a 
közös hadseregben százados volt. Bécs
drámai szoprán, sz, az 1900-as években, 
ben a Fostein-énekiskolái végezve, a zág
rábi nemzeti színház szerződtette; csak
hamar külföldi vendégjátékai hírnevet 
szereztek neki: 1916-ban a new-yorki 
Metropolitan Operához szerződött, de a 
háború miat t nem tudott kijutni. 1930-
ig a bécsi udv. áll. opera t a g j a ; innen 
Berlinbe szerződött, Lehár-operetthÖs-
nÖk (Friederike sat.) kreálására, Á M. 
Kir. Operaház vendége (Aida) 1922 jan . 
24. „Lohengrin" Elzája máj . 11. (Tro-
ubadour: Leonóra) 1925 jan . 27. (Car
men) máj . 1^. i 'Álarcosbál: Araeüa) S£t. 
A Városi Sziriíáz vendége voH (Tosc'": 
Baklanoff G^-örgy: Scarpia melletL) 
1925. okt. 5. (Carmen; Jadlowker Her-
mann : Don Jcsé mellett) 192'í i'an. 11. 

Schwarczer Géza, az állami színházak 
főfestője, sz. 1879-ben, Budapesten. Ko
rán megliyilatk -zó művészi hajlamai a fa-
szobrászathoz vonzották, de a vcsot csak-
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hamar felcserélte az ecsettel e 1902-ben 
Spanraft Ágoston tanítványa, az állami 
színházak diszletfestöje lett. Mestere ha
lála után UjvÁi-y Ignác és Kéméndy Jenő, 
majd ifj. Oláh Gusztáv scenikai főfel
ügyelők mellett fejtette ki művészi tevé
kenységét, melyet külföldi kiküldetései 
alapján tovább fejlesztett. Bécsben a va
dászati kiállítás magyar pavillonján dol
gozott, 1910-ben, ezt megelőzően, a Lesz-
kay Andráe vezetése alatt áUó aradi szín
háznál, később a szegedi Városi Színházi
nál érvényesítette művészi tevéik'enységét. 
Zeíkovitz Béla darabjaihoz, a Royal Or
feumban, számos éven keresztül tervezte 
és valósította meg eredeti téh'etségl'6 valló 
díszletterveit. 

Sehwarzkopf Artúr, zeneszerző kar
nagy, sz. 1883-ban, Budapesten. Atyja, 
pénzügymin. főtisztviselő, korán elhunyt; 
az árván maradt fiú már zoiigara- és he-
g'edűjátékával feltűnést keltve, még kür
töt is tanult a Zenedében. Ennek' jó. hasz
nát vette katonáskodása alatt, az I. hon
véd gy. e. zenekarában a híres dézséri 
Baohó István karnagy alatt. Külföldi szer
ződései után, 190o--ben, Budapesten lett 
színházi zenész. A világháborút végigküz-
dötte Szerbiában; 1918 elején a 29. gj ' . 
e. zenekarával a Vörös Kereszt Egiylet 
által rendezett külföldi hangfversenyeken 
vett részt: München, Eegensburg, Nürn
berg, Süfia, Konstantinápoly vái-osában. 
Majd a Nemzeti Színház zenekarának tagja 
8 1919-ben a Kemzeti Zenedében karnagyi 
•\ázsgálatot tesz. 1920 .óta a saékesfehér-
'̂̂ ári honvéd gyalogezred karnagya. A ze

nekart maga szervezte a semmiből s gon
dos tanításával országos hín-e emelte. 1924-
ben az Orsz. Zeneakadémián kamagyi ok
levelet nyervén, honvéd főkarmesterré avan
zsált. Újra élesztette a filharmóniai tár
saságot és úgy Székesfehérvárott, mint pár
huzamosan GyŐrottj magas színvonalú 
hangversenyeket és operett-(műkedvelő-) 
előadásokat rendtezett: 1931-hen, m-ájusban, 
a székesfehérvári Városi Dalegyesülettel azt 
a szép »Cigánybáró«-előadáfit is, melyet 
a rádió helyszíni közvetítéssel, országszerte 
ismertté tett. Dicsérő okleveleket nyert, 
valamint több magyar, bolgár és török 
kitüntetést. Számos kisebb-nagyobb zene
műve is van. 

Seribe (szkrib) Eugéne, fr. színmű
író, sz. 1791. dec. 24-én, Párizsban, megh. 
1861. dec. 20-án, u. o. 354 színdarabot 
írt, ezek közül számos operaszöveget. Ilye
nek: ))Afrikai nŐ« (L. o.), »Báléj«, »Észak 
C8illaga« (L. o,), »Fehérnő« (L. o.), )>Fe-
kete dominó« (L. o.), »Hugenották« (L. o.), 
DÖrdög Róbert<í (L. o.), »Pűrfcicü néma«, 
»Proféta«, )).^sidónő«. Kalunk is bemuta
tott színművei ezek: »Apát kere5«, aCrom-
well fia«, í)Dicsvágy a konyhában«, »Egy 
napig úrnö«, »Egy nő, fci az ablakon Id-
ugrik«, »Egy pohár víz« (L. o.), »Elég-
tétek, »Elvek«, »Én esiUagzatom<c, sEezter 
és Dávid«, »Fiatal keresztanyáit, »Három 
Mopén«, »Házas8ág pénzérö«, »Hügy lehet 
hírt szerezaii«, »Hogy teheti ember szerencsé
jét ?«, »Johanna éa Jeannettex, Lecouvreur 
Adrienne« (L. o. Társszerzője Leguvó), 
wMeggyőzheíetlen szerelem, sMéregkeiferöft, 
»Míg a férj távol van«, »Műv6sz neie«, 
)>Nagyravágyiók«, j>Navarrai királyné re-
géi«, »Női hare«, »NŐ nem lehet király<(, 
»01asz bosszú<c, »08zkár«, »Örökké«, »Paj-
táskodásK, »Pártfogolás«, »P8zt«, »Quaker 
és táncosnő«, »Kágalom«, »Rickeburgi ház-
nép«, »Rózika, az alvajáró<(, »Selyemárus«, 
»Szalmáskunyhó«, sTitkos pártrogó;c, ))Tün-
dérujjak«, »Yelva«. (Mindegyik a Nem
zeti Színházban került színre.) 

Sebeök Sári, (lasztóci), operaénekesnő, 
drámai szoprán, sz. 1886. ápr. 11-én, Sá
toraljaújhelyen. Atyja ezredorvos, majd 
Nyitra vm. főorvosa, a leggondosabban 
nevelte; az Orsz. Zeneakadémia (Malecz-
kyné) után leányát Bécsben taníttatta 
Paumgartnerné Papier Rózánál, az udvari 
opera nagyhírű művésznőjénél, valamint a 
nem kevésbé híres Ga.nsbacher József ta
nárnál. Mahler Gusztáv a bécsi opera igaz
gatója szerződtette a fiatal énekesnőt, aki
ről tanárnője kijelentette: »még nem Leh-
mann Lilly- nagyság, de azzá lesz!« (A 
bécsi színlap állandóan elnémetesítve írta 
nevét, így: Seeböck.) 1907~ben a frank
furti opera tagja; 1908. ápr. 4. (Norma) 
és 14. (Leonóra: »Troubadour«) olyan si
kerrel vendégszerepelt a M. Kir. Opera
házban, liogy szeptemberre szerződtették a 
1923. ápr. havában örökös taggá nevezték 
ki. Nagy hangterjedelme és művéázi kva
litásai tág -szerepkör ragyogó betöltésére 
képesítik: Melinda (Bánk bán-ban: mint 
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szerződött tag- ©ls6 szerepe), Szilág^-i Er
zsébet (Hunyadi László), Sulamith (Sába 
királynője), Nemze'es asszony (Fai-sangi la
kodalom), Donna Anna (Don Jüan) , Fi-
delio, Valois Margit és Valentiné (Hugo-
nották), Venus (Tannhauser), Ortrud (Lo-
hengrin), Brünnhilde (Nibelung--trilógia), 
Izolda (Trisztán.-,.), Santuzza (Paraszt
becsület), Tosca, marsehallné (Rózsalovag:), 
Marina (Borisz Godunov) etb. — Testvér-
hnga S. Márta is opei-aénekösnó'nek ké
szült; 1917. aug. 25-én nőül ment Lukács 
Simon dr. min. fogalmazóhoz. 

Sebestyén Dezső, színigazgató, sz, 
1895. aug. 15-én, Budapesten. 1923-ban 
kezdte a pályát. Éveken keresztül a Vá
rosi Színház gazdasági igazgtitója volt. 
1930. jún. havában megkapta a Fővárosi 
Művész-Színház térletét. 

Sebestyén Géza, színigazgató, sz. 1878. 
febr. 11-én, Kurdon (Tolna m.). Atyja 
Sebestyén Zsigmond, a Közúti Vaaut volt 
hivatalnoka, anyja Wirtii Oizella. A színi
akadémia elvégziése után, 1899. ápr. 1-én 
lépett a színpadra, Pécsett, Tiszay Dezső-
iiéi, ahol a »Velencei kalm;ir;í-i'ban debü
tált. 1902-ben Makó Lajoshoz kapott szer
ződést, Buda-TemesváiTa, onnan 1905-ben 
Kolozsvárra, azután a . Magyar Színház 
tagja lett, ahol 1909. mÁj. 15-én mutat
kozott be a »Hivatalnok uraktí főszerepé
ben. Az intézetnek 5 évig volt tagja. 1908. 
jún. 5-én vendégszerepelt a Nemzeti Szín-
hjázbau, a »Bíboros« címezerepében és a 
Velencei kalmár Shylock! szerepében. 1911. 
nov. 11-éu feleségül vette Dénes Jolánt. 
1915. szept. havától 1920'ig buda-temes-
vái'i színigazgató volt, majd amikor a te
mess ári színház leég;ett, a táreulat nem 
ment többé a régi állomáshelyére, hanem 
a budai Várszínházban tartotta télen elő
adásait. 1921-ben Temesvár helyett meg
kapta Mislwolcot és 1924. nov. 14-én a 
hada-miskolci színházon kívül a Vái'osi 
Színház is az ő igazgatása alá kerül. 
(1924. ofct. 10.—1930. dec.) Sebestyén 
tízesztendős budai igazgatása alatt nem 
^^y olyan előadást produkált a Horváth-
kerti színházban, amelynek nívója semmi
vel sem marad a pesti színházak színvo
nala alatt. Több eredeti premiert is tar
tott, amelyek közül többnek száz táblás 
ház közönsége is tapsolt. így Budán mu

tatták be Farkas Imre »Túl a nagy Kri-
vánon« c. operettjét, innen indult sikeres 
útjára Jókai »Fekete gj-émántoktí és »Sze-
géuy gazdagokí< c. dramatizált regénye, 
Eás'kai Ferenc )>Hivatalnoklány« és »Budai 
ház<c c vígjátéka, Bus Fekete László és 
Zerkovitz Béla »Árvácska« és a »A nóÍA 
végecí c. operettje és a »Hazudik a muzsi-
kaszÓK stb. I t t tanulta meg a rendezés 
mesterségét Czakó Gyula, a Király Szín
ház fiatalon elhunyt főrendezője és a Ki
rály Színház mai főrendezője: Tihanyi 
Vilmos. Sebestyén Géza színpadán lépett 
fel először a wRomeo és Juliá«-ban Dar
vas Lili, akit innen szerződtetett Beöthy 
László a Magyar Színházhoz. Ebiöiké az 
Orsz. Színészegyesületnek és 25 éven ke
resztül tanácsosa volt. 1923. január elején 
ő volt az első adakozó az új Nemzeti 
Színház felépítíésére, midőn a hazafias 
és kulturális célra 10.000 K-t ajánlott fel. 
Sebestyén Géza mint színész is kiváló. 
Főbb szerepei: Shylock (Velencei kalmár), 
Harpagon (Fösvény), Svengali (Trilfay), 
Lucifer (Ember tragédiája). Csorba Már
ton (Sárga csikó), Giovanni Medici (A 
bihoros), Karenin gróf (Karenin Anna), 
Barna Gábor (Hivatalnok urak), Le Bret 
(Oyrano), Metternich (Sasfiók), Do;i;:a>urt 
(Kis lord), Jager (Csákó és kalap), Li-
tovszky (A vörös szegfű) stb. 

Sebestyén Géza, színész, sz. 1904. aug. 
14-én, Budapesten. Szülei; Sebestyén JenŐ, 
színész, Vermes Frida, színésznő. Kec^slie-
méten lépett a pályára, 1919-ben. Igaz
gatói voltak: Mariházy Miklós, Bárdossy 
Pál, Somogyi Kálmán, Em'etty Lajos, 
Csáky Antal, Lászlóffy V. Bódog, Fodor 
Oszkár. Játszott: Kecskeméten, Szolnokon, 
Békésg;}''ulán, Győrött, Szarvason, Pápán, 
Pécsett stb. 

Sebestyén G y Ö i ^ ' , a berlini Stadti?ohe 
Oper karmestere, sz. 1902-ben, Budapes
ten. Atyja dr. S. Károly, a kiváló eszté
tikus. 19 éves korában IVIünchenben Bruno 
Walter mellé korrepetitornak szerződtették, 
innen a newyorki Metropolitan Operához 
került. A legkitűnőbb és legnevesebb mű
vészek tanulták be vele szerepeiket és vit
ték szót tehetségének és tudásának hírét. 
Huszonegyéves korában diiigált először, a 
hamburgi operaházban. Hamburgból Lip-
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Sebestyén G>iila Sebők Zsigmond 

csébe hívták meg. 1927. márc.—1930. vé
géig a berlini Stádtische Oper karmes-
tet-e volt. — Neje: Dalia Keinhardt, né
met operaénekesnő, kivel 1928. jún. 20-án 
lépett házasságra, Berlinben. 

Sebestyén Gyula, dr„ a M. Nemzeti 
Múzeum ny. könyvtári igazigatója, a 
Magy. Tudományos Akadémia és a Kis
faludy Társaság tagja, sz. 1864. mái-c. 
7-én, Szentantalfán (Zala m.). Tanulmá
nyait Budapesten végezte, majd a Nem
zeti Múzeum könyvtári tisztviselője, ké
sőbb igazgatója lett. Munkája: »Adalé-
kok a középkori énekmondók történeté-
hez«. 1891. »A regősök«. 1902. 

Sebestyén Jeuö , színész, sz. 1881. nov. 
26-án, Hogyészen (Tolna m.). Színész lett 
1902. szept. havában. 1911. őszén Patek 
Béla tagja volt, Győrött, mint táncos ko
mikus. 1913. febr. havában Szegedre szer
ződött, azután ugyanazon év őszén Kolozs
várra ment. 1917. szept. havában a Budai 
Színkör tagja volt. 

Sebestyén Károly , dr., tanár, író, a 
Színművészeti Akadémia igazg'atoja, ez. 
1872. júl. lOnén, Gödrén (Baranya 
m.). Egyetemi tanulmiányait Buda
pesten, Lipcsében és Berlinben végezte, 
Jnajd Budapesten gimnáziumi tanárrá ne
vezték ki. 1911. okt, havában a színészf-
íikadémia tanára, majd h. igazgatója lett. 
1929. febr. havában a Kisfaludy Társa
ság tagjává választották. Lefordította Ib
sen: »Peer Gynt<í-jét. (L. o.) Egyéb for
dításai: »Tűz a gyárban«, dr. 3 felv. 
Irta: Sweelinck. Bem. 1908- szept. 5. Ma
gyar Színház. »A fáklyák«, szmű 3 felv. 
Irta: Henry Bataille. Bem. 1913. máj. 
28. Nemzeti Színház. »Violanta<í, dalmű. 
I r ta : Müller Hans, zen. szerz.: Korngold 
Erieh Wolfgang. Bem. 1918. febr. 27. 
M. Kir. Operaház. »Párizs — 1794«j szín
játék 3 felv. Ir ta: Éomain Eolland. Bem. 
1929. máj. 25. Városi Színház. Szakmun
kája: »Dramaturgia«. 1919. »Shakespeare 

•és az angol renaissanee«. 1921. 

Sebestyén Mária, színésznő, sz. 1883-
ban, Sopronban. l90Í-ben az Orsz. Színi-
-akadémia növendéke lett. Utóbb mint Hoi^ 
\áth Zoltán és Ivanesou Gabiiella ének-

mesteruő magánnövendéke, az operett-sz'n-
padra is előkészült. Első fellépte Kiémer 
Sándor színtársulatánál, Nagykárolyban 
volt, 1907. év szeptemberében. Két évig 
működött mint kedvelt operett-színésznő, 
miközben sok szerepben szép sikert aratott 
(különösen mint Mogyoróesy önkéntes a 
»Tatárjárás«-ban), de ezen idő után beteg
sége miatt kénytelen volt megyálni a szín
padtól és jelenleg mint az Országos Gyer
mekvédő Liga i-ákösszentmihályi Gabriella-
otthon igazgatója fejt ki szeretetteljes és 
áldásos működést a gyermekvédelem terén. 

Sebestyén Mihály, színigazgató, sz. 
1893. márc. 2-án, Budapesten. 1916-ban 
lépett a színipályára. 1918. máj. havában 
mint a temes\'ár-budai színtársulat bon-
vivantja a marosvásárhelyi színház igaz
gatója lett; ezután a miskolci színház igazi-
gatüsát vállalta. 

SebS Miklós, színész, sz. 1899. okt. 
16-án, Budapesten. Színész lett 1921. jún. 
15-ón. (Az Orsz. Színészegyesület isko
láját végezte.) Mint dalénekes tette is
mertté nevét. Tagja volt az Intim- és Faun 
Kabarénak. Mint grammofon éis rádió éne
kes (bariton) lett népszerű, és dalszierze-
ményei is sikert arattak. 

Sebők Zsigmond, író, sz. 1861. szept. 
22-éQ, Párkányban (Esztergom m.J), megh, 
1916. jún. havában, Budapesten. Közép
iskoláit szülővárosában és Budapesten vé
gezte, azután a hírlapírói pályára lépett. 
Tagja volt a Petőfi, Kisfaludy és a sze
gedi Dugonics Társaságnak. A magyar új
ságírás egyik ékessége, a gyermekek ha
tártalanul kedvelt mesemondója volt. A 
magyar föld barna rögének illata áradt 
elbeszéléseiből, ezekből az egyszerű, nemes 
történetekből, sajátos, meleg színekkel ra
gadnak meg cikkei és emberszerető, nagy 
szívének derűje rezgi be a meséit. Korán 
kezdett irogatni és egyetemi tanulmányait 
félbeszakítva, bekerült a Pesti Hírlap szer
kesztőségébe. Utóbb a Budapesti Hírlapnak 
Lett a munkatársa és ott dolgozott élete 
végéig. Színműfordításai; »VerŐfényben«, 
vj. 3 felv. Ir ta: Blumenthal és Kadel-
burg, 1900. »Winterschlaf«, szmű 3 felv. 
Ir ta: M. Dreyer, ford. 1901. a Nemzeti 
Színház számára. )íBunda«, szatiiikus 
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Secco Sehy Kemény Ferenc 
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dr. 5 felv. Ir ta: Gerhardt Hauptmann. 
Bem. 1909. máj. 14-én^ Nemzeti Színház. 

Secco, (ezekko), olaszul: szárazon, 
vagyis orchester nélkül. A nem keretdal-
lam (»zárt ária«), hanem a folyamatos be
szédhez közelebb álló énekszlólamot jelenti, 
az olasz szóval ú. n. reoitatiVól-t. 

Sefcsik Magda, operaénekesno, kolo-
ratura-szoprán, sz. 1903-ban, Győrött, hol 
atyja megyei levéltáros. Noha eleinte zon
goraművésznőnek készült, énekelni is tanult 
Neumann Adrienne-nél; gimnáziumi érett
ségi vizsgálata után Budapesten V. Kram-
mer Teréz, majd a Zeneművészeti Fő
iskola operai tanszakán Hilgermann Laura 
tanítványa volt. 1928—29-hen Reichen-
bergben működött, azután két évre a zü
richi opera szerződtette első koloratura-
énekesnőjéül. A M. Kir. Operában mint 
vendég" nagy sikerrel énekelte Bosinát 
(Szevillai borbély) 1929. jún. havában. 

Segédrendezö. A rendező mellett funk
cionáló színész, aki a próbákon szintén 
jelen van, tanulmányozás címén. Ha ké
sőbb arra való. Önálló rendezéssel is fel
hatalmazzák. (V. ö. Kendező.) 

Segédszemélyzet. így hívják vidéken 
a kórus összességét. Rövid elnevezése: Sze
mélyzet. 

Segédszínész, azon színész neve, akit 
kfeebb szerepek eljátszláaiával bíznak meg. 
Legtöbbnyire a kórus tagjai a segédszíné
ezek. A segédszínész talentumától iiigg, 
hogy idővel elsőrendű szereplővé fejlőd
jék. 1790-ben az első seg«(^ínészt »ki-
segítő tag«-nak hívták'. (L. o.) 

Segédügyielö. A fővárosban különö
sen nagyobb személyzettel bíró darabokhoz 
segédügyelőt is alkalmaznak, aki a fő-
ügyelő oldalán funkcionál. Leginkább a 
külső instrukciók elintézését szokták rá
bízni, valamint a statiszták felügyeletét 
is ő gyakorolja. (V. Ö. Ügyelő.) 

Sehy Kemény Ferenc, úttörő szí
nész, a magyar színészet bölosőkorában-
Aradmégyében született és viharos ifjú
sága Titán Tokajkereszturon tanító volt, 
de nemsokára esküdt lett Arad' megyében, 

miután ott birtoka volt. Visszaélései miatt 
ekkor hivatalát el kellett hagynia és míg' 
vizsgálat indult meg ellene, börtönbe ju
tott, ahonnan azonban megszökött. Ez idő
ben (1792.) Kelemen Lászlónál, az első 
magyar színigazgatónál színésznek jelent
kezett, múltját természetesen mélyen el
hallgatva.. . Kelemen iegv'Őzte a jöve
vény iránt táplált indokolatlan ellenszen
vét s csak azt tekintvén, hogy tehetséges
nek látszik, szerződtette. Később megtudta 
Sehy bűnét, de mivel nagy színpadi si
kerei voltak, nem árulta el a titkát. Sehy 
úgy hálálta meg, hogy felbujtotta ellene 
a társulatot, hogy az igazgatást ő vehesse 
át. Ez nem sikerült neiÉ s végre — mivel 
Kelemennek nagyon rosszul esett a herce
hurca — gr. Ráday Pált kérték fel az 
igazgatásra. Történt, hogy egy darabban 
Sehy játszotta az intrikust s le kellett 
lőni azt a hŐst, akit Kelemen személye
sített. Kelemen egy jó előérzetnek engedve^ 
a lövés pillanatában félrehajlott és — két 
golyó fúródott a színfalba. (Sehy el akarta 
tenni láb alól!) Kelemen ezt a tapaszta
latát sem árulta el, hanem megsokalván 
a küzdelmet, nemcsak az igazgatásról, ha
nem a színészetről is lemondott és el
ment Ráczkevibe, ahol jegyző lett. Onnan 
később családjával Csanádpalotára költö
zött, ahol meg is halt. Sehy ezután magá
hoz ragadta az igazgatást, de már a har
madik előadás közben olyan botrányt pro
vokált, hogy a társulat feloszlott. Midőn 
a pesti színielőadás szünetelt, Sehy is tá 
vozott és a Wesselényi Miklós által párt
fogolt kolo^várí társasághoz 'csatlaközott.-
1798-ban a bárónak megbízottja is volt. 
Ezután felváltva játszik: Kolozsvárott, Zsi-
bón, Debrecenben, Nagyváradon. 1799-ben 
Nagyváradon halt meg, mint régi feljegy
zésekben olvassuk; '»erőszakos természete 
miatt<í. Ugyanis Nagyváradon egy korcs
mában huszártoborzók mulattak, akikkel 
szenvedelmesen vitatkozni kezdett, a vita. 
hevében sértegette őket, mire a húszái-ok 
kardjukat beledöfték a garázda S.-be. (S.-
nek egyébként része volt a Martinovics
féle összeesküvésben. Martinovics tervét a. 
hatóságoknak tudomására hozta és ezért 
szabadon bocsátották. Alakját szín_padra 
vjtíe Fényes Samu a »Baosányi« c. szín
műben. Bem. 1903. febr. 5-én, a Vígszín
házban.) 
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Seidl Antal Selmecbányái színészet 

Színműfordításai: >>A spanyolok Peru-
Isancí. »Erőszal£ és jutalom, vagy így szo
kott lenni néha a -vidéken*, érz. já
ték 3 felv. Bem. 1794. jan. 3-án, Pesten. 
»Muszka katona és a virfcuosa leány«, vj. 
3 felv. Bem. 1794. (Erő^i Jenő.) 

Seidl Antal , világhírű karnagy, sz. 
1850. máj. 7-én, Pesten, megh. 1898. 
márc. 28-án, New-Yorkban. 17 éves kora 
óta külföldön tanult és nüűködött. Már 
Wagner Richárd igen nagyra, becsülte ké
pességeit. Neumann Ang^lo,, a híres szín-
ig;az|gató, őt szerződtette ahhoz a nagy 
európai kőrútjához, mely 100 előadásával 
mindenfelé megismertette Wagner óriási 
művét, a Nihelungi-tiíiológáát; a kőrútjában 
S. 1883. máj. 23-ától kezdve 6 előadást 
(t. i. a »Walkür«-t kétszer s a >:ÍFíd,elÍó«-t) 
és egy hangversenyt dirigált a gyapjú 
(ma: Báthory) uccai német színházban. 
1885-ben New-York operájában dirigált, 
1886 nyarán Bayreuthban, 1887rlb©n a ber-
Hni udv. opemhoz szer2l5dÖtt, de London
ban is vezette a német operaellŐadásokat. 
1893-ban Zichy Géza gr. inteníMns őt 
akarta megnyerni a M. Kir. Opera igaz
gatójául, de S. nem! fogadta el az aján
latot. (Ezért hívta meg Ziohy aztán Ni-
kisch Artúrt.) 1897-ben ismét dirigált 
Londonban. — Öccse: S. Károly, a M. 
Kir. Operaház gazdája volt, megh. 1896. 
máj. 9-én, Budapesten. 

Sellei Gyxila, karnagy, sz. 1850. júL 
3-án, Pesten, megh'. 1895. máj. 27-én, 
ü . o. 1884. okt. óta Feleky Miklós budai 
tái-sulatának karnagya volt a V.árszínház-
ban. Utóbb operettiskolát nyitott, ahon
nan számos elslőrendű erő került az or
szág jobb színpadaira. 

Sellők. A Wagner-ciklus egyik legne
hezebb feladata a Eajnáb'an úszó sellők 
megoldása volt. Sokféle mogoldással kísér
leteztek már. Legeljőször úgy csinálták, 
hogy a selllők &gy emelvényen sétáltak ide-

a tova. Később egy igen komplikált, má
zsás-súlyú kocsit eresztettek le a zsinór
padról, amin ott lógtak a szegény rajnai 
sellők, drótköteleken, egy stanicliszerű öl
tözékben, övvel ellátva. Ezt a kocsit hÚ2í-
ták aztán flöl és le a zsinórpadlásou. Mi
után azonban több énekesnő nem engedte 

m'agát igy felakasztani, részben pedig 
azért, mivel egy egész délel|Őtb5t igényelt 
a kocsi felszerelése, más megoldásokat ke
restek. Mozgó babákkal próbiálták ezekefc 
az úszó mozdulatokat megcsinálni. EbblŐl 
az ötletbjől szerkesztették, (az előbbit Kó-
méndy Jenjő és Tamáasy Miklós, az utóbHt 
egyedül Kéméndy mester), a ma is hasz
nálatos ú. n. repüllőruhát. A'm,i két pont
ban forgatható, tengellyel bíró lábabroncs, 
•derékra ei^sítve, míg a szereplőt kettős 
szerkezetű csigák emelik és süllyesztik, il
letve el|6re és hátra mozgatják az utasí
tások szerint. E szerkezettel a szereplők 
bukfencet is hányhatnak a leveglŐben. 
Ugyanezt a szerkezetet használják a 
sMályvácska kisasszony« repül|őpmadará-
nál is. (Tamússy Miklós.) 

Selmiecbányai színészet. Selmeobiányán 
(Hont m.) a legrégibb adatokból meg
tudjuk, hogy már 1803-ban lehettek szí
nészek, t. i. ez időben ott előadást tar
tottak a síketnéma intéaet javára és az 
adakozók közt a »Teatrom; Directiója« ia 
szerepel. (Lásd: »Magyar HírnDondá«, 1803. 
X X I I I . szakasz, 25. szám; 383. old.) 1826. 
jún. havában itt járt Balogh István kisded 
csapata, majd, újra eljöttek 1834. máj. ha
vában, amikor a »BakonyÍ tolvajok«-ra 44 
frt (maximális) bevételük volt. Közben néh 
metíil is játszották a maigyarok. 1858 máj. 
elején itt m.üködik Kétszery József. Tag
jai közt szerepelt: Kétszeryné, Kovácsné, 
Réti Eliz, Balogh Lujza, Ajtai, Durai, 
Vöi-ös és Lengyel, továbbá: Kétszery gyer
mekei: Emília, Gyula és Nina- 1875. okt. 
havában itt találjuk Balogh György, 1876-
nov. havában pedig Bíró Sándor társulatát. 
1883. jan. 17-én Szigeti Géza és Gál 
egyesitett társulata vonul be, egy év múlva 
(máj.) Bogyó Alajos, okt. 20-tól pedig 
Bánfalvy Béla nyitja meg a szezont, 1887 
jan. havában itt működik Miklóssy Gyula. 
A színház az lOOO-as években épült. 1901 
—1902-ben Halmay Imre, 1904-ben dr. 
Farkas Ferenc, 1910. április havában 
Szabadhegyi Aladár az itt jiárt igaz
gató, őt követte Szabó Ferenc, 1911-ben 
Márffy Károly, 1913. okt.^ é-én pedig 
Kövessy Albert. A következlŐ évben újra 
Kövessy kapta meg a játszási engedélyt. 
A színházépület 65.000 K-ba került. Van 
benne: 155 ülőr éa 170 állóhely. (E,JJ 
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Sembery (zsemberi) Fanny Sepsy Károly 

L 

Sembery (zsemberi) Fanny , (felső-
szudi), operaének^níő (alt), sz. 1883., Bu
dapesten, megb. 1922. okt l-én. Az Orsz. 
Zeneakadémián Sík József tanítványa, 
1901—4-ben a M.. Kir. Opera ösztöndí
jas tagja. A Várszínházban lépett fel elő
ször, 1902. mái-c. 24. mint Azucena (Trou-
badour). 1910. óta külföldön működött, 
1911. Olmützben (Carmen), 1914. Bécs
ben. Utóbb itthon a Városi Színház tagja 
volt. 

»Semini sem új a nap alatt.« Ezt 
Ben Akiba bölcs rabbi mbndja szerepé
ben: Gutzkow Károly (1911—78; 1. o.) 
jeles német író »Uriel Acosta« c. drámá
jában- A történelembén Akiba alakja ho
mályos, körülötte egész legendakör kép
ződött; hog-y a fönt idézett mondiás valóban 
tőle származott-e: nem tudhatni. 

Semsey Mariska, nagynevű,, régi ne
mesi család sarja, operaénekesnő, altista. 
1893. saept. 15.--1903. jún. 30. a M. 
Kir- Operaház tagja; 1896. okt. 12-én 
Azucenát énekelte a »Troubad'our«-ban. Kó-
fiíŐbb a Népszínháziban tűnt fel, a »Katalin<í 
operett cárnjő szerepében. Utóbbi külföldön 
énekelt. 

»Se pénz, s e posztó, búcsúzik! a szín-
laposztö.« — A vidéki színlaposztó bú
csúzója alkalmával használt mottójiának eb|5 
sora, melynek eredete a 17,. századig nyúlik 
vissza; azon idiőben ugyanis a fogadott 
katonák zsoldjukat pénzben és posztóbán 
kapták. Ha megtörtént, hogy valamely ka
tona a háborúzás alatt pénz és posztó nél
kül maradt, akkor a hopponmaradtak azt 
mondták: »S6 pénz, se posztó!« így vitték 
aztán át a sziáízadók folyaniián ezt a szólás-
módot más eseteki-e és kárvallásokra is. 
Erre céloz a vidéki színlaposztó is, mi
kor búcsúzás alkalmával egy kis borra
való reményében b'e-betekint az úricsalá
dokhoz. 

Sepsiszentgyörgyi színészet. Sepsi
szentgyörgyön (Háromszék vm.) 1844. jún. 
haválán Kilényi Dávid társulatát talál
juk. (»Erdélyi Hiradó«, 1844. jún, 14.) 
1870. mars. 2-án Gyjorffy Ánl;al vezérlete 
alatt jön be egy kis színészcsapat a vá
rosba. Egy év multán ismét meghívták, 
majd Nagy Mihály kapja meg a várost-

(1871- szept.) A mai színházi felavatása 
1899. jan. 14-én volt, műkedveliŐk közre-
műdödésével, mely alkalommal eiJŐadták 
Gödri Ferenc polgármester prológusát és 
utána Herczeg Ferenc »3 testőr« c. bo
hózatát. — A színházba elfér: 450 néző, 
1907. szept. 24-én Fehér Károly kap ját
szási" engedélyt és ugyancsak lőt hívták meg 
;1908. őszén és 1909. és 1910.^ nyaránli 
1911. nov. havában Tompa Kálmán az 
igazgató. Öt köveü Szabados László, 1912-
ben újra Tompa Kálmánt hívták meg, 
1915. dec. havától pedig Mezei Kálmáa 
hirdette itt a nemzeti kultúrát. 

Sepsy Károly, színész, színigazgató, 
sz. 1822-ben, Szatmárt, megh. öngyilkos
ság folytán, 1853. dec. végen, u. o. — 16 
éves korában hagyta el a szülői házat és 
Máramarosszigeten színésznek állott be; 
azon időtől fogva folytonos vándoréletet 
élt; megfordult Magyarország minden ne
vezetesebb színpadán, előbb mint színész, 
majd mint igazgató. 1841. júl. 10-ike tá
ján PetlŐfi nála lépett színpadra, Ozorán, 
Tolna megyében, ahol a társulata 6 tag
ból áUott. 1845-b8n Olaszországban is járt ; 
ezután rendezettebb társulata volt. Mint 
irodalmi műveltségű ember ritka becsüle
tességéről volt híres. lS47-bön több érté
kes cikke jelent meg a pesti lapokban. A 
»Pesti Divatlap« 1847., 37-ik számában 
»Levelek a vidéki színészet körébjők e. alatt 
cikkezik; 1848. jún. 3-án (a 25. számr-
ban) »Fegyverre, vidéki színészek!« címen 
lelkes hangon szól a színészekhez, hogy áll
janak be honvédeknek és megemlíti, hogy 
^ is hozott áldozatot, feloszlatta társula
tát és ezzel 700 frtnyi eljőlege is elúszott. 
Társulatának 12 férfi tagja fel is csapott 
honvédnek. 1848. jún. 13-án mint ven
dég fellépett a Nemzeti Színházban, Szig
ligeti : »Kózsa« c. vj-ában, Bábel szere
pében, mid^n ezt a kritikát kapta: sCsi-
nos külseje, tiszta orgánuma, színpadi ott
honossága, előadási ügyessége kellemesen 
hatott reánk.« (»NemzetŐr<í, 1848. jún. 18. 
A »Pesti Divatlap« melléklete, 767. olda
lon.) Életéről jegyzetet készített és azt 
»Egy színész emléklapjai<í c. alatt adta 
ki, 1848-ban, Debrecenben. Két színda
rab-fordítása van: »Ördög és angyal«,szmű 
2 szakaszban, Poa Eugénia novellája után. 
Előadták Székelyudvarhelyen, 1846. szept. 
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Serák Márta Serédi (Schneíler) Sarolta 

26^n. »Ná6z és sír«, dráma 3 szakaszban. 
Előadták Debrecenben, 1850-bfen. — Neje 
segédszínész;n,!ő volt. Gyergyóezentmaklóson 
szereplés közben meggyulladt a krinoLin-
ruhája a szűk színpadon égjő gyertyaláng
tól, ekkor súlyosan niegsetesült és röividesen 
rá elhunyt, 1859. dec. havában. (E. J.) 

Serák Márta, énekesnő (szoprán). Kez
detben (1913) a Kepopera tagja volt, 
1913. szept havától 1920. jún. haváig a 
M. Kir. Operaháznál miaködött. Ezután 
Berlinben voltak sikerei, ott férjhez ment, 
azQ!a saját alkalmi operett-együttessel löáZ 
töL'utakat mint primadonna. A Városi 
Színiláz vendége volt (Lehár: »Prasquitá«-
jában) 192o-ben. 

Serédi Jenő dr. orvos, író, sz. 1863. 
dec. 13-án, Miskolcon. Iskoláit Miskolcon 
az evang. .és a ref. frgimuáziumban, egye-
femi tanulmányait Biidapeiiten és Bécsben 
végezte. Orvostudori oklevelet nyert 1890-
ben, Budapesten. Els;5 dolgozata »A sors-
jegy« e- pályadíjnyertes elbeszélése a »Bür-
sodmegyei Lapok«-ban 1881-ben jelent 
meg. Több éven át helyettes szerkesztője 
volt a »Borsod-Migkolei Kőzlöny«-nek. Dol
gozott az összes miskolci lapokba s több 
fővárosi lapba. (sFővárosi Lapok'«, »Ma-
gyararszág És A Nagy Világx, »Országj-
Világ«. »Pesti Napló« stb.) 1886-ban Mis
kolcon jelent meg az »Uj Könyv« c. el
beszélés-kötete. Előbb Beekón majd BoH'-
ván műköaött mint körorvos. 1902 óta or
vosa a fehlpziolcai egész égtigyi körnek. Or
vosi műköiése mellett állandó munkása az 
irodalomnak. 1900—190ö-ig szerkesztette a 
)>Borsod-M iskolci Hii lap« c. hetilapot, 
majd felelős szerkesztője volt a »Miskolcz 
Hirlap«, wMiskcleí'', sBoi'sodmeg'yei Lapok« 
című politikai napilapoknak. Szépiro
dalmi és publicisztikai dolgozatokon és 
színházi kritikákon kívül színdarabot ír. 
Első darabja »A tizedik este« című 
egyfelvonásos vígjátéka 1900-ban került 
színre Mislcolcon. A »T{ízprába« c. egy
felvonásos vígjátéka a Vígszínház 1901. 
évi pályázatán el^ő helyen nyert — 101 
pályamű közül —• dicséretet. A pesti lapok 
akkor sokat foglalkoztak a darabbal, mert 
Bokor József »Almafa« c. darabjáról, mely 
a pályadíjat megkapta, utólag' kiderült, 
hagy plágtium s így a, lapok szerint a 

»'rűzpróbá«-nak: kellett volna adni a pá
lyadíjat. Többi darabjai: »Csipkés Zsófí« 
népszínmű. Bem. Misfcoloon, 1901-ben. 
»A hír<(, vj. A szabadkai iszínműpályá-
zaton »Milliomöa« címmel elsíÖ helyen nyert 
dicséretet. EBadták Miskolcon, Í903-ban. 
»Megtorlás«, színmű. Bem. Temesviírolt, 
1906-ban. ))Eom:badölt oltár«, szmű. Bem. 
Budapesten, a Elővárosi Nyári Színíiázban, 
1908-ban. »Romláő«, népdiá-ma, a szegeii 
Dugonics Társaság' drámapályázatán elgŐ 
helyen nyeit dicséretet. Bem. Kolozsvárott, 
a Nemzeti Színházban, 1912-ben. »A nász-
ajándélcw c. alkalmi színjátékot bem. Mis
kolcon, 1911-ben, Lévay József ötvenéves 
írói jubileuma alkalmából rendezett dísz-
elb'adáson. »Többet ésszek e. irredenta szín
játék, a hazai műkedvelők kedvelt alkalmi 
darabja. »Lidérofényí< c. színművet 1925-
ben, »A gró£<( c. vígjátékot 1928-ban mu
tatták be Miskolcon. 1926-ban jelent meg 
»A gazember« c. regénye. Hosszabb^ időig 
elnöke volt a Vidéki Hírlapírók Országos 
Szövetsége miskolci választmányának. A 
Lévay József líözművel'cklési Egyesület 
irodalmi osztályának rendes tagja s az 
egyesület ellen|őre. Ez idŐ szerint a buda
pesti »Ujság« c. napilapban jelennek meg 
tárcái. 

Serédi (Schneíler) Sarolta, énekesnő, 
sz. 1869-ben, Hatvanban. Az orsz. színi
tanodát végezte, énektanára Passy-Cornet 
Adél volt. Már 1885. júl. 2. óta Feleky 
Miklós váiazínházi társulatával a gyapjú-
uecai némtet színházban s a Budai Szín
körben játszott, szept. 12-én Kolozsvárott 
kezdte szerződését mint Bakaj Erzsike 
(Sárga caikó); 1886—7 telén Győrött 
Csóka Sándornál vendégezerepeit 03 1887. 
márc. 20. (mint Vicomte Letoriéres, az 
»Eleven Öi'dÖg« c. operett címezerepe) a 
budapesti Népszínházban. 1889. máj. 2. 
njőül ment Szabó Gyula kolozsvári városi 
flőjegyzőhöz és egy időre visszavonult a 
színpadtól. 1889. dee. 27-én mint Ábrái 
Irén (Csókon szerzett vlőlegény) fellépett 
a Népszínházban, 1890. ápr. Aradon, 1891. 
máj. 30-án elbúcsúzott Budapesttől, a Vá--
i-osligeti Arénában s Berlinbe ment a 
Priedrich-Wühelmstadter Theaterhez. De 
1893-ban Pozsonyban találjuk, Krecsányi 
Ignácnál. It t 1895. ápr. 7-én elbúcsúzott 
fényes primadonna-pályájától s 27-én dr. 
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Seívg-hy Andor Serly Lajos 

Hoor-Tempiá Mór műegyetemi inagánta-
aár neje lett. — Leájiya: Hooi^Tempis 
Erzsébet, han^versenyénelíesuŐ és zeneta
nár, sz. 1889-ben, Budapesten. A zene
művészeti főiskolán két diplomát szerzett. 
Mint énekesnő a fővárosban, a vidéki na
gyobb városokban és a Rádióban aratott 
sikert. Énektanárnője a debreceni városi 
zenedének, ahol — mint első a vidéken — 
operai szakot tanít. Több szerzeménye van, 
melynek szövegét is mag'a írta. 

Sereghy Andor, színész, sz. 1896. okt. 
2-án, üglyáii (Mármaros m.). Atyja S. 
Sándor, görög' katholikus fŐesperea. Szín
padra lépett 1918-ban. Ig-azgatói voltak: 
Neményi László, Gáspáj JenŐ, Fekete Mi
hály, lióna Dezső, Bárdos Artúr (Eenais-
sance Színház), 1925-ben a Mag'yar Szín
ház tagja volt, innen Polgár Károly szer
ződtette, ő tőle Miskolcra szerződött. 1915-
1918-ig katona volt (tart. hadnagy), a 
11. honvéd tüzéreknél. 

Serfözy Etel, (Halasi Béláné), szií-
nésxnő, sz. 1866-ban, Szegeden, meghalt 
1939-ben., Debrecenben. Színpadra lépett 
1881-ben, Beödy Gábor színigazg'atónál. 
JCiváló énekesnő volt, g'azdag repertoiári'al 
rendelkezett. A vidéken igen kedVelt mű
vésznő hírében állt, s férjével mindenütt 
megosztotta elért sikereit. KásŐhb mint kó-
mika működött és e téren is az elsŐk 
között örökíti meg nevét a színészet töi--
ténete. 

Serfözy György, színész, ez. 1869. jún. 
13-án, Szegeden. Atyja: S. György, tiszt
viselő, 1848-as főhadnagy, anyja: Unger 
Mária. Színipályára lépett 1888-ban, Igaz
gatói voltsik; Jakab Lajos, Gerőffy An-
-dcr, Féld Zsigmond, Pesti Ihász Lajos, 
^Somogyi Károly, Polgár Károly, Halmny 
ímre, - Komjáthy János, Sebestyén Géza 
és Mihály. — Négy nőtestvére is a szí-
jiésKet szolgá-latában állt: SerfŐzy Mariska, 
férjezett Németh Elekné, Etelka (Halasi 
Béláné), _Ida (Várady Aladárné), Zseni 
(Kubos Árpádné). 

Serfözy Zseni , színésznő, elismert óne-
ikesnő, sz. 1877-ben, Szegeden, megh. Ön
gyilkosság folytán, 1899, jún. 8-án, Nyir-
8C';yházán, Szegeden járfc zeneiskolába, majd' 
1805-ben elsze'Z?dÖtt Polgár Károly zom-

bori színtáisulatához; később Halmay Imre 
tagja volt Szabadkán, azután Komjáthy 
Jánosnál működött, Debrecenben. Mint 
azubrettpri ma donna előkelő nevet vívott ki. 
1900. jún. 9-én volt a sírkőleleplezése, 
melynek ez a felirata: 
»Ját8zott.. . ha keble vérzett, szíve fájt. 
Já tszot t . . . és játszótársul hívta a halált.« 

Férje: Eubos Árpád, színész. (L. o.) 

Serly Lajos, zeneszeraő, karnagy, sz. 
1855. márc. 13-án, Pozsonyban. 1868-ban 
tímárinas volt, de aztán tovább^ tanult, 
Besztercebánya után Himaszombatban, Po
zsonyban : itt gimnáziumi zenekart szer
vezett és érettségi vizsgálatot tett 1875-ben. 
(Közben kétszer szökött meg hazulról 
[1869., 1872.], csak hogy színipályára lép
hessen.) Otthon Mayrberger Károly híres 
székesegyházi karnagynak, azután az Orsz. 
Zeneakadémiának növendéke, majd Brassó
ban Sztupa Andor társulatának karmestere, 
1880-ban Berlinben Líebig zenekarának 
dirigense lett. Hazatért Erdélyi Marietta 
társulatához Szabadkára, innen 1881. máa-o. 
havában a kolozsvári Nemzeti Színházhoz 
szerződött másodkarmesternek; már ekkor 
a »Csabai csárdás« és egyéb szerzeményei 
kedvelt, ismert darabok voltak. A kolozs
vári zenekenzervatóriumot is igazgatta, de 
már 1882. jún. havában Evva Lajos a 
Népszínház'hoz szerződtette. Epizód életé
ben, hogy 1885-ben Németországba, a 
dortmundi színház'h'oz szerződött. Majd a 
pesti Vigadóban próbálkozott szimfonikus 
hangversenyek rendezésével, sikertelenül. 
1896-ban, az ezredéves kiállítás Ösbuda-
vára nevű nagy mulató-telepén dirigált s 
megülte 25 éves jubileumát szept. 21-én. 
1897-ben megalapította a főváros I I I . ke
rületében az óbudai Kisfaludy-Színházat, 
de hiába ölte be 61.000 korona vagyonát: 
hatósági huzavona sikerteleuné tette műkö-
ködését, mellyel pedig missziót teljesített. 
1898. máj. 1-én a londoni néprajzi ki
állítás területéi! kezdte meg dirigensi mű
ködését 69 tagú zenekarával. 50 éves ko
rában kivándorolt New-Yorkba; itt sokáig 
nem tudott magyar színtái'sulatot alakí
tani, de 3914. okt. havában a Palm Gar-
den Theatre-ban szép társulattal működött: 
P . Gyenge Annus, Adorján Matild, Ser-
lyné és leányai: Etelka és Irén, Fonó Gi-
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Saxlehner Emma Schmídek Gizella 

SchuUer Vally 
(szövegnél tévesen van 

„SchüUernek" feltüntetve) 

Schwarczer Géza 

Schwarczkopf Artur Sebő Miklós 



1. Sebestyén Géza (sz. 1878), 2. Sebestyén Mihály, 
3. Sebestyén DezsŐ, 4. Sebestyén Jenő 

Sefesik Maada Serédi Jenő dr. 
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Sepsy Károly színjátszási engedélye 1846-bó! 
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Serédi Sarolta Simon Gizi 



Serly Lajos Sidó Géza 
(Szövegét lásd: Színjátszó 

társaságok) 

" T ' T ^ 

Siliga Ferenc Sik Rezső 

Simon Gabriella Siménfalvy Gyula 



Sevillai borbély 

^ella, Szálai, Vajda, Nagy voltak tagjai. 
1921. szept. havában a newyorki magyar
ság fényesen megülte 50 éves jubileumát, 
•a Washington Irving Higliscool termében. 

S. zeneművei mind a ís'épszínházban let
tek népszerűekké; operettek: »Mai-csa é̂s 
Mariska (sztiv. Szigeti Józse£),_ 1882.; 
3>Marica, világszép asszony« (Rákosi JenŐ), 
1887. febr. 25., Kolozsvárott; »Alhambra 
rózsája« (Gyulai Farkas); számtalan dal 
népszínművekhez: »A vén kupec« (Ber-
•czik Árpád), 1884.; »Cigány Panna« (Al-
mási Tihamér); »A tót leány« (u. a.), 
1889.; »Ingyenélők« (Vidor Pál), 1889.; 
-a városligeti arénában: »Ördagiök«, 1892. 
aug. 16.; bohózat: »K6emancipáció;< (Szi
geti József), 1884.; »Csókon szerzett vőle
gényei (u. a.), 1883. 

Sevillai borbély és folytatása: „Fi-
:garo házassága" (1. ezt), a halhatat
lan vígjátékok közé tartoznak. Szerző
jük Cáron de Beaumarchais (bómársé) 
Pierre Augustin; a B. nevet, amelyen 
rendesen említik {mint ahogyan Vitéz 
Mihályt mi csak nemesi elönevén Cso
konainak mondjuk), feleség-ének birto
káról vette; szül. 1732 jan. 24-én, megh. 
1799 aug. 18-án, Párizsban; XV. Lajos 
francia király leányának zenemestere s 
utóbb nag-y pénzügyi tekintély; a „S."-
ban csak a polgári osztályhoz tartozó 
ezermester (borbély, seborvos stb.) Fi
garo juttatja Almaviva grófot feleség
hez, de a „F. ház"-bau a darab hőse már 
erősen ostorozza a főurak hatalmaskodá
sát s e nagyhatású színpadi művek ha-
talm.asan elősegítették „a harmadik 
rend" (az alsóbb polgári réteg) feltáma
dását, a nagy francia forradalom kitöré
sét. A „S."-t B. eredetileg vigopera szö
vegéül írta meg. de a párizsi Théátre Ita-
lien szerencsére nem fogadta el; ezután 
átdolgozta 1781-ben vígjátékká, de 3 
évig kellett várnia bemutatására, — 
az első előadás közönségének nem na
gyon tetszett, erre B. 24 óra alatt át
dolgozta művét, olyan szerencsésen, 
hogy gyújtó hatását máig megtartotta 
s a darabot klasszikusnak tartjuk. Ma is 
műsoron van minden nemzetnél; csodá
latos, hogy a magyar színpadra csak 100 
éves korában került: Paulay Ede fordí
totta le „S., vagy haszontalan elövigvá-

zat" eredeti címével, s a Nemzeti Színház 
mutatta be 1881 jan. 30-án. Főszereplői 
voltak: Figaro: Halmy Ferenc, Almaviva: 
Náday Ferenc, Bartoló öreg orvos: Új
házi Ede, don Basilio énektanár: Vízváry 
Gyula, Rosina: Helvey Laura (mint kép
zett énekesnő is bemutatta művészetét.) 
Felújították többek között 1912 május 
25; 1924 október 30; (ekkor a Kama
raszínházban adták) majd 1929 febr. 
15-én ezzel a szereposztással játszották: 
gróf Almaviva — Lehotay Árpád; Bai'-
íclo — Sugár Károly; Rosina — Radó 
Mária; Figaro — Uray Tivadar; Don 
Easilio — Hajdú Tivadar; Fickó — Ma-
tány Antal; Fürge — Gyergyai István; 
Jegyző — Gyenis Ede; Alcade — Tábori 
Imre. A címszerepet később Dezső Jó
zsef alakította, ujabban Uray Tivadar. 

A nagyhírűvé lett vígjátékból mind
járt operaszöveget írtak több kiváló ze
neszerző számára. Az olasz Paisiello 
operája be is járta a művelt világot, de 
nem tudunk róla, hogy Magyarországra 
is eljutott volna. Nagy merészségnek, 
kegyeletsértésnek tartották, mikor 1816-
ban egy névtelen, fiatal zenész, Rossini 
Gíoacchimo, szintén megzenésítette az 
„II barbiere di Siviglia"-t: ezért első 
előadásán kifütyülték... De csakhamar 
diadalmaskodott az eleven, víg mű dal
lambősége, pompás énekelhetösége, jel
lemző ereje; Beaumarchais müve, át-
költve operának, ebben a műfajban is 
halhatatlannak bizonyult. Szerepei mind 
hálásak, Rosina koloratura-áriái ma is 
próbakövei az énektudásnak s biztos zá
logai a primadonnák diadalának. Magya
rul Déryné énekelte először: Kolozsvá
rott, 1827 febr. 3-án, majd Pesten, oki. 
10.-én és 14.-én, közben Budán, nov. 
5.-én, utóbb 1835 ápr. 11-én. A Nemzeti 
Színház mindjárt megnyílta után (Bántó 
[álnév-e?] magyar fordításában) első 
operaelőadásul produkálta: 1837 aug. 
29.-én; szereposztása: Almaviva gróf: 
id. Lendvay Márton (tenor), dr. Bar-
tolo: Szilágyi Pál (bass-buffó), gyám
leánya Rosina: Déryné, Basilio muzsika
mester: Udvarhelyi Miklós (bariton), 
Figaro: Szerdahelyi József (bariton), 
Bertha, Rosina nevelője (sic! nem „ne
velőnő j e " ) : Egressyné (alt), Örtíszt; 
Erkel József (bariton), Fiorillo, Alma-
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viva zsoldosa: Egressy Béni (tenor). —• 
Későbbi nevezetesebb szereplők: címsze
rep: Füredi Mihály, Láng Fülöp; tenor: 
Jekelfalusi Albert, Pauli Richárd, EUin-
ger József Fektér Ferenc (20 év niulva 
baritonénekes lett), Dalnoki Bén;; bari
ton : Benza Károly; bass-buffo: Szerda
helyi József, Ormai Ferenc (operaszöve
gek fordítója), Kőszeghy Károly; szop
rán: Éder Lujza, Felbér Mária, Hollósy 
Kornélia (1847 ápr. óta). La Grange 

• Anna (akinek Erkel a „Hunyadi László" 
híres áriáját írta; Í850 máj., aug., okt.), 
Lesniewska Luiza, EUingerné, Viardot 
Garcia Paulina (1858 nov.), Huber Ida, 
Ártót Désirée (1862 máj. és 1865 jun.), 
Murska Ilma (1864 febr.), Mányik Er-
nesztina, Balázsné Bognár Vilma, Hauck 
Minnie (1873 jun.—1875 máj.) Donadio 
Bianca (1876-79 febr.), Trebolli Félicia, 
Nádayné Widm-ár Katalin, Risley Lelia 
(a Nemz. Szh. utolsó operaelőadásán is: 
1884 jun. 30.). — A M. Kir. Operaház is 
sietett, megnyílta után négy héttel, mű
sorára tűzni a mindig' vonzó, magas ér
tékű művet: 1884 okt. 25.-én. Szereplői 
ekkor: Almaviva: Pauli Richárd, Bar-
tolo: Kőszeghy, Rosina: Risley Lélia, 
Basilio: Ódry Lehel, Figaro: Láng Fülöp, 
Bei'̂ â :Saxiehner Emma, Örtiszl; Szend-
röi Lajos; Fiorillo, 41maviva inasa: Kiss 
Dezső; jegyző: Vincze János, Ambrosio 
és Giovinetto inasok: Szekeres Lajos 
(bariton) és Dalnoki Béni. — Későbbi 
nevezetesebb szereplők: Rosina: Bianchi 
Bianca (1885 óta), Sembrich Marcella 
(1887 febr.). Ábrányi Enülné Wein 
Margit, A-nolcison Sigrid (1885 máj., 
1899 máj., 1904 máj., 1907 és 8. máj.), 
Payer Margit, Prevosti Franceschina, 
Yvonne de Tréville (1905 máj., 1909 
nov.), Szoyer Ilonka, Sándor Erzsi, Ad-
ler [Aquila] Adelina, Alpár Gitta, Ivo-
gün Mária (1927 nov.), Sefcsik Magda, 
Szabó Lujza, Bandrowska-Turska Éva; 
— Almaviva: Arányi Dezső, Gábor Jó
zsef, Bonci Alessandro (1903 ápr., 1904 
ápr.), Székelyhidy Ferenc dr., Pataky 
Kálmán, Rösler Endre; — Bartolo: He
gedűs Ferenc, Várady Sándor, Dalnoki 
Viktor dr.; — Figaro: Takáts Mihály, 
Titta Ruffo (1912 jan. és ápr., 1925 
ápr.). Szemere Árpád, Palló Imre; — 
Basilio: Venczell Béla, Székely Mihály. 

Századik előadását 1923 június 9-én 
érte meg, midőn Rosinát Aquila Adler 
Adelina énekelte, új volt Almaviva 
szerepében Pataky Kálmán, Figaro 
szerepében pedig Palló Imre. Bársony 
Dóra, Hegedűs Ferenc és Venczell Béla. 
voltak még a főszereplők. — Az opera
házi száz előadáson kívül „A sevillai 
borbély" a Várszínházban Is színre ke
rült tizenháromszor, az Operaház együt
tesével. Az állami színházakban tehát 
Rossini operája a 100-ik operaházi esttel 
együtt összesen 278-szor került színre. 
Olasz operatársulat vendégszerepelt a 
S.-lyal a Nemzeti Színházban 1871 ápr. 
15., 17. és 27,-én, fővonzóereje a címsze
replő Pandolfini volt; a Népszínházban 
pedig 1876 ápr. 12.-én, csillaga Patti 
Adelina (1 est) volt. Játszották ezen
kívül „A sevillai borbély"-t sokszor a 
Városi Színházban is, (először 1912. 
febr. 17, Figaro — Pajor Ödön; Basilio' 
— Bihari Sándor; Bartolo — Mátrai 
Ernő; Almaviva — Kertész Vilmos; 
Rozina — Adler Adelina) ahol a múlt
ban szintén több híres külföldi énekes, 
vendégszerepelt a kedvelt vígopera fő
szerepében. (Kereszty István.) 

Shakespeare (sekszpir) Vilmos, az 
emlerifég legaa.gyohb szelemoir.e'i e;2y'ke, 
8Z. 1Ö64. ápr. 23-án, Stratfordban, Avon 
melleLt, polgári családból; korán nőül vette 
Hathaway Annát e utóbb (talán egy vad-
orzáei csíny miatt, 1586.) Londonba ment, 
hol előbb a Blackfriars-, majd a Globe-
színháznál mint költő és színész működött 
8 hírre s jelentékeny vagyonra tett szert; 
1613-ban visszavonult Stratfordba, hol 
Neiv-Place nevű jószágán, 1616. április-
23-án, születése napján, meghalt. Endóké-
nek az angol nemzet a westminsteri apát
ságban, Londonban emlékoszlopot állított. 
Shakespeare az új kor legnagyobb drámai 
költője, kit a jellemrajzolás művészetében 
s a szenvedélyek igaz, erős és költői fes
tésében seniki utói nem ért. Számos szomo
rújátékot, történeti színművet,'víg- és tün~ 
deres játékot írt. Öt kitűnő tragédiája: 
»Komeo és Julia«, »Hamlet«, »Maobeth<í, 
»Lear király« és »Othello«. Történeti drá
mái közül nevezetesek: »Coriolan«, »Julius 
Caesar«, »III. E,ichard« és »V1. Henrik«. 
A víg: költészetnek bájra, szellemre, szer-
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kezetre nézve mesterműve: a »Szentivániéji 
álom«. írt elbeszélő és lírai költeménye
ket is. Összes műveinek első mag;j'ar ki
adását a Kisfaludy-Tái-saság adta ki, mely
ben a fordítók közt vannak Arany János, 
Vörösmarty, Petőfi és Szász Károly is. 
Lásd: Greguss Ágost: »Shakespeare pá-
lyája<( (1881.), Bodenstedt: »Sliakespearo 
élete és művei« (ford. W. L. Ofeó Könyv
tár, 79.), Rónai Jácint: »Shakespeare« 
(Reform, 1870.) és Salamon Fereno: »Sha-
kespearex. (írod. Tanulmányok, II . 1889.) 
Shakespeare művei, melyek magyar szín
padon is színre kerültek: »Aho!gy tetszik«, 
»Antonius és Cleopatra«, »Atlieni Timonx, 
»Coriolanus<s wFelsült szerelmesekít (Ez az 
egy nem került színre.), „III. Richárd*', 
»Hamlet<(, »VÍ. Henrik király«, sjanos ki-
rály«, »Julius Ceasar«, »Két veronai ne-
mes«, »Lear király<(, »Macbeth«, »Makran-
eos h-ölgy«, »IV. Henrik«, »VIIÍ. Hen-
rik«, >íOthelloí<, »V--. 'Henrik«, »Romeo éa 
Julía«, »Sok hűhó senimiért«, )>Szeget szeg-
gelíí, »Szentivánéji álom«, »TélÍ rege«, »Té-
vedések vígjáteka«, »Títu8 Andk)nii3us«, 
))Troilus és Gressida«, sVelencei kalmár«, 
»Veronai két uemes«, »Vihar<í, »Vízke-
reszt« és »WindsO]íi vígnők«. (Lásd az is
mertebbeket címszavuk alatt is.) A halha
tatlan költő születésének 300-ados évfor
dulóján (1864. ápr. 23.) hazánkban is 
országszerte ünnepségeket rendeztek a szín
házakban. 

Shákespeare-Bizottmg- Megalakult a 
Kisfaludy-Társaság kebelében, 1860. szept. 
27-iki ülésén, azzal a célzattal, hogy Sha
kespeare összes színműveinek irodalmi szín
vonalon álló lefordítását előkészítse s ala
pos bírálatok után történő kiadásával ira-
dalmunkat gazdagítsa. A második Shakes-
peare-Bizottság- eszméje 1907. febr. 6-án 
merült fel először határozott alakban. A 
jegyzőkönyv 4. pontja így szól: sAlexan-
der Bernát elérkezettnek vélné az időt, 
hogy az a rég tervezett különleges Sha-
kespeare-Bizottság is megválasztás s'jk, mely 
az újabb magyar , Shakespeare-kiadásnak 
többé alig halasztható ügyével foglalkoz
nék.« Ezen ideiglenes Shakespeare-Bizott-
ságba beválasztották: Radó Antalt és 
Alexander Bernátot. 1907. április 24-én 
a létesítendő Shakespeare-kunyvtár egyik 
szerkesztőjéül Alexandert jelölték ki. 1907. 

április 17-én előadónak Radó Antalt, igaz
gatónak Alexander Bernátot választották 
meg. Első matinéját 1908. jan. 19-ón tar
totta a Nemzeti Múzeum dísztermében, 
olyan nagyszámú közönség érdeklődése mel
lett, hogy a kintrekedtek számára Rákosi 
Jenő a kupolacsarnokban külön előadást 
tartott. A Shakespeare-matinék a háború 
alatt sem szüneteltek. 

Shakespeare-fordítóinlc. Legelső magyar 
njelvű sliakespearei darab »Hamlet«, Ka
zinczy Ferenc fordításában. Ezt követte 
)>Macbeth« (Döbrentey Gábor), 1830-ban; 
ílíomeo és Julia« (Náray) ; »Július Caesar* 
(Vörösmarty), 1839-ben; »Lear király«; 
»Othello<í (Vajda); »Coriolan« (Ega'essy és 
Dobrossy); »Velencei kalmár« (Lukács); 
1845-ben a francia származású Lemouton 
Emília egyszerre öt Shakespeare-fordítását 
adta ki: »Szélvész«, »Két veronai nemes«, 
wWindsori víg nők«, »Violá«, »Szeget szeg-
gel«. — 1847-ben Petőfi, Vörösmarty, 
Arany egyesültek Shakespeare összes mű
veinek fordítására. lS48-ben jelent meg az 
I. kötet: »Coriolan«, mely méltó táisa Vö
rösmarty »Juliua Cae&ar« fordításának. A 
szabadságharc, mint minden irodalmi tö
rekvésünket, úgy ezt a vállalkozást is meg
akasztotta. 1852-ben, Kecskeméten, a Hor
váth Döme-féíe »Színműtár<(-ban, megje
lent ugyan a ^Velencei kalmár« fordítása, 
de nagyobb feltűnést nem okozott. Négy 
évvel később Vörösmarty »Lear király« for
dításával keltett feltűnést. 1863-ban tör
tént csak az elsŐ újabb lépés e téi-en': 
Tomory Anasztáz nagylelkű alapítványa 
segítségével a Kisfaludy Társaság szóií-
totta fel a magyar írókat, hogy fordítsák 
le Shakespeare összes műveit. E mozga
lomnak volt is eredménye: 1864-ben je
lent meg a K. T.-ban az első Shítkespeare-
kötet »Othello« és »Szentivánéji álom«, 
éppen Shakespeare születésének 300-ik év
fordulóján (ápr. 23.). A sorozat sShakes-
peare minden munkáá« c. a. 19 kötetre 
terjedt, az utolsóban S. vegyes költemé
nyei vannak. Ujabban a FrankHn-Társulat
nál Jelentek meg S. drámai művei. 

* 

A Shakespeare-kultusz ápolására a Nem
zeti Színház dr. Hevesi Sándor igazgatása 
alatt ciklust rendszeresített. Az első ilyen 
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előadás 1916. ápr. 30-án volt, amidőic 
»Hamletc< került színre. A többi előadá
sok ezek voltak: máj. 2-án »Macbeth«,, 
3-án sSzentivánéji áIoni«, 4-én »Sok hűhó 
semmiértíí, 6-án »Othello(f, 7-én »Vízk'e-
resztcí, 9-éii »III. Riohard«, 10-én »Eomeo 
és Julia«, utána »Macbeth<í, »Eomeoí<, 
»Szentivá.néji álomíí, »III. Eiehard« elő
adását ismételték meg .̂ Mag^-ar nyelvű S.-
irodalom: Greguss Ágost: »S. pályája«, 
1880. Gróf Széohen Antal: Tanulmányok, 
1880. Alexander Bernát: »Hamlet«, 1900. 
és 1920. l)r. Bayer József; »S. drámái 
ha2ánkban« (két kötet). Eakodtway Pál : 
i)S.-tanulmányok« (Színészek Lapja, 1898.) 
Sebestyén Károly: »S. és az angol renais-
8ance«, 1921. Hevesi Sándor: »Az igazi 
S. és egyéb kérdések«. Budapest, 1914. 

Cikkek: »HonművÓ3Z«, 1835. 48. szám. 
»Koszoru«, 1864. 17, szám. (Salamon Fe
renc.) »Hölgy£utá.r«, 1864 ápr. 23. Ugyan
akkor a legtöbb fővárosi lap is. »Pesti 
Napló«, 1916. ápr. 23. (Dr. Hevesi Sán
dor.) »Az Ujsá^((, 1916. ápr. 26. (I^'infi 
Jenő) és május 13. 9. old. stb. stb, 

Shakesi>eare-színészek Magyarorszá
gon. A halhatatlan brit kölfcŐ remekműveit 
hazánkban színészetünk megszületésével 
csaknem egyidŐben kezdték ját?z'ini. 1794-
ben a kolozsvári Nemzeti Jádzó Társaság 
mutatta be »HamIet<(-et, Kocsi PatkÓ Já
nossal a címszerepben, még pedig* olyan 
eiken'el, hogy az akkori erdélyi tudósító 
így ír róla: »Érzékeny jádzásáról hall^ 
gatóinak könny hulla jtásai a bizonyságok«. 
Hamlet után sOtheUoK került ugyancsak 
Kolozsvárott először színre Sáska Jánossal 
a címszerepben. Játszta ezt a szerepet a 
X I X . század elején Pergő Celesztin is, 
később Bartha János. Ez a 'két legrógebhen 
játszott Shakespeare-darab, amely után a 
»Makranco8 hölgyí< (különféle magyar cí-
meiikel is: »Etgy mag'yar huszárkapitányK, 
_»Megzabolázott feleseiö« stb.), »Leai' ki-
rály«, »Coriolanus«, »Julius Caesai*«, »Mac-
beth«, »I1I. llichard«, »A velencei kai-
már«, »Antonius és Cleopatra«, »IV. Hen-
rik« stb. került színre. Hazánk a nyugati 
államok között első helyen áll a Sh'akes-
peare-kultusz elmélyítése terén, ü g y az 
alakító-színészeink fényes jgárdája (E'gressy 
Gábor, Lendvayak, Szentpétery Zsigmond, 
Molnár Gjörgj, Tóth József, Szacsvay, 

E. Kovács Gyula, Kagy Imre, Ivánfi, 
Rakodczay, Jászai Mari, Laborfalvi 
Hóza, Márkus Emma, Fáy Szeréna, 
Beregi Oszltár stb.), nunt esztétiku
saink és rendezőink serege (Paulay Ede, 
Szigligeti, Somló, Rakodczay, Molnár 
György, Hevesi Sándor, Ivánfi Jenő stb.) 
Shakespeare darabjait, előadásait nemze
tünk kultúrtényezőjévé tették és irodal
munk, nagyjaink érvényesülése, a színészi 
lelkesedés nemzetépítő munkája elválaszt
hatatlanul összeforrott a brit óriás géniu
szával. 

Shakespeare t vagy jól kell adni, 
Fagy sehogy, de adni kell, — tréfás 
szállóige, eredetüög Podlmanicssky ^Fűgym 
egykori operai és Nemzeti Színlmzi inten
dáns mondása volt. 

Shaw (sao) Bemard, ír szármaaósú 
angol író, sz. 1856. jún. 26-án, Dublin
ben. 1885-ben hírlapíró lett, majd tíz év 
múlva színikritikus, 1892-t61 színműíró. 
Számos színdarabját magyar saínpadokon 
is bemutatták. Ezek közül ismertebbek: 
»HŐsök«, vj. 3 felv. Ford. Moly Tamás. 
Bem. 1904. febr. 17. Kimly Színház.. 
»Az öidög cimborája«, melodráma. Ford. 
Mikes Lajos. Bemi. 1906. márc. 38. Víg
színház. »"Warrenné mestersége«, szmű 4 
felv. Ford. Cholnoky Viktor. Berni 1909^ 
dec. 22. Magyar Színház. (Eljőz^eg u. o. 
a berlini Hebbel-Th'eater eig^üttese is elő
adta, 1908. ápr. 10.) Felújítása: 1919. 
ápr. 8. »Brassbound kapitány mogtéréseíí, 
foi-d. dr. Hevesi Sándor. 1909. Nemzöti 
Színház. »Barbara Iőrnagy«, ford'. dr. He
vesi Sándor. 1909. U. o. (A bécsi Deut-
sches Volkstheater együttese wMajor Bar-
bara« c. alatt bem; a Magyar Színházban, 
1909. máj. Snán.) í>Nem lehessen tudni<í, 
vj. Ford. dr. Hevesi Sándor. Beni., 1911. 
U. o. »A sors emihereíí. Ford', dr. Hevesi 
Sándor. Bem. 1912. U. o. »Blanco Posr 
net árultafcása«. Ford. Mikes Lajos. Bem. 
1912. Magyar Színház. »Caesar és Cleo-
patra«, egy darab történelemi 5 felv. Ford. 
Mikes Lajos. Beml 1913. febr. 21. Nem
zeti Színháa. »Androcles és az oroszlán«, 
vj. Ford. dr. Hevesi Sándor. 1913., Ma
gyar Színház. »Pygnialion«, vj. Ford', dr. 
Hevesi Sándor. 1913. Vígszínház. Fel
újítása 1928. máj. 12. sFannys first playíí 
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c. vj-át a Mag-yar Színliázbaii beav. a 
berlini Kleines Theater együtteee, 1913. 
ápr. l9-én. sCandidacc, színjáték 3 felv. 
Bem. 1916. jan. 8. Nemzeti Ssínház. »Az 
imádója meg a férje«, vj,. 1 felv. Bem. 
1920. okt. 1. Belvárosi Színház. sEmber 
és felsiőbbrendű eiiiLer«, 1921-ben a Nem
zeti Színházban került színre, dr. Hevesi 
Sándor fordításában. »Tanner John ká-
zafisága(í. Bem. 1921. ápr. 1-én, Uj o. 
Felújították 1923. okt. 2. »Az orvos di-
lemmája«, bem. 1923. okt. 28. Vígszínház. 
»Nagy Katalin<í, vj. 4 képben. Foi-d. dr. 
Hevesi Sándor. Bem; 1924. márc. 14. U. 
o. »Johanna«, kr-ónikás szmű 7 képben. 
Ford. dl'. Hevesi Sándor. Beiü. 1924. okt. 
9. Magyar Színház. »A hps és a katona«, 
vj. 3 felv. Ford. dr. Hevesi Sándor. Bem. 
1926. okt. 14. Kamara Színház. 

Shylocfe (sájlok), a sVelenceí kalmár<( 
c. Shakespeare-dráma főszemélye, a szív
telen uzsorás típnsa. »Elg5rangú jellem-
szerep. Valószínű, hogy Shakespeare szín
padán inkább komikus szerep volt. A nagy 
német jellemszínészek csináltak belple tra
gikus alakot. NovelH és az angol színé
szek közül is a jobbak ismét az eredeti 
kómikai fölfog-ás iránjiában enyhítették az 
alak tragikumát.« (Alfa. »Budapesti Hir-
]ap« 1907., 107. szám;) (Iioialom; »Hölgy-
futEÍr«, 1861. máj. 7. (»Shylock történe
tének eredete.«) »Egyenlpség«, 1885., 30, 
Bz. (»A velencei zsidÓK.) sSzínészek Lapjaí<, 
1889. márc. 23. (Gál Gyula jellemrajza.) 
»Pesti Napló«, 1900. szept. 6. 13. oldal.) 

Sidó Etelka, (SzánthÓ Gáspárné), ope-
raénekesnlŐ. 1925. jan. havában mint new-
yorki énektanárniőt a MetropoUtan Opera 
House Studio-tanárnak' szerződtette. (A 
művésznIŐ pályáját Kolozsviárott kezdte.) 

Sidó Géza, (L. Debreceni színjátszó 
társaságok.) 

Siegíi'ied, a Nibelung-trólogiának má
sodik napja, írta Wagner Eáchard. Ford. 
dr. Radó Antal. Személyek: Siegfried: Pe-
rotti Gyula; Mimé: Dalnoki Béni; Ván
dor (Wotan): Ney Dávid'; Alberieh: 
Szendrőy Jjajc^; Ealda: Hilg^rmann 
Laura; Brünhilda: Szilágyi Bella; madár 
hangja: Bianchi Bianka. Első előadása a 

M. Kir. Operaházban 1892. ápr. 9-én 
volt. Dirigálta: Rebicsek József, rendeztet 
Alszeghy Kálmán. 50-ik előadása itt 1918. 
jan. 5~én volt. (A m,ű eredeti bemutatója 
Bayreuthban, 1876. aug. 16-án volt.) 

Siegfried kardja. Siegmiund összetört 
kardját S. kovácsolja Össze. Összeolvasztja,. 
azután formába Önti. Először egy agyag
gal bevont kardról veri le az agyagfalat,, 
majd a szabaddá vált pengét ráteszi a 
tűzre, de onnan már egy vörösre festett 
ugyanolyan pengét kap le és azt ková
csolja. Amikor azután bedobja a vályúba^ 
hirtelen gjőzt bocsajtanak rá, aminek sis
tergése nagyszerűen illusztrálja az izzó vas 
vízbeesését. A vályúból azutáöi a miár előre
odakészített kész kardot veszi Id. — »A 
Nibelung g7Űrűje:< zenes drámja-trilogía I I . 
darabjának, a »Siegfi-ied«-nek, ez a je
lenete (az I. felv.) az egyik leghíresebb 
zenei részlet is : a »kovácsének« (3. strófa) 
mint hangversenyszám is hatásos; maga a. 
nagy szerzlő, Wagner Richárd dirigálta bu
dapesti hangversenyén. 

Siegfried üllője. Öriási fa'önkön nyugTÓ 
ülllő. Ügy a fatönk, mint az üllő kasíro
zott favázból van. Aa üllő felsŐ részén levŐ 
vaslemezbe villamosáram van vezetve, amin 
a szikrákat a világosítómester, rövidzárlat
tal csinálja. (Kovácsolás közben.) Az egész 
alkotmány ketté van oszt\'a, amikor azután 
Siegfried kardjával ketté vágja, csak egy 
szeget kell kiemelni, hogy ketté essen. (»A 
Nibelung gyűrűje« zenésdráma második da
rabjának, a »Siegfried'«-nek I. felvonásá
ban.) 

Siffmann János , a tolcsvai uradalom 
főfiskálisa, 1814. márc. havában Tolcsván 
Ember SzeretÖ Társaság címen színtársu-
latott toborozott: »MeIlynek is Jádaó sze-
méllyei a' nevezett és körülötte lévjŐ szóm--
Bzéd Mező Városnak némelly nemes Férj-
fiaiból . ós szép neméiül állanak, kiknek 
is a' Magyar Nemizet disze, és a' nyelv 
pallérozláaa elŐmozídítáSáxa törekvő f e 
lvezetek, és ezen célra már tett szíves fára
dozások eddig is méltó dicséretet érdem
lettek. Néí̂ Ői a' nevezett Nenies Társaság
nak mindenkoron számosan vannak, Idk a' 
Megyének sok részeiről össze jönni szók--
tak.« (»]\íagyar Kurír«, 1815., 35. sz.) 
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Szigray Fülöp Siklós Albert 

Sigray Fülöp, (felső- és alsósurányi), 
cs. kir. kamarás, sz.. 1823. febr. 16-án, 
megh. 1883. szept. 10-én, Iváncon (Vas 
ni.). 1871. dec. 30-án Körmenden kelt 
végrendeletében SÍK) drb aranyat hagyott 
a Magy. Tud. Akadémiának, azzal a ren
delkezéssel, hagy minden négy évben egy 
társadalmi színművet jutalmazzanak beiőle. 
{»Vasárnapi üjság«, 1883., 37. szám és 
1884., 6. szám'.) 

Siheder-színész. A naturbursch-színész 
(L. 0.) neve magyaros alakban. 

Sík Eezső. színész, rendezS, sz. 1880. 
ápr, 17-én, Budapesten. Színész lett; 1902. 
ápr. havában. Elismeréssel működött Mis-
tokon, 2omborban, G-yŐrött, Nagyváradon. 
1916 óta a Városi Színház művésze, ahol 
mint rended is működik. A régi, ihletett 
lelkű lelküsmex'etes, vérbeli színészek közül 
való; azok közül, akik még nem »rőffel« 
mérik a szerepüket. Neki mindegy volt 
mindig; vezető, vagy epizódszerepet ját
szik-e, s innen \'an, hogy mindig ós min
den alakításában kitűnő. Kitűnő mint 
jelleraszínész é^ kitűnő, mint komikus; 
mint címszerei^lő a >:Gül Babá«-bau, vagy 
mint vezetíő szereplő a »Lili bá.rónőí<-ben éa 
»A diadalmias asszonyí<-ban és mint epi-
züdista »Az ezüst sirály«-ban, »A ham
burgi m0nyasszony«-ban, az ))Akáofavirág<í-
ban vagy »A eigánykirályí<-ban, — hogy 
csak néhány szerepét említsük. Fellépett 
drámai művekben is és sok darabot ren
dezett ; nemcsak ízléssel és tudással, de 
nagy silusérzókkel is. 1928. jan. 22-éc 
megülte 25 éves jubileumát a Városi Szin-
híízban, a xGül Baba« c. operett címszere
pében. Mint a Színészegyesület tanácsosa 
sok buzgóságot fejtett ki a színészegyeteiü 
szociális érdekében. — Neje: Kürti Mar
git, színésznő. (L. o.) 

Sík Sándor, köM, sz. 1889. jan. QO-án, 
Budapesten. Piarista-tanár, rendjének bu
dapesti fő'gimnáziumában működött, 1929 
óta a szegedi egyetem' tanára. A kathblikus 
•szellemű költészet legkiválóbb mŰveljője a 
modern magyar irodalomban. Színművei: 
j>Ébredésí<, 1915., »Salamon király gjii-
rűjeíí, 1916., »Alexius«, 1918., »Zrinyi«, 
1923., »Advent«, 1931. 

Sikamli5s da rabok színrehozatala ellen 
Arad városi színűgyi bizottsága 1882. dec. 

havában intézkedéseket tett. E szerint min
den új darab — mielőtt színre kerül — a 
kapitányi hivatalnál bemutatandó, azután 
a bizottság vizsgálja meg. (Lásd: »Magyar 
Polgára, 1882. deo. 17.) 

S i k e r : az a lelki gyönyörűsége, amely 
akkor jelentkezik, ha a színész művészi 
fáradozását a közönség megérti és első
sorban tapssal honorálja. Ennek kiküzdésé-
ért él a színész, a színig'azgató; az egész 
színház ezért van, erre van alapozva; ez 
az a tengely, mely körül a lazínész, színház 
egész jövője felépül. Többféle sikert is
merünk: színész-siker: a színész eredmé
nyes játékának külső megnyilatkozása; 
sajtó-siker: mikor a darab bemutatóján a 
közönségnek kevéssé, a sajtónak nagyon 
tetszett (az ilyen sajtó-sikeres darabot: né
hány előadás után le szoktak tűnni a szín
ház műsoráról); előadás-síker: mikor az 
aránylag gyenge drámai művet a kitűnő 
előadás menti meg; döntő-siker az, ha 
úgy a közönség, mint a sajtó osztatlan el
ismerésével találkozik az előadott mű. Az 
ilyen darab rendszerint neigyon sok elő
adást szokott megérni. 

(A siker szót állítólag Csúzy Zsigmond 
iiozta forgalomba a 18. század első ne
gyedében, Róthéy Prikkel Marián szerint. 
Lásd: »Mag}'ar Nyelv<í, 1908. 3. szám. 
131. old. Széli Farkas szerint már 1664-
ben Koniáromi Csipkés György használta 
e szót. U. 0. 1909. 7. sz. A szíó magyaírtí-
zata: >A' ragadós erejű tészta sikeres tész
tának neveztetik. Ha valaki szavának van 
foganatja, mondják: vala sikere, foganatja 
a szónak, nem beszéllek haszontalanuLíí 
[Kassai József: Magyar Diák Szió-könyv. 
Pest, 1835. 309. oldal.J Réthey Prikkel 
Marián magyarázata szerint a siker a 
»sikér« szóból származik, mely ragadós 
sár; sikeres az, ami ragadós, tartós, fo
ganatos, hasznos, tehát siker ^ foganat, ha
szon. »Magyar Nyelv«, 1908. 3, szám;'.) 

Siklós Albert , zeneszerző, s2. 1878. 
jún. 26-án, Budapesten. Gordonkaművész, 
zeneelméleti, paedagógiaí művek szerzője; 
1905-ben Fodor Ernő zeneiskolajánaík, 
1910-bsn a Zeneművészeti Főiskolának lett 
tanára. Színpadi művei: wA tükür«, pan
tomim, a cselekmény menetét írta Mohácsi 
Jenő; főszerepét játszotta Bajor Gizi, a 
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Siklósi Lajos Siliga Ferenc 

Nemzeti Színház tagja; bemutatta a Vá
rosi Színház, 1923. máre. 28. )>A hónapok 
háza«, dalmű 1 felv. Szövegét írta Törzs 
Jenő. (A festő: Farkas Sándor; az asz-
czony: Székelyhidyné Marschalkó Uózai.) 
Bemutatta a M. Kir. Operaház, 1927'. 
dec. 21. 

Sikl^fei Lajos, színész, a színművészeti 
akadémia elvégzése után Palágyi Lajos 
miskolci társulatához került szerelmes szí
nésznek; csakhamar kiderült, hogy egész
séges humora kómikas szerepkörre predesz
tinálja. Az >:Árm,ány és S2erelem« Kalb 
udvarmesterében nagy jövőre hivatott kva
litásokat áruit el. Sajnos, még ebben az 
esztendőben, pályája elején, fiatalon el
ragadta a tüdövész. Meghalt 1911-ben. 

Sikl-ósi színészet. .Siklóson (Baranya 
an.) 1830. júl. 13-án Balogt' István az 
elsőül itt járt színigazgató, azonban siker
telen volt a működése. 1837. máj. 20-án 
Hevesy az igazgató. 1840. máj.—^jún. ha
vában itt találjuk Baky Gábor, 1844. ápr. 
havában Báes Károly, 1869—70. telén 
Nagy Ferenc társulatát, utána (1871. jan.) 
Budai és Feketéné egyesült társulata kap 
meghívást. 1882. márc. bávától újra mű
ködnek itt színészek: Jakal>ffy Gábor csa
pata kereste fel a siklósiakat, Őt felváltja 
1885. júl. havában Simándy Zsigmond, 
1886. június havában pedig Kárpálliy 
György lesz a kultúra vezére. Ujabb idők
ben itt járt Fehér Károly társulata 
(1901—1902), Halász Alfréd (1911. dee.); 
1917-ben Eáez Dezső volt itt kisebb tár
sulatával. 

Sikltíssy Pál, dr. (perneszi), színházi 
rendező, sz. 1899. júl. 16-án, Budapesten. 
1921 őszén filozófiai doktorátust tett és 
állami ösztöndíjjal egy évet Párizsban töl
tött. Előbb a Magyar Színház, majd a 
Nemzeti Színház szerződtette rendezőnek. 

Silberstein ötvös Adolf dr., eszté
tikus, műfordító, kritikus, dramaturg, a 
Petőfi Társaság tagja, sz. 1845. júl. 1-én, 
Pesten, megh. 1899. jan. 12-én, u. o. 
Középiskolai tanulm.á.nyait a piaristák pesti 
főgimnáziumában végezte el. 1861-ben or
vosi pályára készült és a lipcsei egyetemen 
három félévig orvostant, majd filozófiát 

hallgatott. Berlinben szanszkrit nyelvet és 
összehasonlító filológiát tanult, ezután Hei-
delbergb«n történetet, nemzetgazdaságtant, 
jog- és áliamtudományt hallgatott. 21 évea 
korában elnyerte a bölcsészettudori okle
velet. 1866-ban visszatért Magyarországra. 
1872. jan. 1-én Temesvárott megindította 
az »Ungarische lUustrirte ~ Zeitung«-ot, 
ugyanezen évb«n a »Pé3ter Lloyd« munka-
táraa lett, haláláig nagytekintélyű színi
kritikusa. 1873. máj. havában megjelent 
a »Bölesészeti levelek« e. munkája, 1875. 
jún. havában »Arisztotelesz kÖltészete« c. 
munkáját bocsátotta közre. 1887, április 
17-én székfoglalóját tartotta a Petőfi Tár
saságban »A magyar dráma elméletéhez« 
c. jeles értekezésével. Legkiválóbb mun-" 
kaja: »Dramaturgiai dolgozatok«. Megje
lent Budapesten, 1894-ben. 

Siliga Ferenc, színpadi író, sz. 1881. 
jan. 4-én, Nagyváradon. Tanulmányait 
Kassán végezte s Nagyváradon tisztviselő 
lett. Ekkor kezdett ími. ElŐbb a »Tiszán-
tul«-nak, majd Sa.ss Edte lapjának, a »Nagy-
várad<(-nak volt szépirodalmi munkatiái^a. 
1907 Őszén Budapestre költözött. I t t az 
Országos Pénztár számviteli tisztviselőjé
nek választotta, Sziklai Kornél pedig Kis 
Színköréhez titkárnak szerződtette. Ketten 
írták a »Hullám Ádám utazása a föld 
körül« c. látványos revüt, mely az akkori 
Budapest szenzációja volt. Sziklai Kornél 
színházában harminc egyfelvonásos és öt 
nagy operettje került színre. Amikor Szik
lai Kornéltól megvált, egyidőre felhagyott 
az írással és csak hivatalának élt, ahol 
nyolo év alatt számtanácsosi rangot ért el. 
Alkoitó leilke azonban nem fért meg a 
hivatal négy szürke fala között. Nyugdí
jaztatta magát és azóta a színpadnak él. 
1922 júl. 20-án mutatta be a iBudiai 

Színkör első nagyszínházi operettjét, a 
»Délibáb«-ot, melynek zenéjét. Szekeres 
Fereno orgonaművész szerzetté. »Katica-
bGgár« című nagyoperettjének (1924; 
március 21.) az újpesti Blaha Lujza 
Színházban volt a premierje. A Budai 
Színkör bem. 1926. szept. 17. »A bolygó 
zsidó« c. 4 felvonásos keleti daljátéka 
1928. ápr, 7-én a Budapesti Színházban 
került színre. Legújabban Barna Izsó tár
saságában írt egy sDankó Pista« c. darabot 
és megírta a )>Tízparanosolat<í c. bibliai 
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Simái Kristóf Simó Ferenc 

daljátékot. Eeiidkívül termékeny író. Ope
rettjei a vidéki színliázak állandó műsor
darabjai. (»Szereseük egymást«, »Tilos a 
szerelem«, »lí,ig-ó Jancsi hegedűje«, »Pa-
panek Dani Pestenw etb.) 

Simái Kristóf, kegyesrendi tanár, 
nyelvész, színműíró, sz. 1742. nov. 8-̂ án, 
Komáromban, megli. 1833. aug. 12-én, 
Selmecbányán. Iskoláit 8zülŐváax>5ában el
végezve, a piaristák közé állt és 65 évig 
tanított. Színészettörféneti szempontból fon
tossággal bír az »Igaz-Házi« (L. o.) c. mu
latságos játék (Brühl F . utáű fordította), 
mellyel 1790. okt. 25-én megindult az 
első magyar színtársulat k'ultúrmunkája. 
Egyéb színművei: »A mesterséges ravasz
sága, vígságos játék, 3 felv., 1775. »Vá-
ratlan vendég«, vígságos j.áték, 3 £elv.-ban. 
Kassa, 1788. »Zsugori, a telhetetlen fös
vény ember«, vj. 5 felv. Moliére után. 
Bem. 1793. jan. 11. Pest. >>Gyapai Márton, 
vagy a feleségét féltő gyáva lélek<(, mulat
ságos játék 3 felv. Buda, 1793. ápr. 5. 
Pest. »Háziorvosság, vagy így keU a nya
kas asszonyokat meg-zabolázniíc, Vj. 3 felv. 
Weisse után, 1793. aug. 9. Pest. »Bo-
riczki Dániek, vj. Weisse után, 1795. 

Simáudi J<>zsef, színházi karmester, 
sz. 1869-ben, Rohonoon (Vas m.). Előbb 
mint énekes működött, 1887-ben, majd 
midőn a színház karnagya beteg lett, ő 
helyettesítette és ezidötől kezdve mint kar
mester működött a nagy vidéki ezínigazg'a-
tóknál: Krecsányi Ignácnál, Pesti Ihász 
Lajosnál, Makó Lajosnál, Csóka Sándornál, 
Tiszay Dezsőnél, azután Komjáthy János 
szerződtette, Kassára, végül Sebestyén Géza 
Temesvárra, Sebestyén Mihály pedig Mis-
kolera hívta meg; itt ülte meg 30 éves 
művészi jubileumát, 1927, máj. 19-én, a 
»Bajazzók« c. opera előadásával. — Neje: 
Szilágyi Bózsi, színésznő. 

Simándy (Eumpler) Zsigmond, szí
nész, saínigazgató, sz. 1852. febr. 26-án, 
Turdosinban (Árva m.). Színpadra lépett 
1876. okt. 1-én, Hubay Gusztáv színigaz
gatónál. 1909. dee. 27-én nyugdíjba vo
nult. Mint igazgiató úgyszólván egész Ma
gyarországot bejárta, sok küzdés és fára
dozás mellett hirdette a magyar kultú
rát a nemzetiség-lakta vidéken. — Első 

neje: Török Berta, színésznő, sz. 1861. jún. 
16-án, Kolozsvárott, megh. 1925. aug. 
27-én, Budapesten. 1878. júl. 16-án lé
pett a színipályára, Hubay Gusztáv tár
sulatánál. (50 éves színigazgatói jubileu
mát 1930. jún. 15-én ülte meg.) MásodiJc 
neje: Bácskai Julcsa. (L. o.) 

Simay István, színész, sz. 1885-ben, 
Fiúméban. Színész lett 1903-ban. Az Orsz. 
Színészegyesület iskoláját végezte. Hosz-
szabb ideig volt a Király Színház tagja. 

Siménfalvy Gyula, színész, sz. 1856-
ban, Felsőrákoson (Udvarhely m.), meô hV 
1920. ápr. 30-án, Székesfehérváj^ott. Szín
padra lépett 1876-ban, Kolozsvárott. 1909^ 
dec. 27-én nyugdíjba vonult. — Neje: 
Ligeti (DernŐi) Vilma, színés2!no, sz. 1868-
ban, Királyhelmecen. Színpadra lépett 
1882-ben, Balassa Károlynál. 1919. jún. 
29-én nyugdíjazták. 

Siménfalvy Sándor, (felsőrákosi és lio-. 
moródalmási), színész, sz. 1892. jún. 9-én, 
Szenicen (Nyitra m.). Atyja S. Gyula, 
anyja DernŐi Vilma, színészek. Székely-
kereszturon járta gimnáziális osztályait, 
majd 1911-ben lépett a színipályára. Igaz
gatói : Bányai Lajos, Iladó Béla, Heves 
Béla, Lászlóffy V. Bódog, Farkas Béla, 
Hermann Tamás, Halmi Jenő, Tompos 
Péter, Micsey F . György. 1913—1918-ig 
katona volt. Mint táncoskómikus és buffo--
színésznek jó neve van a vidéki szín-> 
padokon. 

Simény Borbála, úttörő színésznő, sz. 
Kolozsvárott, ahol atyja ügyvéd volt. 1803-
ban kezdte a pályát, Kolozsvárott. 1821-
ben 60 frt gázsija volt. Déiyné szerint; 
»Igen jó színésznő, ki mind a társalgási, 
mind az intrigáns szerepeket játszotta, de 
kiállhatatlan likácsoló orgánuma volt«. — 
(Naplója, L kötet, 110. old.) 

Simö Ferenc , (kis-solymosi), újságíró, 
sz. 1875-ben, előkelő és régi szilágymegyei 
családból, megh. 1919. nov. l9-én, Buda
pesten. Már pesti jogászkorában foglalko
zott újságírással. A Magyarságnál kezdte 
pályáját, amely azután egyre viszontagsá
gosabb alakulatokat vett. Elkerült Kolozs
várra, Fiúméba, Olaszországba, írt elbe
széléseket, verseket, kis színdarabokat, ame
lyeket idegen színpadokon is adtak. A koa-
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Simon Gabriella Simontsits János 

iició idején vetődött vissza Budapestre és 
1908-tól tizenegy éven á t a Pesti Hirlap-
nál dolgozott, ahonnan átment a Nem
zeti Újsághoz. Színművei: »A korona vér-
tanujaw. Regényes színmű. Bem. 1909. 
máj. 22-én, Vígszínkörben. Ugyanott be
mutatták még a k&vetkezŐ darabjait: »Guil-
lotine«, színésa-dráma 1 felv. Első előadása 
1911. jún. 1. »A bűn virága«, népdráma. 
Bem. 1911. jún. 16. »Lulu h'ercegniSí<. 
Bem. 1911. jún. 17. »A millió rahja«, dr. 
1 felv. Bem. 1911. aug. 7. »A süléuég 
forradaima«, dráma (1911.). »Holmes ta
nár találmánya<í (1911.), sNydovan év 
multán<í (1911.). »Enyveshát«, bohózat 
(1911.). »A 16portorony«, »Sütét a város«, 
»Vitriol<( stb. 

Simon Gabriella, színésznő, sz. 1911-
ben, Debrecenben. Már 15 éves korában 
színpadon volt. 1928-ban a kispesti-szin-
társulattól a Fővárosi Operett Színház
hoz került, ahonnan 1929-ben a Vígszín
ház gárdájához szerződtették. 

Simon Gizi, színésznő, szül. 1905-ben, 
Lembergben, (ahol atyja katonai szolgá
latot telj esített.) Énektanulmányokat 
Egerben folytatott, Komáromi Ödön
nél. Színíiskolát nem végzett. Szí
nészi pályáj át Kecskeméten Csáki 
Antal társulatánál kezdte, ahová 
kisebb szerepekre szerződött, még 
pedig drámai és operai szerepekre 
egyaránt : Vasgyáros (Claire), Uj rokon 
(Blanka), Taifun (Hempel Ter i ) , János 
vitéz (Iluska), Parasztbecsület (Lola), 
Carmen (Mercedes), Faust (Siebei). 
1924-ben Lászlóffy V. Bódog szerződ
te t t e társulatához és végigjárta az or
szág északkeleti területi nagyobb váro
sait. A harmadik évben Mariházy Mik
lós társulatának koloratur-primadonnája 
volt, de emellett a heroina-szerepkörben 
is működött. I t t fedezte fel a Vígszín
ház, a „Darázsfészek" Sally Bőid szere
pében. 1926-ban a Vígszínházhoz szerző
dött. Az Antóniá-ban (Piri) mutatko
zott be és tehetséget sugárzó játékával, 
üde megjelenésével egyszerre méltónak 
bizonyult a Vígszínház együtteséhez. 
Pontosabb szerepeket já tszot t még: 
Ezüst kazetta. Világbajnok, Őnagysága 
őrangyala, Kisközpont című darabokban. 

Tehetséges, ösztönös színésznő, megvan 
benne az igazi színész legfontosabb tu
lajdonsága, hogy minden szerep hang
jába és karakterébe hiánytalanul bele 
tudja magát élni. 

Simon Marcsa, színésznő, sz. 1882. 
nov. 21-én, Tápiószelén (Pest m.), A pol
gári iskolát Budapesten vég^ezte, ahol ki
tűnt mint kiváló szavaló. Ismerősei biz
tatására beiratkozott Rákosi Szidí színész
iskolájába, majd 1899-ben Szabadkán lé
pett először színpadra, ahol Pesti Ihász 
Lajos volt az igazgatója. It t négy évig 
működött. A következő állomáshelye Nagy
várad, Somogyi Károly társulatánál, itt 
is négy évet töltött. Harmadik szerződése 
Kolozsvárra kötötte, ahol tíz esztendeig 
működött. Innen a Magyar Színházhoz 
jutott. 1928-ban az Uj Színház tagja, l'̂ obb 
szerepei: Nagymama, Nagyasszony (Obsi
tos), Pólíka (Búzavirág), Muskátné (Li
liom), Gyurkovicsné, Anya (Buborékok), 
Színházi mama (Testőr), Anya (Dulszkiné 
mestersége), Nefelejts (Csókonszerzett vő
legény) 8tb. 

Simonchieli Einilj színműíró. Szín
műve: »A szirmaiak, vagy Pintye Gregor, 
a havasok királya«. Ei'edeti népszínmű 
énekkel 5 szakaszban. Bem. 1863. febr. 
7-én, Kolozsváron. 

lontsits János , (alsó- és_ felsőko-
romíiaiX-, ^ Nemzeti Sznihííz gazcTasági 
igazgatója, sz. 1783-ban, megh. 1856. júl. 
2ö-én, Pesten. A magyar nemzet fiainak 
á IdozatkészségébŐl megteremtett »Nemzeti 
Színbázíí életének válságos kqrszakát, az 
úgynevezett >!^metvilá^« idejéü—élí.S—Á*--
Ez idő tájt a n e m ^ t r felbuzdulás min
den mozzanatát az osztrák kaniarilla éles 
szeme figyelte s ahol tehette, gátat emelt 
a hazafias kívánságok teljesítése elé. Pest 
vármegye nemes és nemzetes urai az anyagi 
válsággal is küzdő Nemzeti Színház élére 
elciíortájt alsó- és felső-korompai Simon
tsits Jánost, Pest vármegj'e m. alispánját 
állították. Mint gazdasági igaz'gató halá
láig vezette a színház ügyeit. 

Szigeti József, a Nemzeti Színház nagy 
emlékű művésze cikk sor oziatban örökítette 
mog a táblabíró vieispánnak alakját, ki 
amint lehetett, hol atyai szigorral, hol 
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I 
I 

humorral, de mindig- nagy szeretettel igye
kezett dédelgetett színkázuaknak sorsát irá
nyítani. A Nemzeti Színház művészei, ze
nészei, alkalmazottai mint atyjukat sze
rették és tifizteltck az öreg urat. Ennek a 
szeretetnek ma is kegyelettel őrzött tanú
bizonysága az a chippendale-stílusban ké
szült ezüst tintatartó, melyet a Kemzeti 
Színház Simontsits Jánosnak emlékül aján
dékozott. Felírása: »Kir. tanácsos és nem
zeti színházi gazdászati igazgató, nagysád 
gos Simontsits János úrnak, Újévi emlé
kül a Nemzeti Színház összes Személyzet 
tétől, 1856,« Hamvai a Ferencesek temp
lomában vannak elhelyezve. Ott nyugosz-
sza örök álmát a nagy színészbarát. Nemes 
Palaozky Annával kötött h'.z:síá;íábclgyer
mek nem születvén, Antal fivérének Ala.-
jos fiától és büki Pákozdi Octáviától szü
letett egyetlen fiát, Bélát, a volt ország
gyűlési képviselőt 8 később tokaji alispánt 
és szatmári főispánt, vette magához és 
nevelte gyermekeként, kinek leszármazottai 
Simontsits Elemér v, b. t. t., felsőházi tag, 
a képviselőház volt alelnöke, Simontsits 
Andor földbirtokos, Simontsits Béla és ifj. 
dr. Simontsits Elemér. 

Simonyi Dezső, színész, sz. 1892. aug. 
9-én, Budapesten. Atyja ügyvéd volt. Rá
kosi Szidi színésziskoláját látogatta, majd 
1912T-ben Kecskeméten kapja elsŐ szere
pét: Brissardt, a »Lusemburg grófja« c. 
operettben. I t t Marilmzy Míklós az i ga^ 
gatója. Innen a Blaha Lujza Színház 
szerződtette, játszott a Margitszigeti Szín
házban, a Scala-ban stb. A világháború ide
jén katona volt. (Lásd: Világháború cím
szót.) 1922 óta külföldön működik. — 
Neje: Molnár Kató, színészniŐ, sz. 1896. 
jún. 13-án, Temesvárott. 1914-ben kezdte 
a pályát, Makón, a )>Svihákok« o. operett
ben. Igazgatói voltak: Nádassy József, 
Kiss Árpád, Szabados László. Nagyobb sze
repe volt a »Csárdáskirályn,6«-ben, sStami-
bul rózsajá«-ban, »KÍ8 király«-ban, »An-
tóniá«-ban, »János vitéz«-ben, a »Névtelen 
ass2ony«-ban stb. Mint operettprimadonna, 
később hősnő, ismert nevet szerzett vidéH 
pályafutása alatt. 

Simonyi Kátoly, színész, 48-a3 hon
véd, 25 évnél tovább áUt a vidéki színészet 
szolgálatában. Jeles intrikus hírében állt, 

de a pedáns komikumban és a magyar tí
pusok ábrázolásában is Idtünt. 1844—45 
telén Győrött, 1854-ben Aradon műkö
dött. 1855—ó6 telén újra Gy6rött talál
juk, Lángh Boldizsárnál. 1863-ban a Bu
dai Népszínház tagja, ahol mint a »Duna-
nan apó« címszereplője a közönség ked
vence. 1865—69-ben Miskolcon volt sz^r-
zíŐdésben; itt hunyt el, 1869. júl. 6-án. 
FjSbb szerepei: Zajthay István (Pel&skei 
nótárius). Június Brutus (Tarquinugok és 
Brutusok), gr. Ceofeld (Kean), Macska-
házy (Viola), Rikóti (Egy szekrény rej
telmei), Rapigniere lovag (ördög nap
lója), Gellért püspök (István király), BÍ-
berach. Szilvái (Liliomfi), Pál atya (Bí
bor és gyász) stb. 

Simonyi Mária.. Modem drámai hősnő. 
A magyar színpad egyik legkomolyabb je
lensége. 

Született Szenicen, ebben a kis nyitra-
megyei városban, hol édesapja, varsányi 
Simonyi József, kir. telekkönywezető volt. 
Három éves volt, mikor apja meghalt s 
édesanyja akkor hat gyermekével, kik közül 
kettő fiú, négy gyönyörű leány volt, leg
kisebb ő, visszaköltözött szüleihez, Érsek
újvárra. I t t nőtt fel Simonyi Mái'ia, a 
Nyitra partján, a komáromi-uccai kétházas 
nagy udvaron. I t t járt iskolába, a zárdába, 
polgáriba, hova a város előkelői küldték 
gyermekeiket a kedves apácák keze alá. 
Tizennégy éves korában került Pestre, hova 
édesanyja a gyermekek neveltetése miatt 
jött — azóta Budapesten él. 

Az Országos Színiakadémiára véletlenüj 
került, mert vágya az volt, hogy tanítónő 
legyen. Nénjének egyik barátnőjét kísérte 
el a felvételi vizsgára, ahol mert ép jelen 
volt, ő is szavalt. Harmincöt jelentkező 
közül bármat vettek fel: ő volt az egyik. 
Ez eldöntötte sorsát. Az akadémiát mint 
tandíjmentes. Ösztöndíjas növendék végezte. 
Már a vizsgaelőadésokon nagy sikere volt. 
A »Figaró bázasságáw-ban Fanchettet, a 
»Szép GalatheáK-ban a címszerepet adta. 
Első nyilvános fellépése Szederkényi »KŐ-
falon túlí< 0. darabjában volt, a Zene
akadémián. Beöthy László jelen volt ezen 
az előadáson s azonnal három éves szer
ződéssel, emelkedő gázsival vitte a Magyar 
Színházhoz, ahol elsŐ fellépése Sohnitzler: 
»Az élet szam«-ban volt. 
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Innen azonban még ebben a szezonban 
az akkor alakult Uj Színpadboz ment, ahol 
Strindberg »Hattyuvér«-jóben döntő sikert 
aratott. A szinte álomszerű karcaú jelen
ség egyszerre a modern drámai^ hősnŐ 
hangjait hozta. Tüneményes új stílus je
lent meg vele. Az idegéletet élŐ, érzéki 
modern nő legnemesebb interpretálójának 
üdvözölte a kritika. 

Akkor, gyakorlat szerzése végett, mégis 
Kassára szerződött, abol az akkor nagy 
stílusú színészet nemes munkájában vett 
részt. De kitört a háború s menekült Kas
sáról s még egyszer Brassóból, a társulattal, 
Budapestre. Nagy betegségen is ment át, 
tífuszon, mely után egy ideig tüdőcsúcs
hurutot is kúrálnia kellett. Amint felgyó
gyult 8 Kassán újra felléphetett, Beöthy 
László utána utazott & újra három éves 
szerződéssel hozta vissza a Magyar Szín
házhoz. I t t egy év alatt két nagy sikere 
volt: a Jókai-Hevesi: »Kárpáthy Zoltán«-
jában 8 a Zapolska Gabriella: )>Varaói 
citadellá«-jában. Egy óv múlva már ismét 
színházat cserélt, az akkor nagy remények
kel s nagyszerű modern programmal meg^ 
alakult Belvárosi Színházhoz ment, ahol 
sikerekben gazdag éveket töltött. Hajó 
Sándor darabjában, az »Ötvenéves férfi«-
ban mint kész nagy drámai művészn.6 lepte 
meg a közönséget, mely legforróbb szere
tetébe fogadta s Szenes Béla ))Gazdag 
lány«-ában kétszázszor nézte meg. Bíró La
jos: »PolitikuBük«, Szép Ernő: »Patika«, 
Szigligeti: ))Iíózsa«, Moliére: sGeorges 
Dandiníí-jében s Hans Müller: »Tüz6k« 
reprizében voltak nagy sikerei itt, vala
mint a Modem Színpadon az Egyed Zol
tán : »Ílouge et noir« c. darabjában. 

Ebben a2 időben azonban máx végleg 
kiderült, hogy legjobban az európai nő 
alakjaiban válik ki. Különösen francia 
szerzőknél. Mikor a Belvárosi Színtáa után 
a Eenaissance Színházhoz ment, legna
gyobb sikereit már ezekben érte el: Savoir: 
sDupla vagy semmix-je, a sCsókoljon 
megíí 8 főleg Géraldy: »Szeretni« és »Ha 
akarnám« o. darabjaiban, melyekért Gó-
raldytól meleg gratulációt s köszönetet ka
pott. Urvaneov: »Vera Mircevá«h 9 a Víg^ 
színházban Shaw »KataUn«-jában veiid%-
Bzerepelt. A magyar szerzőknek is hasonló 
jellegű darabjaiban hozott sikert: Vajda 
Ernő: )>TrónörÖkös«-e, Orbófc AtiUa: »Tü-

nemÓny«-e, Lengyel Menyhért: »Máriá«-ja, 
Csergő Hugó: »El6Ő hajnal«-a s legfő
képpen Móricz Zsigmond: »Buzakaláaz«-a 
voltak legnagyobb sikerei. 

A Eenaissance után kmét a Belvárosi
ban van, abol életéaek fŐsikerét éri el: 
liomain Roland: »Szerelem és Halál jár 
téká«-ban, melyet Ő játszott el először 
európai színpadon s Reinhardt is csak 
ennek a sikernek a hatása alatt adta eiŐ 
a darabot. 

Ekkor ment férjhez másodszor: Móricz 
Zsigmondhoz, 1926. jún. 29-ón, kivel BZr 
óta boldog házasságban él s része van 
abban, hogy az író azóta fŐleg színpadi 
munkásságra tért át a regényírásról. 

Azóta állandó szerződést nem vállal, 
csak egyes darabokra vállalkozik. Játszotta 
a Nag3^ Endre: »Vasáros«-át és Paul Clau-
del: sismeretlen katoná«-ját a Belvárosi 
Színházban s Neumann: »0roszors2ág«-
ának egyetlen női s eredét í%'zzéá\ többször 
a Magyar Színházban. 1928-baa Móricz 
Zsigmond »Uri muri«-jának fő női sze
repét a Vígszínházban, »Febéir pává«-ját 
az Andrássy-úti Színházban, »Szép asszony 
kocsisát« a Magyar Színházban. 

Játékát végtelen, természetesség, egysze
rűség 8 amellett szinte átszellemültB^g ka
rakterizálja. A nemes ideál-típusok hős
nője 5, gyönyörű beszédmodor, rendkívüli 
kulturáltság, külső és belsŐ ízlés, intelli
gencia s a mindennapi élet fölé emelke
dettség jellemzik. 

Simonyi Lajos báró. Az aradi színé
szet lelkes pártfogója volt, 1849-ben nagy 
áldozatot hozott a helyi magyar színészet 
megteremtéséért. 

Simplicissimus Kabaré . Budapesten 
a Nyár uccában megnyílt 1922. febr. 
24-^n. Igazgató: Lovászy Károly. Tagok: 
Felhő Eózsi, Szentiványi Kálmán, Mol
nár Dezső, Tamás Lajos, Kun Sándor, 
Kiss József, Berkó Ferike, Fáy Valéria, 
Kende Mária. (Nemsokára megszűnt.) 

Sina Simon, (hodosi és kizdiai báró), 
fjőrend, a Lipót-rend nagyker^ztese, me
cénás, 8Z. 1810. aug, 15-ón, Bécsben, megh'. 
1876. ápr. 164n, u. o. 1857. máj. havár 
ban Szentpétery Zsigmand gyógykezelésére 
300frtot adományo!X)tt. (»Napkelet<í, 1857., 
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Sió Sipos Károly 

21. szám.) Ez évben a Nemzeti Színház ré
szére is adakozott nagj'obb összeg'gel. (»Va-
sárnapi Ujságíí, 1857., 48. száin.)_ 1858. 
júl. havában ugyancsak a NemKeti Szín
háznak 25 ezer forintot adományozott. (U. 
a. 1858., 30. szám.) 1875. aug. havában 
újra adakozott az ország első színházának, 
ekkor a l^ke-alaphoz 26.250 frttal járult, 
míg a nyugdíj vagyont 3150 frttal gya
rapította. (Lásd: »Ellenor«, 1875. aug. 16.) 

Si6í Petlofi Sándornak egyik színészi 
neve. 

Siófoki színészet. Az első. adat a város 
színészetérjől I875~ből szói, amikor Balogh 
Alajos színigazgató társulata vendégszere
pelt Siófokon néhány évig. Tíz év után, 
1885-ben Oei^őffy Andor váltotta fel-̂  Kez
detben a főtéren levő szálloda udvarán 
játszottak a színészek, majd a szálló tu
lajdonosa ideiglenes színháühelyisóget emelt 
240 ülőhellyel és 20 páhollyal. A kilenc
venes é\'ekben egymásután k'övetkeztek a 
vidéki színtársulatok:, Bokody Antal, Bes-
senyey Miklós, Halmay Imre, Lánghüdön, 
Mezei Béla, Kunhegyi Miklós, Dobó Sán
dor, Somogyi Károly, Náílassy József, Ma-
riházy JNIiklós stb. 

A nyári hónapokban gyakran jött el 
siófoki vendégszereplésre Blaha Lujza, Új
házi Ede, Pethes Imre, Hegedűs Ferenc 
és még számosan. 1905. júl. Í6-án, hosszas 
előkészület után, felépült a siófoki színkör. 
Küvessy Albert, az eldŐ igazg'ató, Kacsóh 
Pongrác »János vitéz« c. daljátékát mu
tatta be. Színtársulatának tagjai között vol
tak: Sziklai Kornél, Fehér Gyula, Latabár 
Árpád, Papp János és miások. 

Az egyemeletes színház építési költsége 
harminckétezer koronát tett ki. Volt benne 
12 páholy, 440 számozott ülőhely, lioeszu 
padokon, azután a »kakasülő« és az álló
hely. Ha harminc színielőadás megtartását 
igazolta a hatóság, ugy az iga2^-ató ál
lami szubvenciót kapott. Kövessy Albert 
és utána Micsey György színtársulatával 
hét évig szerepelt. Szálkai Lajos igazgató 
1913-ban kezdte meg működését színészei
vel. Két év múlva, Í915-ben, a háború 
kitörése után beszüntette az előadásokat. 
Ujabb időkben itt vendégszerepelt: Pál-
may lika, Fedák Sári, Varsányi Irén, 
Sándor Erzsi, Medek Anna, Bársony Dóra, 

Kosáry Emma, Biller Irén, Forrai Hózsi 
és férje: Törzs JenŐ, Pallay Anna és 
férje: Kurucz János, Türk Berta és férje; 
Rótt Sándor, FelhŐ Rózsi, Palay Matild, 
Budanovics Mária, KŐszeghy Teréz, Hajdú 
Ella, Zahler Magda, Szemei-e Árpád, Ven-
ezell Béla, Székelyhidy Ferenc, Csortos 
Gyula, Somlay Artúr, Ballá Kálmán, Dal-
noky Viktor stb. 1925 óta nem^ játszottak 
a színkörben. 1930-ban lebontották az 
épületet. 

Sipos Etel, énekesnő, sz. 1875-ben. Soly-
mossy Elek színiiskolájának növendéke volt. 
Első feUépte a Népszínházban, mint Postás 
Milka (A madarász) 1892. máj. 30-án 
volt; Ősszel már KolozsváiTa szerződött, 
Ditrói Mórhoz. 1896-ban 3 évre a bécsi 
Carl Theater kötötte le, itt a »Kis ala-
muszi« (Bokor-féle operett) címszerepében 
mutatkozott be. 

Sipos Károly, színész, sz. Kalocsán. 
Mint szerelmes színész kezdte a pályát. 
1853—56 telén Latabár Endre tagja Győ
rött, 1860—68 között Miskolcon igazgató, 
volt Szabadkán is, ahol Blaha Lujza is 
tagjaként működött. 1862. júl. 18-án ne
jével fellépei:t a Nemzeti Színházban, mint 
vendég a »Tücsük«-ben mint Landry, neje 
mint Fanehon. 1863 húsvétján Nagykp-
rösön működik mint igazgató, aug. ha
vában Kalocsán hirdette a kultúrát, 1865-
ben Abrudbányán járt stb. Azonban a 
küzdelembe belefáradt, mire 1871. nov. ha-
ában telekkönyvvezet^ lett. — Neje: Do-
bozy Lina, drámai színésznő, sz. 1843. 
máj. 18-án, Miskolcon, megh. 1925. júl. 
4-én, Dabason, Pest m. Atyja Dobozy 
Bertalan (L. o.) színész volt. Már négy 
éves korában szerepelt a színpadon, ahol 
—• régi szokás szerint — verseket szavalt, 
8 éves korában már önállóan szerepelt Ko
lozsvárott és í^leg akkor divatban lévő két 
darabban: a )>Tizenkét óra« és »Egy óra« 
E. szműben elragadta a közönséget. Ke
véssel utána Miskolcon már a )>Londoni 
koldusok«-ban Smaik szerepében szép ered
ményt ért el. —- Győrött és Pécsett ked
velt naiva volt. 1861-ben férjhez ment 
Sipos Károlyhoz és a nagyobb társulatok
kal bejárja az ország valamennyi számot-
tevjobb városait és sok-sok diadal kisérte 
útjában. Játszta a »Cigány« Rózsáját, a 
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Sipos Zoltán Skultéty (Vékes) Ferenc 

»Tücsök<í Fanchonját, Gauthier Margitot, 
»IV, László«-ban Aidát és fcöb'íj kiváló sae-
repet. 1890. márc. 29-én Szegedén meg^ 
üli a »Vasgyáros;< márkinéjában 30 éves 
Jubileumát. 1892-ben komika lett, később 
pedig anyaszerepeket játszott. 1901-ben a 
Népszínház szer25dtefcte, ahol 1906. okt. 
3-áig működött. I t t az »Ipamurara« elő
adásán elbúcsúzott. 

Sipos Zoltán, színész, sz. 1862. dec. 
4-én, Battonyán, Csanád meggye. A Víg
színház színésziskoláját jeles eredménnyel 
végezte. 1902-ben lépett a színipályára e 
Pécsett, hol huzamosabb ideig ^̂ olt szer-
zjődésben, számottevő sikei-ei voltak. A vi
lágháborúban mint a budapesti honvéd
gyalogezred 9-ik századának tizedese 37 
ütközetben vett részt. HlÖsi halált halt 
1914. nov. 6-án, a szerbiai harctéren, a 
kulistyei magaslatok ostrománál. (Egyike 
volt az el&B színész-hősihalottaknak.,) írt 
egy könyvet: »KiIátások a robogó vonat-
ból.« Pécs, 1912. 

Síposok. Az énekmondóknak egy osz
tálya, akik mint mímusok is működtek. 
(V. ü. Hegedlősök, Igricek. Regősök-) 

Sírás. A szom'orúság, fájdalom, szenve
dés, fcüle|ő, fiziológiai mieguyilvánulása, 
amely rendszerint könnyel\'ála3ztással jár. 
Jellegzetességei a szájszögletek széthúzó-
dása és lökésszerű bélélekzés. Fokozata a 
zokogás. Az eljőidéző érzéssel szemben a 
sírás legtöbbször megkönnyebbülést, eny
hülést szerez. Reflexszerű megnyilvánulás, 
amely tudatosan nehe^n idézhető elő ée 
a színész is legtöbbször csak külsőségek
kel : szomorú szemjáték, szájlebiggyeszfcés 
etb. mímeli. Előfordul egyes embereknél, 
hogy még a leignagyohh sírásnál sem ered
nek meg a könnyei és van színész, aki 
megfelelő hangulat teremtése után mester
ségesen is elő tudja idézni a könnyezést 
(színpadi könnyek). A színpadi játéknál ez 
nem annyira fontos, mert hiszen a né2Í5tór-
r61 alig Mthatók a színész könnyei, de 
annál inkább a fiilimnél, :Q51eg premier plá
noknál, ezért a filmszínészek a könnyezés 
előidézésére különféle mestei^éges eszközök
höz folyamodnak, pl. fájdalmat okoznak 
önmaguknak, vagy erős, csípős szereket 
szagolnak stb. EgyéMíént a siiilás a tragikus 
hatás egyik eszköze és a tragikum' egyik 

hatása. Utóbbi alakjáh'an mint öncél ke
rülendő, mert értékében csökkenti a mű
vészi (irodalmi v. színészi) produkciót és 
a hatáskeltésblSl könnyen hatásvadászat lesz. 

(Dr. Farlms Ferenc.) 

Síró Auna, színészn'ő, sz. 1902. jan. 
8-án, Budapesten, ahol polgári és keres
kedelmi iskoláit is végezte. Nem járt szini-
iskolába. 1921-l>6n a Bla^h'a Lujza Színház 
tagja volt, onnan a Király Színház köte
lékébe lépett. I t t a »Hároml a tánc«, »Kék 
mazurK ós a ))János vitéz«-I>en voltak na
gyobb szerepei, azután a Magyar Szín
házban működött, onnan a Városi Szín
házhoz kapott meghívást. 

Síró- és éneklő-iskola. Bajza József 
kifejezése az egykorú aaínÓszi eiiőadási m:o-
dorra. ()>DramatuFgiai és logikai leckék« 
c. műve. V. kötet.) 

Sittkey Irén, (ifj. Simlai G-yuláné), 
színészníő, sz. 1902-ben, Temesvárott. Szín
padra lépett: 1920-ban. Az OrSz. M. Kir. 
Színm'űveszeti Akadémiát végezte. 

Skalnitzky Antal, építész, sz. 1836-
ban. Lakon, Baranya mi., megh. 1878. jűn. 
9-én, Budapesten. Ö építette a Nemzeti 
Színház magas homlokzatát és bói'hágát: 
(1876.), továbbá a székesfehér\-ári, aradi 
és debreceni színházat is. 

Sketch (szkeccs), angol szó, magyai-ul 
^'ázlatot jelent. Színpadi értelemben a rö
vid, hatást keresjŐ drámiát nevezik így. Ki-
néma-sketch olyan kisebhí színdarab, amely
ben a színészek játéka és a mozgófényké-
pek vannak konnbinálva. Nálunk' az Apolló-
mozi (L. Apolló-kabaré) kultiválta ela(Ő-
ízben. (1912.) 

Skttltéty (Vékes) Ferenc, színész, s&. 
1891. máj. 8-án, Szegeden. Pályáját u. o. 
kezdte, Almássy Endre igazí tása alatt; 
közbon 1917-ig gazdászati pályára tér, de 
újra visszavágyott a színészek IÍÖZÓ és 
Szabó Ferencnél folytatja a niegkezdett 
utat, Besztercebányán. 1918. dec. 1-én 
Gráspár Jenjő az igaagabója, 3 év miulva 
pedig Lászlóffy V. Bódog. 1922. ezept. 
1-én Szegedre került, Palágyi Lajoshoz. 
Követke2Jő igazgatói: Andor Zsigmond, 
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Sláger-darabnak Sokoldalú színész 

majd Faragó Sándor és Deák Ferenc. 
Mint sokoldalú színész, széleskörű műsor
ral rendelke2ák. 

S láger -darabnak azt a színdarabot hív
ják, amely a közönség körében általános 
tetszéssel találkozik és amely cazerínt a 
pénztári jelentésben ia jelentékeny emel
kedést mutat. Tehát a közkedvelt darab a 
sláger-darab s leginkább a divatos ope
rettekre értendők. A sláger-darab magá
ban hordja a slágei^saámot ia, — ez az az 
ének- vagy táncréaz, amely fénypontját 
képezi a színre kerülő darabnak. (Schla-
ger [német] ütŐ; az ütőkártyáról vett kép
letes kifejezés. Olyan műre [kupiéra is] 
értik, amely a maga nagyobb hatásával 
elüti a többieket a sikertől.) 

Sloboda (szioboda) Carl, magyar 
származású bécsi vígjátékíró, sz. Pozsony
ban, megb. 1929. febr. 26-án, Bécsben. 
A pozsonyi ElsŐ Takarékpénztár főtiszt
viselője volt előbb. 1910-ben a bécsi Volks-
theater előadta egy darabját. Ettől kezdve 
minden darabját németül írta, volt idő, 
hogy egyszerre hetven nagy nőmet szín
padon j átszotbák: a darabj ait a híre 
olyan nagy volt, hogy Amerikában 
is színre került egy-két darabja. A világi-
háborút hősiesen végigharcolta, mint a po
zsonyi 72. gyalogezred századosa, még 
pedig állandóan a fronton volt. Igen halk 
szavú ember volt, egyébiránt pedig igazi 
férfiszépség. Darabjaiban, témáiban erő
sen hajlott, a radikalizmus felé, egyáltalá
ban nem a jámbor polgári élet és eré
nyek írója volt. Színpadi hatásokban ta
lán legerősebb munkája éppen az a darab, 
melyet. — az egyetlent — Budapesten is 
előadtak, a »Három csésze teá«-t. (1920. 
jan. 9-én, Belvárosi Színház, Villányi An
dor fordításában.) 

Sminkelni kifejezést a színész arcfes
tésére szokás használni, mely kifejezéa a 
német »schminken« szóból származik. A 
magyar színészek csak a régi világban 
mondták, hogy az arcuk jól vagy rosszul 
van »sminkelve«, ma mái- kevéssé hasz
nálják 6 6aót, ennél jobban hangzók, ha 
úgy mondják, hogy ki van »festA'e« az 
arc. 

Smizett, színésznyelven a. m. ingmell. 

Soffita, (szoffita), olasz szó, jelentése: 
padlásszoba, padláslakás. Színházi műnyel
ven: boltív, festett menyezet, a zsinór-
padlásról lelógó vékony váezonszeletek, me
lyek egyik kulisszától a másikig terjednek 
és eget, menyezetet, levegőt, felhőt, falom-
bot, tetőzetet, boltozatot stb. ábrázolnak. Ha 
a világítási soffitáról beszélünk, akkor a 
színpad felső terrénumán elhelyezett vil-
lanysort kell alatta érteni. (Mondják úgy 
is, hogy )>szuffita«.) 

»Sok az eszkimó, kevés a főka.«, 
Ismert szállóige az »Ember tragédiája<í 
XIV. színéből. 

Sok Iiűli<5 semmiért , színmű 5 felv. 
ír ta: Shakespeare. Ford. Arany László. A 
Nemzeti Színházban 1876. aug. 18-án elő
ször adták. Szereplök: Don Pedro: F&-
renczi; János: Ujházá Ede; Claudio: Kö-
rösmezey Gusztáv; Benedek: Náday Fe
renc ; Leonato: Szigeti József; Antonio: 
Szigeti Imre; Boldizsár: Benedbk Lajos; 
Boraohio: Bercsényi Béla; Konrád: Pintér 
Sándor; Galagonya: Vizváry Gyula; 
Bunkó: Sánta Antal; Szerzetes: Komá
romi; Hero: Helvey Laura: Beatrisz: 
Lendvayné. A darab egyéb eljőat^ai (sor
rendben): Székesfehérvárott: 1821, rnáj. 
5-én; Balatoniüreien: 1825. aug. havában, 
Kolozsvárott: 1828. nov. 13-án, Miskol
con: 1832. dee. 22-én, Budán: 1834. jan. 
22~én, Baján: 1836. márc. 1-én, Debre
cenben: 1836, aug. 12-én, Komáromban: 
1837. aug. 3-án, Pécsett: 1840. jan. 12-én. 
A Nemzeti Színház újabban felelevení
tette: 1912. máj. 7-én, 1923. jún, 24-én 
Btb. Értékes cikket írt róla Bakodczay Pál 
a »Színészek Lapja« 1898, aug. Í5-iki 
számába. 

»Sok iskolát kell még addig kijámod!, 
sokat csalódnod, míg mindent megért^z!« 
(Az »Ember tragédiá«-jában Lucifer 
mondja Ádámnak. I I I . szín.) 

Sokoldalú színész. Arra a színészre 
. alkalntóizott kifejezés, ald a legkülönbÖ2l5bb 
Bzerep eljátszásában is kitűnő. A vidéki 
színészéletben gyakori jelenség, aminek a 
kelB gyakorlat és lelkiismeretes önképzés 
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Soldosné Soltész Anny 

alapul szolgál. Ilyen volt: id. Lendvay, 
László József, Szigeti József, Tóth Józsof, 
Szerdahelyi Kálmán, Feleky Miklós, 
Halmy Ferenc, a vidéken: Eónay Gyula, 
Bokody Antal, S2athmáry Árpád, stb. 
A sokoldalúság nem' merült ki minden 
színétíznél & szerepek alakításában, hanem 
a művészetek más ágaira is kiterjed. 
Sajnoa, egyéni életet él minden színész a 
színpadon kívül, mdnek okát abban kell 
keresnünk, hogy a színpadon mások éle
tét' éli le, mások szenvedéseit, lelkivilágát 
ábrázolja saját kifejezésbeli eszközeivel. A 
tömérdek szenvedélyt, képzeletet, ami a 
színészben így összesűrűsödik, vezetik le a 
magánéletben különféle módon. Ismert do
log, hogy ritka kivétellel minden művéaz-
nek van az életben szenvedélye: az ital, 
a játék, űi szerelem!. Ezeken kivül azután 
Bok színész a művészet más berkeiben keres 
és talál szenvedélye részére kielégülést. Szí
nészeink közt így számtalan tehetséget fe
dezhetünk fel a művészetek más ágaiban 
is. Kagyon sok tehetséges írót, zeneszerííőt, 
festlot stb. köszönhetünk a színpadnak, mely 
mégis csak ellőször ébresztette fel a ben
nük szunnyadó tehetséget. Kiváló zeneszer
zők voltak a múltban: Egressy Béni, Ko
vács Endre, id. Lendvay Márton, Szerda
helyi József, újabban Deésy Alfréd, dr. 
Farkas Ferenc, néhai Sziklai Cornél stb. 
Mint festők régebben: Telepy György, 
Ödry Lehel, Hegedűs Gyula, később Doby 
Ferenc, Gabányi Árpád', Giréth Károly, 
Géczy István, Hatvani Ede (fia Hatvani 
János, ismert fiatal festőművész), Kassai 
Vidor és a Nemzeti Színház tragikus véget 
ért hősszerelmese Nagy Imre, az opera híres 
basszistája: Ney Dávid stb, tűntek ki. Ki
tűnő karrikatuiisták Gellért Lajos, Kürthy 
György. A nópdalszerziők sorában ott ta
láljuk Füredy Mihályt, Blaha Lujzát, Bo
gyó Alajost, dr. Farkas Ferencet, KjŐ-
mives Imrét, Küry Klárát stb. Költiő-
színészek voltak elsősorban: Petőfi Sándor, 
E. Kovács Gyula, Somló Sándor, a Nem
zeti Színház egykori igazgatója, Pálmay 
Ilka (»Fájó Bzívb|61« c. verskötetével), 
Tompa Kálmán, Ungvári Miklós stb. A 
szobrászat terén m ű M t e k Doby Ferenc, 
Kassai Vidor. Nagyon sok írót, fordítót is 

István, Benedek József, Egr^sy Gábor, 

Bulyovszky Gyuláné, Czakó Zsigmond, 
Dobsa Lajos, Fáncsy Lajos, Feleky Mik
lós, Paulay Ede, Szerdahelyi Józse£, Szig-
.ligeti Ede. Az újabbak: Bercsényi Béla, 
Ditrói Mór, Féld Mátyás, Fedák Sáid, 
Balassa Jenő, Bárdi Ödön, Fenyéri Mór, 
Géczy István, Deréki Antal, Gyöngyi Izsó, 
Császár Imre, Gabányi Árpád, Gellért La
jos, Kővári Gyula, Kövessy Albert, Er
délyi Mihály, Hegedűs Gyula, Kardos 
Andor, Vágó Géza, Kazaüczky Antal, He-
tényi Béla, Makó Lajc», Somlay Artúr, 
Mátray B. Béla, Pataki József, Róna-
széky Gusztáv, Gere Zsigmond, Tolnai 
Andor (gr. Peetetieh), Törzs Jenő, Via-
váry Mariska, Andai Ernő, Békeffi László 
és még számosan. Zeneművészettel 
pedig: Bala^a János, Solymossy Sándor 
stb. Speciálisan gitáron játszanak: Mar
tinék István, Náday Béla, Ódiy Zuárd, 
Sajó Géza (f), Sárosi Mihály stb., az útíÖrÖk 
közül Déry István és Déryné Széppataki 
Róza. Kiváló füttyművészek: Sziiágyi Pál, 
ki Déryné szerint »fölsé^esen tudott fü-
tyülni« (Déryné Naplója, 11. kötet, 162. 
old.), DeUy Lajos, Gózon Gyula, He
rendi Manci és Rózsahegyi Kálmán. Hí
res hasbeszélő volt Háry János. Majomi-
utánzó színészek közül a világot járt 
Klischnigg Ede tett nagy híri-e szert, 
késjőbb Dunay Árpád is kiválót produkált 
6 téren. (PesU Kálmán.) 

Soldosné, 8zíuéazi^6. (L. Blaha Lujza). 

Soldos Sári, azínésznIŐ. (Lásd: Blaha 
Sári). 

Solo, (szóló) [olasz], valemely zeneda
rabnak az a része, melyet egy hang vagy 
egy hangszer ad elő. Ezért nevezik solo-
énekesnek (magyarul magánénekes) azt, aM 
ilyen darabokat (dalokat, áriákat, kuplé-
kat stb.) egyedül ad eB. A solo-táncnak ós 
solo-táncosnak hasonló értelme van. (A 
Bolo-ének: magándal, solo-ónekes: magán-
dalnok. Kunoss End're: »Gyalulat«. P ^ t , 
1835. 99. old.) 

Soltész Anny, színészAÖ, sz. 1902. júL 
30-án, Budapesten. Rózsahegyi Kálmán nö
vendéke volt, majd 1921-ben Újpesten tette 
elsiŐ kisórletót a »Magdblna« c. népies drá
mában. Itt két évig volt tag; ezután 

— 119 — 



Solthy György Solymossy Elek 

Szatmárt játszik, egy évig Aradon műkö
dik; utána Győr ©s Ungivíár yawaában 
fordul meg-, meghívást kapott Kassára is, 
^ endégiszerepre. 1930-ban az Üj Szírúmi 
ta,gja. Főbb szerepei: Antónia, »Altoná«-
ban, »Szerelem vásárá«-ban a fŐ női sze
rep stb. 

Solthy György, (soltenaui Sterbenz 
Rudolf), színészi, sz. 1904-ben, Sopronban. 
EHŐbfai bankliivatalnok volt, majd vidéken 
lépett a azínipályára. 1927. szept, 17-én 
bemutatkozott a Király Színbiázban, az 
»Alexandraí< c. operett i-eprizén, m!Íd{5n a 
Bécsbe költözött Nádor Jenő szerepkörét 
végleg átvette. Floszerepei: Laozfy Sán
dor (Éva igrófnö), Charley (Mersz-e, 
Mary?), Edward (Rose Marié), X X I I . 
Keresztély (Alexandra), Olivér (Szeret
lek!) stb. Felesége Szigetbi Anna. (L. o.) 

Soltá Ernő, színigazgató, az. 1886. jún. 
8-án, Nagylétán, Bibar m'. Debireoenben és 
Budapesten végezte tanulmányait, reális
kolai érettségit tett. Rákosi Szidi növen
déke volt, majd onnan Nádassy József
hez kapott szer^dést, Szombathelyre, ahol 
Symon-t énekelte elsla ízben, & »Koldus-
diákfí 0, operettben. KövetkeáŐ igazgatója: 
Mezey Kálmán, majd Zilahy Gyula, vé
gül Palágyi Lajos. A világbábbrúlían ka
tona volt. (Lásd: Világháború címszót.) 
1928. szept. 1-én színigazgatói kbnces^-
sziót nyert. 

Solti Hermin, dizjőz, sz. Kolozsvárott, 
hol atyja, So]ti Imre, orfeuniigazgató volt. 
Már 8 éves korában működött színpadon. 
Midlőn édesatyja felhagyott a direktorság^ 
gal, felköltöztek Budapestre, ahol a kü-
lönbözjő orfeumukban működött. Hosszú 
időn át a Boyal Orfeum! egyik erőssége 
volt. 1911 végén Király Ern'ő felesége 
lett, majd tjőle elvált és 1922. márc. 7-6n 
Elkán Zoltán ismert azűcsnagyiparosh'oz 
ment nőül. 1918. májusában énekével éa 
temperamentumos, mű^'észi előadásával a 
bécsi Kaisergarten Irözönségét is m'egbÓ-
dította. 1931-ben a Komédia-Orfeum 
tagja. 

Solti Károly, színész, sz. 1883. jan. 
20-án, Budapesten. Tanulmányait Soly
mossy Eleknél végezte. 1904-bén lépett a 

színipályára. Mint drámai bSs^ működött 
a vidéki színpadokon. Hosszú id]5n át Győ
rött is volt. Késjobb' a pályáról lemondott, 
ée a budafoki ifjúság szellemi és testneve
lési líörének egyik vezetője lett. — Neje: 
Koliler Anna, színésznő, sz. 1890-ben, 
Schönbaohban. Í918-ban kezdte a pályát. 

Solymossy Elek, (családi nevén: Sí
pos), színész, a Népszínház oszlopos mű
vésze, sz. 1847. jan. 25-6n, Tövisen (Er
dély, Alsó-Fehér m.), megh. 1914. jan. 
3-án, Budapesten. A gimnázium 7. o^n-
tályából kilépve, a Budai Népszínház tagja 
lett; Molnár Gyöngynél: 1868. ápr. 1-én 
az »Ördög pilulái«-ban lépett fel először. 
Kalocsán 1870 szeptember bávában írták 
róla az első elismerő kritikát, a »FŐV(ároei 
Lapok'<(-ban. S. aztán Miklóssy Gyula pesti 
István-téri színházának ta;gja lett, innen 
szerződtette Rákosi JenŐ az új Nói^zín-
házlioz. A Népszín'házban (megnyitásakor: 
1875. okt. 15-én), 5 mondta az első szót; 
1886—90 közti vidéld vendégszereplését le
számítva, kezdettől fogva 1898. déc. 22-éig, 
mikor 30 éves jubileutnát ünnepelte aNóp-
színbáz, 81 színdarabjában, 3601 elí'ad sban 
játszott. Népszerűségét jellemzi, hogy Mu
rai Károly hosszúéletű, elterjedt előlap
jának, a »Máty.ás Diák((-nak, állandó 
figurája volt (meg is rajzolva) >'a hosszú 
Solymossy«. Komikus szerejjeken kívül az 
operettek számos baritonhősét is (Loooq 
»Nap és hold«-jában stb.) énekelte. Ö volt 
az első, aki a magyar fovái-osbau ki^rólág 
német orfeumokat mag^-ar műsorral akarta 
Iciszorítani, s 1886-ban megalapította a 
»Magyar dale8arnok«-ot, a döhány-uccai 
nagy zsidótemplom tőszoinszédsúg'ában; (he
lyén azóta uccát nyitottak: a Wesselénji 
ucca elejét); de egy évig sem tudta fenn
tartani. Ekkor vidéki körútra indult (lásd 
»Az én trémám« c. cikkét a »Debr6ceui 
EUenŐKí dec. 27-iki számában), 133 város
ban játszott; 1890. szept. 12-én ismét a 
Népszínház kötelékébe lépett; itt 1904. deo. 
16-án lépett fel utoljára. (Lásd Rákosi 
Jenő szép cikkét: »Budapesti Hirlap«, 347. 
sz.) 1891-ben Fülöp Sándortól, aki poli
tikai napilap szerkesztőtulajdonosa lett, át
vette a Bártfai (Paczona) Antal alapí
totta Gyakorló Színésziskoíát, —• melynek 
egyik' kiváló növendéke volt már akkor 
Gazsi Mariska — sŐt mikor nyugalomba 
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Solymossy Sándor Sólyom Lajos 

vonult Debrecenbe, itt is ezínésziekolát nyi
tott, 1908-ban. 

De ő nemcsak színész volt; magae szel
lemi életet élő férfiú, akit komoly irodalmi 
tanulmányok, társadalmi problémák és po
litikai kérdések egyaránt foglalkoztattak. 
Mint ünnepelt sokoldalú művész, nem átal-
lotta 1882 táján több éven át beülni az 
egyetemi diákok padjaiba, Gyulai Pál iro
dalomtörténeti előadását hallgatni; a tár
sadalom rákfenéjéről, a prostituoióról írta: 
»Egy címnélküU k'önyv«-ét (1878.); magi-
vas röpirata: »A vi{feki magyar színéeaet 
reformja« (1875.); komoly elméleti mű: 
»A színészet tanítása« (1896.); érdeméé 
füzete: »A román nemzetiségi kérdésrők 
(1904.); erről a tárgyról egyébiránt hír
lapi cikkeket írt, s ide Vié\g az a nép
szerűségét jellemző tette, hogy képviseilő-
nek lépett fel Vízaknán (de az Ősi jeles 
családból származó Zeyk Miklós javára 
lemondott); a horvát-magyar barátság ia 
szívén feküdt; erről is cfikkezett s ezért 
fordította le Voinoviies Ivo báró »Öszi vi-
har<í c. drámáját, mely csak nagy 'huza
vona után került színre a Nemzeti Szín
házban. Iktassuk ide még egy művét: »Az 
egyházi saónoHat gesztus-elméletes (1912.), 
»Színésisnapló«-jának részletei az aOrazág-
Vílág« 1912—Í3-ikx évfolyamaiban jelen
tet meg; az egésznek kiadásában a mű
vészt halálos cukorbeteg^ge gátolta meg. 

Szerepei közül nevezetesebbek: Nyakig
láb (A becsület szegénye), Lőrinc (To-
lonc), Boltos loig (Sárga csikó), Árendáe 
zsidó oímszerepe, Smüle Gelb (Három Káz
mér), Don Januario (Kapitány kisasz-
flzony), Hírlapíró (Strogöff Mihály uta
zása), Ollendorf (Koldusdiák), Misó (Tót 
leány), Plinchard (Lili), Szarkaláb (Ve
teránok) , Siskó (Magdolna), KukurilXo 
(Citerás), Jupiter (Orfeusz), Traet gróf 
(Becsüle), Le p : r i (Kik^ ^tU Teme^ésát 
az Orsz. Színészegyesület é& a Népazin-
ház nyugdíjintézete együttesen rendezte; 
koporsójánál a Népszínház nevében Szirmai 
Imre búcsúztatta, a Színészegyesület nevé
ben Gíéozy István. — S. háixxm ízbep. 
nősült: 1874. au§. 4-én Kopóesy Kornélia 
lett neje, tehetséges kezdó' társalgási szí
nésznő, aki vele együtt működött a Budai 
Színkörben és Miklóseynál; 1875-ben le
lépett a színpadról s már 19 éves korában, 
1876. jan. ISrán meghalt; 1876. ápr.'Q5-én 

Romssich Máriát vette nőül, aki 31 évea 
korában meghalt, 1891. júl. 3-án, Nagy-
enyeden; (fiúk: Sándor, 1. ezt) végre Har-
matK Ilona lett nejévé, 1894. febr. 21-ón. 

(Kereszti] Istoán.) 

Solymossy Sándor, tanár és író, sz. 
1864. aug. 29-én, Budapesten. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten, 1894-ben a po
zsonyi kereskedelmi akadémiát végezte. 
1901-ben a budapesti felsőépítőiskola ta
nára lett. 1922-ben főiskolai igazgatóvá, 
1929-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 
Munkái: »A. Bethlebem a népmysteriu-
mokban és a dráma történetébenc;, 1894. 
»Az énekesrendek keletkezéscK. »Hazai né
met szín]átékok«. »Legújabb Shakespeare-
leletek«. 

Solymossy Sándor, színész, BZ. 1883. 
nov. 23-án, Budapesten. A reform, főgim
názium hat osztályát végezte, majd atyja 
(S. Elek) színésziskoláját látogatta. 1903-
ban Ipolyságon lépett a színipályára, hol 
Monoii Sándor volt az igazgatója. 1906 
nyarán a Városligeti Színkör tagja. Nyolc 
éven é t Szegeden volt szerződésben. 1922-
ben a Városi Színház tagja lett. 

Sólyom J a n k a , színésznő, az Orszá
gos Színé^eg'yeaület iskolájának elvégzése 
után, 1923-ban lépett fel először az 
Andráaey-úti Színházban, mint sanzon-éne
kesnő, ahol Bákosi Jenő fedezte fel, mint 
Medgyaszay Vilma tanítványát. Az And-
rássy-úti Színházon kívül az Apolló Ka
baréban és Benaissance Színházban is nagy 
sikerrel szerepelt és ugyancsak aikeri-el ját
szott Bécsben és Berlinben is. 

Sólyom Jenő , (nagybajomi), pénzügy
miniszteri tanácsos, író, ÖZ. 1858. dec. 
18ián, Pesten. Mint pénzügyi tisztviselő 
1876-ban a »Szabolcsmegyei Közlönya 
segédszerkesztője volt, majd a fővárosban 
több napilap munkatársa lett. Eigy idő
ben ő volt az Országos Színészegyesület 
nyugdíjintézete szakértő számvizsgálója. 

Sölyom Lajos, színész, tenor éaekee, 
sz. 1860. deo. 24-én, Taktaszadán (Zem
plén m.), ahol atyja vasúti tisztviselő volt. 
1878. febr. 27-én kezdte a színipályát, 
Temesváry Ijajos társulatánál, ahol elsŐ 
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fellépje a )>Bem apó« Petőfi szerepe volt. 
Mint jeles tenorista mindenütt közkedvelt 
volt. Nagy repertoár fölött rendelkezett, 
mindenkor pontos, kötelességtudó művész 
hírében állt éa így igazgatói szívesen szer
ződtették. Játszott Kaeeán, Szatmért, Ara
don, Temesvárt, Pozsonyban, Sopronban, 
Budán, Győrött. Főbb szerepei: Koldue-
diák címszerepe, Sylvaine (Kemete csen-
getyűje), Barínkay (Cigánybáró), Paris 
(Szép Heléna), Pygmalion (Szép Gala-
tliea), Józsi (Boszorkányvár), Caraearello 
(Egy éj Velencében), Grénicheux ésHenr)'^ 
marquis (Cornevillei karangok), Madarász 
(címszerep), Hoffmann (Hoffmann meséi). 
1914. okt. 23-án nyogalomba ment. A 
»Színészek Lapjáíí-ban és a sSzínészujságK-
ban sűrűn jelennek meg cikkei, melyeket 
egykcri pályatársairól j e l z e t t fel. Ezek
ben színes vonásokkal festi meg ismert 
művészek portréit. — Neje: Erdélyi 
Emma, színésznő, sz. 1874. nov. 2-án, 
Budapesten. 1898. ápr. havában kezdte a 
pályát, Fekete Bélánál. Mint ügyes tán
cosnő, szépségével is előnyösen tűnt fel.. 
Hosszú időn át a Király Színház ká-
rusában működött. HazaEságuk, 1892. jún. 
21-én volt, Budapesten. 1926. ápr. 1-én 
nyugalomba ment. 

Somlár Zsigmond, színész, ez. 1875. 
jan. 1-én, Budapesten. Gimnáziumi tanul
mányai befejeztével a bécsi Gonservavium-
ban volt L6\vin8ky József növendéke, majd 
a színművészeti akadémián és Rákosi Szida 
ezíníiskolájában tanult. Els'Ő szerződbe 
Leszkay Andrásnál ^'olt Nagyváradon. In
nen Pozsony (ReUe Iván), Póc8, Szatmái", 
Miskolc városok színházaiban működött. 
Jelentjősebb alakításai: Lucifer, Mefieto, 
Shylock, Jágó, Moliére Fösvénye és Kép
zelt betege. Tagja volt aa úttÖijŐ Thália-
társasá-gnak, ahol Rellig orvost (Vadkacsa) 
Lukat (Éjjeli menedéMiely) kreálta. Tagja 
volt az Uniió színházainak (Belvárosi Szín
ház) és a »Buta emVers-ben és »Gazdag 
leány«-ban voltak sikerült alakításai. Imre 
Sándorral együtt 1920-ban Uj Színház cí
men színházi vállalatot alapított, melynél 
Gerhard Hauptmann sTéli balladá«-ja ara
tott irodalmi sikert. Mint rend'ezlő és szín
házi szakíró is eredményesen működlött. 
Színpadi művei: »A quartett« (tár^izerE^: 
Gellért Lajos), szatirikus vígjáték, »Sz6-

gény angyalokí<, szmű (társszerzíők: Gel
lért Lajos és Tarkeövy István), színreke
rült az Uj Színházán, több mint 25 elő
adásban. 

Somlay Ar túr , színész, sz. 1883. fehr. 
28-án, Budapesten. Atyja angol-szász ere
detű, anyja genuaí olasz nő. 1898-ban a 
Vígszínház színész^kolájának növendéke 
volt. 1900. szeptember havában Zsarnó-
oán lépett színpadra mint gyakorlatos, 1902 
szeptemberében a színészegyesületi felvé
teli vizsgán végleg felvették az Egyesület 
kötelékébe. Ezután Pozsonyhan volt szer
ződésben, 1903-han Aradon, majd Kolozs
várott. 1905 február havában Kassáról a 
Vígszínház szerződtette, azután ismét vi
dékre ment. 1906 nyarán a Városligeti 
Színkör vendége volt. 1907 október ha
vában a Magyar Színház kötelékébe 
lépett, egy óv múlva a Nemzeti Szín
ház tagja lett, ahol a ))Sári bíró«-ban, 
majd az »Arlesi leány<í-ban jelentékeny 
sikert ért el. 1917. febr. 12-én ő játszotta 
a »PártütŐk«-ben Újházi Ede híres sze
repét, melyben a mester méltó utódjának 
bizonyult; ápr. 28-án szintén átvette Új
házi egy régi szerepét: »Crampton mes-
ter«-t. 1921—22-ben külföldön mint film
színész működött és e téren ig kiválót; 
produkált, 1924. ezept. havától az Unió 
Színházak tagja, első fellépte (szept. 16.) 
a Renaissance Színházban volt, a »Halál-
táne«-ban, az erődkapitány szerepében. 
1925. júl 7-én alkalmi társulatával a bécsi 
Kammerspiele-ben Pierre Wolff és Henry 
Duvernois: »Aprés ramo.ur« (Őszi szere
lem) oímű darabjával mutatkozott be. Az 
előadásának rendkívül na.gy sikere volt, úgy 
a közönség, mint a kritikusok elŐtt. A 
bécsi lapok a" legnagyobb elragadtatás 
hangján írtak a magyar társulat vendég
szerepléséről, különös erővel emelve ki azt, 
hogy Somlay Artúr egyike a legnagyobb 
művészeknek. Jellemzésül ideírjuk az 
»Extrablatt« néhány sorát: 

»A magyar vendégszereplés kapcsán csak 
azt mondhatjuk, hogy az váratlan szen
záció erejével hatott. Milyen jólesően néz
hetünk ennek a művésztársaságnak pom
pás és céltudatos munkájára a Tairofí 
társaság bosszantó és bőszítŐen zagyva 
blöff je után!« 

1926. aug. 19. óta a Magj-ar Színházban 
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működött, ahol Molnár Fereno sVöras ma-
lom« c. játékában öregbítette eddigi sike
reit. Ezután (1927.) a Vígszínház tagja 
lett (újra ott vendégszerepelt: 1931.), 
majd 1929. szept.-től 1930. ápr. l-ig 
a Belvárosi Színháznál működött. Főbb 
szerepei: Hamlet, A színész (Testőr),Szak-
máry Zoltán (Uri muri), Gergő (Kis 
muszkák), Mésaule (őszi szerelem), Ed
gár (Haláltánc), Henri (Szeretni), Báró 
Ulrich (A templom egere), Noszty Pál, 
Brown (KékszakáU nyolcadik felesége), 
Sári bíró, Forgách (II. József császár), 
János (Vörös malom), Orbán (Marika), 
Boieszlavszky (Waterlooi <Bata), Flagg 
(Vetélytársak), Föidnélküly János stb. 
Eredeti színműve: í)Veszedelem«, falusi dr. 
3 felv. Bem. 1908. máj, 16. Népszínház-
Vígopera. Fordítása: »Névtelenek«, tragé
dia 14 képben. ír ta: H. K, Lenormand. 
Bem. 1923. jún. 9. Belvárosi Színház. — 
Leánya: S. Júlia, színésznő, férjezett: 
Hajmássy Mihályné. öccse: 

Somlay Att i la , operaénekes, sz. 1895-
ben, Újpesten. Az Operaháznál énekelt elő
ször próbát, gr. Bánffy Miklós előtt, 
azután Zádor DezsŐ növendéke lett. 1920~ 
ban lépett színpadra, Sopronban, az»0£fen-
bach« e. operettben. 1922-ben az Irodalmi 
Színházhoz szerződik, Budapestre. 1923-
ban Hágába hívták meg, ahol mint tenor
énekes működött. Onnan Rotterdamba ment, 
1925-ben Spanyolországban koncert-tur
nén volt. 1926-ban visszatért Magyaror
szágba és a pécsi Nemzeti Színházihozi 
szerződött, ahol első tenorista volt. Nagy 
sikert aratott »Bánfc bán«-ban, »Hunyadi 
Lászlós-ban stb. 1927-ben német nagy 
varieté-színpadokon működik mint szólista. 
1931-ben mint Wagner-énekes külföldön 
arat sikereket. Főbb szerepei: Eodolf (Bo-
hémélet), Cavaradossi (Tosca), Bohóc (Ba-
jazzo), Don Jósé (Carmen), Hunyadi 
László, Bánk bán, Radames (Aidla), Lo-
hengrin, Turiddu (Parasztbecsület) stb. 

Somló Emma, színésznő, sz. 1877. nov. 
23-án, Debrecenben. Református lelkész 
leánya volt. Rákosi Szidi színiiskoláját 
végezte el és még mint növendék aratta 
első nagy sikerét a debreceni színház
ban, a wFanchon asa2X>ny lányaw cím
szerepében. A közönség úgy ünnepelte a 

tizennyolc éves kislányt, hogy nyomban 
leszerződtették, de alig fél évig maradt 
csak Somló Emma szülővárosában: Tiszay 
Dezső igazgató már is átszerződtette Mis
kolcra. A »Nebántsvirág<í volt elsŐ mis
kolci szereplése és ezzeŰ. a fellépésével is 
egy csapásra megbódított mindenkit, Mis
kolcon is. Sudermann »Pillangócsatá«-jában 
már Miskolcon bebizonyította, hogy éppen 
olyan kiváló a drámában is, mint az ope
rettben és vígjátékban, azonban amikor 
az újonnan épült Magyar Színház tár
sulatát megszervezték, operett-színésznőnek 
szerződtették. Ö szólalt meg elsőnek a fő
város legújabb színházának a megnyitásán 
és S. mondta a prológot a Magyar Szín
ház eJső előadásán. Ugyanabban az év
ben (1896-ban) kezdte játszani a »Gésák«-
ban Rolly Polly szerepét, mely felejthe
tetlen emléke maradt mindenkinek, aki 
csak egyszer is látta Siduey Jones hájíKi 
operettjét. S. volt a »Gyurkovic3 lányok« 
Micijének az élsfí ki-eálója is és ezzel a 
szereplésével is sikert aratott. Érthető, hogy 
ilyen körülmények között valóságos szen
záció volt, amikor a vígjáték és az ope
rett jókedvű, örökké nevető Somló Emmája 
egyszerre csak Gerhardt Hauptmann »Han-
neléjé«-nek a címszerepében lépett a kö
zönség elé és ennek a komor tragédiának 
példátlanul nehéz színészi feladatot jelentő 
vezetőszerepében egészen új utakon haladva 
túltett még a Gésákban és a Gyurkovics 
lányokban aratott sikerein is. Max Halbe 
»IfjÚ8ágá«-ban Anna szerepét is S. vitte 
a közönség lelkes tapsai közepette Buda
pesten először színpadra és mindenki a 
legnagyobb jövőt jósolt neki. Nemsokára 
azonban eltűnt a színpadról: férjhez ment 
Lövik Károly íróhoz és egyetlen kivétel
től eltekintve, tizenkét évig nem lépett 
színpadra. Az egyetlen kivétel 1902-ben 
volt, amikor S. a Nemzeti Színház kéré
sére eljátszotta még egyszer »Hannele« SZÖ^ 
repét, amikor az ország első színháza át
vette a Magyar Színháztól Hauptmann 
gyönyörű drámájának a reprizét. 1910-
ben elvált Lövik Károlytól és visszatért 
a színpádra. Első feUópése a Vígszínház
ban volt, Molnár Ferenc »Lüiom«-jában, 
majd ezután a kolozsvári Nemzeti Szín
házhoz szerződött és ott is egész sereg 
nagy feladatban —• Ibsen »Nórá«-jában, 
Bródy Sándor sTanító^nŐK-jében és a »Ka-
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luéliás hölgjfi címszerepében — országao 
hírű sikereket aratott. 1912-ben a Nemzeti 
Színház tagjai sorába szerződtette cs ettől 
kezdve haláláig az ország első színházá
nak a tagja maradt. A »Zalameai bíró«, 
»A bor«, »Süt a nap«, »Az új rokbn<í,! 
»Sárga csikó«, »A Clémenceau-ügy«, »Cy-
rano« stb. voltak újabb sikereinek állo
másai. Elekben a szerepeiben a szövegen 
messze túlmenő érdekességet, színt és súlyt 
tudott adni a maga munkájának. Somló 
Emma a lelkes művészeknek abba a faj
tájába tartozott, akik szívesen vállalnak 
minden munkát azzal a hittel és azzal az 
erővel, hogy az igazi művész a legkisebb 
feladataiban is értéket tud kitermelni: nem 
a szerepből, hanem saját magából. Az a 
megelégedettség, amely művészi pályáján 
jellemezte, harmóniát teremtett magánéle
tében is és különösen, amióta másodszor 
férjhezment, szinte közmondásossá vált a 
művészvilágban az a harmonikus boldog
ság, amelyben Somló Emma második fér-
jé^'el, Király Elemérrel, a volt katona
tiszttel élt, aki az Ő kedvéért hag'yta 
ott pályáját és ^'iálasztott magiának ];)ol-
giári hivatalt. Somló Emma tevékeny 
részt vett a jótékonjcélú ós táread^lmi 
mozgalmakban is és a háború egész ideje 
alatt '̂ezetó'je volt egy hadikórhiáznak, 
amellett pedig számos nŐegyeaület éa tár
saság vezető tagja volt. Mindezekért az 
értékeiért, emberi kedvességéért és jótulaj-
donságaiért kiváltságosán nagy szeretetnek 
örvendett kollégái körében és dédelgetett 
kedvence volt a legjobb pesti társaságtok
nak. Halála tragikus hirtelenBégigel kö
vetkezett be: 1927. ok't. 2-án, a »Te csak 
pipálj, Ladányi« elŐajdJáfián hirtelen rosszul 
lett és hiába volt minden orvosi segiít-
ség, okt. 8^án meghalt. 

Somló Is tván, színész, ez. 1902. máj. 
8->án, Szolnokon. Atyja: S. Jenő, az Orsz. 
Munkásbiztosító-pénz tár néhai igazg'at'ója, 
anyja: Balázs Sarolta. Budapesten végezre 
gimnáziumi tanulmányait és 1920-ban 
érettségit tett, mely után a azínészakadó-
miát látogatja. 1923-ban dr. Bárdos Artúr 
a Renaissance Színházhoz szerződtette. 
1924-hén a Belvárosi Színházban játszik, 
innen a Vígszínház meghívását fogadta el. 
A^ »Színészujság« jelestoUú munkatársa. 
Főbh szerepei: Iván (Az első hajnal), 

Henry (Szeretni), Oswald (Kísértetek), 
Eené (Árnyhalász), Fournier (Őszi sze
relem), Maiinka (Noszty fiú), Ludier had
nagy (Vitéz MiUós: wBékeeeégíí.) Denys 
Bayot (A Szerelem és Halál játéka),Gróf 
Valéiy (Postáskisaeazony), dr. Gerőffy 
(Alvó férj), Seregély (Viiághajnok), Evans 
Freddy (Á zÖld lift) stb. 

SomM József, operaénekes, sz. 1893. 
okt. 1 -én, Szilágysomlyón. Tanult Man-
heit Jakab éneldskolájában, 1914-ig. Első 
Bzerepe Kassán 1914. októberében a ))Ci-
gánybáróíí címszerepe volt. Azóta fellé
pett Pozsonyban, Eperjesen, LiŐcsén, Te-
mesvárott, Aradon, Brassóban, Szegeden, 
Debrecenben és általában Nagymagyaroi'-
szág összes nagyobb várcsában. Eddigi 
igazgatói voltak: Faragó Ödön, 1931 óta 
a Városi Színházban, Ábrányi Emil, báró 
Wlassioh Gyula, Mader Raoul és 1927 
óta a M. Kir. Opeiaházban Kadnai 
Miklós. A :\ilágháború|ban Pnágiabaa 
teljesített katonai szolgálatot. Főbb 
szerepei: »Hoffmann meséi: címszerep, 
»Faust«: címszerep, »Bánk l>án<í: Ottó; 
))Bohémek<c: Hodolf; »Carmení<: Don Jósé; 
)>Parasztbec8ület«: Turiddu, továbbá »Hol-
tak szigete«: Timíieus; »Turandot;<: Pong, 
í>Rigoletto«: herceg; wCromonaj hegedü8í<: 
Sandro; »SzeviUai borhély<c: Almaviva; 
»ÁIarcosbál«: Kiccardo; »PalstaffÍC : Fen-
ton; »BoIygó hbllandi<(: Kormányos; ))Ba-
jazzók<(: Beppo; )>D.on Pasquale«: Ernesto 
stb, 1923-ban Bécsben is vendégszerepelt. 

Somló Sándor, (mogyorósi és bánóczi 
Hlavathy Ödön), színész, színigazgató, 
színműíró, sz. 1858-ban, Kapóson, Ung 
m., megh. 1916. szept. 2-án, Budapes
ten. Atyja Hlavathy János, a jászói pre
montrei-rend jószágainak saámtartója volt. 
(sz. 1814-ben, megh'. 1887. febr. havában, 
Ungvárt.) Iskoláit üngvárott, Sárospata
kon GB Budán végezte. Ekkor kedvet ka
pott a színészethez ós hogy cálját elérje: 
mtegszökött hazulról, Székesfehérvár felé 
vette útját, azonban a szigorú apa vissza
hozatta. 1875-ben mégis elindul a művész
pályán ée Somló Sándor néven beiratkoaák 
a ezínéöZakadóraáára, ahbl 3 évet töltött 
és már itt feltűnt ideális szép alakjával, 
csengő hanlgjával, lovaló szorgalmával 
és egy — verskötetével. 1878-han BeŐdy 
Gábor Gvőrbe szerződtette, ahol 3 évet 
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töltött, onnan Szegedre, 1887-l>en Aradra 
szerződött, játszott még Sopronban, Ko-
naárombanj Esztergomban, Pozsonyban, 
Szombathelyen. 3881. máj. 27'-én ven
dégszerepelt a Nemzeti Színházban, az 
»Egy szegény ifjú törtónete« Odicit 
ilaxime szerepében, majd 1892. máj. 21-én 
ismételten vendégszerepelt az ország elsÖ 
színpadán, sHaanietw-ben, ahova 1893. febr. 
i-én leszerzjMitették. Innen kezdve emolkű-
djőben volt karrierje. 1897-b©a a Kisfaludy 
Társaság, 1899-ben a Petőfi Társaság vá
lasztotta tagjává. 1900. jan. l-6n rende-
zjové, 1902. ápr. 1-én igaagatóvá nevez
ték ki; majd 1907. ján. 11-én elfoglalta 
a színészakadémia igazgatói székét. A ke-
repesi-temetőbe temették el. Sok neveze
tes bemutatóest fÍÍ2;ŐÍ.J ik a nevébez. Nem 
tekintette üzletnek az orsaág els;ö tz'nj^adát, 
olyan intenciók vezették a színigazgatás
ban, mint valamikor Laubét, vagy nálunk 
Paulay Edét; főleg törhetetlen idealizmusa 
irányította, ősíánte lelkesedéssel karolta föl 
a magyar szereket, szóhoz juttatta a leg
modernebb írókat is. — Munkái: »Költe-
ményekíí. Budapest. 1878. »Éjszakáké, 
Győr, 1880. )>Bolyongás«. Arad, 1893., 
»Az apród«, »Falusi történet«, »Az 
arany féaű«, »Jorick«, Budapest, 1893. 
Színművei ezek: )>Apa és fia«, népszmű 3 
felv. Előadták Győrben, 1881. jan. 1'2-én, 
Oláliné Takáos Henrielte jutalomjáté-
kára. Slrius, Róma dalnoka, trag. 3 felv. 
Bem. 1884. jan. 26-án, Szegeden. (Aka
démiai dicséretet nyert mű.) »A sz©rzetes«, 
ti-ag. 1 felv. 1884. okt. S., U. o. »ElgIő 
8zerelem«, vj. 3 felv. Az Akadémián 1884. 
márc. l9-én a Teleki-díjat (100 arany) 
nyerte el. Elpször játszotfái; a Nemzeti 
Színházban, 1885. máro. 29-én. »Ovidius«, 
vj. 3 félv. 1885-ben az Akadémia Teleki
díját nyerte el. »Gorgó«, trag. 1887--ben 
Pozsonyban nagy hatással adták. »Nagyra-
vágyoK, trag. 5 felv. Az 188S-ik évi Te
leki-díj nyertese. Bem'. 1889-ben. »Gladia-
tor« c. tragédiája 1891-ben került színre. 
»Thököly Imre«, történeti dráma 3 felv. 
1890-ben a Nemzeti Színház Mészáros^ 
díját nyerte. Színre került a Nemzieti Szín
házban, 1906. okt. 27. »Fra GirolamoK, 
trag. 5 felv. (L. o.) »Királyi házasélet«, 
vj. 3 felv. A Vígszínház 1000 forintos dí
jával juta'iiazva. El{5szÖi' a Nemzeti Saín-
íxázban, 1899. jan. 20. )>Zsolt vezér ifjú-

Jáí...-.v 

fiága«, történeti vj. 3 feh. Budapest, 1897. 
\z Akadémiátóra br. Bánffy Bezslő, a 
Nemzeti Színháztól a Eökk Szilárd-pálya
díjjal koszorúzva. Először a Nemzeti Szín
házban, 1896. 'máj. 8. »IV. Istvánc<, töi't. 
trag. 5 felv. Az Akadémia 1896. évi Kócaán-
díjának nyertese. »A szonibatosok<<, tört. 
szmű 3 felv. (1899). Szerelem«, trag. 5 felv. 
Az Akadémia 1897. évi Teleki-díjának: nyer
tese. »E,egec<, tündérjáték 5 felv. Az Aka
démia 1906. é\T. Teleki-díjának nyertese. 
)5A király leánya<í, trag. 5 felv. Az Aka
démia 1912. évi Teleki-pályázatának nyer
tese. »Portuna szekeres, vj. 4 felv. Az 
Akadémia 1913. évi Teleki-díjának nyer
tese. )>Lélekvásár«, szmű 4 felv. Az Aka
démia 1915. évi Teleki-díjának nyertese. 
»Dayka Gábor«, szraű, hefeje-.e.len kézirat. 
— Fordítása: »Sataniel«, operaszöveg. í i tat 
Ferron. Bem. 1890. jan. havában, Debi-e-
cenben. — Neje: Vadnay (Stópán) Vilma, 
BzínészníŐ, előkelő nevű énekesnő, sz. 1862-
ben, Sátoraljaújhelyen, megh. 1918- jún.. 
6-án, Budapesten. Családja Branknvics 
György szerb fejedelemtől száruiazik. Atyja 
nagyváradi Stéplán József, anyja vadna-
vári Vadnay Klára (megh. 1904. jan, 
27-én, Budapesten.) Kora gyerinekségéíiŐl 
nagy vágyat érzett a színészeti pálya iránt 
s midőn tanulmányait Budapesten végezte, 
többször látta játszani a Népszínházban 
Blahánét, ki e perctiől ideálja lett. Nö-
vendéktársainak sokszor dalolgatott, hangja 
általánosan feltűnt ós egy intézeti vizsga 
alkalmával Káldy Gyula kiképeztetésóre 
vállalkozott és egy év múlva: 1880. nov.. 
27-én, már Rákosi Jenő felléptette a Nép
színházban, az sUtszéli gróf ki sanzon y« c. 
operett Albina szerepében. Pestriől vidékre 
szerződött, elŐbb Krecsányi Ignáchoz, Arad 
és Szeged városába, ahol Somló Sándor
neje lett. (1884. márc. 15.) Mindenkor 
feltűnt esengő orgánumával, énekbangj a pe
dig a legszebb zenéhez volt hasonló. Nép
dalait magyar lelkesgéggel adta elő és ma
gyar menyecskéi, lányai, a magyar lélek 
tiszta, hamisítatlan kisugárzásai voltak. 
Operettekben, különösen a játékos, hatal
mas énekszerepekben, mint sKoldusdiákc';, 
»Boccaocio« címszerepei, »Ilip van Winklex 
Lisbethje pompás előadásokat nj'ujtott és 
a »Cig,ánybáró« Szaffijiában is remekelt. 
»Lili« is kedvenc szerepei közé tartozott. 
Hatalmas, ragyogó drámai szopránjával, fé-
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nyes drámai tehetségé^-öl bármely operának 
csillaga lehetett volna; de a vidékhez kö
tötte őt a »legszeblK( magyar színész szíve, 
mely az övével volt egybeforrva s együtt 
vándoroltak a hazában mindaddig, amíg 
férjét, a Nemzeti Színház élére nem állí
tották ; ekkor a művésznő lemondott a 
világot jelentő deszkákról. — Leánya: S. 
Sári, BzobrászművésznŐ, sz. 1886. márc. 
7-én, Aradon. !CanulmányaÍt Holló Barna
básnál és Maróti Gézánál végezte. A Nem
zeti Színházi Madách-saobor az 5 alkotása. 
1926. nov. 28-áii a Magyar Képzőmű-
vésznők Egyesülete Őt (mint elnöknőt) de
legálta a Magyar Képzőművészeti Ta
nácsba. Atyjának költői tehetségét ia örö
költe. .' (Eródi Jenő.) 

Somlyó Zoltán, költő és hírlapíró, sz. 
1882. jún. 22-én, Alsódomborún, Zala m. 
Fiumében kezdte az újságírást, később 
Budapestre jött, itt a »Magyar Nem-
zet« munkatársa lett. Egy ideig vidé
ken is működik: Szegeden, Pécsett, 
Szabadkán. Versei a »Pesti HÍrlap«-ban 
jelennek meg leginkább. Színműfordí
tásai: »A szűz asszony«, Zapolszka 
Gabriella erotikus színjátéka. Bemutató 
1916. okt. 14. Budapesti Színház. »A balga 
és a halál«, drámai költemény. írta Hugó 
von Hofmannsthal. Bem. 1920. ápr. 4. Ka^ 
mára Színház. (A volt Medgyaszay-szín-
ház helyisége.) Finoman cizellált verseit 
Nyarai Antal énekelte a mai Andrássy-úti 
Színházban. (Azon időben: Modern Szín
pad Kabaré.) 

Somody Pál , ezínész, sz. 1900. mi j . 
16-án, Budapesten, régi magyar nemesi 
családból, A budai Toldy-főreilban tett 
érettségit. A Színművészeti Akadémia vé
geztével (1921) Ambrus Zoltán igazgató 
a Nemzeti Színházhoz szerződtette. Ott há
rom év alatt szerepei voltak: Wendlowszky 
Miksa (Otthon), Theodor (Császár és ko
médiás), Tybalt (Romeo), liadváuyi Gida 
(Gyurkovica lányok), Frank király (Lear 
király), Perényi Péter (Mohács) stb. 
Kürthy György, innen a Pécsi Nemzeti 
Színházhoz vitte, ahol Bánk bán, Ocskay, 
Ferdinánd (Ármány és szerelem) szerepek
ben volt jelentősebb sikere. Majd a kecs
keméti színház rendezője és vezető szí
nésze lett. [Jág-ó, Plambeau, Peer Gynt, 

IpanovLoris, Podznisen (Kreutzerszonáta), 
Edgár (Haláltánc) stb.] 1926-ban Beöthy 
László a Belvárosi Színhásihoz kötötte le, 
ahol Karinthy Frigyes »Lepketánc<( G&-
nius szerepében volt nagyobb sikere. J e 
lenleg mint filmszínész Berlinben él. 
Fivére: 

Somody Kálmán, színész, a Nemzeti 
Színház tagja. 1923-ban végezte a színész
akadémiát, ahonnan egyenesen vidékre ke-
tült és három esztendőn keresztül a vidék 
egyik legkedveltebb színésze volt, csupa 
elsőrangú vezetőszerepet játszott. Hosszú 
időt töltött Egerben, Miskolcon, Sopron
ban, 1926. januárjában a Nemzeti Szín
ház szerződtette mint ösztöndíjas tagot, 
egymillió korona havi fizetéssel. A szín-
blzban rögtön nagyobb szerepeket is ját
szott. Első fellépte a »Tücsök« c. vj.-ban 
volt, amelyben Misu nevezetű festőművészt 
játszotta. Igen hasznavehető, szorgalmas 
tagnak bizonyult. Egyízben igen kellemet
len helyzetből mentette ki a színházat. »A 
vén gazember« előadására PetheŐ Attila 
megbetegedett, szerepét o vette át rövid
del az előadás kezdete elŐtt, minden próba 
nélkül, emlékezetbői játszotta el a szerepet, 
amelyet már vidéken is játszott. 

Somogy-vármegye nemessége 1815-ben 
a közgyűlések alkalmával színielőadásokat 
tartott, jövedelmét a Nemzeti Színház cél
jaira szentelte. (Lásd: sMagyar Kurir«, 
1815., 35. szám). A vármegye 1928-ban 
200 pengőt adományozott a Színészegye
sület nyugdíjára. 

Somogyi Erzsi, színésznő, sz. 1906. 
Bzept. 10-én, Kolozsvárott, hol édes atyja 
a színház gazdája volt. Színészakadémiát 
M-togatott, bár eredetileg nemi a művész
pályára készült, mert orvcranő szeretett 
volná lenni. Első sikerét a Kenaissanca 
Színházban a »Buzakalász<(-ban érte el. 
1924-ben a Nemzeti Színház tagja lett, 
ahol a »Szökött katona« Julcsa szerepé
ben volt a bemutatkiozása, teljes siker
rel. (1924. szeptember 6.) 1925. április 
11-én elneyrte a Farkas—Ratkó-díjat. 
Ez év augusztus 1-én házasságra lépett 
Bálint Imre hírlapíróval. Főbb szerepei: 
Bella (Cifra nyomorúság), Rozika (Uri 
muri), Zsuzsi (Nagyapó), Liza (A három 
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teatőr), Annuska (Gárdonyi Géza vígjá
téka), Sárika (Süt a nap), Noémi (Arany
ember), Lencsi (Kék róka), Julcsa (A szö
kött katona), Eliza (Egyenlőség) stb. 

Somogyi Erzsi, énekesnő. Gimnáziumi 
érettségit tett, majd beiratkozott az egye
temre, ahol hat szemesztert végzett. Köz
ben férjhez ment (Szedő Imréhez, 1929. 
jún. 28.) és énektanulmányokat folyta
tott. 1926. febr. 9-én fellépett a Fővárosi 
Operett Színházban, a »Gésák« Mimóza 
szerepében. 

Somogyi Ferenc, mecénás, 1794. júl. 
havában »a magyar Jádzó Színnek' meg
örökítésére szolgáló tőkepénzek kiszolgálár 
sáraíi 1000 Rh. forintot ajánlott fel. 

Somogyi Gyula, hírlapíró. Budapesti 
lapok munkatársa volt, majd Berlinbeköl
tözött, ahonnan sok érdekes cikket küldött 
haza, színházi kérdésekről is. Színműve: 
»Sibylle.. . Ausgeschlossen!«, vígj. Bem'. 
1928. júl. 25. Berlinben, a Tribüné szín
házban. Dramatizálása: »Karamazov-testvé-
rek«, szmű 4 felv. Dostojewsky regénye 
után. Bem. 1924. szept. 26. Nemzeti Szín
ház. 

Somogyi Kálmán, színigazgató, sz. 
1891. szept. 3-án, Tabon (Somogy m.). 
Rákosi Szidi színésziskoláját látogatta, 
azután 1910-ben felvettek a Színészegyesü
let kötelékébe. Nemsokára vidéki színigaz
gató lett. Sokáig volt Győrben, Pápán, 
Sopronban. 1929-ben megnyitotta Buda
pesten a Komédia Orfeumot. 

Somogyi Károly, színigazgató, sz. 
1845. okt. 11-én, Pusztakovácsin (Somogy 
m.), megh. 1908. márc. 6-áu, Nagyvára
don. 1864-ben lépett a színipályára, Ipoly
ságon, Hetényi Józsefnél, mint hősszerel
mes és azontúl mindig elsőrendű táraula
toknál volt szerződtetve, így többek között 
Győrött Kocsisovszky Jusztinnál és L á s ^ 
ViknosnáL (1870—74.) 1874. jan. 29-én 
Székesfehérvárott házasságra lépett Nagy 
Júliával. (L. alább.) 1875. húsvétjától 
Sopronban működik, Némethyné társula
tánál. 1876. szept. 11-ón mint vendég fel
lépett a Nemzeti Színházban, Ceiky Ger
gely »JÓ3lat« c. vj,~a Helios szerepében; 
szept. 13-án pedig »Egy szegény ifjú tör-
téneté«-ben. 1877-ben Kassán játszott, 
Lászy Vilmosnál, 1882-ben pedig Aradon. 

1886. okt. havában színigazgató lett, Sop
ronban, majd Győrött játszott, azután be
vonult Pécsre, innen Balatonfüredre ment, 
majd Kaposvárra. 1889. jún. 13-án megüli 
25 éves, 1904. febr. 12-én pedig 40 éves 
jubileumát, Nagyváradon, a nValjunk el« 
c. vj. Desprunelles szerepében. 1892. szeph. 
havában Szegeden, azután Nagyvái-adon 
volt színigazgató. Pontos, rendszerető, ki
váló igazgató volt, mindenkor a művészit 
tartotta szem előtt és bő alkalmat nyúj
tott tagjainak is a művészi szép eléréséhez. 
Hosszú időkön át tanácsosa volt az Orsz. 
Színészegyesületnek. 1908. jún. 1-én nyu
galomba vonult. Arcképfestmónye a Szí
nészegyesület tanácstermét díszíti. Sírem
léket 1912. nov. 1-én avatták fel. — Neje: 
Nagy Júlia, jeles drámai színésznő, az. 
1850-ben, Pesten, megh. 1919. máj. lO-én, 
Bodméron. 19 éves korában kezdte a pá
lyát, Miklóssy Gyulánál, mint elsőrangú 
hősnő, líésőbb mint anyaszínésznő műkö
dött Lászy Vilmosnál, Bényei Istvánnál, 
Aradi GerŐnél. 1908. jan. 1-én nyugdí
jazták, maj d ez év máro. 26-án Nagy
váradon a »Va^yár08« Beauliea márkiné 
szerepében elbúcsúzott a színpadtól. 

Somogyi Károly, színész, sz. 1880. 
máro. 16-án, Budapesten. A Vígszínház 
színésziskoláját láfx)gatta, majd Szabad
hegyi Aladárnál kezdi a pályát. 1910. 
őszén Heves Béla szerződteti, tőle Polgár 
Károlyhoz megy, akinél hosszú éveken át 
működött. A világháború Pozsonyban érte 
8 mint zászlós olasz fogságba került. Haza
jövetele után ismét Pozsonyba szerződik, 
de a csehek megvonták a magyar színé
szek játszási engedélyét, mire vándortár
sulattal másutt működött. Közben színházi 
lapot is szerkesztett, később több lap mun
katársaként szerepelt. 

Somogyi Nusi, (hollósi), színésznő, sz. 
1894. máre. 3-án, Budapesten. Atyja S. 
István,. szűcsmester (megh. 1917. okt. 8.). 
A Deák-téri ev. ref. polgári iskolát végezte, 
azután a Színészegyesületi iskola növen
déke lett. Kecskeméten lépett színpadra, 
Mariházy Miklós társulatánál, majd Bott 
Sándor a Folies Caprieehez hívta éa nya
ranta a Jardin de Parisnak is tagja volt. 
1910 nyarán a szegedi Vígszínpad tagja. 
(Igazgató: Krémer JenŐ.) Ezután Beöthy 
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Somogyi Szilveszter dr. Sonnenthal Adolf 

László meghívására leszerződött a Kir,álj 
Színházhoz, ahol a »SibjU« c. operettben 
a 35-ik előadás után Lábasa Juci helyett 
a 100-ik előadáeig 6 játszotta a szubrett-
szerepet. 1916. nov. havában a Képopera 
tagja lett (igazgató: Beöthy László); majd 
a Téiiterthez szerződött. 1919. okt. havá
ban visszament a Kinály Színházhoz. 
1923-ban a Blaha Lujza Színház tagja 
volt. 1928-ban Bécsben működik. 1931-
ben a Fővárosi Operett Színház vendége. 

Főbb szerepei: Málika (Postás Katica), 
Gretl (Kék mazúr), Mioi (Árvácska), Pet-
ruska (Hajtóvadiászat), Sally (Arany-
hattya)j Horváth Sári (A legkisebbik Hor-
váth-Iány), Miáli (Szépasszony kocsisa), 
Leni (Anna-bál), Pepi (Régi jó Buda
pest) stb. 

Somogyi Szilveszter dr., szegedi pol
gármester, sz. 1872. jan- 1-én, Szegeden. 
Egyszerű szülei jóhírű szegedi iparosok 
voltak. Középiskoláit Szegeden és Keeekfr-
méten, a kegj^esrendiéknél, főiskolai tanul
mányait Budapesten, a Tudomány Egye
temen végezte, ahol jogtudományi tudorrá 
avatták. Ezután szerezte meg a bírói ok
levelét is. Mindig jeles tanuló éa az ifjú
ság vezére volt. A szegedi királyi törvény
széknél, táblánál, majd az ügyészségnél 
működött, az ország legjobb ügyéazei közé 
emelkedett; szorgalma, olvasottsága foly
tán több híressé vált bűnügyben oly ki
válóan teljesítette ügyészi kíitelességét, 
hogy 1907. év december 12-én kinevez
ték Szegedre városi rendőrkapitánynak. Ez 
állásban átszervezte a városi rendőrségei 
a modem kiöivetelményeknek megfelelően. 
Munkásságáért és modoráért a város egész 
közönségét megnyerte, ivgy, h'ogiy 1915. év 
február hó 17-^n megválasztották polgár
mesternek. Igazi kiválósága itt domborodik 
ki a polgármesteri á.Ilásban. A legsúlyo
sabb időkben viselte e tisztet, az öseze-
omlás után, amikor Szeged volt az egyet
len pont, ahol a nemzeti zászlót ki lehe
tett tűzni. Megóvta Szegedet a zavaroktól, 
felfordulástól, é-8 lehetővé tette, hgg}" Sze
ged legyen a nemzeti újjáébredés lúin-
duló pontja. Az összeomlás után rend
kívüli energiával fogott hozzá, a romok 
eltakarításához és azoknak az alkotásoknak 
a megvalósításához, melyek Szegednek régi 
programmjában szerepeltek. Négy palota 

és számos kisebb ház építésével több mint 
400 lakás létesítésével majdnem teljesen 
megszüntette Szegeden a lakáshiányt. Sze
ged régi árvízi fogadalmának megvalósí
tásával tető alá hozta Magyarország leg
nagyobb templomát, amely büszkén mu
tatja a trianoni határon túlra is impozáns 
tornyait és kupoláját, igazolásául a ma
gyar energiának és alkotni tudásnak. Ott
honba segítette a kolozsivári menekült egye
temet és kivívta, hogy az egyetem vég
leges otthona Szegeden felépíttessék. 30 
éves tervet és vágyat valósított meg a 
szegedi eddig! majdnem hozzáférhetetlen 
tanyavilág 80 kilométeres vasúthálózatá
nak megépítésével, amely óriási területe
ket hódít meg a kultúrának, gazdaságnak 
és több termelésnek. Ezeken kívül szám
talan más olyan alkotással és intézmény
nyel fejlesztette és fejleszti városát, ami 
által Szegedet i'ig}- a társadalmi harmónia 
és a nemzeti érzés tekintetében, mind a 
városfejlesztés és közgazdasági fejlődés és 
a magyar kultúra szempontjából mind
inkább mintavárossá teszi. Az ő kormány
zása alatt fizette ki a város Összes régebbi 
adósságát s a nagy alkotások mellett is 
csak 50o/o-<)s maradt a községi pótadó. 
E működése eredményezte azt, hogy úgy 
a város tisztviselői kara, mint a közönség 
rajongó szeretettel veszi Őt körül, de tisz
telt és nagyrabecsült személye oi-szágosan 
is. A legutóbb kapott I I . osztályú érdem
rend magas kitüntetése osztatlan örömet 
és megelégedést keltett nemcsak Szegeden, 
de az ország többi részében is, ahol So-
mo,gyí Szilveszter dr, nevét és nemes egyé
niségét ismerik. Somogyi Szilveszter ne
véhez fűződik a szegedi városi színháznak 
1927, évi házikezelésbe vétele. Somogyi 
ugyanis városgazdasági, közérdek és nem
zeti kultúra szempontjából véglegesen ren-
dezendŐnek tartotta a szegedi színház 
ügyét, s a város közgyűlése az Ő indítvá
nyára határozta el a nagy horderejű vál
tozást. (L- D.) 

Somoüki Ferenc, írói álnév, mely alatt 
Komlóssy Ferene (L. o.) színigazgató szín
darabokat írt, illetve fordított. 

SonnCHthal Adolf, lovag, magyar azár-
mazás'i német színész, sz. 1834. dec, 21-én, 
Pesten, megh. 1909. ápr. 4-én, Bécsben. Ere-
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Soós Márton Soproni színészet 

detileg szabómesterséget tanult, majd' 1851. 
okt. 30-án Temesvárott először lép szín
padra, »Don Carlosíc-ban és a művészethez 
a Bzabómfflteri tudományiát is felhasziialta, 
amennyiben saját maga varrta a szerepé
hez szükséges ruhákat. TemesváiTÓl 1852-
ben Nagyszebenbe, majd Gráolya ment, 
1855—oé-ban Kpnigsbergibten működik, 
ahol nagy sikert ért el, úgy, hogy Laube 
Henrik a bécsi Burgtheaterhea szerződ
tette; itt 1856-bán lépett fel először az 
»Agglegények« Mortimerjében. Azs intézet
nek félszá.zadon át első támasza, művészi 
hitelének foténye^je volt, 1881-ben a ki
rály a vaskoronarenddel tüntette ki, 1882. 
márc. 15-^n lovagi rangot nyert. 1884-
ben a Burgtheater főrendezője, 1887-bien 
művezető-igazgatója lett. 1899. márc. liavá-
ban a badeni nagyherceg az I. oszt. lovag
keresztet adományozta neki. 1896. júl. ha
vában a bolgár fejedelem a »Pro ütteris 
et artibas<í-rend nagyker^ztjevel tüntette 
ki. 1901. okt. 30-án ülte meg 50 éves 
jubileumát. Hazájiáról mindig a legna
gyobb szeretettel beszélt és írt és büszkén 
hirdette, hogy művészi fejlődésére a buda
pesti Nemzeti Színház művészei voltak a 
legnagyobb hatással. 1906. jún, 1-én a 
Ferenc József-rend középkeresztjét kapta. 
1911. nov. 5-én a bétsi Burgazínhaz foyer-
jében leleplezték a esSobrát. — Leánya: S. 
Hermina, 1911 őszén a meiningi udv. 
színház drámai színésznője lett. 

So6s Márton, (széki), színész, maros
vásárhelyi származású orvosdoktor; orvos
növendék korában Pesten, 1791-ben érdek
lődni kezdett az ébredő magyar színészet 
iránt és egy önként alakuló színósztársa-
aágnál működött és színműveket írt. De 
nemsokára megvált a színészettől és Deésre 
költözött, hol gyakorlóorvos lett és to
vábbra is megmíiradt a honi színművészet 
fáradhatatlan pártfogójának. Színművei: 
sMagyar Pénelopé, vagy az állhatatíM sze
retet példái*, vj . 5 felv. Pest, 1791. »A 
megszomorított ártatlanság avagy az ár
tatlan Etelka méltatlan szenvedése.* Szomj. 
ö felv. 1792. U. 0. (Darabjai sokáig mű
soron maradtak.) 

Sophokles (szofokiész), (495—405). 
Periklész kortársa, a görög tragédia leg
nagyobb mestere. A dráma nála is nagy 

haladást te t t . Ö m á r harmadik színészt 
is alkalmazott (háromnál több szereplőt 
a görög dráma nem is vit t egyszerre 
színpadra). A drámák cselekvényét nem 
terjesztette ki trilógiákra, hanem min
den darabban befejezte. Aischlos t i táni 
személyeihez képest az övéi emberibb 
alakok és valószerűbbek. A mellett meg
őrizte a felfogás nagyszerűségét. A cse
lekvényt személyeinek jelleméből fej
leszti. Kardalai is rövidebbek és kevésbé 
számosak. Különösen szereti ábrázolni 
a nagy lelkek nagy szenvedéseit. Össze
ütközésbe nála is gyakran a szenvedély 
kerül a sorssal vagy a gondviseléssel; 
kedveli a t ragikumnak azt a formáját, 
mikor az elvakult hős maga idézi fejére 
makacsságával a sors haragját . Mind
azáltal az istenség eszméje nem oly zord 
erő nála, mint Aischlosnál; az ö felfo
gása szelídebb. 123 drámája közül, me
lyek nagyrészével győzött az ünnepi 
versenyeken, (20-szor első díjat nyert , 
sokszor másodikat, míg harmadikat 
egyszer sem) korunkra hét maradt fenn, 
ú. m. Aias, Antigoné, (L. o.) Oidipus 
király, (L. o.) Oidipus Kolonosban, (L. 
o.) Elektra, (L. o.) A trachisi nők, egy
felvonásos tragédia, első magyar elő
adása 1911 ápr. 1-én, a színészakadémia 
vizsgája alkalmával, Philoktetes. (Ma
gyarra az egész Sophoklest Csiky Ger
gely fordította le, újabban pedig Csen-
gery János.) 

Soprano (szopráné) (olasz) — a latin 
supremus — „legfelső" szóból, a legma
gasabb gyermek vagy női hang. 

Soproni színészet, A soproni német 
színészet adatai 176S-ból datálódnak. Ez 
év márc. 24-én Pellicán Ferenc polgár
mester ajánlja a községi gyülekezetnek, 
hogy a város hasznavehetetlen és üresen 
álló szárazmalma adassék á t a pozsonyi 
német színészeknek játékhelyül; az en
gedélyt megkapták és 4 hétig játszot
tak. 1768 aug, 6-tól szept. 5-ig Bemer 
Félix az igazgató. Az épülő színház első 
bérlője Celestei Estupignan Jeromos 
gróf; 3 évre bérli a színházat. Összesen 
700 í r t é r t . Az új színház megnyitása 
1769 okt. 15-én volt. 1774 ápr. 1-tőI máj . 
30-ig ismét Berner az igazgató, majd 
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1774 nov. 26-tól 1775 jan. 19-éig- Heben-
tinger János György játszik ott. 1776— 
1778-ig Starhemberg Lajos gr. tábor
szernagy a színház bérlője. Ez időben itt 
járt igazgatók: Hilweidíng József, (1776 
jun.) ; Amdras József (1777 jul.—aug.) 
1778 márc. 27-én a színház harmadik 
bérlője Eichelberger Lénárd kávés, majd 
1782 márc. 12-én ugyanő és Gallus Pál 
nyeri el a bérletet, évi 400 írtért. 1785-
88-ban Schertzer Ferenc és Berner Félix 
a szinházbérlö színigazgató, majd 1788 
jun. 4-től gr. Pejachevích Károly kapja 
a bérletet, aki 5000 frtnyi költséggel át
alakította a színházat, A „Magyar Hír
mondó" 1792-ben (I. kötet, 701. 2. old.) 
jelenti, hogy Soprontan már 1781-ben 
voltak operai előadások; 1792 ápr. 30-án 
ifjúsági színielőadás keretében a „Hu
nyadi László" c. szomorújáték került 
színre, melyről ezekben számol be: „A' 
mióta fenn áll a' Sopronyi Teátrom, soha 
talán nem volt úgy dugva teli, mint 
ezen Magyar Zsenge-Játék' alkalmatos
ságával, összve gyűltek ennek látására 
minden Uraságok, kiknek száma közzül 
való volt az itten lakozó Eszterházyné 
Ö Hertzegsége is. Minden Fel-vonáskor 
uj tapsolással fogadtattak a' jádzó-Sze-
méllyek, kik átallyátan szép remekjét 
adták hazafiúi igyekezetjéknek; kivált 
képpenvaló módon líí-mutatták pedig 
magokat Ajkay Pál és Lakos János 
Urak". — 1808 jan. S.-án a Soproni Ma
gyar Társaság előadta „Zriní Milclós és 
az ö barátai" c. négy felvonásos vitézi 
drámát. A maiglan is meglévő színlap 
így ajánlja a darabot a közönség figyel
mébe: „Fő-Méltóságú, Nagyságos, Te-
kéntetes és Nemzetes Urak és Asszony
ságok, kedvellöi és pártfogói a' Magyar 
Nyelvnek! Midőn kisded Társaságunk, 
mellynek célja a' magyar nyelv tsino-
síttása', a' játék színen is próbát akarna 
Anyai nyelvünkön tenni; semmit sem 
óhajt forróbban annál, hogy Drága Urí 
Személyitekben érdemes nézőit és ked
vező itélőít szemlélhesse." — 1815 máj. 
31-én Kübler János Ferdinánd győri 
színigazgató, 1816-18-ban Hoch Lipót 
a szinházbérlö. 1819-ben Szárnyai Zo-
roard, a soproni gínn^ázium igazgatója 
iskolai szintermet építtetett. Elsőül 
Plautus: „Captivei"-je került színre. 

(S2ept. hóban.) (Lásd „Magjar Kurir", 
1819. IL kötet, 224. old.] 1819-ben Frícse 
Dávid Frigyes lesz a bérlő, — 1820-ban 
pedig Bubenhofen József, horvátországi 
színigazgató. Ez évben itt járnak az első 
magyar színészek: Kilényi Dávid veze
tése mellett, kik között Dérynét is ott 
találjuk. Magyar színészetet újra talá
lunk 1832 jun. havátan. Ekkor Balogh 
István volt itt a színigazgató. Egy hétig 
játszott a kis vándorcsapat. 1834-ben 
Komlóssy Ferenc, 18C8 jun. 24.-én Baky 
Gábor a színagazgatc; tagjai: Szikra, 
Munkácsyné, Papp, Vári Pepi stb. 1840 
márc. 16-án uj színház építési munkája 
kezdődött. 1841-ben Abday Sándor, 
1846—47-ben Gócs Fde a magyar szín
igazgató. 1860 ápr. elején Plídassy Kál
mán társulata jött Sopronba; 1861 szept. 
1-töl okt. l-ig ott találjuk Hubay Gusz
távokat; egy év muJva Szigeti Imre, 
1863-ban Reszler István, 1864 és 65-ben 
újra Szigeti Imre, majd 1866 ápr. havá
ban Bényei István lesz a színigazgató. 
(Társa: Laczkó Gergely.) 1867 nyarán 
Szerdahelyi Kálmán a szünídőző Nem
zeti Színházi tagokkal hat előadást tar
tott. — 1868—69-ben a kitűnő Latabár 
Endre-féle társulat vonul be a városba. 
1870 ápr. havában pedig Kocsisovszky 
Jusztin kap játszási engedélyt. A követ
kező évben ugyancsak Ő játszik itt, Ba
logh Alajos pedig ápr. 9-töl; majd 1872 
nov. havában Lászy Vilmos győri társu
lata hirdeti Sopronban a kultúrát. Ez-
utání igazgatók: 1873 márc. havában 
Aradi Gerő, 1874 ápr. 6-tói Némethy 
György, 1875 húsvétján Némethy 
GyÖrgyné, 1876 húsvét utánjától Vezéry 
Ödön, 1877 ápr. havában Mannsberger 
Jakab, kinek tagjai közt voltak: Hunya-
dy Margit, Márkus Anna, Liptai Laura, 
Láng Etel, Abonyiné. Berkyné, Berky 
Ida, Erezi Ferenc, Parragh Kálmán, 
BeÖdy Gábor, Berényi Gyula, Mikey La
jos, Abonyi stb. — 187S-ban Geröffy 
Andor az igazgató, 1879 tavaszától 1881-
íg BeŐdy Gábor művezetésével működ
nek a színészek. 18S2-ben Bogyó Alajos, 
1883-1886-ban Jakab Lajos, valamint egy 
év múlva is őt hívták ide. Somogyi Ká
roly 1886 okt. elején tartott előadásokat 
1892-ig. Közben 1885 márc. 14-én báró 
Augusztínecz Antal elnöklete alatt meg-
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alakul a szinügyi bizottság. Jegyző: Új
vári Béla. 1885 szer.t. 26-án megnyitot
ták az első magyar sziniszezont. Szmre 
került Újvári Béla prológusa, az „Arany
lakodalom" c. dramolett. Prielle Corneha, 
Szigeti József és Újházi Ede felléptével, 
utána a „Chatoui kastély" c. operett. 
Igazgató: Jakab Lajob. 1887-1892-ig So
mogyi Károly, 1893-ban Makó Lajos, 
1894-1896-ig Komjái^hy János, 1897-98-
ban Dobó Sándor, lS99-ben Szálkai La
jos, 1900-ban, Somogyi Károly, 1901— 
1902-ig Deák Péter, 1903—1904-ig 
Szendrey Mihály, 19C5-töl 1913 jun. ha
váig Nádassy József volt a színigazgató. 
1908 ápr. 12-én Nádassy igazgató befe
jezte az első hetedfélhónapos teljesen 
magyar színházi évadot. 1909 márc. 
31-én a városi köztörvényhatóság elha
tározta, hogy a régi ~ 1841-ben épült 
— színházat lebontatja és helyébe ujat 
épít. Előirányzott költsége 200.000 K. 
1909 jun. 14-én kezdtek a bontáshoz. Az 
új szinház építője Medgyaszay István 
műépítész, ki a színházat magyar stí
lusban építette, a Széchenyi-téren. Kö
zépső része, amelyben az előcsarnokok 
vannak, előre épült. Fönn a homlokzatot 
egy négy csoportból álló sgrafitó-fest-
mény díszíti. Jobbról az első csoport a 
képzőművészeteket, s második a vígjá
tékot, a harmadik a tragédiát, a negye
dik a magyar kultúrát szimbolizálja. A 
földszinti tágas előcsarnokba öt ajtón át 
lehet jutni. Itt vannak a ruhatárak és 
innen tovább a nézőtér. Minden emeleten 
oldalt páholyok, középen ülőhelyek van
nak. A szinház befogadó-képessége kö
rülbelül 900 ember. Felül feltűnő, hogy 
a megszokott barokkos gipszdiszítések 
és az aranyozott angyalok teljesen elma
radtak. A szerkezet anyaga mindenütt 
egyszerű és őszinte. A villamos lámpák 
tiszta, csillogó üvegekből vannak. A pá
holyok plüss-függöi\nyel vannak elvá
lasztva, amelyek a magyaros vonalú vas
beton gyámokról lógnak le. Újszerű, 
hogy a nézőtér nappali világosságú és 
színezése fönt majdnem fehér és lefelé 
sötétebb, ami könnyed és üde hatású. 
A színpad felhúzó szerkezetei igen egy
szerűek és minden igényt kielégítő új 
szerkezetűek. A szufita és rivalda lám
pái angol csőlámpák, melyek Európának 

alig egy-két színházában találhatók. A 
tágas színpad mellett vagy tizenhat ki
sebb-nagyobb helyiség: öltözők, próba
terem, iroda és egyéb célokat szolgáló 
helyiség. Az átépítés által az Összes fa-
tetők, kőlépcsők, fapűholyszerkezetek és 
famenyezetek abszolút tűzbiztos vasbe
tonból készültek. Nagy előnye a színház
nak, hogy nincsen 0I5 an helye, ahonnan 
jól ne lehetne látni és hallani. 1909 dec. 
25-én nyílt meg az uj szinház, Tompa 
Kálmán színész prológusával és a „Ta
tárjárás" c. operettel- 1910 szept. havá
ban kiderült, hogy az új szinház karzata 
életveszélyes, mire a hatóság a színhá
zat bezáratta; Nádassy társulata erre a 
budai Várszínházban töltötte az őszi hó
napokat, de már dec. havában újra Sop
ronban teljesítette misszióját. 1912 jan. 
1-től husvétvasámapig Thury Elemér 
volt a színigazgató. Vtana németek jöt
tek. 1913 szept. 6-án Polgár Károly po
zsonyi színigazgató játszott Sopronban, 
1914 jan. havában dr. Márffy Károly 
kezdte el a téli szez'iirit, őt követte 1915-
ben Szabó Ferenc, majd nov. és 1918. 
1919. a kommün idején 6 hónapos ma
gyar sziniszezont töltött itt Ballá Kál
mán, ujabban Bodonyi Béla és Kiss Ár
pád voltak soproni színigazgatók. 

(Erődi Jenő) 

Sorozatos előadás. Egy közkedvelt da
rabnak hosszabb iücn át megszakítás 
nélkül való előadása. Francia elnevezése: 
en suite —• aanszvit. A sorozatos előadá
sok divatja nem nagyon régi a magyar 
színpadon. Azelőtt az „Ördög pilulái", a 
„Hüvelyk Matyi", a „Sztrogoff Mihály" 
értek meg egyfolytában száznál több 
előadást. Azután átvette a szólamot az 
operett és körülbelül a bécsi operett di
vatbaj Övésével egyidős az en suite-elő-
adások voltaképeni divatja. Leháf, 
Straus Oszkár és Fali Leó csinálták meg 
nálunk ezt a divatot, bárha az angol 
„Gésák" és a „San Toy" is százas rekor
dot értek el. Az ekö magyar darab, 
amely a századik előadásig meg sem 
állott, a Béldi Izor „Katalin"-ja volt. 
Utána a „Casanova" és a „Bob herceg", 
majd a „János vitéz", a „Gül Baba", a 
„Tatárjárás", a „Leányvásár" és a „Szi-
byl" útjelzői mellett vezetett el az út a 
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Sorsdráma Spányi Irma és Lenke 

diadalmas „Csárdáskirályné"-ig. Ahol 
megszakítás nélkül kerülnek bemutatóra 
a darabok, azon színházaknak „soroza
tos színház" a neve. 

Sorsdráma, (vag> végzetdráma) a 
színműnek az a faja, amelyben a szerep
lök sorsát a vak végzet vezeti, tehát 
amelyben a höstöl független körülmé
nyek döntik el annak boldogulását, ille
tőleg bukását. Xlyenek voltak a görög 
tragédiák. 

Sorsfordulat (Peripetia). A dráma 
cselekményének egyik főrésze. Ha a 
drámában a cselekmény ellenkező irány
ba csap át, ez a S., vagyis a jól indult 
cselekmény rosszra fnrdul, a rosszul in
dult pedig jóra. 

Sorstragédia, azon rémdráma, amely
ben az ember egy-egy átok súlya alatt 
szenved és elpusztul bele, Riedl Frigyes 
meghatározása szerint kétféle S-ról le
het szó: van egy antik S. (Oedipus), hol 
előre meg van jósolva, hogy mi fog Oe-
dípusszal történni, míg a német S. fömo-
fcivuma abban rejlik, hogy — így le
hetne talán legkönnyebben kifejezni — a 
S.-ban mi nézők a sors valami iszonya
tos határozatát eleve tudjuk és a sors
nak ez a végzése bekövetkezik a sze
münk előtt. — (Gríllparzer: „Ös-anya") 
[Riedl Frigyes: A magyar dráma törté
nete. Budapest. 1906. — 201. old.] 

Soubrette (szubrett), (fr.) — ko-
morna, a régi vj. szobalány-szerepeit, 
vagy általában: víg énekes szerepet 
j átszó színésznő. Megkülönböztetünk: 
operett és vígjátéki szubrettet. A szót 
Molnár György „nyelvprítty"-re magya
rosította. 

Souffleur (fr. szuflőr), a súgó (L. o.) 
neve a magyar színészet kezdő éveiben, 
a hivatalos érintkezésben, de csak rövid 
ideig használták a szót, mert nemsokára 
találtak rá magyaros kifejezést. (A né
metektől került a mi színészeink nyel
vére.) 

Sötét háttér. A tág területre bedíszí
tett színpad háttere, ahol a cselekmény
nek kevés része bonyolódik le és épen 

ezért gúnyos értelemben használják a 
szót a színészek arra, aki quasi felesle
ges alak az előtérben, — az ilyent — 
persze csak a próbákon — a sötét hát
térbe szokás küldeni. 

Spádé (vagy: fleuret — flöré), egye
nes kard, gyikleső. (Színpadi kellék.) 

Spanraft Ágoston, díszletfestő, sz. 
1855-ben, Cegléden, — megh. 1910 ápr. 
14-én, Rákosszentmihályon. Gyerekko
rában került Budapestre és Koohr Ist
vánnál, a cukor-uccai reáliskola rajzta
náránál kezdte meg tanulmányait, majd 
Lehmann Mórhoz, a Nemzeti Színház je
les díszletfestőiéhez került, 1872-ben és 
az ő vezetése alatt annyira előre haladt, 
hogy 187S-ban már Lehmann tervei sze
rint a „Bolygó hollandi" díszleteit fes
tette meg. Ez időtől 1877-ig, a mester 
haláláig maradt Pesten. Később már in
kább tervezőtárs volt, mint tanítvány. 
Báró Podmaniczky Frigyes külföldi ta
nulmányútra küldte és nemsokára Bécs
be kapott meghívást, Briosch műter
mébe. 1880-ban hazajött és elfoglalta a 
Nemzeti Színháznál a díszletfestőí állást. 
1884-ben került az Operához, ahol 1905 
nov. 24-én ülte meg 25 éves működése 
jubileumát. A művészvilágban elismert 
nevet szerzett precíz és gondos munká
jával. Ö volt úgyszóKán az első, aki ná
lunk díszletfestéssel művészi irányban 
dolgozott és nem egy munkájával való
sággal bámulatba ejtette a közönséget. 

Spányi Irma és Lenke, énekmüvésznő-
testvérek,Pozsonyban születtek; atyjuk; 
Károly ügyvéd, 48-as honvéd Őrnagy, 
meghalt 1886 ápr. 16-án u. o. — 1.) Irma 
első kiképeztetését Kray-Wenckheim 
bárónő pártfogásának köszönhette, majd 
a Nemzeti Színház taníttatta Bécsben, 
Passy-Comet Adél asszonynál. Altista 
volt, de a mezzoszoprán magasságot is 
győzte; mint Pamina („Varázsfuvola"), 
debütált a Nemzeti Színházban, 1880 
aug. 17-én. Néhány évi szerződés után 
már csak mint vendéget láttuk a M. Kir. 
Operaházban; 1887 szept. 18-ától dec. 
l-ig. Szerepei: Maffio Orsíni <„Borgia 
Lucrezia"), Amneris („Aida"), Sába 
királynője, Azucena („Troubadour"), 
Fides („Próféta"); és 1888 szept. 20.— 
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Spanyol járvány- statiszta 

okt. 7.: Eecha („Zsidónő"), Fides, Ort-
rud („Lohengrin"). Ezután Német-, 
Angol-, Olasz- és Franciaországban éne
kelt; már 1886 dec. havában Triestben, 
1887 ápr. havában a milanói Scalában, 
júl. havában a londoni Covent Garden-
ben, 1888 jan. havában Genuában, ápr. 
havában Bolognában, dec. havában Par-
mában, 1889 tavaszán. Rómában, 1890-
91-ben Moszkvában és Szentpétervárott 
énekelt a Panaje-szinházban; nov. havá
ban a londoni Covent-Gardenben, 1892-
ben Olaszországban; 1894 okt. havában 
Torinóban; 1898 márc. 8-án és 12-én a 
M. Kir. Opera vendége, (Amneris és Car
men) ekkor is Olaszországból jött meg. 
1899-ben a párizsi Nouveau Théátre-ben 
Brangaenét énekelte (Tristan et Iseult.) 
— Testvérhúga: 2.) Lenke, sz. 1864-ben. 
Szintén a szinitanodát végezte. 1883 
szept. 27-én és 29-én a Népszínházban 
vendég [Elza (Furcsg háború) és Broni-
szlava (Koldusdiák)}, de a vidék elsŐ 
énekesnője lett: 1883-ban Szegeden, 
Nagy Vincénél, nyári évadban Nagyvá
radon, 1884-ben Debrecenben, Aradi Ge-
rőnél, ^ t á n Krecsányinál, 1886-ban 
Aradon, hol 1887 okt. 4.-én szerelmi csa
lódásban önkezével vetett véget életé
nek. Somló Sándor búcsúztatta. 

Spanyoljárvány miatt 1918 okt. 21-töl 
nov. l-ig a fővárosi színházak nem tar
tottak előadást. 

Sprejc. Az a színpadhoz fúrott lécda
rab, amely a díszletet, illetve a kulisszát 
a deszkához rögziti. (A szó német ere
detű s mint a legtöbb színészi műszó, 
úgy ezt is magyaros alakban használják 
a színházi világban.) 

Sprechroile, (német) szórói-szóra a. 
m. — „beszélő szerep", — azon szerepre 
mondták régebben, amelyben sok a szö
veg, kiadós volt a tartalma, ellentétben 
a néma, illetve a kevésre szabott szerep
pel. 

SpuUer Ilona, táncosnő, sz. 1903-ban, 
Budapesten. A Magyar Kir. Operaház
hoz került 1914-ben, ahol Zöbisch és 
Brada mesterek tanítványa volt. Táncos-
szerepei voltak: Denevér keringője. 

Lakmé (Istennő), Babatündér (Sylvia). 
Időközben férjhez ment if j . Beregszászy 
Bélához és lelépett a pályáról. (Férje: 
egy időben az Orsz- Szinészegyesület 
színészképzöískolájának növendéke volt, 
ahol mint hőstenomak nagy jövőt jósol
tak. A világháborúban főhadnagy volt, 
de nem lépett a szinipályára.) 

Staccato( sztákátó) (olasz) a. m. — 
megszakítva, pattogtatva, szaggatottan. 
(Énekre, zenére.) 

Staffage (sztafázs) fr. a. m,. — a lát
ványos darab élénkítése, háttér, kör
nyezet. 

Staggione (sztádzsóne) olasz, a. m. — 
időszak, színházi évad. Olyan színtársu
latra is alkalmazott kifejezés, amely az 
Orsz. Szinészegyesület engedélye alap
ján oly helyeken működik, ahol azon idő
ben rendes, egyesületi fenhatóság alatti 
színtársulat, nem játszik. A S. társulat 
rendszerint sürün ráltoztatja állomás
helyeit. Az első ilyen S. társulat Hid-
véghy Ernőé volt, 1910 őszén, — járt 
Szilágysomlyón, Zilahon, Nagyenyeden, 
Székelyudvarhelyen, Gyulafehérvárott 
stb. — A második Könyves Jenőé, járt 
Szigetvárt, Nagyatádon, Székesfehérvá
rott stb; — öt követte Szabadon László, 
aki operetteket is játszott. — Ujabban 
Alapi Nándor (L. o.) és Szentiványi 
Béla (L. 0.) kapott S. társulat veze
tésére engedélyt. 

Star (sztár), angol — csillag, első
rangú színész, aki állandóan nagy közön
séget tud vonzani. A mi magánszínhá
zainknál tulajdonképen az ujabb időkben 
született meg e kifejezés, amikor az 
igazgatók — sokszor indokolatlanul — 
tulfizettek meg egy-agy színészt, szí
nésznőt, a többiek rovására. — A star-
rendszer háborús szülemény, mely sok 
veszélyt rejt magában, mert (kevés ki
vétellel) a starok magukhoz ragadják a 
hatalmat, ők irányítják a saját ízlésük 
és szeszélyük szerint a színházakat. 

Statiszta. Azon néma személy (szí
nész, vagy polgári foglalkozású egyén), 
aki valamely színdarab keretében részt 
vesz. Különösen fontos szerep Jut a S-
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Stefanides József Stéger Xavér Ferenc 

nak operettek felvonulásánál, tragédiák 
tömegjeleneteinél, Lépszinművek moz
galmas részeinél stb. A szót már 1822-
ben is ismerték, erre vall a „Magyar 
Kurír", egy tudósítása: „.. .felettébb 
kitetsző volt a' vendégségkor, főkép a' 
Statiszták' fogyatkozása". — (Jun. 4. 
365. old.) Hajdanában a statisztálás a 
kezdő színésznek a haladás első lépcsője 
volt, ahol alkalma nyilt hozzászokni a 
lámpákhoz, figyelni az elsőrendű színé
szek játékmodorát; megtanult kellően 
maszkírozni, öltözködni, jámi-kelni. Dé
ryné is statisztálással kezdte a pályá
ját, a „Hamlet"-ben dámának kellett fei-
öltözködnie. Bartha János és Szentpé-
tery Zsigmond szintén statisztált, 1835 
aug. 1-én, Budán a „Tancrede"-operá-
ban. Petőfi is előbb statiszta volt a Nem
zeti Színházban. Statísztálasra egy idő
ben a diákság is szívesen vállalkozott a 
vidéken, különösen a hazafias, harcias 
darabokhoz készséggel öltözött be, — 
ma már kenyérkereseti forrássá alakult 
át az egykori szórakoíást jelentő szerep
lés. (V. ö. Állnok. — Figuralista. — Né 
maszemély.) 

Stefanides József, színházi karnagy, 
sz, 1876 márc. 16-án. Budapesten. 1912-
ben kezdte működését. Irt egy operettet 
„Szultána" c. alatt, szövegét irta: Győri 
Illés István és Vadas László. Bem. 1924 
ápr. havában, Kolozsvárt. 

Stéger Xavér Ferenc, énekművész, a 
legkiválóbb magyar tenoristák egyike, 
sz. 1824 dec. 2-án, Szentendrén, régi 
patrícius családból, — megh. 1916 dec. 
havában, u. o. Atyja gyógyszerész volt 
Szentendrén. Az ifjú Stéger gimnáziá-
lis tanulmányait Budán és Jászberény
ben végezte, a filozófiai kurzust pedig 
Pesten hallgatta. Előbb Esztergomban és 
Belováron gyakornokoskodott, mint pa
tikus és ott egy Meszárics (Fleischl) 
nevű énekes jutabmjátékára fel is lé
pett mint műkedvelő és a zágrábi ope
rához szerződött Stazícs név alatt. Nem
sokára a Theater an der Wien tagja lesz, 
azután ismét visszahívják Zágrábba. 
1848 őszén Nemzeti »S'zinházunknál talál
juk és itt énekli „Hunyady László"-ban 
a királyt, „Báthory ]Vráriá"-ban Miklóst, 

a „Kunok"-ban a nen.es ifjút stb. 1849 
tavaszán már az „Braaní"-t is ő énekelte, 
lS50-ben„Luciá"-banEdgardót.Ez évben 
nőül vette Symanska Leona lengyel éne
kesnőt, ki Bassadonánál tanult énekelni. 
(Első színpadi kísérlete 1850 ápr. 4~én 
volt a Nemzeti Színházban, a „Mártha" 
c. opera lady Harriot Durham szerepé
ben.—) 1852 tavaszán Prágába kap meg
hívást; június havában pedig itthon ven
dégszerepel és Bécsben is, ahol 1854 ta
vaszán előnyös szerződéssel kínálták 

majd 1859 dec. közepén Nemzeti Színha
zunk 2000 frttal szerződtette 30 elő
adásra, de már 20 fellépte után (1860 
febr. 28.) búcsúzott, előbb Brünnbe, 
majd Olaszországba távozott; — fellé
pett Bukarestben is, azután ápr. 23-án 
már újra a bécsi operában énekel. Ez
után ismét Prágáb:: hívják, a nyár fo
lyamán Pesten is fellép, — ősszel vissza
kerül újra Bukarestbe, ahol egész már
cius végéig marad, onnét Kolozsvárra 
hívják meg, Follinusz János színtársula
tához, ahol két hónapig marad és nagy 
tetszés mellett működött. Közben Lum-
ley londoni igazgató 3 évre szerződteti, 
évi 4000 font sterlir^jgel. — 1863 nya
rán Pesten működik, itt „Bánk bán" 
partiját is énekli, frenetikus hatás
sal; dec. havában a r^sti német színház 
vendége volt. Ezután újra vándorútra 
megy, elkerül Mainzba, majd Darms-
stadtba megy, ahol Tvajos hesseni nagy
herceg maga tűzte fel mellére az arany
érmet „pro litteris et artibus". 1864-ben 
Olaszországot járta, majd Barcelonában 
arat diadalt, ahonnan Madridba is meg
hívták. Az 1867-es tvet Torinóban töl
tötte, közben fellépett a milanói Scala-
ban is. 1868-ban Aradon találjuk. 1871 
ápr.-jun. hónapokban olasz operatársa
sággal énekelt a Nemzeti Színházban, 
okt. 26-án és nov. 28-án önállóan vendég
szerepelt. 1872-től egy olasz színtársu
lattal ismét Bukarestben vendégszere
pel; ez év július havában III. Károly 
spanyol király lovagkeresztjének tulaj
donosa lett és a Németalföldi Akadémia 
tb. tagjává választotta. 1873 márc. ha
vában Barcelonában énekel, közben 3 évi 
szerződést köt a Nemzeti Színházzal, évi 
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Steinhardt (Szekeres) Géza Stella Adorján 

14.000 frt fizetéssel és ápr. 8.-án fellé
pett a „Porticl-i néma*' Masaniello szere
pében, szept. 20-án pedig Mignonban 
Meister Vilmost kreyJta. De itt sok iri
gye volt és Orczy báró intendáns se 
tudta eléggé megbecsülni a kiváló mű
vészt, — erre Stéger májusban meg
válik az intézettől, 4000 frt. kárpótlás
sal. Hívták ugyan külföldre, hiszen hír
neve messze földekre eljutott, de hazá
ját elhagyni nem volt kedve, — inkább 
visszavonult és 1874 május 17-én Szent
endrére költözött, ahol visszavonultan 
élt. 1910 szept. havában megülte házas
sága 60 éves fordulóját. 3 kötet naplója 
a Nemzeti Múzeum tulajdonába jutott. 
(Lásd: dr. Fabó Bertalan: „Erkel Fe
renc Emlékkönyv"-ében: „Erkel éne
kese" c. cikket.) A kiváló művész főbb 
szerepei ezek voltak még:Ernaní,Zampa, 
Lionel (Mártha), Arnold (Teli Vilmos), 
Masaniello (Portici-i néma), Manrico 
(Troubadour), Edgardo (Lamermoori 
Lucia), Raoul (Hugonották), Leydeni 
János (Próféta), EJvino (Alvajáró), 
Mantuai herceg (Rigoletto), Severo 
(Norma), Tannháuser, Bánk bán. Hu
nyadi László, stb. (Eró'di Jenő.) 

Steinhardt (Szekeres) (Séza Bzínész, 
eẑ  1873-ban, Léván. 1890-ben lépett fel 
el,5szÖr a Folies Caprice-ban, nagy siker
rel egy német darabban. Itt 18 évig mű
ködött és úgy színészá kvalitásaival, mint 
egyéni magánszámaival egy különleges zsa
nért tett népszerűvé. 1908. októberében 
nyitotta meg a Bákóezi-úton a Steinhardt-
mulatót, amelyet 10 évig sikerrel vezetett, 
1917-ben bevonult katonának és a háború 
után régi riválisával, Rótt Sándorral táj-
Bulva, 10 évig vezette a Révai-uccában 
a »Kis Komjédiá.{(-t, a volt Fohes Cap
ricet. Id)5vel a német előadásról áttért a 
magyar eHŐadásra és az láltala kultivált 
és német nyelven bovezettt műfajt ma
gyar nyelven is néjözerűsítette, de az 
egyenetlenség megszüntette a kedvelt kis 
színpadot. Steinhardt ekkor egy id|őre visz-
szavonult a színpadtól és a fUm felé for
dult és egy magyar filmet is gyártott. 
A nehéz viszonyok az ^ anyagi helyze
tét is megtámadták, de csüggedés nélkül, 
1930. októberében aa Akácfa-uccában új
ból egy kis színházat nyitott, amely nívós 

előadásaival újra megszerezte neki régi 
népszerűségét és amely szép reményekkel 
küzd meg a nehéz gazdasági viszonyokkal. 

Stella Adorján, hírlapíró, sz. 1897 jan. 
30-án, Középlakon, Kolozs m. Tanulmá
nyait Nagyváradon és Kolozsvárott vé
gezte. Részt vett a világháborúban és 
mint rokkant szerelt le. Kitüntetései: 
arany vitézségi érem, kétszer a kis ezüst 
és a bronz vitézségi é>̂ em, a háromsávos 
sebesülési érem, a Károly-csapatkereszt 
és a német emlékérem. A lucki áttörés
nél kapta első kitüntetését. 1917 aug. 
havában a Brestovica-vöigyben tized
szer sebesült meg. Baján és Kolozsvárt 
működött előbb, majd Szabadkára ment. 
1921 jan. havában Budapesten Nagy 
Endre lapjánál dolgozott, onnan Az Est
lapok szerkesztősége hívta meg.Szinmű-
fordításai: „Az ötórai vendég", vj . 3 
felv. Irta: Henneqir.'.i és "Veber. Bem. 
1925 máj. 8-án, a Magyar Színházban. 
„Uraim, csak egymás után", bohózat S 
felv. I r ta : Yves Mirande és Mouezy Eon. 
Bem. 1926 dec. 1-én. Fővárosi Operett 
Színház. „Finom kis lakás", bohózat 3 
felv. Ir ta: Auguste Achaume. Bem. 1927 
márc. 18-án, a Fővárosi Operett Szín
házban. BetÜtották 1927 márc. 30.-án. 
„Az ügyvéd és a férje", vj. 3 felv. Irta: 
Berr és Verneuil. Bem. 1927 ápr. 9.-én, 
Belvárosi Színházban. Századoszor 1927 
dec. 10-én ment. „A zebra", bohózat 3 
felv. Irta: Armont és Nancy. Társfordító 
Lakatos László, Bem. 1927 ápr. 29.-én, 
a Fővárosi Operett Színházban. „A 
szombatesti hölgy", vj. 4 felv. Irta: Berr 
és Verneuil. Bem. 1927 okt. 3.-án, Bel
városi Színházban. Ötvenedszer 1927 
nov. 23.-án ment. „Mersz-e, Mary?" an
gol operett 3 felv. 9 képben. Irta: Yves 
Mirande. Társfordító: Harmath Imre. 
Zenéjét szerezte Vineent Yaumans és 
Irving Caesar. Bem. 1927 nov. 5.-én, Ki
rály Szinháaban. Századszor: 1928 ápr. 
8. „Finom kis család", boliózat 3 felv. 
Ir ta: Auguste Achaume és Marcel Du-
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bois. Bem. 1927 dec. 25-én, Fővárosi 
Operett Színházban. „Önag-ysága őran
gyala", vj. 3 felv. M a : Jacques Deval. 
Bem. 1928 jan. 27,-ón, Vígszínház. „Az 
utolsó bölény", bohózat 3 felv. Irta: Yves 
Mirande és Gustave Quinson. Bem. 1928 
jan. 28.-án, Fővárosi Operett Színház. 
„Rose Marié", operett 2 felv. 9 képben, 
írták: Ottó Harbach és Oscar Hammer-
stein. Társfordító: Harmath Imre. Zené
jét szerzettek: Rudolf Friml és Herbert 
Stothart. Bem. 1928 márc. 31.-én, Ki
rály Színház. „Yes", vidám operett 3 
felv. Irta; Pierre Souíaine és René Pujol. 
Társfordító: Harmath Imre. Zenéjét 
szerezte: Maurice Yvain, Bem. 1928 
máj. 18.-án, Magyar Színházban. „Lulu", 
operett 3 felv. I r ta : Serge Veber, zené
jét szerezték: Phílippe Parés és Geor-
g-es van Parys. Társfordító: Harmath 
Imre. Bem. 1928 szept. 15.-én, Fővárosi 
Operett Színház. „Haragszom rád", vj. 3 
felv. Irta: Verneuil Louis. Bem. 1929 
márc. 30.-án, Belvárosi Színház. „Sze
retem a feleségem", zenés vj. 3 felv. 
Bírabeau és Dolley francia írók „Fille 
et la Garcon" c. vj-ból átdolgozva. Bem. 
1929 jun. 15-én, Magyar. Szín. Eredeti 
színművei: „A pest .̂ lány", látványos ze
nés életkép 5 képben. Irta: Lakatos 
Lászlóval és Harmath Imrével. Bem. 
1926 jun. 5. Király Színház. „Pesti csa
lád", operett 3 felv. 7 képben, Szenes 
Béla „A g'azdag lány" c. vj.-ából. Társ
szerző: Szilágyi László. Zenéjét szerezte: 
Radó József. Bem. 1929 szept. 5.-én, Ki
rály Színház. „Jobb, mint otthon", ka
cagás 3 felv. Ir ta: Harmath Imrével. 
Zen. szerz.: Vincze Zsigmond. Bem. 1930 
jul. 5. Nyári Operett Színház. 

Stella Gedeon, színész, sz. 1890 nov. 
11.-én, Budapesten. 1916-ban lépett a pá
lyára. 

Stella Gyula, színész, az Országos Szi-
nészegyesület elnöke, a Szinészegyesü-
letí színészképző iskola tanára, a „Szí

nészek Lapja" főszerkesztője, sz. 1884 
jan. 13-án,. Budapesten, megh. 1931 áp
rilis 9-én, u. 0. Középiskoláit elvé
gezve, állami szolgálatba lépett a 
földművelésügyi minisztérium köteléké
ben. Közben elvégezte a szín észegyesü
leti színészképző iskolát és 1906 szept. 
1-én Pozsonyban Andorffy Péternél lé
pett a szinipályára, ahol két évet töl
tött, azután 3 éven át Palágyí Lajos 
miskolci társulatának volt a tagja. 1911 
szept. havában a Vígszínház kötelékébe 
lépett. Itt jelentősebb szerepei: János 
(Ördög), Ifj. sejk,(Sumurun), Moncaír 
(Kém), Ruffo (Piktorok), Tormai (Bel
la), St. Amour (Szerkesztő úr) , Picke-
ring (Pygmalion), Tivadar (Tímár Liza) 
stb. 1914 jul. 26-án hadbavonult. (Lásd 
Világháború címszót). 1918 okt. havá
ban a Télikert színészgárdajának tagja, 
majd rendezője lett. 1920 szept. 1-én a 
Magyar Színházhoz szerződött, hol je
lentősebb szerepei: Cár (Cárevícs), San 
Friano (Marshall), Tomori (11. Lajos), 
Talbot (Orleansí szűz), Fairbanks (Kék 
Haway), Fleuriot (Névtelen asszony), 
Albert (Olympia), B^rend Iván (Fekete 
gyémántok), stb. 1980 jan. 1-én a Nem
zeti Színház szerződtette, ahol jan. 10-én 
mutatkozott be a „Mohács" c. tragédia 
Szoby szerepében, majd a „Pártütők"-
ben, mint Hajnalfí és az „Ocskay briga-
déros"-ban, mint Pyber vikárius. Az Or
szágos Színészegyesület 1913. évi már
ciusi közgyűlése nagy többséggel válasz
totta meg tanácsossá. Ez idő óta mű
ködése egybeforrt a Színészegyes tílet 
életével. 1918-ban a i Egyesület szám
vizsgálója, 1924 ápr. 17-én elnökhelyet
tese lett. Szilágyi Vilmos halála után, 
1926-ban Őt választották meg az Egye
sület elnökévé. A legválságosabb idő
ben, mikor leginkább sínylette az ország 
a háború következményeit, mikor leg
teljesebb volt az összeomlás, akkor ke
rült a közügyek élére, de nagy akaraterő
vel és szívós munkás,<íággal megállította 
a vidéki színészet és Nyugdíjintézet ösz-
szeomlását. Erélyes kézzel rendet, kon
szolidációt teremtett a vidéken és a 
Nyugdíjintézetet új alapokra fektetve, 
megkezdte annak újraépítését. Feltá
masztotta a régi, elapadt forrásokat, uja
kat nyitott és fáradhatatlan buzgalom-
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Stephanides Károly Stilus 

mai azon volt, hogy a nyugdíjasok hely
zetén fokozott erővel javítson. Iroda
lommal is foglalkozott. „Első levél" cí
men 1905-ben verses kötete jelent meg. 
Szakcikkei állandóan megjelentek az or
szág különböző lapjaiban. Miskolcon 
színházi lapot szerkesztett és elnöksége 
óta az Országos Szinészegyesület hiva
talos lapját, mint annak főszerkesztője, 
nívós, tartalmas, irodalmi lappá fejlesz
tette. 1921 óta tanára volt a Szinészegj^e-
sület szinészképző iskolájának, hol a drá
mai gyakorlatok tanítója is volt és jelen
tékeny gárdát neveit a színészetnek Ál
landóan sikerrel szerepelt filmeken és a 
Eádíó elÖÉ:dásain. Tagja volt a magánszi-
nésziskolák felügyelöbizottságának. 
1930-ban az Artistaegyesület dísztaggá, 
a Műkedvelő Egyesületek szövetsége 
tiszteletbeli elnökké választotta. Neje: 
Aradi Aranka, színésznő (L. o.). 1931 
március 31-én résztvett az Országos 
Szinészegyesület 60 éves fennállásának 
emlékére rendezett ünnepségeken és azt 
követő közgyűlésen. Az ünnepségek 
annyira megviselték a sok munkától 
erősnek látszó szervezetét, hogy rövide
sen ágynak dőlt és ápr. 9-én, rövid szenve
dés után, miCghalt. Az egész magyar szí
nészet részvétele mellett a Farkasréti 
temetőben helyezték örök nyugalomra, 
a főváros által adom.ányozott díszsírhe
lyen. Temetésén Kardoss Géza alelnök és 
Hevesi Sándor igazgató után a színhá
zak, irodalmi testületek hiondtak búcsúz
tatót és a gyászolók véget nem érő sora 
kisérte utolsó nyugvóhelyéhez. 

(Dr. Farkas Ferenc.) 

Stephanides Károly, zeneszerző, kar
mester, sz. 1871 ápr. 7.-én, Budapesten. 
Zeneszerzéstanái-a Nikolics Sándor volt. 
1896-ban Pesti Ihász Lajosnál, 1898 
ápr. havában Kolozsvárott karnagy, 
innen Vidor Pál 1905 ápr. havában a 
Népszínházhoz szerződtette. 1908~ban a 
Vígszínházhoz jött, a Paludi-rezsim át
vitte a Városi Színházba is, ahol 1924 
ősszel b. Wlassics Gyula kormánybiztos 
meghívására újra megkezdte működé
sét. Volt a Fővárosi Operett Színház 
karnagya is. Tanár az Orsz. Szinész
egyesület iskolájában. Zenét írt 12 gyer

mekdarabhoz {„A gyerekváros, vagy a 
megtréfált Mátyás király", ifjúsági ko
média énekkel és tánccal 3 felv. Bem. a 
Vígszínházban, 1914 ápr. 4., stb.); egyéb 
színpadi müvei: „Flóríka szei-elme",Mol-
dován Gergely színműve. Kolozsvár, 
1898. 1899-ben a Népszínházban is szín
re került „A szerelem óvodája". Életkép 
énekkel 3 felv. Szövegét írták: Faragó 
Jenő és Hevesi József. Bem. a Magyar 
Színház, 1900 jun. 7. „A bakter", 1 felv. 
operett, Kolozsvár, 1904 máj. 12. — 
„Sztrájkol a gólya", énekes vigj. 3 fv. 
Ir ta: Kottow, átdolg. Heltaí Jenő; S. ze-
néjével,Bem.Vígszinházban,1913 máj. 3. 
„A kislány", irta: Harsányi Zsolt és Szo-
mory Emil, operett 3 f. Bem. Revüszin-
ház, 1920 márc. 26.-án. „Mátyás szerel
me". Történelmi dalosjáték. Szöv. i r ta: 
Géczy István. Bem. Várszínház, 1921. 
okt. 31, továbbá színrekerült a sze
gedi színházban, 1931 jan. 28-án, igen 
nagy siker mellett. Ez volt az első vidéki 
szíinelőadás, amelyet a budapesti Stú
dió közvetített. 

Stesser József, (rajnai és kőrösla
dányi) , belügyminiszteri tanácsos, a 
Lipót-rend lovagja, az Orsz. Szinész
egyesület sorrend szerint harmadik el
nöke, sz. 1845-ben, Balassagyarmaton, 
megh. 1909 jun. 3.-án, Budapesten. Is
kolái végeztével Nógrád vm. tisztvise
lője lett,majdtíz éven keresztül az állami 
színházak és a vidéki színészet ügyeinek 
előadója volt, később intendánssá ne
vezték ki. (1894 ápr. 11.-1894 nov. 24.) 
3 éven át az Orsz. Szinészegyesület el
nöke volt és mint ilyen, sokat fárado
zott a közügy érdekében. Érdemeiért a 
király 1894 febr. 38-án a Lipót-rend 
lovagkeresztjével tüntette ki. (Arcképe 
az Egyesület tanácstermét díszíti.) 

Stilus, görög szó, eredetileg „író-
vesszŐ"-t értettek alatta, művészi érte
lemben kifejezést, előadási módot jelent, 
írás és művészetber. való ábrázolást. Ha 
ebben az értelemben akarjuk meghatá
rozni a színművészet stílusát, rögtön 
belátjuk, hogy a múltban bizonyos te
kintetben helytelen felfogás uralkodott; 
ez irányítja, sajnos, még ma is gyakran 
a rendezőket és színészeket. Az álpát-
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hosz modorosságáb^ii tévelygő régi is
kola ugyanis azt hirdette, hogy klasszi
kus, elmúlt korban iátszó darabokban 
emelkedettebb hang, szerintük „lendü
let" kell. Szokványos szavalásba estek, 
mihelyt jelmezt öltettek. Pedig — ezt 
egy kiváló úttörő és ma is kritikán felül 
álló,zseniális színészünk mondta:— „An, 
tonius ép úgy fújta ki az orrát, akár
csak a mai ember." - - Ha pózolunk és 
torokhangon szavaluijk, azzal még nem 
emelkedtünk a stilus magaslatáig. Az 
ember mindig ember volt; sőt mennél 
régebbi korba megyünk vissza, annál 
egyszerűbb, naivabb embereket talá
lunk. Az ősember aligha értett a ravasz
sághoz; a természet gyermekeként: ter
mészetes is volt. A mai élet szörnyű 
harcai teszik az embert inkább raffi-
nálttá s kényszerítik talán arra, hogy 
másnak mutassa m.agát, mint amilyen. 
Hihetőbb, hogy a mai ember affektált, 
kiszámított cselekedetű, kevésbé ter 
mészetes, mint a régi korok egyszerű, 
hiszékeny lénye, tehát minél inkább az 
ősidőkhöz közelebb éjő alakot visz elénk 
a művész, annál mesterkéletlenebb, 
annál kendőzetlenebl) legyen ábrázo
lása. Nemes értelemben vett színpadi 
stilus egy lehet, (ami a szó eredetének 
is hü értelmezője) s ez: kifejezésre jut
tatni az író minden gondolatát, a költő 
szellemében átélni szerepünket. Mert 
míg elavult szavalásba fullasztottak ré
gen mindent s egy kaptafára húzták az 
összes klasszikusoi.&t, addig a szerző 
szellemében való játék minden darab
nak önként más-más stílust, veretet ad. 
Nem helyes az az álmodernitás sem, 
mely a legnagyob drámai kitörések je
leneteit unalmas, köznapi hangon da
rálja le; természetes akkor lesz, ha az 
emberi élet minden kedélyhullámzását 
úgy és olyan hangon szólaltatja meg a 
művész, melyet hasc-nló helyzetben az 
élet diktál. Gárdony' „Annuska" című 
idilljét Gárdonyi szellemében kell átélni, 
Bródy „Tanítónő"-je Bródy stílusát kö
veteli. Shakespeare Örök emberi alakjait 
a Shakespeare! gondolat irányítja s 
Goethe „Egmont"-ja nem dúdolható el 
ugyanazon az álpáthoszon, ahogy Schil
ler darabjainál megszokták a régi hisz-
triók. A darab szellemében kell élni, áb

rázolni, játszani s akkor stílusos lesz a 
színész. Minden egyéb ripacskodás. (L. 
ott.) (Doktor János.) 

Stimm — a kotta; az ének vagy hang
szerszólam; német idioma, amelyet azon
ban a magyar színésziek ajkáról is gyak
ran lehet hallani. (V. Ö. Hangjegy.) 

Stób Zoltán, hírlapíró, sz. 1900 máj. 
12-én, Újpesten. Érettségi után műegye
temre iratkozott. 1922 márc. 29.-én az 
Újpesti Blaha LuJ2:a Színházban bemu
tatták „Tánc" c. groteszk játékát. — 
1920—1922-ig szerkesztette a „Művész
világ" c. budapesti képes hetilapot. — 
A „Hétfői Napló" munkatársa. 

Stojanovits Péter Lázár, hegedűmű
vész és zeneszerző, sz. 1877 szept. 6-án, 
Budapesten. A Nen;zeti Zenedében Hu-
bay Jenő tanítványa, majd a bécsi híres 
konzervatórium zeueszerzés-nö vendéke 
s 1909-ben már a Neues Konservato-
rium hegedűtanára, majd Budapesten 
1911-13. a Székesfövár. Zeneiskolák he
gedű-szakfelügyelője volt; ismét Bécs
ben élt, míg 1925-ben Belgrádban kon
zervatórium-igazgató és operai karnagy 
lett. Operái: „Floribella" (kézirat); 
„A tigris", 1 felv., £í.öv. Brisbarre és 
Marc Michelle után írta Perger Richárd, 
ford. Várady Sándor Bem. a M. Kir. 
Operaház, 1905 nov. 14. Operettjei: 
„Liebchen am Dach", a bécsi Carl-szín-
házban 200-nál több előadást ért meg, 
magyarul „Padlásszoba" c. alatt bem. a 
Városi Színház, 193 7 nov. 30; u. o. 
színre került „A reichstadti herceg", 
szöv. León Vilítor éá Reichert Henrik, 
ford. Liptai Imre, verseit Kulinyi Ernő, 
1921 okt. 14.-én. 

Stoll-család elsőrendű tagokat adott a 
színpadnak. A 18. század második felé
ben StoU Antal a Bécs melletti Baden-
ben volt egyházi karnagy; Mozart neki 
dedikálta híres „Ave verum corpus"-át 
(1791);fia: József,Schönauban született, 
katonakarnagy volt, ezredével Magyar
országba került, végre a pesti német 
színháznál kötött ki. mint zenekari tag. 
Fia volt; Péter, hőstenor, utóbb bariton, 
majd neves énektanár, sz. 1815-ben, 

— 138 



StoU-család 

Schönauban, megh. 1888 okt. 8-án, Buda
pesten, Pesten nevelkedett, atyja ké
pezte ki; 1836-ban a német színházban 
kardalos lett, de már egy év múlva pró
bául fellépett Rossiní: „Tancred"-jének 
és „Otello"-jának, Auber: „Menyasszo-
ny"-ának. Herold: „Zampá"-jának fő
szerepében, olyan sikerrel, hogy magán
énekesül szerződtettek. 1839-ben Bécsbe 
ment, majd Hamburgba; egy tisztele
tére rendezett vízi ünnepély alkalmával 
úgy meghűlt, hogy hangja fényes ma
gasságát (mellyel a „Zsidónő" Eleazár-
ját, a „Hugenották" Raoulját stb. kre
álta) elvesztette s mint bariton műkö
dött a pesti német színházban, leégéséig, 
1847-ig. Ezóta Temesvár, Szeben, 01-
mütz, Troppau, Krakó színpadain éne
kelt; innen szerződtette Festetich Leó 
gr. igazgató a Nemzeti Színház operájá
hoz, énekmestemek. Mint ilyen, 1888 
újévig működött, kitűnő eredménnyel; 
tanítványai voltak, ti'bbek közt az euró
pai hírűvé lett Voggenhuber Vilma és 
Emst Henrik, Rabatiuszky Mária, Sax-
lehner Emma, Humán Alexa és Eliz 
(Szigeti Imréné), Ödry Lehel, Hajós 
Zsigmond, stb. — S. P. a Nemzeti Szín
ház vendége volt, mmt tenor: Nemorino 
(Donizetti: „Bájital"-ában), 1841 febr. 
12., mint bariton: l u n a gr, (Verdi: 
„Troubadour"-jában) 1855 márc. 10. ~ 
1888 jan. 3.-án szélhűdés érte, 73 é. ko
rában. — Gyermekei: 1. Ágost, tenor
énekes, utóbb rendező, sz. Nagyszeben
ben, 1853 jan. 3-án,megh.l918 jul.l2-én, 
Bécsben. Pesten iskolázott; 16 é. korá
ban Laibachban, majd Brünnben karda
los; 1870 óta Grác, a bécsi Carl-szinház, 
Botzen, Pozsony, Olmütz voltak állomá
sai. Mint Nemzeti Színházunk tagja 1872 
máj. 16.-án mutatkozott be a „Borgía 
Luerezíá"-ban; Gennaro-járól a Pesti 
Napló így ír t : „Megnyerő, rokonszenves 
alak, kitűnő iskolája van és oly tehetség, 
mély csakhamar elsajátítja a színpadi 
routint." — (1875 tavaszán amerikai 
párbajban öngyilkosságot kísérelt meg, 
de megmentették.) 1875 jun. 26. és 29. 
mint mantuai herceg („Rigoletto"-ban) 
és Faust lépett fel nálunk, ősszel Grácba 
szerződött. Sokáig volt a prágai opera 
ünnepelt Assadja; onnan jött vendégül 
a Nemzeti Színházhoz, 1881 máj. 5.-én 

Arnoldot („Teli A^^hnos") énekelni, 
1882-ben szerződtették is, 18.000 frt évi 
fizetéssel. 1884-ben a bécsi An der Wien 
operettszínházhoz szerződött, de innen 
még u. a. évben a bécsi Hofoper elhódí
totta (okt. 20. Erik, „Bolygó hollandi"). 
Itt már 1885-ben rendező is lett, 1904-
ben főrendező. 1900-ban a Szent István
rend lovagkeresztjét nyerte el, 1906 
aug. havában a spanyol király az Iza
bella-rend I. osztályú keresztjével tün
tette ki, majd I. Ftrenc József 1918 
márc. havában a III. oszt. vaskoronaren
det adományozta az érdemes művésznek. 
Egy operettjét: Das Marktind (Max 
Blau szöv.) nagy sikerrel adták Bécsben; 
„A rikkancs" címen (FZÖV. ford. Ruttkay 
GyÖi-gy, verseit Mérei Adolf) a Magyar 
Színház mutatta be, 1904 ápr. 23.-án. 
2. Sándor, tenorista, sz. 1855-ben, Pesten, 
megh. 1898 jul. 26.-án, Bécsben, hol 1885 
óta az udv. opera tagja volt. Pályáját a 
Nemzeti Színháznál kezdte, epizódszere
pekben; szép hanganyaga volt, de gyó
gyíthatatlan lámpaláza miatt csakhamar 
az énekkarba utalták, itt is maradt mind
haláláig. 3. József, fivérük, nem volt mű
vész; egy budapesti gyár cégvezetője 
volt. De fiából kiütközött a művészi vér: 
színész lett. (L. az 5. sz. a., Béla.) 4. 
Gizella, énekesnő, szoprán, sz. 1867 okt. 
12.-én, Pesten. Atyjának méltó tanít
ványa. A színészakadémiából szerződ
tette a M. Kir. Opera, 4 évig (1888 jun.). 
Mint szubrett kezdte pályáját, de Pami-
nát („Varázsfuvola", már 1884 jun. 17. 
a Nemzeti Színházban), Elzát is („Lo-
hengrin") énekelte, végre Izoldát. Még 
egészen fiatalon a bécsi Pruckner Karo
linánál tökéletesítette tudását. Tőlünk 
német színpadokhoz fordult; Regens-
burgban annyira tetszett, hogy Thurn-
Taxis hg. Kölnben poenálst fizetett, 
csak hogy az oda szerződött művésznőt 
a maga színházánál tarthassa (1892— 
95). Ez után Zürichben volt akkora si
kere, hogy Damrosch Walter amerikai 
turnéra szerződtette, hol két évig ünne
pelték. Visszatérve ^.achen, Strassburg, 
Mainz stb. színházainak volt vendége. 
A M. Kir. Operában, mint Santuzza 
(„Parasztbecsület") és Hedda („Bajaz-
zók") lépett fel, 1903 márc. 31-én. Dia
dalainak mint bátyjánál, Ágostonnál is, 
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korán fellépett torokbaja vetett végett: 
fagylalttól úgy áthült 42 éves korában, 
hogy a rekedtségre állandóan hajlamos 
lett. Azóta, pár évi bécsi tartózkodás 
után, Budapesten letelepedve, énekes
nők továbbképzésével: művészi, drámai 
előadásra nevelésével, foglalkozik. Tanít
ványai közt szép, sőt fényes neveket ta
lálunk, így betűrendben: Fodor Aranka, 
Hajnal Elma, Haselbeck Olga, Sz. Mar-
schalkó Rózsi, Medek Anna, Németh 
Mária, Némethy Ella, Relle Gabriella, 
Sebeők Sári, Tihanyi Vilma. 5. Károly, 
zeneszerző, énekes (tenor) és rendező, 
sz. 1862-ben, Pesten, megh. 1922 jan. 
27-én, u. o. A Nemzeti Szinház ének
karába lépett 1882-ben. A M. Kir. Ope
raház lírai tenorja volt 1888-9-ben; ez
után még Bécsben tanult s a vidéken 
elsőrangú énekes volt. 1894-ben Makó 
Lajoshoz szerződött; 1899 nyarán a Bu
dai Színkör tagja; 1900 szept. havában 
Kolozsvárott már rendező is volt; 1901— 
1906. a Népszínház rendezője, 1908—11. 
a Király Szinház rendezője, 1916 óta a 
Népopera (Városi Szinház) főrendezője, 
1919 szept. havában visszatért a Király 
Színházhoz. Sírjánál Farkas Ferenc dr. 
és Szirmai Imre mondottak búcsúztatót. 
— Zeneművei (kisebb fiatalkori balett
zenedarabjain kívül): „A babagyáros", 
vígopera 1 felv. (Leuwen és B.eauplan 
régi „Nürnbergi baba" operaszövegére), 
bemutatója Szegeden, 1898 dec. 21., a 
Budai (Fővárosi Nyári) Színkörben 
1899 jul. 7. — „Niobe", operett 3 felv. 
Szöv. Faulton angol vígjátéka után írta 
Pásztor Árpád. Bem.. 1902 nov. 7. Nép
színház. „A kis császár", operett 3 fv. 
Szöv. Pásztor Árpád; bem. 1904 márc. 
2. Népszínház. S. lefordította az „ElnÖk-
kisasszony" c. operett szövegét (írták 
Landesberg A. és Fischl L.), de verseit 
Makai Emil ford., MüUer-Nordau zené
jére. (Bem. Föv. Nyári Színkör, 1900 jul. 
2 0 . ) ^ Első neje volt Némethy Gizella, 
sz. 1865-ben, megh. 1900 aug. 3.-án, Új
pesten. A M. Kir. Opera énekkarának 
tagja volt. — Második nejétől. Szende 
Annától, (L. o.) elvált. 6. Fivérüknek 
József-nek fia: Béla, színész lett. 
sz. 1882 március 31.-én, Budapesten. 
Elvégezte a sziniaksdémiát és 1900-ban 
a Magyar Szinház iagja lett; 1901—02-

ben a Nemzeti Szinház ösztöndíjas tag
ja. Majd vidékre szerződött, Győr, Po
zsony, Nagyvárad, 1909 óta Szabó Fe
renc nyítra-besztereebányai társulata 
volt otthona; a világháború kitörtekor 
harctérre ment. — Neje is színésznő: 
Sándor Margit, sz. 1882 okt. 21.-én, 
Kecskeméten, színpadra lépett 1908-ban. 

(Kereszty István.) 

Stöckel Lénárt, a bártfai iskola rec-
tora, sz. 1510-ben, Bártfán, ahol iskolá
it járta, azután Kassán, majd a borosz
lói egyetemen tanult. 1539 június havá
ban visszatért hazájába, hogy elfoglalja 
iskola igazgatói tisztét. Itt Ö hono
sította meg az iskolai színjátékot. 
^sy ilyen iskolai drámának címe: „His
tória von Susanna in Tragedien weise 
gestellet zu Voung der Jugent zu Bart-
feld in Ungern. (Az eredeti példány 
megvan a Nemzeti Múzeum Könyvtárá
ban.) 

Strakosch Sándor, magyar származású 
világhírű recitátor, sz. 1845 dec. 3-án, 
Sebesen, Eperjes mellett, megh. 1909 
szept. 16-án, Berlinben. Szülei szegény-
sorsú kereskedők voltak. Nagy tehetsé
ge volt a színészethez és első mestere, 
Sonnenthal Adolf, nagy jövőt jósolt neki. 
A 60-as évek elején kezdte meg nyilvá
nosan működését, mint a budapesti né
met szinház tagja, de itt nem talált tág 
teret és ezért 1866-ban Párizsba ment, 
onnan Lipcsébe került. 1872-ben Bécsben 
működött. Ekkor megbénult a jobb kar
ja és recitátor lett. Szavaló-körutján 
Budapestet is érintette. 1887 jan. 14-én 
tartotta itt első estélyét. 1888 aug. 8-án 
Ischlben Erzsébet királyné meghívá
sára tartott előadást. Fedák Sárit ő ké
szítette elő német színpadra. Első neje: 
Fürst Anna, színésznő, megh. 1873-ban, 
második neje: Füchs Anna, akitől elvált. 
Harmadik neje egy sziléziai bárónő volt. 
Leánya: S. Febea, mint vendég 1895 
jan. 15-én vendégszerepelt nálunk, a 
Magy. Kir. Operában, Verdi „Othello"-
ja Desderaona szerepében. 

Sti'aiiss operettszerző („Keringőki-
ráiy"): kiterjedt művészcsalád tagja. A 
keringő (németül; Valzer) azelőtt rövid 
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német tánc-zenemü volt; Lanner József 
(bécsi mulatóhelyek karmestere, élt 1801 
ápr. 12. — 1843 ápr. 14.) fejlesztette 
gazdagabb dallamú, több „szám"-ból ál
ló ciklussá, a melyet kartársa, az idősb 
Strauss János (szmtén Bécsben élt, 1804 
márc. 24. — 1849 szept. 25.) olyan dúá 
alkotóképzelettel termékenyítette meg, 
hogy messze földre eljutott, sőt ö maga 
is zenekarával Párizsban s Londonban 
vendégszerepelt, a mi akkor sokkal na
gyobb vívmány volt, mint egy mai hang-
versenykörút. Első külföldi vendégsze
replése Pesten folyt le, 1833 nov. 7. — 
11.; újra eljött 1841-ben. Fiai: 1) János, 
a kit a közvélemény a „Keringökirály" 
névvel illetett, sz. 1825. okt. 25. Bécsben, 
megh. 1899 jún. 3. u. o. Korán kivált 
atyja zenekarából s negyedmagával kez
dett játszani vendéglőkben; teremtőere
je meghozta a hírnevet, zenekara mind 
nagyobb és tekintélyesebb lett, kisebb 
zenemüveinek (jórészt keringök) száma 
végre megközelítette az 500-at. Párat
lan gazdag dallamtermő invenció, kedé
lyes hangulat, pikáns ritmika teszik bá
jossá és üdévé zenéjét. Hosszú rábeszé
lésre volt szükség, míg rászánta magát 
nagyobb mü, sziripadi mü írására: meg 
kellett mutatnia, hogy nemcsak Fran
ciaország tudja az akkoriban új divat
cikket, a hódító operettet, produkálni. 
Megírta első operettjét :„Indigo" (1871); 
a zene nagyon tetszett, de a nem szín-
szerü szöveg gyengesége miatt hamar 
letűnt a műsorról. (1906-ban, hogy szép
ségeit megmentse a mai közönség szá
mára, új szöveget írt alája Reiterer E. 
„1001 é j" c. alatt). S megízlelve a si
kert, átadta zenekarát öccseinek (1. len
tebb) s alkotóerejét az operettre össz
pontosította, a hol a táncritmusokra is 
bőséges alkalom kínálkozott. Művei: 
„Der Karnevál in Rom" (1873), „Die 
Fledermaus" (1S74, magyarul először 
„A bőregér" c. adták, csak az operaház 
színlapja változtatta„Denevér"-ré. Óriási 
sikere csakhamar elvitte a művet Fran
ciaországba is: Párizsban „La tzigane" 
c.ment, 1877-ben); „Cagliostro" (1875), 
„Prinz Methusalem" (1877); „Blinde-
kuh" (SzembekÖtösdi, 1878; „Das Spit-
zentuch der Kőnigin" (1880); „Der 
lustige Krieg" (1881); „Eine Nacht in 

Vénedig" (1883); Der Zigeunerbaron" 
(1885); „Simplicissimus" (1887), — 
mindezeket Budapest közönsége először 
a gyapju-uccai uémet színházban is
merte meg, mely 1889 decemberben le
égett. Ezután magasabb műfajjal pró
bálkozott S.: vígoperaszöveget írt szá
mára Dóczi Lajos, Arany János balladá
jából: „Ritter Pasman"-t, elő is adta a 
bécsi udvari opera (1892), de a darab 
az idegen légkörben nem tudott megélni. 
Az operett azonban még egypár szép si
kert hozott a nagy zeneköltőnek: „Fürs-
tin Ninetta" (1898); „Jabuka" (1894); 
„Waldmeister" (Májusi bor, 1895); 
„Die Göttin der Vernunft" (1897). Ha
gyatékában „Aschenbrődel" (Hamupi
pőke) c. balettet ŝ találtak. — Mindezek 
legnagyobbrészt magyar színpadokon is 
liosszúélettiek voltak, diadalútjuk a Nép
színháztól indult ki. Bemutató előadá
sukról, sajnos, nem mindig találtunk 
pontos feljegyzéseket: „SzembekÖ
tösdi" első előadása volt 1879 őszén; „A 
furcsa háború" e. e. 1882 jan. 31.; „Met-
huzsálem herceg", 1884 szept. 5.; „A ki
rályné csipkekendöje", e. e. 1885 dec. 
29.; „A cigánybáró", e. e. 1886 márc. 
26, Később jöttek: „Simplicissimus", 
,,Egy éj Velencében", „Jabuka", „Má
jusi bor". 2. S. Josef, osztrák zeneszerző. 
Nálunk is bemutatott operettjei: „Ta
vasz", szövegét irta: Duvall és James 
után: Lindau Kari és Wilheim, ford.: 
Mérei Adolf. Bem. 1903 okt. 16. Ma
gyar Színház. „A milliárdos kisasz-
szony", szövegét i r ta: Lindau Kari. 
Ford. Mérei Adolf. Bem. 19i!6 szept. 
22, U. 0. (Kereszty István.) 

Straus Oscar, osztrák zeneszerző, sz. 
1870. ápr. G-án, Bécsben. Színházi kar
mester volt 1895-1900-ig Brünnben és 
Berlinben. Ijeghiresebb operettje a „Va
rázskeringő" (L. 0.). Egyéb munkái. 
melyek nálunk is színre kerültek: „A 
csokoládékatona". „A víg Nibelungok", 
operett 3 felv. I r ta : Rideamus (álnév). 
Ford. Mérei Adolf. Bem. 1907. aug. 30. 
Király Színház. „Tapferer Sóidat". Bem. 
Préger társulata a Vígszínházban, 1912 
máj. 24. „A kis barátnő", op. 3 felv. Sz. 
irta: Stein és WíUner. Bem. 1912 jun. 
2. Nagyváradon. „Legénybucsu", operett 
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3 felv. Bem. 1915 szept. 22. Király Sz. 
(A premieren a szerző dirigált.) „Csoda
csók", operett 3 felv. León Viktor szöve
gével. Szenes Béla fordításában, Király 
Sz. 1916. jun. 16-án. „Niobe", operett 
3 felv. Szövegét irta: Blumenthal Oscar. 
Ford: Heltai Jenő. Bem. 1917 ápr. 19. 
Vígszínház. „Terezina", op. 3 felv. Irta: 
Schanzer R. és Welisch E. Ford. Har-
sányi Zsolt. Bem. 1925 dec. 30. Fővárosi 
Operett Színház. 

Stranss Richárd, a ma élő zeneszerzők 
legnagyobbjának van elismerve. Sz. 
1864. jan. 11-én, Münchenben, a hol 
atyja az udv. opera zenekarában ját
szott ; ott tanult is, karmester lett 1886-
ban. A bécsi opera elszerződtette 1889-
ben, de ő 1894-ben visszatért München
be. 1898-ban Berlinben lett karnagy és 
1908-ban fő-zeneigazgató. 1912 óta 
Drezda legelsörangú operájában műkö
dött, a hova később is szívesen vitte mű
veit legelső előadásukra. 1918-23. a bé
csi udvari (illetőleg állami) opera igaz
gatója volt (Schalk Ferenc mellett); je
lenleg ismét Bécsben él. Több i':;ben járt 
Budapesten, hogy a Filharmóniai Társu
lat élén vagy az operaházban műveit di
rigálja. Nagyszabású zenekari művein 
kívül világhírét színpadi műveinek kö
szönheti : „Salome", Wilde Oszkár 1 felv. 
tragédiájából irt operája, Budapesten 
először a Király Színház épületében 
1907 máj. 16-án jelent meg, a boroszlói 
városi színház jeles együttese egy hétig 
vendégszerepelt e müvei (Prüwer diri
gálta) ; a M. Kir. Opera csak 1912 dec. 
18. mutatta be (Pásztor Árpád ford.) 
címszerep: Dömötör Ilona, Heródes: 
Gábor József, Keresztelő János (Jocha-
nán) : Szemere Árpád, Heródiás: Fodor 
Aranka, Narraboth: Székelyhidy Ferenc 
dr.— Dirigálta Kemer István. „Elektra", 
Hofmannsthal Ilúgó zenés tragédiája 3 
felv. (Drezda, 1909), Várady Sándor 
fordította; bem. a M. Kir. Operaház, 
1910 márc. 11. Címszerep: Krammer 
Teréz, Klytemnaistra: Fodor Aranka; 
Chrysothemis: SebeŐk Sári; Klyt. bi
zalmasa: Ney Herniin, Aigísthos: Ará
nyi Dezső, Orestes: Szemere Árpád, 
Orestes nevelője: Komái Richárd. „A ró
zsalovag", zenés játék 3 felv. Hofmann

sthal szöv. (Drezda, 1911.) Várady Sán
dor ford. a M. Kir. Operaház bem. 1911 
máj, 21. Címszerep (Oktávián): Dömö
tör Ilona, Sophie: Sándor Erzsi, atyja 
Faninal: Várady Sándor, tábomagyné: 
SebeŐk Sári, Ochs von Lerchenau gróf; 
Komái Richárd. Karnagy: ifj. Ábrányi 
Emil. „Ariadné Naxos szigetén", 2 felv. 
Szövegét Hofmannsthal írta. (1917-i át
dolgozott formájában.) EredetÜeg u. i. 
a Moliére-vígjátékbói írt „Úrhatnám 
polgár" utójátéka volt; most, előjátékul 
szolgál ama polgár furcsa készülődése: 
itt adatja elő a mithologíai tárgyú ope
rát. Fordította Harsányi Zsolt. Szemé
lyek: hopmester: Dalnoki Viktor, kom
ponista: Székelyhydiné Marschalkó Ró
zsi, táncmester: Gábor József, Driád: 
Basildes Mária, Najád: Maleczky Bi-
anca. Echó: Hajdú Ilona, Harlekin: 
Farkas Sándor,Scaramuccio: Szügyi Pál, 
Brighella: Déri Jenő, Truffaldin: Szen
de Ferenc, Zerbinetta: Sándor Erzsi, 
Bacchus: Környei Béla, Ariadné: Sebeök 
Sári. Rendezte (mint új operaigazgató) 
Zádor Dezső, dirigálta Kerner István. 
„Intermezzo", c. polgári komédia, szim
fonikus köz-zenékkel, 2 felv. 13 képben, 
szövegében is S. műve, a ki saját családi 
életének egy epizódját írta meg itt. A 
M. Kir. Operaházban a Nürnberg városi 
operatársulat (a mi operánk májusi 
vendégjátékának viszonzásául) mutatta 
be, 1929 nov. 12-én, természetesen né
metül. (Kereszty IstvánO 

Strindberg Ágost, svéd író, sz. 1849 
jan. 21-én, Stockholmban, — megh. 
1912 máj. 14-én, u. o. Az északi népsic-
nek Ibsen óta legkiválóbb drámaírója. 
Nyugtalan, semmiben megállapodni nem 
tudó forradalmi szelleme, mely életét is 
folytonos zaklatottsággá tette, egyszeri'e 
sóvárgó és í;yűlölködő viszonj'a a női 
nemhez, darabjainak és regényeinek vak
merő szabadossága izgatta az egész vilá^ 
irodalmi közvéleményét s nagy vitákat 
keltett körüle. Számos színdarabja ma
gyar színpadon is bemutatásra került. 
Ezek közül megemlítendők: „Die Gláu-
biger" és „Díe Starkere" c. drámáit a 
Magyar Színházban vendégszereplő ber
lini Hebbel Theater együttese bemutatta 
1908 ápr. 11. „Abu Kászem papucsa". 
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dráma, bem. 1910 máj. 18-án, Kolozsvá
rott, minden más színpadot megelőzve, 
fordította: Harsányi Zsolt. (A főszere
pet : Hettyey Aranka, F. Berlányi Van
da és Dezséri Emma játszották.) „A ha
lál küszöbén", szomorújáték 1 felv. 
„Hattyuvér", mesejáték 1 felv. Ford. 
Mikes Lajos. Bem. mindkettőt 1912 
máj. 4. Uj Színpadon. „Der Totentanz", 
szmü. Reinhardt Miksa Berlini társulata 
bem. a Vígszínházban, 1913 máj. 29. 
(„Haláltánc" c. alatt a Renaissance Szín
ház is bemutatta, 1924 szept. 16-án.) 
„A máglya", dr. Bem. Reinhardt társula
ta a Vígszínházban, 1914 máj. 23. „Wet-
terleuchten", ein Kammerspiel in 3 Ak
tén. Bem. u. a. 1914 máj. 28. u. o. „A 
kapocs". Egj'felvonásos szmű. 1916. jan. 
8-án került színre a Nemzeti Színház
ban. „Az atya", szomoruj. Reinhardt 
társulata bem. 1916 máj. 20. XI. o. „Os-
tern", szmü, bem. 1917 máj. 23. a Bu
dapesti Színházban vendégszereplő Neue 
Wiener Bühne együttese. (Orska Mária 
vendégszereplő társulata a Fővárosi 
Operett Színházban bem. 1915 máj. 22,) 
„Mámor", („Brottoch") színjáték 3 felv. 
ford. Mikes Lajos. Bem. 1921 ápr, 2. Bel
városi Színház. („Rausch" e. alatt a Fő
városi Operett Színházban Orska Mária 
felléptével bem. 1925 máj. 19.) „A csön
des ház", szmű. Ford. Szabó Lőrinc. 
Bem. 1925 nov. 23. Kamara Színház. 

Stuart (sztjuárt) Leslie, angol zene
szerző. Nálunk nagy sikert aratott műve: 
„Flórodora",én. játék 4 képben. Szöv. Ru
bens Paul és Boyd-Jonnes Ernest. For
dította Bálint Dezső, verseit Mérei AdoJf 
Bem. 1901 aec, 5. Magyar Sziuház, 

Stuart (sztjuárt) Mária, Schiller Fri
gyesnek az angol történelemből vett szo-
morujátéka. Fordították: Cserei, Déry 
István, Kovacsóczy Mihály, Fáncsy La
jos, Kelraenffy László, E. Kovács Gyula 
stb. „Urauführung"-ja német színpadon 
volt, 1800 jun. 14-én; a címszerep.3t 
Porth Friderika Margaretha játszotta. 
Magyar színpadon már 1820 febr. 22-cn 
játszották (Kolozsvárt). 1822 jan. 29.-
én Pécsett, 1833 március 23.-án Mis
kolcon is színre került. 1834 február 
ű-án Kassán, 1835 jun. 20-án Budán id-
ták. A Nemzeti Színház bemutatta 1846 

jul. 1-én, a hol a címszerepet: Laborfalvi 
Róza játszotta, Erzsébet: Szathmáryné 
volt,Leicester:Egressy Gábor, Burleight 
Fáncsy, Mortimer: Lendvay Márton 
volt. Kilenc évvel később uj szereposz
tásban adták a darabot: a címszerepet 
Komlóssy Ida, Erzsébet pedig Bartháné 
volt. Uj Stuart Mária volt 1870-ben Fe-
lekyné Munkácsy Flóra, később pedig 
Jászai Mari játszotta először Erzsébet 
szerepét. Nevezetes előadása volt a „Stu
art Máriá"-nak az is, amelyet 18S8 
szept. 14-én tartottak, amikor Schiller 
tragédiája uj betanulásban került szín
re. Ezen az előadáson mutatkozott be a 
címszerepben Jászai Mari, akitől Erzsé
bet szerepét Helvey Laura (az azelőtti 
Ebolí hercegnő) vette át. Leicestert Nagy 
Imre játszotta. Talbot Szacsvay volt. 
Burleigh pedig Gyenes László, aki sokáig 
megtartotta azt a szerepet. Uj betanu
lásban került a darab ismét nagyobb 
szünet után előadásra 1908-ban, amikor 
Erzsébet szerepét S. Fáy Szeréna vette 
át. Felújították: 1916 jan. 7-én, 1917 
okt. 22-én, 1921 febr. 4-én, 1925 jan. 25-
én, (d. u.), midőn 15-ödször kerüít 
színre; 1927 ápr. 4-én, stb. 

Sturm Albert, újságíró, a Kisfaludy 
Társaság tagja, a Ferenc József-rend 
lovagja, sz. 1851 febr. 12-én, Liptószent-
miklóson, niegh. 1909 febr. 14-én, Bu
dapesten. Késmárkon és Lőcsén tanult, 
majd Pesten járt egyetemre, onnan az 
újságírói pályára lépett. 1S79 nov. 25-
én az Ő fordítása nyomán játszották a 
bécsi Ringtheaterben a „Falu rcsszá""t 
,,Der Dorflump" c. alatt. 

Subalternus (latin) — alantas, alsze-
mély, altiszt, Subalternusok az első szín
társulat szárafeletti tagjai, ilyenek a ru
határ gondviselője, a játékszín-mester 
segédjével, a „tzédula-hordó", a hajfo
dorító és a többi szolgaszemélyzet. 

Sudermann HeriRann, német szinmű-
iró, sz. 1857 szept. 20-ánj Motzicken-
ben, Keletporoszország, — megh. 1928 
nov. 21-én, Berlinben. — Miután elvé
gezte gimnáziumi tanulmányait, a kö-
nigsbergi és berlini egyetemeken törté
nelmet, irodalmat és modern filológiát 
tanult. Irodami hajlandósága már korán 
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Sugár Aranka 

ébredt és mint fiatalember bekerült egy 
kis néplapnak a szerkesztőségébe.^ Rö
vid ideig ujságiróskodott, majd házita
nítói állást vállalt egy német költőnek, 
Kans Hopfennek a családjánál. Már ezi-
dötájt eljegyezte magát az irodalommal. 
Számos kisebb novellát írt, amelyekkei 
azonban nem tudta magára vonni az 
irodalmi körök és a közönség érdeklődé
sét. Később drámaírással próbálkozott, 
de az első színpadi kísérletei sehol nem 
kerültek színre. Elaö sorsdöntő sikerét 
1888-ban aratta, amikor színre került az 
„Éhre" (Becsület) című naturalista 
drámája, amely ügyesen bonyolított cse
lekményével, jól kiélezett színpadi jele
neteivel hangos sikert aratott. Nálunk 
Fái J. Béla átültetésében 1890 dec. 16-
án került színre a Népszínházban, majd 
1901 nov. 23-án a Nemzeti Színház is 
műsorába iktatta. A többi színművei, 
melyeket nálunk is játszották, ezek vol
tak: „Ninive pusztulása", szmü 5 felv. 
Bem. 1892 ápr. 2. Népszínház. „Otthon". 
(L. 0.) „Pillangócsata", vj 4 felv. Ford. 
Márkus Miksa. Bem. 1895 szept. 20. 
Nemzeti Színház. „Die Schrnetterlings-
schlacht" eredeti c. alatt a bécsi Hof-
burgtheater bem. a Népoperában, 1915 
jan. 19-én. „Rejtett boldogság", szmű 3 
felv. Bem. 1896 jui. 10. Nemzeti Szín
ház. „Morituri", egyfelvonásos. Bem. 
1901 márc. 20. u. o. „Éljen az élet", dr. 
Bem. a berlini Deutsches Théater a Víg
színházban, 1903 ápr. 25. „A virágos 
csónak", szmű 5 felv. Ford. Prém Jó
zsef. Bem. 1908 jan. 4. Magyar Színház. 
„Kő kövek között", dr. bem. Grasso 
Giovanni sziciliai társulata u. o. 1908 
okt. 6. „Lichtbander", egyfelvonásos 
szmü. Bem. a Deutsches Theater együt
tese a Magyar Színházban, 1909 máj. 
2. „Johannisfeuer", szmű. Bem. a bécsi 
Hofburgtheater együttese a Budapesti 
Színházban, 1918 márc. 25. S. többször 
jár t Budapesten, A háború alatt részt
vett a német bajtársi szövetség margit
szigeti találkozóján és több alkalommal 
tartott a fővárosban előadást. 

Sugár Aranka, énekesnő, sz. 1870 
•szept. 6-án, Vácott. Atyja Schubert Sá
muel, gyáros. Iskoláit Budapesten vé-
gezte.majd Sellei Gyulánál, később Quiri-
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no tanárnál tanult énekelni- 1891 szept. 
1-én lépett a szinipályára, Kassán, Ti-
szay Dezsőnél, mint koloratur-énekesnő. 
1894-ben Aradra hívták, Leszkay And
ráshoz, innen Szabadkára ment, Pesti 
Ihász Lajoshoz. Mindenütt dicsőség, ben
sőséges elismerés kisérte, a sajtó is a 
leghizelgöbb kritikával adózott művészi 
készségének; így többek között a „Bács
kai Hírlap" 1899 nov. 20-iki száma ének
tudását Hegyi Arankáéhoz hasonlította. 
Ez évben (jul. havában) Moszkvában 
vendégszerepelt, majd Berlinben is di
csőséget szerzett a magyar művészetnek. 
Ezután Makó Lajos elismert tagja, Sze
geden, innen Makó társulatával 1900 
szept. havában elkerül Temesvárra, ahol 
a műértő közönség szintén kegj^eibe fo
gadta. Itt mint operaénekesnö is kitűnt, 
s a „Traviata" bemutatója alkalmával 
elért nagy sikerével feledtetni tudta az 
előzőleg ott járt német operatársulatot. 
Makó Lajossal felkerült Budára is, majd 
1902-ben Megyei-i Dezső Kolozsvárra 
szerződtette. 1903 nyarán részt vett a 
kultuszminisztérium által Fiúméban ren
dezett missziós előadásokban, melyeknek 
síkerét a helyi sajtó hízelgő dicséretein 
kívül a „Pesti Hírlap" 1903 jun. 3-iki 
számában „diadalmas ünneplésnek" dek
larálta. 1904-től különböző színházaknál 
vendégszerepelt. 1908 ápr. 8-án férjhez 
ment Dávidházy Katsur Lászlóhoz. —• 
Ezután Erdélyben működött Fehér Ká
rolynál, később dr. Patek Bélánál, Győ
rött, — 1916-ban nyugalomba vonult. 

Sugár Qyula, színész, sz. 1890 nov. 
22-én, Budapesten. 1908-ban végezte 
Rákosi Szídí szinészískoláját. Játszott a 
Jardin de París-ban, azután a Budapesti 
Színház szerződtette. Működött a Tivoli
ban, ahola„János vitéz"filmszkeccs cím
szerepét 7 hónap alatt 470-szer játszotta. 
Szerződésben volt a Felvidéken, Szabó 
Ferencnél, Kövessy Albertnél, majd Er
délyben járt, azután Almássy Endre, 
Faragó Ödön, Somogyi Kálmán stb. volt 
az igazgatója. 1930-ban a pécsi Nemzeti 
Színház főrendezője. Két öccse is szí
nész: S. László és S. Mihály. 

Sugár Károly, sziuész, sz. 1882-ben, 
Budapesten. Középiskoláit Temesvárott 
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Szabados Piroska 

Szabó Giíy László Szabó (Schneider) József 
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Szacsvayné Boér Emma Szacsyay Imre (esztelneki) 

'• -SftT.-* •• 

Szakács Árpádné Katona 
Emmi 

Szakács Árpád 



Sugár Lajos Súgó 

végeszte. Námésztón lépett a szinipá-
lyára, Fekete Bélánál, azonban a mű
vészi vágytól vezéreltetve, tehetségét 
tovább kívánta képezni és ezért beírató 
kozott a szinészakadémiára, ahol már a 
kezdetben is magára vonta tanárai fi
gyelmét. Közben kitört a világháború, be 
kellett vonulnia a 32-esekhez. Harcolt a 
hazáért orosz fronton és mint szibériai 
fogoly Taskend mellett ólombányában 
kellett szenvednie. Később Ambrus Zol
tán a Nemzeti Színházhoz szerződtette, 
ahol első szerepe Lengyel Menhért:„San-
cho Panza királysága", c. vj.-ban Don Kí-
hote volt. 1922 őszén a Renaissance 
Színház szerződtette, de onnan nemso
kára ismét visszatért a Nemzeti Szín 
házhoz, ahol mint jellemszinész általános 
megbecsülésnek örvend. Főbb szerepei: 
Caliban (A vihar), Cleante (Képzelt be
teg), Spíegelberg (Haramiák), Gyalu 
(Szentivánéji álom), Princ (Vén gaz
ember), Palóc (Ocskay brigadéros). 
Kovács Pál (Dr. Nikodémusz), Pennás 
Muki (Piros bugyelláris), Don Jósé 
(Don Caesar), Csernay (Három testőr). 
Vadius (Tudós nők), Sganarelle (Szere
lem mint orvos), Just (Barnhelm Min-
na), Krogstadt (Nóra), Havranek ezre
des (A híd) stb. 

Sugár Lajos, színész, sz. 1893 máj. 
4-én, Budapesten. U. o. végezte iskoláit 
is. 1909 dec. havában lépett a színipá
lyára, ókéren. Rövid idő múlva Faragó 
Ödön szerződteti Kassára, majd Bethlen 
Lászlónál volt, Kaposvárott, Bárdossy 
Fáinál Kecskeméten és Bodonyi Bélánál. 
Szombathelyen és Sopronban. 1923-ban 
a Renaissance Színház szerződtette, on
nan pedig a Belvárosi Színház igazga
tósága. S. játéka disztingvált, iziéses; 
sikereit megnyerő megjelenése és csengő 
oiganuma elősegítik. FÖbb szerepei: Lu
cifer (Ember tragédiája), Todoresku 
(Elnémult harangok), Constantin csá
szár (Bizánc), Prínzivalle (Monna Van-
na), Derblay Fülöp (Vasgyáros), Li
monádé ezredes. Bolond és Ocskay bri
gadéros címszerepei stb. Neje: Singer 
Margit, színésznő, sz. 1897 szept. 27-én, 
Budapesten. Már mint 8 éves gyermek 
játszott a színpadon és férjével együtt 
működött a vidéken. 

Sugár Leó, színész, sz. 1894 jan. 28.-
án,' Budapesten. Négy középiskolát vég
zett és miután megszökött hazulról^ 
jyöngyösöh kezdte a pályát. Később 
Fehér Vilmosnál, Kövessy AlbertnéU 
végül Kiss Árpádnál működött. A 
világháború alatt katona volt, három 
ízben is megsebesült. (Lásd: Világ
háború címszónál.) Hazatérve Miklóssy 
Gábor szerződtette, majd elkerül So
mogyi Kálmánhoz, Faragó Ödönhöz. 
1930-ban újra Kiss Árpád tagja. 

Sugica. A sugónök neve, — akkor 
mondják, ha a sugónök jóakaratát kérik, 
— hízelgő formában. 

Súgó. A színházaknál alkalmazott sú
gónak foglalkozása abból áll, hogy a sú
gólyukban ülve a színészeknek és éneke
seknek szerepük szavait a szövegkönyv
ből előre mondja, illetőleg emlékezetbe 
hozza. A súgó már az olvasópróbán jelen 
van, azután a rendelkezöpróbán az eset
leges javításokat beírja a könyvébe, az 
emlékpróbákon pedig megkezdi tulaj-
donképeni funkcióját. Ilyenkör persze 
még nem tudják a színészek a szerepü
ket,, a legtöbbje még az első 4—5 pró
bán olyassá^ azonban a testület tagjai 
között akad ambiciózus művész, aki kí
vülről mondja el a szerepét, annaki segít 
a súgó. A súgó mestesége nagy gyakor
lottságot igényel. Ismernie kell az előa
dók temperamentumát, hangulatát, fel
fogási képességét. Tiszában kell lennie 
a színész szorgalmas vagy hanyag vol
tával, hallóképességével és az egész vo
nalon a szinésszel kell kitartania, t. i.: 
ha a színész jól tudja a szerepét, akkor 
csak figyelemmel kíséri a szöveget, ha 
pedig még nem érett meg a színész agyá
ban a szerep, akkor bizony neki is ke
mény a munkája: mindig ébernek kell 
lennie, mindig figyelnie kell, hogy nem 
lesz-e fennakadás . . . Mert a fennaka
dás veszélye mindig ott settenkedik a 
kulisszák levegőjében. A legnagyobb 
gyakorlattal bíró művész is megakadhat 
és akkor valóságos áldás, ha a sug6 
nyomban föltalálja magát és a zavart 
helyrepótolja. A nemzet csalogánya, Bla-
ha Lujza, valahányszor vidéken vendég
szerepelt, első dolga volt a súgót meg
kérni, hogy csak „mindig motyogjon", — 
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Súgó Súgó után beszélni 

s bár az utolérhetetlen nagy művésznő a 
parádés szerepeiben lépett föl, melyeket 
Pesten több százszor játszott e\ mégis 
jól esett az óvintézkedés, hogy a súgó az 
adott pillanatban résen legyen!. . . Kü
lönösen premierek alkalmával az ideges 
színészek és színésznők szokták ostro
molni a súgót, hogy: „apám, aztán jól 
vigyázza". . . És ilyenkor a jólelkű sú
gónak mindenkit meg kell nyugtatnia, 
hogy csak bízza magát ő reá, sziweMé-
lekkel fog vigyázni . . . Érdekes tény
ként említjük meg, hogy nálunk már 
próbálkoztak súgó nélkül előadást tarta
ni. Természetes, hogy az intéző körök
nek ez az újítás tetszett, de a színészek 
még sem örültek neki. Az eset 1898-ban 
történt meg a Népszínházban, de nem
sokára visszatértek a régi metódushoz 
és a súgó ismét elfoglalta megszokott 
helyét. 1899 okt. 27-én a Magyar Szín
házban a „Szulamith" 5-ik előadása, 
majd u. 0. 1900 jan. 12-én a „Névtelen 
levelek" c. vj. először súgó nélkül per
gett le. (Lásd: „Pesti Napló", 1899 okt. 
28. „Vasárnapi Újság", 1900 3. sz. 44. 
old.) A magyar színészet története föl-
jegyzi,hogy hajdanában Pergő Celesztin, 
a híres tragikus színész mindig súgó nél
kül mondta el a szerepét és ha az vélet
lenül segíteni akart neki, akkor nagyot 
dobbant a lábával és a súgó elhallgatott. 
Ugyancsak a régi világ történetéhez 
tartozik, hogy a kezdő színészt súgásra 
ír> felhasználták. Egressy Gábor Ung-
várt 1828-ban GÖde és Láng egyesített 
igazgatása alatt mint súgó kezdte pályár 
ját . Petőfi Sándor is súgó volt egyideíg. 
1842-ben ugyanis Székesfehérvárra szer
ződött, hol Almássy István volt a társu
lat rendezője, aki Petőfit nem szerette 
éj mivel a súgó hirtelen beteg lett, Pe
tőfit kérte föl, hogy helyettesítse. A köl-
tŐ-szinész erre éktelen dühbe jött, írt is 
azonnal egj' tizstrófás költeményt, 
amelyben a súgó hatalmát dicsőíti, akire 
minden színész hallgat, ámde ő csak a 
deszkák fölött akar színész lenni, nem 
a deszkák alatt, — mondta mély keserű
séggel . . . Mire igazgatója: Szabó Jó
zsef, megértette vele, hogy csak ideig-
óráig való súgásról van szó. Ezután Pe
tőfi megbékült és elvállalta a sugási 
tisztséget. — A suo-ónak nem szabad szó

rakozott embernek lenni, még kevésbé 
vigyázatlannak., A lelkiismeretes sugó 
otthon is elolvassa a darabot, csakhogy 
a másnapi próbán gyorsan „feladhassa" 
a szavakat. Bejegyzi, hogy hol kell gyor
san súgni, hol halkul el a tempó, mely ide
gen szó az, amelybe a kis primadonna 
következetesen belebotlik, hol kell jól 
„bevágni" és ha a színész (vagy legtöbb 
esetben színésznő) véletlenül elfeledi, 
hogy hol kell leülni, vagy felállnia, — 
azt is felsúgja. Nagy gj^akorlottsága 
magával hozza annak az észrevételét is, 
hogy a színész mikor ingadozik hol van 
erösebb segítségre szüksége, éji vajmi 
gyakran visszatérít úgynevezett „ugrá
sokat", hogy a „fonál" megmaradjon. 
A súgónak a „beugrások" alkalmával kü
lönös éberséget kell kifejtenie, úgyszin
tén vendégszerepléseknél is. Munkája a 
prózai daraboknál a legnehezebb, — an
nál könnyebb azonban operettet elsúgni. 
A szokás az, hogy a sugő-pályára legin
kább férfiak lépnek, ujabban a megko
pott hangú., vagy szerződésből kiesett 
színésznők is szívesen kóstolnak bele eb
be a keserű kenyérbe.— Tökéletes művé
szi előadás keretében a sugó funkciója a 
minimumra redukálódik. Ha azonban 
mégis zökkenések vannak a darabban, 
akkor bizony rosszakaratulag minden 
hibát a súgóra fognak . . . 

(ErŐdi Jenő.) 

Sugó után beszélni. Szinész-szakkife-
jezés, jelenti, hogy a színész csak akkor 
tudja elmondani a szerepét, ha a sugó 
ebben hűségesen támogatja, azaz: min
den szót előre ..felad", — felsúg, - - a 
meghallott szavakat azután a színész 
könnyedén elmondja. Ez a mód azonban 
nem művészet, mert a színész művésze
tének alfája a szereptudás; (Lásd ott.) 
azonban vidéken, ahol lázas munka fo
lyik, ha a színész sugó után kényszerül 
beszélni, ezt nem lehet, sőt nem is sza
bad súlyos kritika tárgyává tenni. — 
Az ilyen eset azonban a fővárosban is 
gyakran előforduló jelenség, elsősorban 
u. n. „beugrások" (L. o.) alkalmával, 
midőn a helyettesítő színész idő hijján 
kénytelen elvállalni valamely szerepet, 
amikor is szintén sugó után mondja azt 
el. 
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Súgói rögftünzés Suppé (szuppé) Frani 

Súgói rögtönzés. Előfordul, hogy a 
színész az előadás keretében elfelejti a 
szerepe egy részét és hirtelen oly dolgot 
rögtönöz, amely önmagát rántja be a 
további kellemetlen szituációba; ilyen
kor az ötletes augó felsúg egy odaillő 
szót, vagy mondatrészt, am^által a zava
ros helyzetéből kisegíti a színészt. Erről 
az oldalról híres volt Gillyén Sándor (L. 
o.) Romváry Váradi Lajos, (L. o.). Ba
konyi István <L.o.).Ez utóbbi egy ízben a 
Nemzeti Színház egyik előadásán, mikor 
„Thurán Anna", Bartók Lajos színműve 
ment és az egyik jelenetben a főszerep
lő Újházi Ede r>em lépett be végszóra a 
színpadra, ekkor a szereplők zavartan 
néztek egymásra, mire Bakonyi rögtön
zött szöveget súgott a színészeknek, még 
pedig a darab szellemének megfelelöleg 
jámbusban, mindaddig, míg a mestert 
előkerítették a színház társalgójából. 

SúgókÖnyy. <I.) Ez volt a neve azon 
kis almanar.hoknak, amelyeknek szerz5i 
súgók voltak. (V. ö . Almanachok.) Eze
ket a városból való távozás előtt árusí
tották, némi gázsi-pótlék reményében. 
Házról-házra jártak vele a súgók és 10-
2ö krajcárért adták el. Ez a szokás so
káig fenállt. „A Szinpad"-ban végre 
(1872. 18. szám) Makay Zsigmond — 
aki maga ?& súgó volt — erélyes cikk 
kapcsán a házalás ellen írt, melynek ha
tása alatt n Szinészegyesület végleg ól-
tiltottá a súgóknak e lealázó tényke^lé-
sét. (II.) A színdarab szövegkönyvének 
színházi elnevezése. Ez a példány ugyanis 
a súgóé marad, mert abból kell neki 
súgnia a próbák és előadások alatt. 
Úgyis mondják, hogy „sugópéldány" 
(L. 0.) és „szövegkönyv" (L. o.). 

Sugólyuk. A súgónak azon ülőhelyét 
hívják így, ahonnan próbákon, illetőleg 
előadásokon az előadandó darabot súg
ja. Ez a kis helyiség a színpad közepén 
a rivalda során van elhelyezve, ahova a 
legtöbb estbon a zenekari folyosón ke
resztül juthat le. Előtte két oldalt lámpa 
ég, — a sugókönyv lapozásához pedig 
könyvtámla áll rendelkezésére. A szín
padi résznél megtalálja a súgó a csengő
ket és a világítási; kapcsolókat is. Áz 
előbbi arra szolgál, hogy azzal ad jelt a 

függönyhuzónak, ha t. i. az illetőnek a 
függönyt le kell majd eresztenie, — az 
utóbbit pedig akkor használja, ha a 
színpadon oly szituáció fordul elŐ, a 
midőn a világítási instrukciókat az ügje-
lő, vagy a világosító nem ellenőrizheti, 
— ekkor a súgó ad jelt (a kelIö pillanat* 
ban) a kapcsoló igénybevételével, — 
(1897 aug. havában egy mosricvai szí
nész kagyló alakú sugólyukat konstru
ált, azt nemezzel és papirréteggel von
ta be, ugy, h o ^ a hang nem hatol ki a 
nézőtérre, a közönség közé, viszont az 
is az előnye, hogy a súgót a színészek 
jobban meghallják.). 

Sugópéldány. A színdarab azon példá
nya, amelyből súgnak. Átvitt értelemben 
a darab teljes példánya, amelyben már a 
próba megjegyzései és pótlásai is benne 
vannak. Sugópéldánynak csak nagyon jó 
nyomtatást használnak, nagy, és főkép
pen, tiszta, világos szépírást, mert fő
dolog, hogy könnyen olvasható legyen. 
A sugópéldányt a súgó őrzi. Ha a n ű-
sorról lekerül valamely színdarab, akkor 
annak a példányát a színházi könyvtát*os 
(L. 0.) kezeli. 

Suhajda Rózsi, színésznő, sz. 1886 
jun. havában, Budapesten. Rákosi Szidi 
színésziskoláját látogatta, meíy után 
Feld Zsigmondhoz szerződött; itt sok 
szerepet játszott ugy az operettekben, 
mint a népszínművekben; ez utóbbiban 
értékes névre tett szert. Ezután a Nép
színházhoz szerződött, Vidor ÍPál igaz
gatása alatt. 1911 óta a Városi Színház 
tagja. 

Suite (szvit), franciául eredetileg a . 
a királynak vagy más méltóságnak kísé
retét jelenti; zenei műszó: folytatást 
jelent — az egymás követő Önálló rövid, 
tételek, többnyíre táncok, sorára moad-
ták. A régibb időben gyakori vo-t, ujab-
ben ritkán fordul elő. Lachner Franz 
irt ez alakban hatásos műveket. 

Sujet, (fr.) • 
tárgya, meséje. 

szüzsé. A színdarab 

Suppé (szuppé) Franz, osztrák zene
szerző, sz. 1820 ápr. 18-án, Spalatóban,-
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Surányi Andor Sümegi színészet 

megh. 1895 máj. 21-én, Bécsben. Jogot 
végzett és államhivatalnoknak indult, 
de csakhamar komponálni kezdett és 
karmester lett előbb, a Josephstadter 
Theaterben, majd a Theater an der 
Wienben, végül pedig a Karltheater-
ben. Kvartetteket, uvertüröket, dalo
kat és szimfóniákat írt, de mindenek
fölött jelentős volt mint zeneszerző, 
amennyiben nem tisztán követte Stratjss 
János nyomdokait, hanem inkább Offen-
bach bécsi utódjának tekintették. Első 
nagy sikere. „A szép Galathea" volt, 
amdyet 1865-ben mutattak be, példátlan 
diadallal, azután irta a „Fatinitzá'*-t, 
(L. 0.) 1867-ben a „Boccaccio"-t (1869), 
„A párizsi nő" c. operettjét halála u'áu 
mutatták be, ez Henri Beque hires víg
játékának Átdolgozása, Egyéb operettje: 
„Pajkos diákok". (L. o.), „Könnyű lo
vasság" (1866), „Tíz leány és egy férj 
sem", — „NönÖvelde", „Apajune", 
(1881 márc. 4. Népszínház), „Donna 
Juanita", (u. o. 1880.) „Gascognei ne
mes", (1883 jun. 9. Budai Színkör.) „A 
rciodell", szöv, i r ta: León Viktor és Held 
Lajos. Ford. Ruttkay György. Bem. 1901 
febr. 1. Népszínház. Ugyanitt utolsó 
müve: „Az Afrikautazó". 

Surányi Andor, színész, sz. 1900 ápr. 
19-én, Tóvávoson. (Komárom m.) Szí
nész lett: 1920-ban. 

Surányi Miklós, író, sz. 1882 febr. 
16-án, Fels3mindszenten, Baranya m. 
Középiskoláit és jogi tanulmányait Pé
csett végezte, majd Budapesten hiríap-
író lett. 1922-ben a Kisfaludy Társaság 
tagjául választotta. Színmüve: „A halha 
tatlan ember", szmü 3 felv. Bem. 1925. 
febr. 7. Nemzeti Színház. Szinmüfordí-
tása: „Külváros", („Peripherie"), dr. 3 
íelv. 12 képben. I r ta : F. Lanjicer. Bem 
1927 nov. 11> Magyar Színházban, Ró 
fcert Jenő berlini színigazgató rendezé 
sével. 

Suszter-basszus. A hamisul, helyeseb
ben mondva, rosszul kontrázó hang 
neve. (V. Ö. CsÍTmadia basszus.) 

SüIyedŐ (Sülyesztő). A színházakban 
B. színpad alatt azon gépezet, amelynek 
segélyével a színpadon személyeknek 

vagy tárgyaknak a földből va^ó me.^je-
lenését vagy hirtelen való eltüntetését 
lehet elérni. Valamikor csak egyes sze-, 
replők hirtelen eltüntetésére hasTinálták^ 
A sülyesztő akkor nem volt más, mint 
egy ellensúlyokkal ellátott, kötél segítsé
gével föl és 'ahú?ható, függőleges irányú 
kocsi. A hubzadik század elején azután 
az európai színpadokon a sülyesztöket 
egyszersmind a színpad talapzatának sík 
formája megbontására használták, ami
kor is a színpad alapját egész hosszában 
lépcsőzetesen, vagy egy tömbben föl és 
le tudták emelni, illetve sülyeszteni. így 
keletkeztek az úgynevezett „uccák" a 
színpadon. Az Operaház színpadát S 
méter magasságig, és 2.20 méter mély
ségig lehet megváltoztatni. (V. Ö. For-
gósülyedő.) 

Sümegi Ödön, színész, sz. 1882 juU 
7-én, Aradon. A szegedi piarista gimná
ziumban érettségizett, majd pcóbaének-
lés után Porzsolt Kálmán a budapesti 
Népszínházhoz szerződteti, közben el
végzi Rákosi Szidi szinésziskoláját.. 
Színpadra lépett a Népszínházban, Mol-
dován Gergely dr.: „Flórika szerelme" 
c, népszínművében. Állomása: 1903-4, 
Komjáthy Jánosnál, Kassán. 1904-5.-
Somogyi Károlynál, Nagyváradon, 1905-
10. Makó Lajosnál és Almássy Endrénél^ 
Szegeden, 1910-11.Palágjd LajosnáI,Mis-
kolcon, 1911-12. Heves Bélánál, Szatmár-
ron, 1913-6. Almássy Endrénél, Szege
den, 1916-24. Janovícs Jenőnél, Kolozsvá
rott ; 1924-26 magyar színigazgató Er
délyben. 192S-tól mint színész a szegedi 
színház tagja. Szerepei: Rip van Wink-
le, Henri marquis (Cornevillei haran
gok), Casanova, Beppo (Aranyvírág) ̂  
Daniló (Víg Özvegy), Luxemburg gróf ja^ 
Nagyherceg (Szíbill), Tom Migles (Le
ányvásár) , Schober báró (Három a kis
lány) stb. Irodalmilag is működik. Szín
padi müvei: „Délibáb", operett S felv. 
zeneszerz. Kun Richárd, bem. Szegeden,, 
1911. „Mindnyájunknak el kell menni", 
alkalmi szmü. Társsz.: Ferenezi Frigyes., 
Bem. Szegeden, 1914. 

Sümegi színészet. Sümegen (Somogy 
m.) már 1827 márc. 4-én találunk szi» 
neszeket, Balogh István társulatát j 
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Sümegi színészet Swéd Sándor 

ugyanők 18?.l ápr. 3-án is kapnak meg
hívást Sümegre, ebbe a másfélezer évre 
•visszatekintő városba. 1834-ben itt járt 
Komlóssy Ferenc, 1853 febr. havában 
Lenkey, — 1859 jun. havábün pedig 
Futó János társulata, akinél Könyvesr.é, 
ííigó Lina, Ftitóné, Baky Gábomé, By-
Ity Emilia, Kön^Tes Máté, Kömives In;-
2^, Demjén, Bernát stb. voltak a tagok. 
(Lásd: „Napkelet", 1869. 27. szám.) 
Egy év múlva (1860 jul.) Balogh AlajDS 
társulata vonuh be Sümegre. Tagjai: 
Zeyk, Tarján Líszka, Borsos, Kocsi, Ko
vács, Loős stb. 1S82 máj. havában újra 
Baloghék jcnneV ide, egy év mnlva fel-
Tíáltja Bánfalvj' Béla, 1885-18S6 nyarán 
Irsal B, ZaiflTnond az igazgató. Üjnbb 
időkben: 1901-ben Kárpáthy Györírv, 
1904-ben Micsey F . György, 1910 máj. 

havában Fehér Vilmos volt SÜ; igazgató> 
az ezen társulat kiválóbb tagjai: Peéry 
Ilus, Erdei Flóra, Szalóki Szidi. Batai 
Lajos, Fehér V'!mos, Kispálf 7 János, 
Kertész Laios, 1912 jun. 3-tóí Halász 
Alfréd színigazgató kezdte mv^, az elő
adásait. 191? dec. havában Nagy Dezső 
staggione-társül::.ta vonult be a '/árosba. 
A színház helyisége a Korona-vendéglő 
és a Polgári Kör nagjrterme. Ujabban 
4-6 hétig tart a sziniévad. A szinpártolő 
egyesület elnö>e szentmártoni Damay 
Kálmán kormányfőtanácsos. 

(Erődi Jenő.) 

Swéd Sándor, operaénekes, sz. 1902 
jul. 15-én, Debrecenben, 1929 szept. ha
vában vették fel a Szinészegyesület kc^ 
telekébe. 
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-Szabad ég alatti előadás Szabadkai színészet 

Szabad ég alatti előadás. Színészetünk 
múltjában sok érdekes adatot találunk 
szabad ég alatti előadásokról. 1792 
-augusztus havában Pozsonyban a növen-
^dék-papság a Várban pásztorjátékot 
adott elő, szabad ég alatt. (Lásd: „Ma-
"gyar Hírmondó", 1792. II, kötet, S17. ol
dal.) A mohai savanyuviznél 1819 aug. 
15-én, Bajzáth György András (L. o.) 
fejérmegyei aljegyző birtokán a székes
fehérvári színészek előadták Kónyi János 
„Gróf WaItron"-ját. 1837. május 7-én 
Égerben a Püspök-kertben a „Honmű
vész" jelentése szerint előadták „Ales-
sandro Massaroni"-t: „igen számos né
zők jelenlétében". — 1840. május havá
ban Fekete Gábor társulata Varasdon 
(Horvátország) előadta „Sobri"-t, szin
tén szabad ég alatt. (Lásd: Szuper Ká
roly naplója. Budapest, 1889. —10. old.) 
1856-57-ben Temeavárott a Józsefvá
rosban, Pozsonyban a Ligetben, Keszt
helyen gr. Festetics-parkjában volt ily
nemű színielőadás. — Nagyváradon a 
Rhédey-kertben, Jászai Mari felléptével, 
1897. augusztus 5-én Ballá Kálmán ren
dezésében színre került Sophokles„Elekt-
rá"-ja a Vidéki Hírlapírók Nyugdíjinté
zete javára, (Orestes-Mihályfi Károly, 
Elektra-Jászai Mari, Aegistos-Balla Kál
mán, Klytaemnestra-Lubríncz Júlia stb.) 
1904. augusztus 7-én a győri vaggon-
gyárí „Egyetértés-dalkör" nagy sikerrel 
játszotta el szabad ég alatt Herczeg Fe
renc „Ocskay brigadéros"-át. 1912-ben 
Nagybányán Neményi László társulata 
a „Gésák" című operettet adta elő szabad 
színpadon. — A budapesti állatkertben 
is volt hasonló előadás, 1924. július 5-én, 
„Oidipus kiráiy"-t, 20-án a margitszi
geti Mac-pályán „Antigone"-t adták elő. 
1926. augusztus 19-én a FTC. Üllői-uti 

pályáján bemutatták a „Szent István" 
című játékot. 1928. július 30-án a La-
fontaine Társaság előadta a Margitszi
get szabad ég alatti színpadján Goethe: 

.„Iphigenia Taurisban" című drámáját. 
— 1929. június 29-én gr. Karátsónyi 

•Jenő palotája parkjában gr. Bethlen 
Margit mesejátékát adták elő, gr. Zichy 
Géza Lipót rendezésében. Szegeden Voi-
novich Géza: „Magyar Passio"-ját sza
bad ég alatt bem. 1931 jun. 13.-án. 

(Erődi Jenő.) 
Szabadjegy alatt olyan jegyet kell 

érteni, amelyért a nézÖ nem fizet. De a 
legritkább szabadjegy az olyan, amely 
ennek a definíciónak pontosan megfelel. 
A színházak bizonyos percentet szoktak 
szedni a szabadjegyek után. A legtöbb 
színháznál szabadjegyet csak az eri-e a 
célra szolgáló blankettán lehet kérni. A 
portás árulja egy pár fillérért, a befolyó 
jövedelem az illető színház tagjainak 
nyugdíj egyesület ét illeti. 

Állandó szabadjegyük van a szerkesz
tőségeknek, a rendörségnek, a tűzoltó
ságnak és a színházi orvosoknak. (A 
„szabadj egy"-szóra 1823-ban azt mond
ták; szabadjel = freibíllet, t. i. a beme
netelre.) 1838-ban a Magyar Tudós Tár
saság szerint: szabad be jegy volt a neve 
és csak 1854-ben Ballagi Mór elkereszte-
lése szerint lett „szabadjegy". — (Szily 
Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára. 
— Budapest, 1908. — 566. oldal.). 

Szabadkai színészet, A magyar színé
szet megszületése előtt Szabadkára is 
idegennyelvü színészek jártak, így tud
juk, hogy az 1780-as években németek 
játszottak itt. Mikor Kelemen László 
társulata feloszlott és a tagok szea:te 
széledtek, a társulat egy kis töredéke 
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vagy talán a nagyon felszaporodott ko
lozsvári színészek egy része is az ezen 
időt követő években Szabadkára is elve
tődött. Jellemző, hogy Bácsbodrog me
gye 1792-ben a helytartótanácstól kérte 
az első magyar szinésztársulat segélye
zését, 1793-ban már maga is támogatja 
és 1815-ben nagyobb összeget ad a pesti 
magyar színház telkére és felépítésére. 
Ezután hosszabb ideig nincs feljegyzé
sünk, alkalmasint azért, mert csak rit
kábban jártak ott magyar — inkább 
csak német — színészek. 1818-ban jön 
Szabadkára a Kilényí Dávid igazgatása 
alatt álló „Alföldi nemzeti szín játszótár
saság." Előadásait a régi gimnázium 
nagytermében kezdte meg a közönség 
élénk pártfogása mellett, de a helytartó 
tanács rendelkezésére a nagyvendéglő 
ivószobájába kellett költözniök, a hol 
„pipafüst és borgöz mellett" kellett, ját-
szaniok. A színészek csak az ablakon át 
létrákon juthattak a színpadra; a társu
lat sem nagy, sem valami kiváló nem, le
hetett, mert Ecsedi Jozefa betegsége 
miatt az előadásokat több napig nem tud
ták folytatni, felgyógyulása után pedig 
a város német színészeknek adott enge
délyt. 

1820-ban újból megjelenik Kilényi 
társulata Szabadkán. Tagjai: Lángh 
Ádám, Szentpétery Zsigmond, Abday 
Sándor, Bartha János, Mészáros János, 
Nagy Károly, Takács József, ifj. Lángh 
Lajos, Pály Elek, Sikoja Sándor, Mészá
ros Jánosné, Ecsedi Jozefa, Ludvig Bor
bála, özv. Nagyné, Csepreghy Anna, 
Déryné, Vásárhelyi Károly, Győrfy, Szi
lágyi Pál. Még ugyanez évben megjele
nik mint ig. Abday Sándor is Szabad
kán, a ki örökséghez jutva, felcsapott 
igazgatónak és ezen minőségében is ér
tékesíteni igyekezett színészi népszerű
ségét és összeköttetéseit. 1824-ben a 
Horváth József és Komlóssy Ferenc ve
zetése alatt álló székesfehérvári társulat 
működött Szabadkán. Tagjaik: PergÖ 
Celesztin, Székely József, Balogh István, 
Vitéz György, Gaál Mihály, Telepi 
György, Székelyné, Símén Borbála, Szé
kely Zsuzsanna. 1825-ben ugyanők jöt
tek. A város ezidŐben már a színház ré
szére egy állandó helyiség létesítését ha
tározta el. A terv hamarosan valóra vál^ 

mert a nagykávéház bálitennét átalakí
tották színház céljaira. 1826. augusztus 
24-én tartotta első előadását a Horváth 
József igazgatása alatt álló szekesfehér-
vári„Magyar Színjátszó Társaság"az uj 
szinházhelyiségben. A megnyitó előadás-
első részét Komlóssy Ferenc „Az öröm 
oltára" című alkalmi darabja töltötte ki, 
melyben a színészek mondtak szép sza
vakkal és dallal köszönetet a közönség
nek áldozatkészségéért. Második részé
ben Kisfaludy Károly „Kemény Simon" 
című darabját játszották, melyhez Ar
nold György, a szabadkai városi zenekar 
igazgatója írt „ouverturát" és kísérő ze
nét. Innen számíthatjuk a szabadkai ál
landó magyar színészet kezdő idejét. É 
társulat kitűnő előadásai, valamint a szí
nészek társadalmi magatartása meg
becsülést szereztek. Egykorú feljegyzés 
szerint „ezen Társaság a Város kebelé
ben mind a maga feddhetetlen jó erköltsi 
viseletével, mint alkalmatos és serény 
iparkodásával kedvezést nyert." 1827. 
július és augusztus havában az „Erdélyi 
dal és színjátszó társaság" játszott Sza
badkán, Kilényi Dávid igazgatása alatt. 
A társulat tagjai voltak többek között: 
Szerdahelyi József, Szilágyi Pál, Udvar
helyi Miklós és neje, Pály Elek, Hei-
nisch karmester, Konti Károly, Simon-
ffy György,, Szentpétery Zsigmond, Kö-
rössy Ferenc, Nagy István, Parázsó Já
nos és neje, Pataki Benedek, Szakátsjr 
István, Szaplonczay Mihály, Szökő Mi
hály, Sipos János, Bartha János, KörÖs-
syné Stromb Katalin, Széppataky Johan
na. Az előadásokat július 1-én a „Szevil-
lai, borbély" című operával kezdték, 2-án 
a „Tolvaj szarka" került színre, mely 
előadáson megjelent az ép ott tartózkodó 
Ferdinánd főherceg is, a mi akkor felbe
csülhetetlen megtiszteltetést jelentett a 
magyar színtársulat részére. Majdnem 
csupa opera került színre ez időben. 
Ezután minden évben megfordulnak a 
magyar színészek Szabadkán. 1831. dec. 
30-án Abday Sándor igazgató kezdi meg 
4 hónapos sziniévadját az „Árulás és 
szerelemféltés" című darabbal, a mikor 
a kitűnő előadásból Abday Sándor és 
neje: Böszörményi Johanna emelkedtek 
ki. 1832-ben ujból Kelényi van Szabad
kán; tagjai között vannak: Déryné, 
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Szentpétery, Pályné, Gál Mihály, Kan
tomé, Lendvayné, Parázsóné és más je
lesek. 1833 januártól áprilisig megint 
Abday Sándor társulata játszik ott. 1835 
március 21-én került ott szinre először 
a „Lear király", 1837-ben Abday a „Kol
dusleány" című darabbal kezdi az idényt. 
A társulat legünnepeltebb tagja Abday 
neje. Ez év december 9-én mutatják be 
Szabadkán először „Hamlet"-et. 1845-ben 
(október havában) Chiabay (Csabai-Ku
bai) Pál társulata játszik. — Ugy lát
szik, hogy már 1848-ban foglalkoztak 
egy uj színház tervével, mert egyik for
rásunk szerint ez évben már letették 
.annak alapját. Valószínűleg a forra
dalmi és azt követő nehéz idők miatt 
maradt későbbre a terv megvalósítása. 
1853. október közepétől Szabó J. és 
Hidassy K. társulata játszik Szabadkán. 
Tagok: Mátray, Lakatos, Váradi, Szabó, 
Balogh Jozefa, Váradiné, Clementis 
Berta és mások. Ez évben elhatározta a 
város, hogy egy nagy, vendégfc^adóval 
egybekapcsolt uj, modern színházat épít 
és igazgatójául Latabár Endrét szerződ
teti társulatával. Egy év alatt az uj szin-
liáz el is készült. Oszlopos bejárójára a 
„Pest szálloda" felírás került. Csak fél 
•évszázaddal később került ennek helyébe 
az u j : „Városi színház" felírás, melyet 
csak 1918-ban távolítottak el. A színház 
az akkori viszonyokhoz mérten pazar fé
nyességű volt, gépezeteit, belső felszere
lését és díszítését Telepy György, pesti 
színész és díszítő készítette. Nagy zene
kara, 450 ülőhelye és 48 páholya vdt . 
1854. december 16-án nyitotta meg a 
színházat Latabár Endre társulata Jó
sika Miklós „Két Barcsay" c, darabjá
val. A megnyitó előadásban részt vettek 
Szentpétery és Telepy, á Nemzeti Szín
házból, mint vendégek és a társulat tag
jai közül Felekyné (Foltényiné Szabó 
Szákfy Amália), Kecskésné, Csercser 
Natália, Benke Jozefa, Molnár György, 
Foltényi, Berzsenyi, Kecskés, Gönczij 
stb. — A színház első vendégszereplői 
voltak: Egressy Gábor, Szigeti József, 
Jókainé, Komlóssy Ida. — Jellemző a 
szabadkaiak szinházszeretetére, hogy 
1856. február havában egy táncvigalom 
jövedelméből 248 frt. 1 kr és 2 drb. ara
nyat adtak a Nemzeti Színház nyugdíj

alapja javára. 1858 november havában 
Pázmán Mihály színtársulata kezdi elő
adásait. 1859-ben Felekyné Munkácsy 
Flóra a „Tücsök" című darabban szere
pelt a szabadkai színházban. Évről-évre 
a legjelesebb társulatok keresik fel a vá
rost és időnkint helyet adnak a német 
és szerb színészeknek is. Utóbb a német 
színtársulatok teljesen elmaradtak és 
így a magyar színészek mellett csak 
szerb színészek keresték fel a várost. 
1864 novembertől Sípos Károly igazgató 
játszott társulatával. Tagjai a feloszlott 
budai népszínház tagjaiból állottak. E 
társulatnak volt tagja Kölesi Lujza, itt 
ismerkedett meg Blaha János katona
karmesterrel és itt lett a nemzet csalo|-
gányából: Blaháné. 1866-ban.Szuper Ká
roly volt az igazgató, a ki 1867 január 
14-én itt ünnepelte 25 éves színészi jubi
leumát. 1868-70-ig Hubay Gusztáv tár
sulata járt Szabadkára. 1870 tavaszán 
150 tagú „Szinügyi egylet" alakul, hogy 
a színházban jó erőkből álló társulat 
tartson előadásokat egy művezető igaz
gatása alatt, míg a péíizügyekí;t maga 
az egylet kezelte. A könyvtár gyaiapí-
tására műkedvelő előadásokat rendeztek. 
A művezetést Vezéiy Ödönre bízták és 
az így alakult társulat októbeí IQ-án 
kezdte meg működését. Jobb tagok vol
tak Vezérjm kívül t Kőmivesné, Síposné, 
Dékány Róza, Örsiné, Harányiné, Viz-
váryné Krecsányi Sarolta, Nagy Júlia, 
Horváth Ferenc, Örsi, Solymossy Elek, 
Kőrösmezei, Zádor, Szép János, Tolnai 
és mint vendég: Mátrai Laura. A társu
lat drámákat, népszínműveket, operette
ket és bohózatokat játszott. Kezd letűn
ni a műsorról az opera és a helyét a 
francia és német (bécsi) operett foglalja 
el. Az uj idénjTire a szinügyi egylet Ta
kács Ádám kolozsvári rendezőt válasz
totta meg. 1873-ban Aradi Gerő az igaz
gató, 1875-ben özv. György Jánosné 
Nagy Lujza társulata játszik, 1877-ben 
Krecsányi Ignác kerül a szabadkai szín
ház élére. 1879-ben Temesváry Lajos 
igazgatása alatt ünnepelték a színház 25 
éves fennállási jubileumát. Decem
ber 16-án az ünnepi előadás műsora a kö
vetkező volt: 1. Hymnus, 2. Jámbor Pál 
(Hiador) prológusát felolvasta Temes
váry Lajos igazgató, 3. Allegorikus kép. 
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rendezte: Fehérvári Ottó, 4. Becsületszó 
vígjáték, 5. Hunyadi László opera I. fel
vonása. — 1880 október 20-án Erdélyi 
Marietta igazgatása alatt nyílik meg a 
szezon ifj. Ábrányi Kornél „Rövidlátók" 
című vígjátékával. Tagjai: Molnár Gy., 
művezető és tragikus, Bokody Antal, 
"komikus, Traversz, énekes, Kendy Gusz
táv, jellemszinész, Váraljai Olga és má
sok. 1881-ben ismét Temesváry az igaz
gató. 1882 október 15-én Gerőffy Andor 
társulata a Bánk bánnal nyitja a szezont. 
1883-ban Mansberger (Mosonyi) Károly 
az igazgató, 1884-ben Mosonjd és Tóth 
Béla tartanak néhány előadást, október
ben Mándoky Béla kezd 6 hónapos sze
zont, 1885. május havában a Ditrói Mór 
igazgatási alatt álló „Thália színész-
szövetkezet" — hármas direkció (Brez-
Tíay Géza és Hatvani Károly) — játszik, 
október 10-étől ismét Tóth Béla tart pár 
előadást, 1886. október 10-én Ditrói Mór, 
Breznay Géza és Sztupa konzorciuma 
nyitja meg az idényt Prológussal és a 
„Csókon szerzett vőlegény"-nyel. Ebben 
^z évben Nagy Vince vette át a műveze
tést egY időre; távozása után a kónzorci-
imi összeomlott. 1887-ben is e konzorcium 
játszik. Sűrűn váltakoznak most az igaz
gatók. Halmay Imre, majd 1893-ig Csóka 
Sándor, 1894-ben Rakodczay Pál az igaz
gató, 1897-ben már Pesti Ihász Lajost 
látjuk a társulat élén, a ki hosszú ideig, 
190&-ig volt a szabadkai színház igazga
tója. Ebben az időben a város már bőke
zűen gondoskodott a színészetről. In
gyen színház, fűtés, világításon kívül 
évi 8000 koronával, később 10.000 koro
nával és különféle alapok kamataival se
gélyezte a színházat. A szinügyi-bizott-
:ság, melynek elnöke Szibenburger Ká
roly tanár volt, jóindulattal karolta fel 
a színtársulat minden dolgát. A színészet 
aranynapjai voltak ezek Szabadkán. 
1900-ban Földesi Sándorral társult Pesti, 
de a társasviszonyt csakhamar fel-
l>ontotta. 1904-ben a város nagy költség
gel átépítette a színházat, G>^ részt, 
hogy a meggyöngült, elkorhadt alkatré
szeket kicseréltesse, másrészt, hogy a 
színház tűzbiztonságát fokozza, végül, 
liogy a férőhelyek számát emelje. Az át
alakítások december l-ig elkészültek és 
líét héttel később megkezdődtek a szín

ház 50 éves fennállásának jubileumi ün
nepségei. December 16-tól 18-ig, három 
napig tartott az ünneplés, melyen ven
dégkép fellépett dr. Klein Mátyásné 
Szogyl Gina, a színház volt tagja is a 
„Cigánybáró" II. felv. Saffi szerepében. 
Ifj. Ábrányi Emil prológusa szerepelt 
még a műsoron, ezenkívül Molnár Gyula 
„Névtelen hősök" című pályadíjnyertes 
darabja. Az 1905-6-iki szezont a „Come-
villei harangok" előadásával kezdte meg 
Pesti, kinek ez volt itt utolsó szezonja, 
mert a város a színházra uj pályázatot 
hirdetett. Ezután dr. Farkas Ferencnek 
adták a színházat, a ki 1906 október 24-
én a „Hunyadi László" operával kezdte 
meg az évadot. Az előadásban részt vett 
Pichler Elemér, a m. kir. Opera tagja, 
többi szereplői Ruzsinszky Ilona, Aradi 
Aranka, Kalmár József, Székely Gyula. 
Az első előadások nagy sikere után a vá
ros dr. Farkas Ferenc szerződését 6 évre 
hosszabbította meg. Az igazgató fővá
rosi nívóra emelte az előadásokat. A tár
sulat tagjai közt voltak fentieken kívül: 
Tóth Antal, Virányi Sándor, Bogyó Zsig
mond, Herczeg Jenő, Turányi Alajos, 
Vándory Gusztáv és Géza, Nagy Gyula 
és Imre, Abonyi Tivadar, Bazsai Lajos, 
Feledi Boriska, Hadrik Anna, Gazdy 
Aranka, Halász Ilonka, Szalontai Ferike, 
Barna Mariska, Tóth Ilonka, Szelényi 
Emília stb. A közönségnek életszükség
letté vált a színház, magyarok, szerbek, 
bunyevácok egyaránt pártolták a színhá
zat. De az Önérzetes igazgató nem tűrte 
a színügyi bizottság beleavatkozását a 
színház belső ügyeibe, úgy, hogy kenyér
törésre került a sor és dr. Farkas 1909-
ben visszalépett a színházi szerződéstői 
és Munkács-Ungvárra vitte társulatát. 
Egy hétig búcsúztatta a közönség az 
igazgatót és társulatát. 1909-től Krémer 
Sándor lett az új igazgató, a ki novem
berben a „Páduai hercegnö"-vel kezdi 
előadásait. Decemberben a szinügyi bi
zottság Krémer szerződését 1912-ig 
hosszabította meg. 1910-ben a „Bilin
csek" című darabba! indul a szezon. 
1911. október 28-án az „Elnémult ha
rangok" az évadnyitó darab. Uj tagok: 
Halasiné, Kovács Lili, Vásárhelyi Tessza, 
Martinék Ilonka, Tóth Lenke, Harsányi 
Gizi, Károlyi Ibi, László Gyula, Szabó 
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művezető és tragikus, Bokody Antal, 
Tallián László. December elején elhatá
rozta a szinügyi bizottság, hogy a város 
által adott ingyen telken 750.000 kor. 
költséggel uj színházat épít. Már novem
berben elégedetlen a szinügyi bizottság 
Krémerrel, új pályázatot hirdet a szín
házra és decemberben Nádassy Józsefet 
választja meg igazgatónak, a ki azon
ban csakhamiar lemond, de a város nem 
fogadja el lemondását. Krémer utolsó 
évadjának vendégei: Komlóssy Emma, 
Komái Berta, Lonzai Annié, a Góth-pár, 
Pethes Imre, Szamosi Elza, Vendrey 
Ferenc, Horváth Kálmán. 1912. április 
30-án a „Leányvásár" című operettel 
búcsúzik a társulat. Ugyanez év okt. 22-
én kezdi szezonját szintén a „heányvá-
sár"-rai Nádassy, a kit két tragikus ese
mény sújtott: alatta égett le a szabadkai 
színház és ö lett hosszú időrö Szabadka 
utolsó magyar igazgatója. Tágjai:Peter-
di- Etus, Molnár Janka, Falk Erzsi, Verő 
Janka, Simkó Gizi, Komlós Vilmos, Nagy 
Dezső, Remete Géza, Fenyő Aladár, Al
bert Erzsi, Nagy Páljnke Rezső, vendég
fellépői: Virányi Sándor, Arányi Dezső. 
A szezon megindulása után a minden
ható szinügyíbizottság egy ellenzéki 
kupié miatt levéteti a „Limonádé ezre
des" című darabot a műsorról. Az 1913-
as évadot az „Éva" nyitja meg, szinre 
kerül a „Faust" opera is. 1914-ben Szo-
yer Ilonka, Zilahy Gyula, Almássy Endre 
vendégszerepelnek. Uj tagok: Borbély 
Lili, Müller Kató, Ujj Kálmán. A háború 
vészes hullámai a személyzetet is meg
tizedelik, a társulat többizben adakozik 
hadi jótékonysági célokra. 1915. március 
10-én a „Tündérlaki lányok"-at ját
szotta a társulat. 11-én reggel 5 órakor 
kigyulladt az üresen álló színház néző
tere és reggel 9 órára az egész színház 
porrá égett, maga alá temetve 61 eszten
dős dicső színházi múlt felejthetetlen 
emlékét és megsemmisítve Nádassy 
egész felszerelését és ruhatárát. A vá
ros, szinészegyesület és társadalom si
etve jöttek a társulat segítségére, mely 
egyelőre a Pest szálló nagytermében tar
tott kabaré előadásokat. Innen Újvi
dékre, majd Makóra megy a bajbajutott 
társulat. Közben a város a Pest szálló 
nagi^ermét az állam és szinészegyesület 

közbejöttével átalakíttatja páholyos 
színházteremmé, színpaddal felszerelve. 
Az uj szinházhelyiséget Nádassy tá r 
sulata 1915 november 18-án nyitja meg. 
Tapoiczai Dezső felavató beszéde után. 
Almássy Endre Gyóni-verseket szavalt 
és a társulat a „Tiszavirág" című operet
tet játszotta. Uj tagok: Radó Nelly, Ré
vész Ilona, Sugár Gyula, Remete Géza,, 
Rakovszky Margit, VŐlcsei Rózsi,, 
Kisházi Sári, Torma Zsiga. A szezon 
vendégei: Zilahyné Singhoffer Vilma, 
és Kűry Klára. 1916. december 14-
én újra megindul a szezon a „Legény
búcsú" című operettel. Uj tagok: a 
Zöldi-nővérek, Lengyel Irén, Hid-
véghy Ernő. 1917-ben már erősen, 
jelentkeznek a háborús mizériák. A 
társulat Nádassy vezetése alatt konzor-
cionális alapon játszik. A szénhiány mi
att kormányrendeletre becsukják a szín
házat, úgy hogy hetenként csak 2 na--
pon, szombat és vasárnapon tarthat 3 
előadást. 1918 november 14-én kellett 
volna Nádassy társulatának a szerb csa
patok által megszállott Szabadkán az 
előadásokat megkezdeni, de a szerb pa
rancsnok azon feltételhez kötötte az en
gedélyt, hogy a színészek mínden előadás 
előtt énekeljék el a szerb hymnuszt. Az 
igazgató ezt megtagadta, az előadások 
elmaradtak, állomás nélkül maradt a. 
szétszóródott derék társulat. Véglegesen 
legördült tehát a függöny a magyar szí
nészek előadása után. Szerb színészek 
vonultak be a szabadkai színházba, előbb 
a szerajevói, utóbb az újvidéki szerb tá r 
sulat. Több ízben történt kísérlet, hogy 
magyar színészek játszhassanak Szabad
kán, de mindhiába. így a színészet átjut 
a szabadkai magyar műkedvelők kezébe. 
1920-ban Magyar Népkör alakúi, mely 
műkedvelő előadásokat rendez és állan
dóan működik egy régi műkedvelő gárda 
egy régi műkedvelő hölgy vezetése mel
lett, mely a magyar darabokat jó előa
dásokban hozza szinre. Működésüket er
kölcsi és anyagi siker kíséri. 1927. jan. 
12-én uj színház nyílt meg Szabadkán,, 
szerb színészekkel, a régi, leégett színház 
helyén; az uj színház modernebb, dísze
sebb, mint a régi volt, abban a belgrádi, 
zágrábi és más szerb társulatok szere
pelnek, de állandó szerb társulat. 
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Szabados Béla Szabados László 

a milyen azelőtt az állandó szabadkai 
magyar társulat volt, nem tud benne 
megélni. (Dr. Farkas Ferenc.) 

Szabados Béla, zeneszerző, sz. 1867-
ben. Pesten. Első zenei oktatását atyjá
tól nyerte, ki maga is alapos zenész volt. 
1881-ben az Orsz, M. Kir. Zeneakadé
miába irakozott. Később az intézet ta
nára lett. Színpadi munkái: „A négy ki
rály", operett 3 felv. Szövegét irta: Rá
kosi Jenő. Bem. 1890. jan. 10. Népszín
ház. — „Az első és második", operett 3 
felv. Labiche után. Szövegét irta: Rá
kosi Jenő. Bem. 1891 ápr, 8. U. o. — 
„Rika", operett 3 felv. Szöv. irta: Már
kus József. Bem. 1895 nov. 23. Népszín
ház. „Alszik a nagynéni", opera 1 felv. 
Szöv. irta: Ivánka István. Bem, 1895. 
nov. 6. M. Kir. Operaház. „A 3 Káz
mér", én. boh. Sz. irta Beöthy László. 
Bem. 1896 január 25. Népszínház. (25-
Ödször 1896 húsvéthétfő.) —„A bolond", 
énekes legenda3 felvonásban. Szöv. irta: 
Rákosi Jenő. Bem. 1898 dec. 29. Magyar 
Színház. — Felújítása: 1902. jan, 8. — 
A Magy. Kir. Opeíaház 1911 raárc. 14-én 
iktatta műsorába. •— 1920 november 
19-én is előadták, Rákosi Jenő 60 
éves írói jubileuma alkalmából. „Fel
sőbb asszonyok", operett 3 felvonásban. 
Szöveg: Lövik Károlytól. Bemutatta 
1904 március 26. Népszínház. — „A mú
mia", operett 3 felvonásban. Szöv. irta; 
Kaczér Vilmos. Bem. 1904 április 9.-én. 
Magyar Színház. — „Mária", regényes 
dalmű 3 felv. SzÖv. irta: Béri Moravcsik 
Géza. Zen. Szendy Árpáddal szerzetté. 
Bem. 1905. febr. 28. Magy. Kir. Opera
ház. — „Szép Ilonka", daljáték 3 felv. 
Társsz, Szávay Gyula és Vágó Géza. 
Bem. 1906. okt. 20. Király Színház. — 
„Bolond Istók", népies daljáték előjá
tékkal, 3 felv. Petőfi „Bolond Istók" c. 
költeménye nyomán írták: Sass Ede és 
Bihari Ákos. Bem. 1922 dec. 22, Városi 
Színház. — „Menyasfezonyháboru", ere
deti operett 3 felv. Irta: Sass Ede. Bem. 
1923. dec. 7. U. o. — „Fanni", lírai dal
mű 4 felv, Szöv irta: Mohácsi Jenő. Bem. 
1927. febr. 16. M. Kir. Operaház. — 
(1921-ben elnyerte a „Magyar Hiszek
egy" megzenésítésre kitűzött pályáza
tot és e szerzeménye nemzeti énekké 

vált.) Fivére: Sz. Károly, zeneszei-zö. 
(L. o,) 

Szabados Kái-oly, zeneszei-zö, sz. 1860 
jan. 28-án, Pesten, megh. 1892 jan. 
24.-én, u. 0. Előbb Erkel Ferencnek volt 
a tanítványa, később pedig, 1875-ig, az 
Orsz. Zeneakadémián tanult. Egy évig 
Kolozsvárott színházi karmester volt. 
Midőn 1880 máj. 1-én a kolozsvári szín
társulat Bécsben vendégszerepelt, Sz. 
volt az énekes darabok karnagya. 1887 
márc. havában az Operaház harmadik 
karmesterévé nevezték ki. Legjelentő
sebb müve: „Viora", balett 3 felv. Bem. 
1891 márc. 14.-én, a Magy. Kir. Opera
házban. (Cselekményét Jókainak: „A 
Szent Anna-tó regéje" alapján írta: 
Váradi Antal.) Ö írta át és hangszerelte 
az „Ember tragédiája" számára betétül 
szolgáló „Marseillaise"-t. Neje Ferenczy 
Paula, jeles táncosnő, a Magy. Kir. Ope
raház balett-tagja. (Lásd: Mazzantini 
Lajosné.) Fivére: Sz. Béla (L. o.). 

(Kereszty István.) 

Szabados lüászló, színigazgató, sz. 
1874 nov. 12-én, Adonyban (Fejér m.). 
Színész lett 1899 tavaszán, Micsey F. 
György színigazgatónál. — 1901—2-ben 
Halmay Imrénél működik, majd 1906 
február 15-én igazgató lett. Járt Kés
márkon (1908 őszén). Gyöngyösön 
(1910), Turócszentmártonban (1910)^ 

Érsekújváron (1911), BalassagyaiTnaton 
(1911). 

1913 szept.6-án Erzsébetvárosban 
működött, miután elnyerte a második 
erdélyi sziníkerületet. 1916 márc. 8.-án 
Baján, szept. 2.-án Komáromban ját
szott. 1917-ben Nyitrán volt, 1918 nya
rán Újpestre vonult be, 1923-ban nyu
galomba, ment. Érdemei közé tartozik 
többek között, hogy sok ambícióval fe
dezett fel új tehetségeket. Agilis taná
csosa volt 7 éven át az Orsz. Szinész-
egyesületnek, ahol ő indítványozta és. 
vitte keresztül a színészek külföldi ta
nulmányi öszötndíjának létesítését és 
rendszeresítését. A jegypótdíjat a szi-
nésznyugdíj javára ő szedte először, Lip-
tószentmiklóson, 1910 március havában. 
Munkája: „Színházi Élet". Visszaem^ 
lékezések, mozaik-képek a kecskeméti 
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Szabados Piroska Szabó Domokos 

városi színház négyéves multjából-
Kecskemét, 1900. — Társszerző: Som-
lár Zsiga. — Neje: Végh Gizella, 
színésznő, sz. 1882 december 19-én, Bu
dapesten. Szinipályára lépett 1901 ápr. 
havában Férje társulatával jái-ta a vi
déket és mint kiváló operett-szubrett 
aratta sikereit. 1923-ban visszavonult. 

Szabados Piroska, színésznő, sz. 1893 
úec. 9-én, Bonyhádon. Szinészakadémiát 
végzett, majd 1917. augusztus havában 
Kolozsvárott kezdte a pályát. 1918-ban 
férjhez ment Nagy Adorján (L. o.) szí
nészhez. 1920 december havában az 
Andrássy-úti színházhoz szerződött. 
1921 június 4-én „A nagy komé-
diásnő" c. egyf elvonásosban nagy sikere 
volt a Belvárosi Színházban. (Lakatos 
László darabja.) Ugyanitt több Strind-
l)erg- szerepet is játszott. 1923 január 
1-én újra Kolozsvárra hívták. 1924 okt. 
11-én bemutatkozott a Kamara Színház
ban, „Solness épitömföiter"Wangel Hilda 
szerej>ében. Azóta az Uj Színházban is 
játszott. Különösen a modem drámák 1 
kompUkált lelki életű nŐi szerepeiben vált i 
ki. Főbb szerepei: JuIía, Tanítónő cím
szerepe, Elisa. Rachel (A nagy komédi-
ásnő, Jeanne (Mámor), A leánytest
vér (Gyermektragédia), stb. 

Szabados Sándor, színész, sz. 1904. 
jun. 18-án. (Szabados László fia). Ta
nárnak készült, majd színésznek ment. 
Radó Béla, Míklóssy Gábor, Marossy 
Géza voltak az igazgatói, azután a Jókai 
Színkörnél működött. Legnagyobb sike
rét a „Vén gazember" Boczkó kántor
jában aratta. 

Szabad-vidék. A színpadi bediszités-
nek az a fajtája, amidőn a színpad pusz
taságot, azaz szabad területet ábrázol. 

Szabó Antal, színész sz. 1845-ben, 
Szatmárt, — megh. 1913. szept. 6.-án, 
Budapesten. 16 éves korában volt elő
ször színpadon, mint a szatmári ref. kol
légium növendéke, 1861 jan. 12.-én, mi
dőn előadták, „Aranykirály, madarász és 
uszkámyíró" c. darabot, melyben a ma
darász (apa) szerepét játszotta. A sze
repre Abday Sándor színigazgató ok

tatta. A debű sikerült és Vajai Károly 
orsz. képviselő pártfogása mellett a szi
nipályára lépett, 1861 tavaszán. Molnár 
Györgynél, Budán. Alig pár évre rá l e ^ 
ismertebb szerelmes színészeink közé 
tartozott. 

A 70-es években 10 éven át színtársu
latot igazgatott, melynek ő és neje: 
Molnár Zsuzsanna, a kitűnő naiva, 
voltak erői. 

1877-ben fellépett a Nemzeti Színház
ban, a „Fény ámyaí"-ban. 1883-ban tag 
volt Szilágyi Bélánál, tőle elszerződött 
Jakab Lajoshoz (1886) és ugyanezen év
ben Makó Lajos tagja, majd 1887-ben 
Krecsányi Ignác szerződtette, de már 
egy év múlva (1888 szept.) a Népszínház 
kötelékébe lépett. (Ezt megelőzőleg — 
1887 jan. 12-én — Szegeden megülte 
25 éves jubileumát, a „Zalameaí bíró"-
ban mint Pedro Crespo. Ekkor Aradi 
Gerö tagja volt.) Koporsójánál Géczy 
István mondott búcsúbeszédet. 

Szabó Aurél dr., ügyvéd, sz. 1851-ben, 
Máramarosszigeten, megh, 1910. szept. 
9-én, u. o. Nagy pártolója volt a művé
szetnek és Príelle Kornélia szülőházá
nak helyén épült jjalotájában Príelle em
lékét márványtáblán megörökítette és 
lakásában emléktárgyaiból Prielle-szo-
bát rendezett be. 

Szabó Bandi, színész, (cs. n. Ruttkai 
Antal), sz. 1849-ben, Szegeden, — megh. 
1887 ápr. 22.-én, Budapesten. Atyja Sz. 
Mózsi, úttöre színész, nővére a híres 
Sz. Jozefa, (Pepi) színésznő. -~ Papi pá
lyára készült, azután 1864-ben FolH -̂
nusz Jánosnál színész lett, Aradon; ez 
évben Győrött is működött. Mint jeles 
népszínmüénekes 1875 nyarán Nagyvá
radon tűnt fel a >^Falu rosszá"-ban, 
Göndör Sándor szerepében, amely után 
sűrűn kezdték emlegetni nevét. 1876 te
lére Debrecenbe kapott szerződést, on
nan a Népszínház meghívását fogadta 
el (1877 febr. 15.). 1888-ban a Nemzeti 
Színház tagja lett, ahol segédszerepeket 
bíztak rá. Haláláig itt működött. 

Szabó Domokos, karénekes, sz. 1846-
ban, Marosvásárhelyen. 1866 október 
1-től Fehérvári Antal igazgatónál, a ko
lozsvári színpadon egyfolytában 40 évig 
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Szabó Endre Szabó. Győző dr.. 

működött, honnan 1907. november ele
jén búcsúzott el. Tengersok citátumot 
tudott a klasszikusokból Azon neveze
tesség érte nyugalombavonulásakor, 
hogy a kolozsvári új szinház új vasfüg
gönye elé öt hívták ki először. 

Szabó Endre, író, a Petőfi Társaság 
tagja, sz. 1849. jun. 3.-án, Nagytoro
nyén (Zemplén m). Iskoláit Késmárkon 
és Sárospatakon járta. 1881-82~ben a 
„Hon" irodalmi és színházi rovatát ve
zette. Fordítása: „A sötétség országa", 
orosz népdráma 5 felv. 1901. Irta; Tol-
stoj Leó, 

Szabó Etel, balett-táncosnő, sz. 1885-
febr. 2-án, Budapesten. Iskoláit u. o. 
végezte. AÍ Operaházban 1898-ban tán
colt először, a Babatündér-ben, Magán
táncszámai a következő darabokban vol
tak: „Téli álom", „Piros cipő", „Zsidó
nő", „Viora" stb, 1915-ben férjhez ment 
Tóth Kálmánhoz. 1919-ben nyugdíjba
vonult. 

Szabó Ferenc, színigazgató, sz. 1875 
január 19-én, Makón. Színpadra lépett: 
1895 április 2.-án. — 1908 húsvétjáig a 
győri szinház tagja, ekkor társulatot 
szervezett és azzal 3 hónapos szezonra 
Nyitrára ment, őszre Nagykőrösre vo
nult be. 1909 máj. hótól Szolnokon, utá
na Halason működött. 1910 jul. havában 
Trencsénteplicen játszott. Ez év aug. ha
vában Pöstyén, szept. elsŐ felében Sel
mecbányán, utána Besztercebányán ját
szott. 1912 jan. 19-én 3 évre elnyerte 
a nyitrai, 1914 március 5-én pedig a 
soproni színházat. 

Neje: Hervai Erzsi, színésznő, sz. 
1880 máj 21-én, Kassán. Szinipályára 
lépett: 1897 virágvasárnapján. 

Szabó Ferenc László, színész, sz. 1900 
év ápríhs 2.-án, ^ Hódmezővásárhelyen. 
Iskolai tanuhnányait a szegedi állami 
felső kereskedelmi iskolában végezte. 
Érettségi után katonai szolgálatra vo
nult be, a 46-os cs. és kir. gyalogezred-
hez. A világháború befejezése után Bu
dapesten mint banktisztviselő helyezke
dett el. 1924-ben Rózsahegyi Káhnán 
sziniiskolájának növendéke lett. Első 

igazgatója. Faragó Sándor, Kaposvái*ra. 
szerződtette. 1926-27, évben Deák hö-. 
rinc színigazgatónál működött, 1930-ban 
Radó Béla színigazgató első bonvivantja. 
Főbb szerepei a „Cirkuszhercegnö" Mis
ter X-je, „Luxemburg grófja", „Gróf 
Rinaldó" Georg Ádámja, „Három a kis
lány" Schubertja, stb. 

Szabó Gábor (Bágyoni), színész, szü
letett 1894-ben, Radnóthon, színész lett. 
1913-ban és az oroszországi Brustov 
mellett a nagyezüst éremmel kitüntetve 
hősi halált halt hazájáért. 

Szabó Gúy László, zeneszerző, hegedű
művész, sz. 1893 jul. 1.-én, Budapesten. 
Dr. Toldy Lászlónál tanulta a zeneszer
zést. Báré hangversenymesternél a he
gedűt, 16 éves korában az Országos Ál
lami Szimfonikus zenekarban működött^ 
onnan a Népoperához szerződtették. 
Egy szimfonikus művével Németország
ban még fiatalon 500 márkás díjat nyert 
el, a Blűthner-orchester mutatta be. A 
világháborút végigküzdötte, zászlós lett. 
Utóbb Párizsban kitűnő magyar muzsi
kusokból szimfonikus zenekart alakított 
és 4 évig teljes sikerrel működött a fran
cia fővárosban. 1917-ben a Vörös kereszt 
meghívására bejárta Bajorországot, Bul
gáriát és Törökországot; Bulgáriá
ban cári kitüntetést kapott: a Vöröske
reszt érdemrendet, a szultántól pedig a 
„pro litteris et artibus" érdemrendet. 
Világsikert ért el „Valse du réve" és 
„Charmeuse" c. keringőiveh Megjelent 
Budapesten számtalan dala, Harmath 
Imre szövegére szerzett zenét és most 
fejezte be egy oporettjét: „Marianna" 3 
felv. Jelenleg a Stúdióban is állandóan 
működik szimfonikus zenekarával Műkö
dött: Párizsban, Svédországban, Stock
holmban, Mahnőben és sokfelé Német
országban. Közismert szerzeményeit és. 
slágereit gramofonlemezekre is felvet
ték. 

Szabó Győző dr,, író, Nagyka
nizsa tb. főorvosa, született 1866-ban. 
Több színmű szerzője. „Egy darab föld" 
című hazafias tárgyú színmüvét óriási 
sikerrel hozta színre a pécsi színtársu
lat. Müveit a tartalom mélysége, mozgal^ 
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Szabó Jozefa Szabó József 

íjias cselekmény és költői szárnyalású 
nyeiv jellemzik. 

Szabó Jozefa (Pepi), színésznő, szüle
tett 1844-ben, — megrhalt 1924. január 
23-án, Cinkota—Annatelepen. Atyja 
Balogh István (L. o.), úttörő színész. 
1863—66-ban Kolozsvárott működött, 
FoUinusz Jánosnál, ahol különösen az 
operettekben és népszínművekben köz
kedveltségnek örvendett. 1863, október 
4-éü a Nemzeti Színházban vendégszere
pelt, a „Csikós" Rózsi-jában. Október 8-
áii ugyancsak itt fellépett az „Iskolake-
rülő"-ben, Centi herceg szerepében. — 
1864-ben Aradon volt szerződésben. 
1865-ben mint kolozsvári művésznő férj
hez ment Keresztesi Papp Miklós (L. o.) 
szerkesztőhöz. Kolozsvárott működött 
1875-íg. 1880-tól mint vendég szerepelt 
itt, ahol másodszor is férjhez ment, 
1884. november 27-én, Ajtai K. Albert 
nyomdaigazgatóhoz. — 1883-tól ismét 
szerződött. — Bátyja: Szabó Bandi, szí-
Jiész. (L. 0.). 

Szabó (Sehneider) József, úttörő szín
igazgató, született 1816-ban, Debrecen
ben, meghalt 1875. március 1-én, u. o. 
Előbb borkereskedő volt. 1839, március 
1-én lépett a szinipályára, a Nemzeti 
Színháznál, kardalos minőségben. 1842. 
október havában igazgató lett és nagy 
lendületet adott a vidéki színészetnek 
azzal, hogy magas nívójú opera-előadá
sokat tartott. Havi Mihállyal (L. o.) szö
vetkezve, opera-társulattal járt Bécsben, 
1847-ben, ahol az operaházban dicsősé
get szerzett a magyar névnek; ezután 
Olaszországot járták be, majd Prágában 
hódítottak híveket. 1848-ban Párizsban 
jártak a magyar énekes-színészek, itt is 
meghódoltak a magyar géniusz előtt, 
nemkülönben Brüsszelben is. — 1856. 
június 7-én újra felkeresik Bécs városát, 
elvkor is diadallal tértek haza a magyar 
aktorok. Drámai és operai társulatoknál 
dicsőséget szerzett Bukarestben is. Egy 
ízben a temesvári német színház élén 
is állt, de a legbiztosabb anyagi kilátá
sok ellenére abbahagyta a német szín-
igazgatást és visszatért a magyar mú
zsához. 8 évig volt a debreceni szín
ház élén. Hogy Debrecen város szí

nészete ma már életerős, viruló intéz
ménnyé fejlődött, abban tagadhatatla
nul Sz. Józsefnek hervadhatatlan érde
mei vannak. Koporsója felett Takács 
Ádám mondott búcsúbeszédet. — Neje: 
Horeczky Zsófia baroness.. — Nővére: 
Erkel Józsefné Szabó Amália, színésznő. 
(L. o.) Fia: B. Szabó József, színész, 
(L. 0.). 

Szabó József Elemér (Eőri), színész, 
sz. 1857 jun. 10-én, Miskolcon, — meg
halt 1929. május 26-án, New Yorkban. 
(First Avenue 149. sz.) A kolozsvári 
Nemzeti Színháznál kezdte művészi pá
lyáját, ahonnan jóval később a m. 
kír. Operaházhoz került. Csengő tenor
hangja volt, amely előkelő pozíciót biz
tosított számára a magyar színházi vi
lágban. De nyugtalan természete nem 
birta soká sehol és még 1896-ban kiment 
Moszkvába, ahol a Paradise Theatre-nefc 
kényeztetett kedvence lett. 1904-ben fe
leségével és két fiával együtt kivándo
rolt Newyorkba, ahol a staggione-társu-
latok egyik legkeresettebb tenoristája 
lett. Felesége elhunytával azonban mint
ha szerencsecsiliaga letűnt volna. Szín
háznál már nem igen kapott szerződést 
és kénytelen volt a Little Hungary nevű 
magyar vendéglőben énekelni, melynek 
közönségét bánatos magyar nótáival 
nem egyszer megríkatta. Hosszú időn 
át volt vonzóereje ennek a newyorki ma
gyar kocsmának, míg egyszerre csak 
hangjának régi csengése elveszett. Meg
takarított pénze nem volt, kiadta mind
azt, amit keresett, így hát, hogy vala
hogy megéljen mégis, szivarral, cigaret
tával ügynökösködött annak a közönség
nek, amelyet éveken át énekével szóra
koztatott. 

Szabó József (B.), színész, született 
1870. június 13-án, Nagyváradon, —• 
meghalt 1917. január 2S-án, Budapes
ten. Atyja: Sz. József, (L. o.) a debre
ceni színház művezetője volt. — Felső
kereskedelmit és jogot tanult Budapes
ten, de a szülői házból magával hozott 
művésztehetsége a színpadra szólította. 
1895. október 3-án kezdte a pályát, előbb 
a Népszínháznál működött, majd elke
rült Aradra, Fiúméba, Triestbe, Kre-
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Szabó Karola Szabó Krisztina 

ísányi Ignác társulatával és mindenütt 
elismerés járt nyomában. Játszott még 
Szabadkán, Szegeden, majd a Magyar 
Szinházhaz került, mikor ez a színház 
2Mtán Jenő és Leszkay András igazga
tása alatt még operett-szinház volt. Rá-
thonyi Ákos mellett nem igen érvénye
sülhetett, mint baritonista, de mikor 
Káthonyi a Király Színházhoz szerző
dött, néhány évre felragyogott a csilla
ga, ahol énekes bonvivánsi szerepkörben 
sok élvezetet szerzett kellemes, meleg 
hangjával, elegáns, biztos játékával. Az 
Orsz. Színészegyesületnek éveken át ta
nácsosa volt. 1911. június 1-én nyug
díjba ment. Főbb szerepei: A hajdúk 
hadnagya (címszerep), Hajah (Lötty 
ezredesei), Plínchard (Lili), Valentin 
(Faust), Telramund (Lohengrin), Jankó 
(Drótostót), Fairfax (Gésák), Rosillon 
(Vig özvegy) stb. Később a székesfővá
rosnál vállalt állást s szorgalmas, pon
tos és megbízható munkásságával itt is 
élvezte felebbvalói elismerését. Első ne
j e : Karácsonyi Mariska, színésznő, szü
letett 1875-ben, meghalt 1903. novem^ 
ber 16-án, Aradon. Házasságuk Déván 
volt, 1898. szeptember 27-én. — Máso
dik neje: Jeszenszky Jolán, kivel 1904. 
július 30-án lépett frigyre. Újvidéken. 

Szabó Karola, színésznő, 1874-ben a 
Nemzeti Színház táncosnője volt, s rö
vid idő alatt az énekben is annyira kiké
pezte magát, hogy sikerre] énekelhetett 
és játszhatott. Ekkor próbát tett a Nép
színházban, ahol mint vendég fellépett 
1876. november 11-én, a „Betyár ken
dője" című népszínmű Zsófi szerepé
ben, december 2-án pedig a „Két me-
nyegzö"-ben. Ezután az intézethez szer
ződtették. 

Szabó Kái'oly id., úttörő színész, szü
letett 1820-ban, Miskolcon, — meghalt 
1890. március 5-én, Budapesten. 1835-
ben lépett a szinipályára, Balogh István
nál, ahol előbb szerelmes szerepeket ját
szott és mint ilyen, jócsengésü névre tett 
szert. A 60-as években mint kedélyes 
apa sógoránál, Pázmán Mihálynál mű
ködött. 1883-tól haláláig a Szinészegye-
sület segélyezte. 1872. január 16-án 
Pécsett jubilált, a „Cigány" címszerepé

ben. A Színészegyesület költségén te
mették el. — Bámulatos volt az emlé
kezőtehetsége. Egy-egy nagyobb szere
pet egy éjen át megtanult; a pozsonyi 
országgyűlések alatt pedig a követek be
szédét egyszeri hallás után híven el
mondta a vendéglőben, az illetőnek még 
beszédmodorát is pontosan utánozva. 
Beszélt minden hazai nyelven s egyszer 
Újvidéken szorultságból szerb színész
nek mondva magát, föl is lépett oly si
kerrel, hogy el akarták csalni Belgrádba. 
(Lásd: „Fővárosi Lapok", 1890. március 
11.) Neje: Bízik Júlia, színésznő, szín
padra lépett 1846. október 1-én. Meg
halt 1873. április 11-én, Miskolcon. — 
Sz.-né nővére: Pázmán Míhályné. (L. 
o.). (ErŐdi Jenő.) 

Szabó Károly, egyetemi tanár, törté
netíró, született 1824. december 14-én, 
Kőröstarcsán, (Békés m.) meghalt 1890. 
augusztus 3Í-én, Kolozsvárott. Tanult 
Debrecenben, a jogot Késmárkon hall
gatta, hol Hunfalvy Pál vezetése alatt a 
görög klasszikus írók felé fordult a fi
gyelme. 1848-ban mint honvédfőhadnagy 
küzdött a hazáért. 1885-ben Nagykőrö
sön a görög nyelv tanára volt. 1873-tól 
a kolozsvári egyetemen a magyar törté
netet tanította. Szakmunkássága ó-görög 
tragédiák fordítása volt: „Iphígenia Au-
liszban", „Iphígenia Tauriszban". „Euri
pidész szmüve". Pest, 1849. „Oedipusz 
király". 

Szabó Károly, színész, született 1864-
ben, Szalkszentmártonban, (Pest m.)» 
meghalt 1925. március 26-án, Szegeden. 
1882. október havában lépett a szinipá
lyára. Makó Lajos szegedi színtársulatá
nak sokáig volt titkára. Nyugdíjba ment 
1914. november havábon. Neje: Pivonka 
Vilma Vincencia, színésznő, született 
1876. december 24-én, Budapesten. Szín
padra lépett 1894. március 21-én. 

Szabó Krisztina, úttörö színésznő, szü
letett 1827. február 2-án, meghalt 1909. 
április 27-én, Debrecenben. Szinipályára 
lépett 1837. szeptember 30-án, a Nem
zeti Színházban, ahol gyermekszerepek
ben léptették fel. Első ízben egy apródot 
játszott. A második szerepe a „Földszint 
és emelet""ben lett volna, de az 1838-iki 
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Szabó Mózes Szabó Ödönné 

árvií elmosta az előadást. 4 évig karnÖ 
volt a Nemzeti Színházban. 1841rben 
Kilényi Dávidhoz szerződött, Kolozsvár
ra, majd Latabár Endréhez, Tordára. 
I t t játszotta első nagyobb szerepét az 
„Elmellözés" című darabban. 1843-ban 
Fekete Gáborhoz szerződött, de csak rö
vid ideig maradt ott, azután Szabó Jó
zsefhez megy. Nagyszombatba, innen 
ismét visszatér a Nemzeti Színház kará
ba, de miután a várt előléptetés nem kö
vetkezett be,.hősnői szerepkörrel elszer
ződött az akkor alakult Havi Mihály és 
Szabó József-féle egyesített igazgatás
hoz. Ez a társulat azonban 1846-ban fel
oszlott, mire Erdélybe, körútra megy. A 
telet Gócs Edénél tölti. 1847-ben Döme 
Alajosnál találjuk, Nagyváradon, majd 
a megnyíló szatmári társulat kötelékébe 
lép. A szabadságharc kitörésekor Debre
cenben működött és játszott az oroszok 
előtt. Innen újra Kílényíhez megy, 1852-
ben Hidassy Elekhez szerződött, azután 
megválik tőle és a Keszy József és Fehér 
Károly egyesített igazgatók társulatá
hoz megy, de e társulat csak tengődött, 
mire Hetényí József meghívását fogadta 
el. Ezután Köszeghy Alajos, később 
Lángh Boldizsár társulatánál van, majd 
innen Kolozsvárra megy. 1858-ban Hu-
bay Gusztávnál volt. Két nyári hónapon 
és két évig Tóth Jánosnál van. 1860 jul. 
3-án szép sikerrel lépett fel a Nemzeti 
Színházban, a „Könyves Kálmán" című 
dráma Ingoli szerepében. A következő 
évben Futó János, Lángh Boldizsár, Tóth 
János voltak az igazgatói. 1863-tól 10 
éven át több igazgatónál működött. 1873-
ban Lászy Vilmoshoz ment. Rövid ideig 
volt Szegedi Mihálynál, ahol szerződést 
szegett, mivel a társulat gyenge volt. 
Innen Gerőffy Andorhoz kap meghí
vást, ahol 3 évig működött, azután 1880-
ban újra Lászy Vilmos lesz az igazga
tója, (Debrecenben.). 50 éves színészi 
jubileumát Somogyi Károly soproni tár
sulatánál a „Mama" című vígjáték cím
szerepében 1887. december 22-én ülte 
meg. 1889-ben Debrecenben nyugalomba 
vonult. 

Szabó Mózes, úttörő színész, született 
1818-ban, Zsákán, Bihar m. meghalt 
1870. augusztus 30-án, Zsolnán, mint 

GerÖ Jakab társulatának tagja. Szín
padra lépett 1846. április havában, Kilé
nyi Dávid színigazgatónál. A „Hölgyfu
tár" azt írta róla: „A jámbor apák és 
bárgyú jellemek személyesítője". (Kecs
keméti tudósítás, 1859. március 19.) 
Neje: Balázsi Viktória, úttörő színész
nő, született 1818-ban, meghalt 1890. 
december 26-án, Kolozsvárott. Már 14 
éves korában színésznő volt. 1837-ben 
bekerül a Nemzeti Színház énekkarába, 
majd komika lett belőle. 1855. október 
3-án mint vendég fellépett a Nemzeti 
Színházban, a „Divathölgyek" című vj . 
Santis asszony szerepében. 

Szabó Ödön (Bágyoni), színes?, sz. 
1839-ben, Mádon. Iskolái elvégeztével rö
vid joggyakornokoskodás után, 1858-ban 
Munkácson Fehér Károlynál lépett a 
szinipályára, azután Arad, Nagyvá
rad, Temesvár, ICassa, Szeged városok 
színházainál működött, Sztupa, majd 
Szuper igazgatása alatt. A magyar tör
ténelmi drámák és Shakespeare tragé
diáinak hőseit alakította. 1870-ben egy 
gTÓf Béldy-leányt vett nőül és családi 
okokból egy időre visszavonult a szín
padtól. Első nejének halála után újra 
visszatért a színpadra. Ekkor a Nemzeti 
Színházban is sikerrel vendégszerepelt. 
Újból működött Szegeden, Kolozsvárott, 
Temesvárott Krecsányinál, Pozsonyban 
és Székesfehérváron, Jakab Ljosnál. 
1892-ben végleg visszavonult a színpadi 
működéstől és KisküküUŐ vármegyében 
megyei szolgálatra lépett. 1907. feb
ruár havában halt meg DicsÖszentmár-
tonban. Kedvenc szerepei voltak: Marót 
bán, Bánk bán, Dózsa György, Ádám, 
Bercsényi (II. Eákóczi Ferenc fogsá
ga) , Dr. Tolosan (Jó barátok), ez utóbbi 
három szerepet a Nemzeti Színházban 
is játszotta, szép sikerrel. Fiai közül B. 
Dávid és Sz. Gábor (L.o.) szintén a szini
pályára léptek. Második felesége: ErdÖdy 
Ilona. 

Szabó Ödönné (született Polezny Ilo
na) színpadi nevén: Erdődy Ilona, sz. 
1857-ben, Budán. Szinipályáját a pesti 
német színháznál kezdte, onnan Po
zsonyba szerződött, ICrecsányi Ignáchoz, 
később Szatmáry Károly és Jakab Lajos 
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Szabó Pál Szabómühely 

színtársulatánál működött mint operett 
komika. Meghalt 1915. márciusában, Bu
dapesten. 

Szabó Pál, szinész, majd szinigazgató, 
született 1877. április 29-4n, Kecskemé
ten. 1920. december 23-án Marosvásár
helyen megülte szinigazgatása 25 éves 
jubileumát. 

Szabó Samu (gyannathi), szinész, sz. 
1870. február 28-án, Mezőtúron, (Szol
nok m.), gazdag polgári családból. Aty
ja gazdálkodó volt. Gimnáziumi tanul
mányai után katonának vonult be, majd 
1894. telén a Népszinház tagja lett, Ev-
va Lajos igazgatása alatt, közben társ
igazgató volt Homokay Lászlóval, majd 
mint népszinműénekes működött Kun
hegyi Miklósnál, később az ország na
gyobb színházainak volt a tagja. Mint 
színészegyesületi tanácsos is működött. 
1920-ban visszavonult. — Neje: Magda 
Eszter, színésznő, született 1873. juHus 
28-án, Mezőtúron, meghalt 1922. január 
havában, u. o. — 1891. november havá
ban volt a házasságuk. 1895. szeptem
ber 1-én lépett a szinipályára, Leszkay 
Andrásnál. 1918. január 9-én nyugdí
jazták. 

Szabó Sándor, irő, bankhivatalnok, 
született 1866. március 28-án, Hajdúbö
szörményen. 1909. óta foglakozik iroda
lommal. Darabjai: „Meglepetések", 3 
felv. szinmű. E. e. Haj duhadházán, 
Kmetty Lajos szinígazgatónál. „Agyon-
beszélö", vj 1 felv. E. e. u. o. — Nejével, 
Olchváry Gizellával együtt sok megze
nésített versszöveget is írt. 

Szabolcs Ernő, színigazgató, született 
1887-ben, Budapesten. Atyja: Singer 
Sándor, a Singer és Wolfner könyvkiadó 
cég beltagja volt. (Meghalt 1926. decem
ber 16-án.) A bécsi kereskedelmi akadé
mia elvégzése után az Országos Ipartes
tületben a kiállítási ügyeket végezte. 
1911-ben lépett a szinipályára, a Vig-
színkörben, onnan előbb Féld Zsigmond
hoz, majd vidékre került. 1912-ben a Fe-
renczy-Kabaréban játszott. 1913. szept. 
havában a Budape-ti Színháztól a Ki
rály Színházhoz szerződött és szeptem-

í ber 20-án mutatkozott be a „Mozikirály" 
i premierjén, majd a Projetográph R. t. 

szerződtette és az Apolló-Kabaré 
vezetője volt. 1920-ban a Vígszínház tit
kára lett, három év múlva meghívták 
főrendezőnek a Fővárosi Operett-Szín
házhoz, a hol 1924. november 24-én he
lyettes igazgatóvá léptették elő. Neje: 
Szőllösi Kózsi, színésznő (L. o.), kitől ké
sőbb elvált. 

Szabolcs megye 1793. május havában 
az első magyar színtársulatnak 364 fo
rintot adományozott. 

Szabolcsi Emil, színész, cs. n. Antko-
vics), született 1856-ban, a szabolcsme
gyei Tiszadobon, — meghalt 1925. dec. 
2-án, Budapesten. — 1875-ben kezdte a 
pályát, Bíró Sándornál. 35 évig műkö
dött és 1910. január 4-én nyugalomba 
vonult. — Neje: Schilling Róza, színész
nő, született 1861-ben, — Szegszárdon, 
— meghalt 1908. február 13-án, Óbe-
csén, (Torontál m.) Szinipályára lépett: 
1881. április 1-én, Szuper Károlynál. 

Szabolcsi Ignác, színházi ügyelő, sz. 
1876. december 10-én, Budapesten. Szi
nész lett: 1895. október 1-én, Veszprémi 
Jenőnél. 1927-ben nyugdíjba ment, majd 
reaktíváltatta magát és az Uj Színház 
ügyelője lett. 

Szabolcsi Lajos dr. szerkesztő, szüle
tett 1889-ben, Budapesten. Egyetemi ta
nulmányai után, 26 éves korában, atyja 
mellett az „Egyenlőség" című zsidó fe
lekezeti lap munkatársa lett. Atyja ha
lála után pedig átvette a lap szerkeszté
sét, 1930. május 24-én a Magyar Szín
házban színre került „Középkor" című 
3 felvonásos drámája. 

Szabóműhely, (színházi). A budapesti 
és nagyobb vidéki színházaknál állandó 
szabómühelyek működnek, amelyek há
zi kezelésben készítik el a szükséges jel
mezeket. Ez a rendszer igy olcsóbb és 
kényelmesebb, mert minden esetben rög
tön rendelkezésre áll a színháznak. Ilyen 
szabóműhelyek vannak Budapesten az 
állami színházaknál és a Király Színház
ban. (Volt Unió r. t.) A szabóműhelye-
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Szacsvay Imre 

I 

ket a főruhatáros és a főszabásznő ve
zetik. Feloszlik férfi ruhatárra, női ru
határra és varrodára. A kisebb fővárosi 
és vidéki szinházaknál a szabóműhely
ben az öltöztető szabók és az ÖltöztetŐ-
nők dolgoznak délelőttönként. 

Szacsvay Imre (esztelneki), színmű
vész, a Nemzeti Színház Örökös tagja, 
1854 október 10-én született, a pestme-
g-yei Irsán, mint Szacsvay Ágostonnak, 
a keleti vaspálya felügyelőjének fia. A 
fővárosi sziniiskolát végezte 1871-74. kö
zött. 1874. május 5-én már fellép Kolozs
várott, Feuillet: Juliájá-nak Maxim sze
repében. A következő év augusztusában 
volt tanára. Szigligeti Ede, a Nemzeti 
Színházban is fellépteti a Báró és bankár 
Mirmont Arthurjában és Romeo szere
pében. Ez a kísérlet szerződésre még 
nem vezetett és Sz. ismét vidéken ját
szott, főleg Kolozsvárt, hol hovatovább 
a legelsők közé emelkedett s különösen 
a shakespearei műsorban jutott jelentős 
feladatokhoz, már ott rendre eljátszhat-
ta Hamlet, Macbeth, Othello szerepét. 

1884-ben Paulay Ede újra meghívja 
vendégjátékra s febr. 18-án a Fourcham-
bault-család Bernandjában mutatko
zik be a pesti közönségnek. Március 16-
ától szerződést nyer s e hó 21-én Sardou 
Fedorá-jának Ipanoff Loríszában már 
mint a színház tagja lép fel. A kritika 
eleinte tartózkodással fogadja, de már 
1885 július 24-én első nagy shakespearei 
feladatában, az Othello címszerepében, 
jelentékeny méltánylásra talál, E sze
repben huszonnégyszer lépett fel s köz
ben sorra bemutatta hosszú shakespea
rei galériáját: a Macbeth Macduffjét, 
Antonius és Gleopatra Antoniusát, a 
Szentivánéji álom Theseusát, a Velencei 
kalmár Antoníóját, Cymbelinet, a Téli 
rege Leontesét, a Vihar Prosperoját, 
Troilus és Cressida Achillesét, a Hamlet 
Claudíusát, a Július Caesar Brutusát, 
Lear király címszerepét stb. Különösen 
az utolsó két alakítása vált emlékezetes
sé, ezekbe oly pompásan talált bele egyé
nisége, mint hüvelyébe a kard. Learje ár
nyalásban gazdag, de amellett tökéletes 
egységbe fogott alkotás volt, imponáló 
a lélek erejének s lenyűgöző a férfi mél
tóságának hiánytalan megéreztetésével. 

Ilyennek ítélte a kritika már akkor is, 
midőn e szerepet 1888 augusztus 24-én 
először játszotta s ilyennek becsülte s 
magasztalta kerek negyedszázadon át, 
valameddig 1913. szeptember 29-én a 
színpadtól — ugyancsak ebben a legki
emelkedőbb szerepében — meg nem vált. 
Harmincnyolcszor lépett fel benne (ez 
a szám a tragédia nemzeti színházi előa
dásainak épen egy hai-madát jelenti), 
ahányszor kívüle senki e színpadon. A 
korok és divatok fölött álló nagy stílust 
szolgálta vele a színpadi naturalizmus 
évtizedeiben, midőn az együttes férfi
tagjai közül rajta kívül senki sem bírt 
a Jászai Mari tragikai páthoszához fel
emelkedni. E magaslaton állt Brutusa 
is, ez a valódi plutarchosi alak, a férfi-
becsületnek római értelemben vett jel
lemképe. 

A színház modem játékrendjén is a 
talpig férfias alakok megszemélyesíté
sével vált ki legjobban. Említést érdemlő 
alakításai: a Kaméliás hölgy öreg Du-
valja, a Hun utódok Hagenje, az Arany
ember címszerepe, az Ármány és szere
lem Milleré, John Gábriel Borkmann, a 
Fény árnyai Bánhalmija, a Szigetvári 
vértanuk Szelim szultánja, az Erősebb 
Aurifaber Lörince, a Nóra Günthere, 
stb. Rövidebb időn át játszotta Ádámot 
is az Ember tragédiájá-ban, Jászai 
Elektrájá-nak tündöklése idején pedig 
nagy tekintélyt szerzett a klasszikus 
tragédia pedagógus-figurájának. 

Egyénisége alapvonásait, az egyenes
séget, hajthatatlanságot és Önérzetet ki
tűnően érvényesítette a jellegzetesen 
magyar, karakán alakok rajzában. A pa
raszti rangosságot, a vidéki magyar rá
tartiságot hajszálig találóan mutatta be 
pl. a Rang és mód Bannaijában, az Elné
mult harangok Mózesében s a Föld hí
res aranyparasztjában. 

De a magyar genre-ban mégis két 
valódi oligarcha alakkal volt legnagyobb 
sikere, a „Bánk bán" Peturjával meg a 
„II. Rákóczi Ferenc fogságá"-nak Ber
csényi Miklósával. Ezekben a rangosság 
úri méltósággá, a rátai'tíság nyakas 
büszkeséggé emelkedett s a lelkükben 
valóban egy nemes, végzetsujtotta faj
tának minden keserve hánykolódott. 
Peturja 1892-ben a Nemzeti Színház 
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Szacsvay Imre Szakács Andor 

bécsi vendégjátéka alkalmával a csá-
SEárvárosban is valóságos furórét kel
tet t : eruptív erejének az idegen közön
ség sem bírt ellenállni. 

1908 október havában Sz.-t kinevezték 
a szinház drámabíráló bizottságának 
tagjává, a következő év március 31-én 
pedig a „Föld" Dobos-Kovács szerepében 
megülte huszonötéves tagságának jubi
leumát. Ez alkalommal részesült az örö
kös tagsággal való kitüntetésben. 

Működésének harmincéves fordulóját 
már nem várta be: félesztendővel koráb
ban, 1913 őszén utolszor ékesítette fel 
magát a boldogtalan Lear hermelinpa-
lástjával és eszelős füzéreivel, és java 
erejében, ötvenkilenc éves korában, pá
lyájának végleg búcsút mondott. A szí
niakadémián még egy ideig ellátta ta
nári tisztét, de színpadra többé a meg
nyerésére irányuló ismételt kísérletek 
ellenére sem lépett. Azóta visszavonult-
ságban él, hébe-korban írótollával ele
venítve meg érdemes pályájának emlé
keit. 

Nemzeti színházi múltja szinte a törté
nelem messzeségébe távolodott: felnőtt 
egy nemzedék, mely őt színpadon már 
nem látta. De még életben vannak mű
vészetének hálás élvezői is, ezek máig 
érzik azt a betöltetlen űrt, melyet távo
zása okozott. Odry Árpád írta róla nem
rég: „Learját és Brutusát örökké ma
gam előtt fogom látni, mint a szikla
keménység inkarnáció ját." 

A szinház Paulay-gárdájában Szacs-
vay neve kétségtelenül a legelsők közé 
számít s az ö lelke s a lelkének szár
nyat adó páthosza emellett olyan érték, 
mely nem a Paulay-korszak stílusának 
megjelenítője, sőt inkább e stílus elle
nére szerzett hitelt és dicsőséget az ősi, 
a korok ízlése által megingathatatlan 
tragikai művészetnek. 

Portrészerű megemlékezések Sz-ról: 
Bálint Lajos: Szinészportrék. 8. Szacs-
vay Imre. Magyar Hírlap, 1912. 309. sz. 
— Ivánfi Jenő: Szacsvay Imre. Vasár
napi Újság, 1913. 40. sz. — Sebestyén 
Károly: Szacsvay Imre. Budapesti Hír
lap, 1913. 144. sz. — Rédey Tivadar: A 
magyar beszéd színpadi művészei. III. 
Szacsvay Imre. Magyar Múzsa. 1920. 

(Rédey Tivadar.) 

Szacsvayné Boér Emma, színésznő, 
sz. 1860-ban, Keszthelyen. Iskoláit Ko
lozsvárott végezte. Első szerződése Fol-
linusz János igazgatóhoz kötötte, Kolozs
várra. Pályáját mint naiva kezdte és 
ezen a szerepkörön működött 10 évig, 
Kolozsvárott. Ezután Paulay Ede a 
Nemzeti Színházhoz szerződtette a szen
de szerepkörre. Itt első fellépte a Kamé-
liás hölgy címszerepében volt, a sajtó és 
közönség legteljesebb elismerése mellett. 
Ezután évtizedeken át kiváló oszlopa 
volt a Nemzeti Szinház együttesének. 
Jelentősebb szerepei voltak: a Tücsök, 
Fedóra, Maki-ancos hölgy. Erdő szépe, 
Stuart Mária, Odette címszerepei, Claire 
(Vasgyáros), Liszka (Tolonc), Córa (47 
cikk). Lady Anna ( í l l . Richárd), Desde-
mona (Othello), Cordélia (Lear király), 
Margit (Egy szegény ifjú története), 
Júlia (Romeo és Júlia), stb. Jelenleg 
nyugalomba vonulva él. 

Szadai Ferenc, színész, született 1880-
ban, Aradon, meghalt 1904. augusztus 
"12-én, Karánsebesen. Színész lett 1898. 
szeptember 1-én, Jeszenszky Dezsőnél. 
Kedvelt komikus volt, különösen Ara
don szerették. 1905. augusztus 16-án 
volt a sirköieleplezése. 

Szájhó's vitéz, látványos tündérrege 
6 képben. Szerzője Vécsey Leó, zenéjét 
sz. Sellei Gyula. Bemutatta a Budai 
Színkör, 1890. július 19-én. 

Szakács Andor színész, született 1864-
ben, Érfalván, (Erdély), meghalt 1924. 
március 21-én, Kolozsvárott. Színpadra 
lépett 1887. szeptember l lén, Kolozs
várott. Működött Szegeden, Szabadkán, 
Aradon, Temesvárott, (Makó Lajosnál). 
Mint előkelő nevű művész a tragikus 
szerepkörben feledhetetlen sikereket 
aratott. 1889. február 12-én volt a há
zassága Gárdonyi Terézzel. (L. alább.) 
1903. június 18-án vendégként fellépett 
a Nemzeti Színházban, az „Othello" Ja-
gó-jában. 1923. október 1-én nyugalom
ba ment. — Neje született 1869. feb
ruár 14-én, — meghalt 1913. szeptem
ber 21-én, Kolozsvárott. Atyja Gárdo
nyi Antal, színész. (L. o.) 1886. április 
22-én lépett a szinipályára. 1899. au-
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1 
Szakács Árpád Szakáll AntaJ 

gusztus 25-én mint vendég fellépett a 
Népszínházban, „A baba" című operett 
Bonifác asszony szerepében. 

Szakács Árpád, színész, született 
1888. május 22-én, Budapesten. Pályá
ját mint táncos-siheder kezdte. Évekig" 
működött Budapesten, Debrecenben, Po
zsonyban, Sopronban, 1919 óta pedig 
Erdélyben. 1930-ban a marosvásárhely
brassói szinikerüiet művészeti igazga
tója. Az Ő eszméje volt az erdélyi és bá
náti szinészegyesület megalapítása, 
melynek igazgató tanácsosa és alelnöke. 
20 éves színészi jubileumát 1925. febru
ár havában ülte meg, Marosvásái'helyen, 
az erdélyi társadalmi-irodalmi testületek 
és színtársulatok képviselőinek részvéte
lével. Sz. állandóan nagy agitációt fejt 
ki a színészek gazdasági helyzetének 
megjavítása körül. Kiváló szerepei van
nak a régi operettekben (buffó) és a 
francia bohózatokban (komikus), de 
emellett jellem-szerepeket is játszik. 
Neje: Katona Emmi, színésznő, sz. 1895. 
augusztus 23-án, Pakson, Tolna megye. 
Évek óta kiváló neve van a vidéki éne
kesnők között; mint operett- és népszín
mű prímadonna általános becsülésnek 
öi*vend. Egész fiatalon tért át a komikai 
szerepkörre és ebben a genreban is el
sőrangút produkál, de a parasztme
nyecskék és nagyasszonyok szerepei ala
kításában is a megszokottságon felül 
tud vonzó, érdekes és művészi lenni. 
1919 óta Erdélyben működik. Az utóbbi 
6 évben a marosvásárhely-brassói színi
kerületben a magyar művészi élet egyik 
főerőssége. 

Szakácsy István, úttörő színész, 1833-
ban Szegeden működik, Kílényi Dávid
nál. Déryné is pályázott vele, híres Nap-
ló-jában ezeket írja róla: „Igen szép fia
tal ember, gyönyörű testalkattal, magas, 
karcsú termettel, ajánlatos metszésű 
szép arccal, sötétszín hajzattal, de még 
ekkor gyenge színi tehetséggel az erő-
sebb hős karakter-szerepekre". — 
(III. köt., 165. old.) 1834-ben Győrött 
működött, majd 1836-ban Kassán és Új
vidéken játszott, 1838-ban Nagyvára
don volt szerződésben, Pály Eleknél, E;. 
év augusztus 14-én mint vendég alkalma 

volt fellépni a Nemzeti Színházban, a 
„Hinkó"ban, mikor Vörösmarty az „A-
thenaeum" hasábjain a következőket iita 
róla: „Szakácsyban megvannak egy je
les színésznek minden elemei, még ed
dig nagyobb részt a természet ajándé
kai; de mivelés által már is annyira 
emelték, hogy a legszebb jövőre lehet ki
látásunk. Termete színpadon a magasab
bak közé számítható, arca szabályos, 
férfias, szemei szinikifejezésre képesek, 
hangja, beszéde tiszta és érthető." — 
Ugyanakkor a „Rajzolatok" is kedvező 
kritikát írt róla. — Egy év múlva, (1839 
december 12-én) újra fellép a Nemzeti 
Színházban, a „Pókaiak" című szomorú
játék Pókai Péter szerepében, 30-án pe
dig mint újonnan szerződött tag a „Saj-
dár és Rurik"-ban,mint Sajdár. Szerepei: 
Lázár (Lázár a pásztor), Sancho Perez 
(Királyleány mint koldusnő), Károly 
(Haramiák), Bassanio (Velencei kal
már), Ríchers gróf (János, Finnland 
hercege), Ethelwood (Korona és vérpad) 
stb, —Polemikus cikke Ballá Károllyal 
a kassai „Szemlélő" 1837. 28. 29. számá
ban. (Eró'di Jenő.) 

Szakáll Antal, színész, sz. 1840-ben» 
Debrecenben, megh. 1895. nov. Y-én, Bu
dapesten. 1863. április 5-én lépett a szi-
nipályára, Reszler István társulatánál. 
1866-íg Győrött találjuk. 1870-ben Ara-
dor működött. 1879-ben Völgyi György, 
1880-ban Erdélyi Marietta, majd Míklós-
sy Gyula, Szegedy Mihály, Hegyi Gyula 
az igazgatói. 1885. juhus 1-én mint ven
dég fellépett a Nemzeti Színházban, 
„Tartuffe"-ben. Később mint recitátor 
működött a pályán. Előadta Antonius 
beszédét, Richárd koporsó-kérŐ jelene
tét, Tartuffe jeleneteit és lirai részlete
ket. — Nővére: Török Miklós-
né, színésznő. (L. o.) Neje: Eichner 
Anna, színésznő, első kísérlete 1867. dec, 
21-én volt a budai Népszínházban, Rá
kosi Jenő: „V. Ijászló király" című tör
téneti drámája Gara Mária szerepében. 
1868. április havában mint végzett színi-
akadémiai növendék elszerződött Aradra, 
itt május 2-án mutatkozott be a „Tűz a 
zárdában" című vj-ban. 1870-72-ben Ko
lozsvárott volt szerződésben. 1875. jun. 
11-én mint vendég fellépett a Nemzeti 
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Szakáll Klái-a Szákffy József 

Színházban, a „Jó falusiak" című vj. 
Margit szerepében, majd 14-én mint Ág
nes a „Nők iskolájá"-ban. 1876. juHus 
havában férjhez ment. Mindketten ez 
időben Vezéry Ödön tagjai voltak. 1881-
ben betegsége miatt kénj'telen volt meg
válni a színpadtól. Megh. 1883. februái-
7-én, Budapesten. 

Szakáll Klára, színésznő, (Lásd: Csa-
bay Pálné). 

Szakáll Róza, színésznő, (Lásd: Tö
rök Miklósné). 

Szakáts Zoltán, színész, sz. 1901. már
cius 10-én, Nagyszebenben. Édesatyja is
kolaigazgató, aki fiát polgári életpályára 
nevelte. Gimnáziumi érettségi után szín
padra lépett, Bauer Leo erdélyi német 
színigazgatónál, Nagyszebenben. 1920-
ban, a Rastelbinder (Drótostót) egyik 
hagymás-tót szerepében. Első szei-eplése 
után csakhamar elszakad a színpadtól s 
a budapesti Közgazdasági Egyetem hall
gatója lesz,. négy évre. Közben elvégzi 
Rákosi Színi szinészískoláját is, ahon
nan a Király Színházhoz szerződik, mint 
másodbonvívant. Ott sűrűn fel is lépett 
a Három a kislány. Árvácska, Marica 
grófnő, Anna-bál, Régi jó Budapest, Ki
rályné rózsája, Aranyhattyu, Repülj, 
Fecském, Rose Marié című operettek 
bonvívant-szerepeiben. A Király Szín
háztól 1928-ban Szegedre szerződött. 

Szakmány. A szerep egyik elnevezése 
a régi magyar színészek ajkán. („Erá-
nosz a' Ledérfi személyében nagy szak-
mányt (Rolle) vállait". — „Honművész", 
1833. 18. szám. 145. oldal.) Előbb még 
a német „Roll" járta, majd uj szót fa
ragtak rá és azóta ugy mondják: szerep. 
(Lásd ezt.) 

Szálai Antal, színész, sz. 18r/0. május 
25-én Szegeden. Színész lett 1911-ben. 
(Lásd Világháború címszót if..) 

Szalay Béni, úttörő színész, sz. 1824-
ben, Monoron (Pest m.) megh. 1890 dec. 
havában, Szatmárt. Színpadra lépett: 
1847. november 10-én, KŐrössy Ferenc 
színigazgatónál. Mint veszprémmegyei 

falusi ref. rektor ment a színészethez. 
A természet szép külsővel, hatalmas or
gánummal áldoti^ meg. Intelligens em
ber volt, kitűnő arcjátékáról volt neve
zetes. Előbb szerelmes- és hősöket, ké
sőbb apaszerepeket játszott. — Sírfel
irata: „Itt nyugszik, aki életében sok
szor meghalt, de most igazán". — Irt 
két színdarabot, címei: „A hét magyar 
kapitány vagy a Szittya magyarok ál
domása s áldozatja Erdély meghódítása 
után". Bem. 1834 február 4. Máramaros-
sziget. „Gyula, erdélyi fejedelem, vagy 
Szent István király diadala a Seytha — 
pogányságon." Eredeti hősi j . 4 felvo
násban. Bem. 1837. október 22. Székes
fehérvár. Első neje: Lovassy Szerafín, 
színésznő, színpadra lépett; 1865. máj. 
1-én. — Második neje: Simon Teréz, 
színésznő, sz. 1852-ben, Körmenden. 
Színpadra lépett: 1872'-ben, Boross La
jos színigazgatónál. 

Szákffy József, színész, sz. 1798-ban, 
megh. 1886. jun. 3-án, Debrecenben, 
Kora ifjúságában lépett a színípályára. 
1817-ben Gyöngyösön működött és ettől 
kezdve bejárta úgyszólván egész Ma
gyarországot. 1829-30-ban Kassán jár ; 
1834-ben FáncsjT'al, Lászlóval és Csaby-
val ő nyitotta meg a debreceni Nánássy-
színházat. 1836-ban Miskolcon tag volt; 
azután újra igazgató. Ö nála működött 
Petőfi és Arany János is egy kis ideig. 
1846-tól 1848-ig a Nemzeti Színház tagja 
volt. Ez évben vejével, Feleky Miklóssal 
kolozsvári igazgató. A szabadságharc 
után panorámával járta be az országot. 
Naplójának egy érdekes része megjelent 
a „Hortobágy" c. debreceni lap 1866. 
ápr. 8., 16. és 19. számában. Ö volt az, 
aki 1835-ben gondoskodni szeretett vol
na egy színésznyugdíjról, megpendítette 
azon eszmét, mely szerint a vidéki igaz
gatók évenként a nyugdíjra 3—3 elő
adást tartottak volna, de mivel az eszme 
uj és szokatlan volt, nem arathatott vele 
sikert. 1870. szeptember 29-én Debre
cenben megünnepelte 50 éves jubileu
mát, midőn 329 frt 50 krajcár volt a jö
vedelme. Öreg korában a debreceni ka
szinó gazdája volt. Mándoky Béla bú
csúztatta. Hagyatékában a magyar szí
nészet történetére vonatkí^ó érdekes 
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Szalay Emil dr. Szalay (Szekeres) Kárdy 

m 

feljegyzéseket találtak, 1869-töl kezdve. 
Arcképe a Szinészegyesület muzeális 
gyűjteményei közt van. — Leánya: Sz. 
Amália, szinésznő. (Lásd: Feleky Mik-
lósné és Foltényi Vilmosné.) 

(ErŐdi Jenő.) 

Szalay Emil dr., fővárosi ügyvéd, sz. 
1874. nov. 5-én, Makón. Középiskoláit és 
az egyetemet Budapesten végezte, majd 
ügyvéd lett. A szerzői jog és a színpad
dal összefüggő jogi kérdések egyik leg
alaposabb ismerője. A Magyar Szinpadi 
Szerzők Egyesületének tb. ügyésze, a 
Magyar Színigazgatók Szövetségének 
jogtanácsosa. Számos szinmüfordítással 
szerepel színpadjainkon. Ismertebb for
dításai ezek: „Mariana", dr. 4 felv. Irta: 
Echegaray. Bem. 1896. december 18. 
Nemzeti Színház. — „Örült vagy szent?" 
dr 3 felv. Irta: Echegaray, Bem. 1898. 
okt, 11. Vígszínház. — (Lefordította 
még Fenyéri Mór is) „Az unatkozó ki
rály", spanyol operett 3 felv. Irta: Mi-
guel Éamos Carrion és Vitai Aza. Zene-
szerz. Chapi. Társford.: dr. Hevesi Sán
dor. Bem. 1898. dec. 10. Népsz. „Az uc-
cai énekesleány", lírai Ötlet. I r ta: Eche
garay. Bem. 1899. máj. 3. Kisfaludy 
Színház. „Roberto de Pedrosa", szmü, 
I r ta : Echegaray. „Csodaszinház", vj 1 
felv. Ir ta: Cervantes, Bem. 1904. ápr. 
16. Nemzeti Színház. „Lebonnard apó", 
szmü 4 felv. Ir ta: Aicard Jean. Bem. 
1905. dec. 30. u. o. — „Az utolsó csók", 
dr. 3 felv. Ir ta: Echegaray. Bem. 1920. 
december 4. u. o. 

Szalay Gjrula, színész, szül. Győrben, 
1885. február 28-án. Szinipályára lépett 
1906-ban. Győrben Mezei Bélánál mű
ködött, onnan a Budapesti Színházhoz, 
majd Debrecenbe, Kassára szerződött, 
4 évi szinészkedés után az Uj Színház 
tagja lett. Egyike az elsőknek, akik a 
Rádióban szerepeltek. 1930-őta a Ko
média Orfeum tagja. Neje: Pálffy Ilona, 
színésznő, sz. Debrecenben, színipályára 
lépett 1920-ban. 

Szalay József, dr., író, sz. 1877 jun. 2., 
Besztercén. Középiskolai tanulmányai 
befejezése után, 1896-ban, a jogra irat
kozott be, de közben állandóan újságról 

és irodalmi működést fejtett ki. Munka
társa volt a Nemzet-nek, Egyetértés-nek 
és 11 éven át szerkesztette az Üstökös 
című előlapot. Foglalkozott színdarab
írással is. Első darabját a „Jogász-szere
lem" cimü vígjátékát a Budai Színkör 
adta elő. Ezenkívül számtalan egyfelvo
násos bohózatot írt a magyar varieték, 
orfeumok és kabarék részére. 1907-ben 
átvette a „Bonbonniére" igazgatását, 
ahol nemcsak mint író és rendező, hanem 
mint conferencier és színész is nagy si
kerrel működött két éven át. 1909 óta 
ügyvéd és mint ilyen igen sok színházi 
és szerzői jogi perben dolgozik. 1928-ban 
Amerikában járt és ott a New Yorkban 
székelő „Red Seal Pictures" c. filmgyár 
megvette és azóta színre is hozta „A 
varázsszemü ember" című fantasztikus 
filmregényét. 

Szalay József dr., kerületi rendőrfőka
pitány Szegeden. Kiváló irodalom-pártoló 
és neves könyvgyűjtő, a szegedi Dugo
nics társaság elnöke. Színmüve: „Ugar-
imádás", népsz. 3 felv. Előadták 1916. 
február 12-én, Szegeden. (Társszerző: 
Cserzy Mihály (Homok). 

Szalay Károly, költő, tanár, sz. 1859. 
december 17-én, Sárospatakon. Iskoláit 
Beregszászon és Sárospatakon végezte. 
1886 óta a budapesti ref. főgimnázium 
tanára volt. Színműve: „Csanád", tört. 
szmű. 5 felv. 1896. 

Szalay (Szekeres) Károly, színházi 
ügyelő, sz. 1874. április 15-én, Pécsett, 
megh. 1926. május 26-án, Budapesten. 
A szinipályára Somló Sándor, a színiaka
démia igazgatója nevelte. 1897-ben Sze
geden játszott, előzőlég Mezei Kálmán
nal működött. Előbb ifjú szerelmeseket 
játszott, később a jellem és társalgási 
szerpkörbe lépett, aztán ügyelő lett s 
mint ilyen került föl a Népoperához, 
1911-ben. Mint pontos, lelkiismeretes 
ügyelöt 1921-ben a Renaissance Színház 
is meghívta, onnan egy év után a Víg
színház szerződtette. Színművei: „Erdős 
Julcsa", népsz. 3 felv. 1908. december 
15-én adták elő Szegeden. „Uj élet", tár
sad, szmű. 3 felv. A Nemzeti Színház 
Mészáros-pályázatán dicséretet nyert. 
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Szalay Ödön Szalóczy Irén 

Szalay Ödön, földbirtokos, 1893-ban 
a Nemzeti Színház nyugdíjintézetének 
1000 frtot adományozott. 

Szalay Pál, színész, rendező, született 
1894-ben, Székesfehérvárott. Középis
kolai tanulmányait a budai Ferenc Jó
zsef gimnáziumban végezte. Első fellépte 
Sopronban volt, Szabó Ferenc társulatá
nál, ahol mint 3 napos színész minden 
előtanulmány nélkül eljátszotta Timár 
Lizában a háziorvost. További állomásai: 
Győr (Patek társ.), Debrecen (Heltai 
J.) , Nyíregyháza (Heltai H.), Budapest-
Fasor Kabaré. Jobb szerepei, melyekben 
kiváló jellemzéssel tűnik ki: Tajfun-To-
kerámó. Elnémult harangok-Pópa, Man
darin-címszerep stb. 1926. óta az Orsz. 
Színészegyesület buzgó tanácsosa. Neje: 
Ray Margit, elismert énekesnő. 

Szalbek György, fővárosi lakos. 1854-
ben a Nemzeti Színház nyugdíjintézete 
részére 200 frtot adományozott. 

Szalbek Jakab, az aradi színészet lel
kes pártfogója volt, 1849-ben nagy áldo
zatot hozott a helyi magyar színészet 
megteremtéséért. 

Szálkai Antal (tiszaszalkai), a nádor 
komornyikja, sz. 1753-ban, Budán, megh. 
1804. aug. 19-én, u. o. Szüleit korán el
vesztette. 1775. augusztus 26-án mint 
hadnagy Radnóton tartózkodott. Később 
elhagyta Erdélyt, Heves megyében fő
hadnagy lett. 1781. március havában 
viceregisztrátorrá nevezték ki. Színmű-
fordításai: „Pikkó herceg és Jutka Per-
zsi", szomorú-víg opera 2 felv., tableau-
val. Fordította Haffner után (aki Sán
dor főherceg nádor udvari szakácsa volt, 
versben írta és Szálkai néhány magyar 
dallal bővítette.). Első előad. 1793. máj. 
6-án volt, Budán. Ugyanezen évben ki is 
nyomatták. Adták a fővárosban és a vi
déken számtalanszor, mígnem a 30-as 
években letűnt a repertoárról. 

Szálkai Lajos, színigazgató, sz. 1863. 
március 18-án, Mátészalkán, megh. 1930. 
június 21-én, Budapesten. 1883. június 
16-án Kolozsvárott lépett a szinipályára. 
1884. március havában Tóth Béla, 1886-

ban Nagy Vince, majd Zoltán Gyula, 
1889-ben Somogyi Károly, 1890-ben Völ
gyi György és Somogyi, 1891-ben Völ
gyi Ödön és ífj. Károlyi Lajos az igaz
gatói. 1893-ban ö is igazgató lesz. 1901-
1903-ban Miskolcon működik. Ez év ápr. 
12-én a fővárosban megnyitotta az Uj 
Színházat. 1905. október 29-án Szeraje-
vóban hirdette a magyar művészetet, 
majd egy év múlva (1906 június 12.) 
bevonult Eszékre is. 1907-ben Pápán, 
Szombathelyen, Székesfehérvárott j át
szőtt, ahol 1908. december 10-én ülte 
meg működése negyedszázados évfordu
lóját, az „Ideges nők"-ben. — 1914-ben 
Újpesten, 1915-ben Losoncon tartott elő
adást. 1919. január 9-én nyugalomba 
ment. — Neje: Kövesi Róza, színésznő 
(Kövessy Albert nővére) sz. 1863-ban, 
Nyíregyházán. Színpadra lépett: 1878-
ban, Szalontán, Szegedi Mihálynál. 
Nyugdíjba vonult 1910. december 27-én. 
— Leányuk: Sz. Sári, színésznő, ki 1913. 
február -végén, lépett a színpadra, Szé
kesfehérvárott, Murai Károly: „Huszár
szerelem" című egyfelvonásos vígjáté
kában, Hüppíg Sárika szerepében. 

Szalóczy Irén, színésznő, (Családi ne
vén érsekújvári Ujváry Irén.), sz. 1874. 
május 1-én. Színpadra lépett Aradon, 
Leszkay Andrásnál, 1895-ben, amikor is 
a „Bányamester" és az „Éjjel az erdőn" 
főszerepeiben olyan sikert aratott, hogy 
a Népszínház azonnal tagjai sorába szer
ződtette. 1896. májusában játszotta a 
Népszínházban Verő György nagysike
rű „Ezer év"-ének női főszerepét. A kö
vetkező évben gyakorlatszerzés végett 
vidékre ment. Bokody Antal, Szálkai La
jos és Halmay Imre szubrettprimadon-
nája volt pár éven keresztül. Tehetségé
vel pályatársai közül messze kimagas
lott. Több fővárosi színház kinálta meg 
szerződéssel, de ő a Magyar Szinh^ 
ajánlatát fogadta el. Minden fellépése a 
siker jegyében folyt le. Különösen ünne
pelték a „Gésák" Mohijában, melyet na
gyon sokszor játszott. Mikor férjhez 
ment, a színpadtól való búcsúja ünnepé
lyes formák közt Székesfehérváron tör
tént, a Szulamit, Gésák, Lotti ezredesei 
egy-egy felvonásában, amikor is a város 
előkelősége nyílt színen díszoklevéllel 
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Szalóki Dezső Szalontai Ferike 

tüntette ki. Veszpi-émben az ő és Óváry 
Ferenc lankadatlan energiája hozta létre 
a városi uj színházat. 

Szalóki Dezső, színész, sz. 1872. okt. 
30-án, Abádszalókon (Szolnok ra.), szí
nész lett 1892-ben. Előbb a Népszínház
nál működik, majd a vidék nagyobb vá-. 
rosaiba szerződött. (Arad, Debrecen, 
Pécs, Szatmár stb.) 35 évig állt a vidéki 
színészet szolgálatában és mint énekes, 
komikus és rendező elismert művészek
kel egy nívóra emelkedett. 1927. nov. 17-
én ülte meg működése 35 éves jubileu
mát, a kaposvári színházban. 1928. febr. 
1-én nyugalomba ment. — Neje: Pozso
nyi Lenke, énekesnő, sz. 1878. nov. 16-
án, Pozsonyban. Színpadra lépett 1896. 
április 9-én, Ágh Aladár társulatánál. Ö 
is a vidék nagyobb színpadjain műkö
dött. Házasságuk 1899. február havá
ban volt. 1927. november 1-én nyugdí
jazták. — Fia: Sz. Dezső, színész, sz. 
1897. nov. 24-én, Zilahon, Színész lett: 
1921. július havában. 

Szalóki (Krivácsi) Elek (alsószalóki), 
író, színműíró, sz. 1862 .december 26-án. 
Ujverbászon, Bács m., megh. 1921. jan. 
24-én, Győrött. Iskoláit Újvidéken vé
gezte. Egyetemi tanulmányai után a szí
nészi pályái-a lépett és a Nemzeti Szín
ház ösztöndíjas tagja lett, hol Paulay 
Ede vezetése alatt a rendezői szakra ké
szült. Itt mint ügyelő funkcionált. Mint 
rendező Szegeden és a Népszínháznál 
működött, 10 évig, azután a tanügy szol
gálatába állott. 1891. április 6-án házas
ságra lépett Cserny Berta (L. o.) szí
nésznövel. Szegeden. Színművei ezek: 
„Selyem Ágnes", népies színmű, 3 felv. 
Bem. 1896. jun. 30-án, Nagyváradon és 
1898. jun. 29-én, Budán, a Fővárosi Nyá
ri Színházban. „Tél apó",dramolett. Bem. 
1895-faen, Nagyváradon és 1896. nov. 14-
én, a Vígszínházban. „Rab madár", dra-
molett, 1903-ban Pozsonyban adták. 
„Paraszt szivek", színmű 3 felv. dr. Ba
lassa Ármin hasonló című egyfelvonásos 
színműve után. Bem. 1905. május 13-án, 
a Nemzeti Színházban. 

Szalóki Zoltáii, színész, sz. 1891. jan. 
12-én, Pusztaréten. Színész lett: 1911-
ben. Hősi halált halt. 

Szalón-pii'os. A szalón-szerepeket ját
szó színészek szoktak élénk píros arc
szint használni. A pírosítót világos test
szín fölé kenik s az valamilyen enyhe, fi
nom kifejezést ad az arcnak. Ezzel ellen
tétben paraszt szerepeknél sötét test
színt használnak, a melyre sötét, u. n. 
parasztpirosítót raknak. A mai, modern 
színész már mentől kevesebb festéket 
használ. Az arc karakterét inkább meg
felelő paróka és szőrzettel (szakáll-ba-
jusz stb.) adják meg. 

Szalon-színész. Ma már nem használ
juk ezt a szerep-megjelölést, de még a 
múlt század végén igen kedvelt volt a jó 
szalon-színész. Annak volt ez a neve, aki 
már puszta megjelenésével igazi arisz
tokrata levegőt teremtett és hozott ma
gával a színpadra. A magyar színészet 
csecsemőkorában ifj. Lendvay Márton, 
később Szerdahelyi Kálmán, azután Hal-
my Ferenc, utána pedig Náday Ferenc s 
végül Dezső József és Császár Imre vol
tak leghivatottabb képviselői ennek a 
szerepkörnek. 

Szalontai Ferike, színésznő, sz. 1884. 
június 20-án, Budapesten. Hegyi Aranka 
szinészískoláját végezte. Első nagy sze
repe a Magyar Színházban a „Postás 
fiu" című angol operettben a szobaleány 
táncos szubrett szerepe volt. 1901 óta 
tagja a Magyar Színház operettegyütte
sének. 1905-töl vidéki színpadokon mű
ködik, mint szubrett. Szabadka, Szen
tes, Igió, Lőcse, Ungvár, Munkács szín
padjain aratja sikereit. Főbb szerepei: 
Gábor diák (Gül Baba), Mátyás (Szép 
Ilonka), Mindi (Rab Mátyás). 1910-ben 
a Royal Orfeum társulatának primadon
nája lesz. Itt operettszerepekben (Sára, 
„Kék róka" operett) és főleg paraszt
szerepekben (Mari „Dufla pofon", Móric 
Zsigmond parasztvigjátéka) ér el sike
reket. Itt tért át az előadói szerepkörre 
is és ebben aratja legnagyobb sikereit, 
melyek nevét országos hírűvé teszik. A 
Medgyaszaí-kabaré, majd a Jardín dízőze 
és megteremti, népszerűvé teszi kedves 
előadásával a nézőtéri mókát, mint szín
padi műfajt. Nevével minden jobb kaba
ré műsoi'án találkozunk. 1920 óta nem 
működik állandó szerződésben, csak 
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Számadás Szaniosujvái'i színészet 

hosszabb-rövidebb vendégfellépésekkel 
szerepel a fővárosban és vidéken. Férj
hez ment dr. Farkas Ferenc színigazga
tóhoz. (L. 0.). 

Számadás. Inkább a kisebb, sokat uta
zó társulatoknál ismerik. Mozdulás előtt^ 
(mielőtt másik községbe megy a társu
lat) kiirják a fekete táblára: „Száma
dás". Tulaj donkép gáge-kifizetés volna 
ez, de bizony legtöbb esetben csak a szí
nész járandóságát állapítja meg az igaz
gató s erre a járandóságra kap azután 
az illető nagy kínos-keservesen annyi 
utólagos „elöleg"-et, amennyivel a lakás, 
koszt és mosás tartozását kiegyenlítheti, 
szóval „mozdulhat". Ez a jobbik eset, 
mert van azután olyan megoldás is, hogy 
az igazgató írással fizeti ki a színészt. 

Szamosi Elza, operaénekesnö, sz. 
1881-ben, Budapesten, megh. 1924. jul. 
15-én, u. 0. (Családi neve: Szarnék, atyja 
orvos volt.) Egészen fiatalon az operett-
színpadon tűnt fel a ritka tehetségű éne
kesnő, aki előbb a Király Színházban, 
majd a régi Népszínházban jutott vezető 
primadonnaszerephez és részesült sok za
jos ünneplésben. Itt 1904. Jan. 29-én mu
tatkozott be a „Katinka grófnő" című 
operettben. A sikerek, a neki írott sze
repek nem kábították el. Az operettszín
padot csak ugródeszkának tekintette, 
nagyobbra vágyott, folyton tanult, fej
lesztette hajlékony, magassában is csil
logó mezzoszopránját és az alig tízenhét
éves operettprímadonna külföldre ment, 
hogy az operaszínpadon próbáljon sze
rencsét. Előbb a lipcsei városi színház
ban, majd Berlinben, a Koniische Oper-
nél működött nagy sikerrel és különösen 
mint Carmen aratott nagy sikert. Mint 
kész, nagy repertoárral rendelkező ope
raénekesnő tért vissza Budapestre, ahol 
1904-ben az Operaház szerződtette tag
jai sorába. Bemutatkozott: szept. 20-án, 
a „Navarrai leány"-ban, mint Anita. A 
tíz év alatt, amelyet az Operaház kötelé
kében töltött Szamosi Elza, művészi pro
dukciója egyenletes, értékes emelkedést 
mutatott. Különösen mint a Puccini-ope
rák hősnője aratott sok nagy sikert. A 
,.Manon Leseaut" után a „Pillangókis
asszony"' amelynek címszerepét a Buda

pesten időző illusztris szerző vezetése 
mellett tanulta be, valóságos diadal volt, 
és a művésznő Puccini kérésére vállalko
zott arra, hogy ezt a szerepet Ameriká
ban is kreálja. Abban az időben, amikor 
még nem divatból mentek magyar mű
vészek Amerikába és amikor az ilyen 
tengerentúli kirándulás nem annyira üz
leti, mint inkább művészi vállakózás 
volt, a magyar Szamosi Elza, akit férje, 
dr.Somló Nándor orvos (megh. 1912. 
dec. 2.) is elkísért útjára, nagy feltűnést 
keltett a kis Cso-csoszán törékeny alak
jának, fájdalmas tragédiájának eljátszá
sával az amerikai operaszínpadokon. 
Több havi távollét után visszatérve, foly
tatta működését az Operaházban, ahol 
különösen Sába királynője. Mignon, 
Márta (Hegyek alján), Mimi a „Bohém-
élet"-ben, Tosca és a „Nyugat lánya" 
voltak még híres szerepei. Időközben el
vált férjétől és kiváló partnerének, KÖr-
nyei Bélának lett a felesége, akivel 
együtt ment a háború kitörése után 
Bécsbe. Ezzel véget is ért Szamosi Eliza 
művészi pályafutása. Bécsben csak ének
tanítással foglakozott és onnan vissza
térve sem lépett többé színpadra. A há
ború alatt Környeitől is elvált és Eeiss 
József fővárosi nagykereskedő felesége 
lett. Csendes, visszavonult életet foly
tatott, későbbi években énektanítás
sal is foglakozott, de színházban már 
csak a nézőtéren volt látható, ahol gyak
ran megjelent. Ott volt minden neveze
tesebb operaelőadáson és sűrűn látogatta 
a hangversenyeket is. 

Szamosuj vári színészet. Szamosuj -
várott (Szolnok-Doboka m.) 1824. febr. 
12-én, I. Ferenc király születésnapján, a 
tanuló ifjúság „egy szép theatralis da
rabot" adott elő „Jó'sef eláruitatása 
testvéreitől" cím alatt. Nyolcadnapra 
•— közkivánati'a — megismételték e 
szimnüvet. — („Magyar Kurír", 1824.32. 
szám.) 1842-ben Gödé István itt az igaz
gató, aki midőn innen elbúcsúzott, nyil
vánosan megköszöni a meleg támoga
tást, a következő levélben: „Hálás köszö
netünket nyilvánítjuk Szamos Újvár sz. 
kir. Városa ns tanácsa 's választott es
küdt közönsége azon ritka honfi érzelmet 
nyilvánító kegyességökért, minélfogva 
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1 
Szandál 

szinész-társulatommal tisztelt körükben 
mulatnom nemcsak megengedték, de e 
fölött létezésünket három hónapra az al-
lodiális pénztárból nyugtatvány mellett 
biztosan járandó havi pótlék pénzösszeg
gel s hetenkint küldetett tűzifával is 
fölsegélni kegyeskedtek. Ez által társu
latunkra azon jótékony hatást is eszköz
lék, hogy a' színészet hasznát a 'nép al
sóbb osztályába tartozó azon kevesek 
előtt is kétségtelenné tevék, kik eddig 
attól — csupán üres időtöltésnek vélvén 
— idegenkedének; most a lelkes elöljá
rók példájára, különösen a' jutaimi já
tékokra tömött s igen népes gyűlések
nek örvendhetünk, de legfőbb örömünket 
okozza az iránti tettleges meggyőződé
sünk, hogy a' két testvér-hazának a' 
nemzeti nyelv ügyében tett üdvös sza
vai e nemes közönség előtt is visszhang
ra leiének, mit már magában színész-tár
sulatunk pártolása is bizonyít, de bizo
nyítja az is, hogy minden előkelőbb tár
saságokban kedves nemzeti nyelvünké 
az elsőség s koszorús honi íróink műveit 
láthatjuk a' szép-nem dísz-asztalain". — 
(„Erdélyi Híradó", 1842. — 21. szám. — 
125. old.) 1859. máj, havában Pozsonyi 
Alajos társulata vonult be Szamosujvár-
ra. Jobb tagjai: Molnár József, Beké. 
Sztupa Andor, Krasznay Mihály, Barna 
és neje, Kövér, Deésy Zsigmond, Szabó, 
Nagy Sándor, Kövesiné, Kövesi Etelka, 
Pozsonyiné stb. 1871. jun. havában 
Barna Bálint és Homokai László egyesí
tet t társulata játszik itt. 1882. március 
havában Nyéki János, 1884. tavaszán 
Sztupa Andor, 1885. márc. havában He
gyi Gyula, 1886. máj. 2-tőÍ Dancz Lajos, 
október 23-tól Zoltán Gyula és Tóth 
Béla az igazgatók. Ujabb időkben játszá
si engedélyt kapott: Benedek Nándor 
(1901), Gáspár Jenő (1902), Krémer 
Sándor (1908), Hidvéghy Ernő (1910), 
Krasznai Ernő (1911. április 16), Nemé-
nyi László (1911. szept.) 1917. jul. ha
vában Sajó Vilmos az igazgató. 

(Erődi Jenő.) 

Szandál (görögül: sandalion-facípőcs-
ke, talpacska) a régi görögök lábbelije; 
bőr vagy fatalpu, majd bokáigérő fél
cipő, mely szíjjal vólt Összekötve és a 
lábhoz erősítve. A szandál mint a régi 

Szántó Lili 

klasszikus világ univerzális lábbelije, ma 
is nélkülözhetetlen kelléke a színházak, 
valamint a vidéki színész egyéni ruháza
tának. 

Szánkó közeledését úgy imitálják a 
kulisszák mögött, hogy előbb távolról, 
majd fokozatosan mind közelebbről apró 
száncsengőket egyenletesen megráznak 
olyan tempóban, a hogyan azt az uccán 
is szokták hallani tél idején. Ha ehhez 
még ostorpattogás is jár, azzal még in
kább elérik a természetes utánzást. 

SzanszküIott(^, (Sans-culotte-szansz-
külott: nem urínadrágos) a francia for
radalom alatt a szegénysorsu francia 
polgár neve, aki az uri osztállyal ellen
tétben nem térdnadrágot, (culotte), ha
nem hosszú nadrágot viselt. így hív
ták a régi magyar színészet első gárdá
ját . (Lásd Könyves Máté: „Játékszini 
Koszorú". — Pest, 1836. — 23. oldal.) 

Szántó Gáspár, operaénekes, sz. 1874. 
április 8-án, Mezőtúron (Szolnok m.). 
Színész lett 1901-ben, Ballá Kálmánnál. 
1903-1904-ben Miskolcon működött. 
1907. október 1-én bemutatkozott a 
nagyváradi közönségnek a „Hajdúk had
nagya" című operettben. 1908-ban Ko
lozsvárra hívják, majd 1909. dec. 29-
én mint vendég fellépett a M. Kir. Ope
raházban, a „Tévedt nő" Germont sze
repében. Nemes játékát, csengő, magas 
baritonját a sajtó melegen dicsérte. 
1910. január 3-án újra vendég volt itt, 
ekkor az „Álarcosbál" René-jében ünne
pelték; ez év június 4-én, mint a Budai 
Színkör új tagja bemutatkozott a „Té
vedt nő"-ben. (Germont.) 1911 szept. 
havától a Népopera tagja volt. Kitűnő 
hírneve ekkor már közismert volt, mire 
ismét fellép az Operában, 1916. jan. 4-
én, a „Troubadour" Luna gróf-jában. — 
Ezután a Vígszínházban aratta megér
demelt sikereit a „Három a kislány" c. 
operettben, Schubert szerepében. 1919. 
nov. 28-án a „Tosca" című operában lé
pett fel mint Cavaradossí, az Operaház
ban. — Neje: Sidó Etelka, operaénekes-
nö. (L. o.). 

Szántó Lili, operaénekesnő, alt, sz. 
1876-ban, Győrött, hol atyja a régi hi-
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res, szép zsinagóga elismert kántora 
volt; az Orsz. Zeneakadémiát elvégezve, 
német színpadokon működött; 1903. 
őszétől 1908. nyaráig a Magy. Kir. Ope
raház tagja volt. Visszavonulva Sas 
Zsigmond énektanár neje lett. (Testvér
öccse a zeneszerző Sz. Tivadar. L. o.). 

Szántó Mihály, zeneszerző, karmester, 
sz. 1896-ban, Világoson. Középiskolai 
tanulmányai után Aradon és Bécsben 
végzett zeneiskolát, majd 1919-ben meg
kezdte karmesteri működését. Igen ter
mékeny szerző. Müveit eredetiség, dal
lambőség jelzik. — Operettjei ezek: „A 
kölcsönkért feleség", (Társsz.: Vágó Gé
za és Zsoldos Andor.) Bem. 1921. július 
27. Budai Színkör. — „Ördögh báró", 
(Társszerzők: Barics Gyula és Kázmér 
Géza.) Bem. 1922. február 17-én, Vár
színház. — „A feleség csókja". Sz. irta: 
Balassa Emil. Bem. 1923. márc. 31. Vár
színház. — „Mit susog a fehér akác?" 
Társsz.: Erdélyi Mihály. Bem. 1929. 
máj. 18. Budai Színkör. •— „Lehullott a 
rezgő nyárfa". Társsz.: U. a. — Bem. 
1930. május 17. U. o. 

Szántó Tivadar, zeneszerző, sz. 1877-
ben, Bécsben, hol zenei alapismereteit 
szerezte. 1897-ben az Orsz. Zeneakadé
mián végezte be tanulmányait, Koessler 
Jánosnál; zongoraművésszé Chován Kál
mán képezte, de ő még Busoni Ferruccio-
nál Berlinben tökéletesítette magát 
1901-ig. Mint virtuóz járja be a világot, 
de — a háborús évet, svájci tartózkodá
sát leszámítva — állandóan Prizsban 
él, 1905 óta. Operaszöveggé irta át szá
mára Lengyel Menyhért a „Taifun"-t; 
bemutatta a M. Kir. Operaház, 1926. 
február 16., de már Mohácsi Jenő szö
vegfordításával német színpadon is elő
adták, Mannheim, 1924. nov. 29.-én. — 
Operettje: „Gróf Romeo", szövegét írta 
Szilágyi László, bem. a Fővárosi Operett 
Színház, 1931. január 29; ebben fellépett 
Sz. neje is, a Madika néven európai hírű 
táncművésznő. 

Szapáry Janka, színésznő, sz. 1864-
ben, Győrött. Már gyermekkorában sze
repelt a színpadon. Ekkor megkeíJvelí a 
világot jelentő deszkákat és 16 éves ko
rában mint karénekesnő Beődy Gábor 

győri igazgatóval szerződést köt. Később 
Míklóssy Gyula az igazgatója, (Makó, 
Kecskemét.) majd Sághy Zsigmond és 
Bogyó Alajos következik sorrendben. 
Mint fiatal hősnő jócsengésű nevet ví
vott ki a vidéken, idővel áttért az anya
szerepekre. 1913. szept. 1-én Marosvá
sárhelyen nyugalomba ment. — Férje: 
Havasi Ferenc, színész. (L. c ) . 

Szaplonczay Mihály, elismert vidéki 
színész, 1831-2-ben, Szabadkán, Abday 
Sándornál, 1833-ban Szegeden működött, 
ahol ezt a kritikát kapta: „Dicséretére 
e' színészünknek, elég legyen mondani, 
hogy ö minden szerepekre alkalmazható. 
(„Honművész", 1833. aug. 2.) 1835-
ben Temesvárott, 1839-ben Kolozsvárott 
működött Pály Eleknél és megfordult 
Nagyszebenben is. FŐbb szerepei: Star-
kenburgi Konrád (A kronsteini harcjá
ték), A szerecsen (Vanda), Ferkó, (Béla 
futása), Polgármester (Ál-Cataláni), 
Hippolít (Hippolit és Rozvida), Ferenc 
(Haramiák), Zsigmond király (Zsig
mond király álma), Hoszti Theobald (Ki
sértet), Dumas: ÍII. Henrik címszerepe. 
Szabó Nándorral írta a „Játékszini em-
lény"-t, Szombathely, 1851- — Neje: 
Bartha Mária, színésznő. Főbb szerepei: 
Amália (Benjaim Lengyelországban), 
Mali, (Újmódi leánykérők), Rozvida 
(Hippolit és Rozvida), Emelka (Tatárok 
Csongrádnál), Zsófia (Atya és vőlegény 
egy személyben), Richesa (András és 
Béla, vagy a korona és kard), Leontíne 
(Jelva, az orosz árva), stb. — Leánya: 
Borsos Józsefné Szaplonczay Ida, szí
nésznő. (L. Borsos József címszót, 1. kö
tet, 229. oldal.) 

Száraz komikum-mai az oly színész 
egyéniségét szokás megjelölni, a ki a 
maga egyszerűségével tud hatást elérni; 
nem túloz, nem is színez, mert nem ter
mészete; hanem a maga szűkre szabta 
koriátok között keres érvényesülést. 
Nem nevet, de a maga halálos komoly
ságával nevettet. Általában az ismert an
gol flegma a legtipikusabb jelzője a szá
raz-komikumnak. Magyar színpadon eb
ben a zsánerben kiváló volt többek kö
zött Sándor Emil, Szilágyi Dezső, Kré-
mer Jenő, Bogyó Zsigmond stb. 
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Szarvas Gábor, kir. tanácsos, tanár, 
híres nyelvész, a „Magyar Nyelvőr" 
szerkesztője, a M. Tudományos Akadé
mia tagja, sz. 1832. márc 22. Adán 
(Bács m.), megh. 1895. október 12. Bu
dapest. 1857~ben tanár volt Baján, 1870 
óta a budapesti áll. gimnáziumban. 1881-
ben nyugalomba vonult. Szinművei: 
„Egy veszélyes eset", melodráma. Bem. 
1862. október 29. Debrecenben. (50 
arany jutalomban részestilt.) — „Ga
lambposta, vagy a csalhatatlan ember
ismerő", vj. 4 felv. Bem. 1868. nov. 21. 
Budán. 

Szarvasi Soma, színész, sz. 1861-ben, 
Esztergomban, hol iskoláit is végezte. 
Ezután reáliskolába járt, onnan színész
iskolába iratkozott. 1884. december 1-én 
kezdte a pályát, Tóth Bélánál. 1885-ben 
Dancz Lajos, 1886-ban Polgár Károly, 
1889-ben Aradi Gerö, 1890-ben Egri 
Kálmán, 1891-ben Deréki Antal az igaz
gatója. 16 évig működött, mint drámai 
színész Nagyváradon. Főbb szerepei 
voltak: Szörényi (Ocskay brigadéros), 
Kveiaz (Takarodó), Urieí Acosta cím
szerepe, Thury Zoltán: „Katonák" c. 
drámájában a főszerep stb. — 1915. jan. 
1-én nyugalomba vonult. 

Szarvasi színészet. Szarvas közönsége 
a múlt évszázadban is nagy pártfogója 
volt a színészetnek. Igaz, hogy abban az 
időben még hivatásos színészekre csak 
Pesten és Kolozsvárott találunk, azonkí
vül az ekhós szekéren országot kóborló 
szinésztársulatokra. Szarvas a múlt szá
zad közepén maga oldotta meg a színját
szás kérdését, amennyiben az Ötvenes és 
hatvanas években már rendszeresen mű
ködő műkedvelő gárdája volt, melynek 
tagjai a hosszas gyakorlatban művészi 
színjátszó készségre tettek szert és ér
tékes kulturmunkát végeztek. Az előa
dásokat a „Bárány vendéglő" külön e 
célra épített fából készült termében tar
tották meg és a jövedelmet jótékony
célra adták, mivel a szereplők a város 
tisztviselő-társadalmából és a jobbmódu 
iparosokból és kereskedőkből állottak. 
Az előadások rendezője Pokomándy Sán
dor volt és állandó szereplők többek kö
zött Réthy Vilma, Dobosfy Mari, Mar-
csek István, Zilinszky István, Komjáthy 

György, Ponyiczky János, Gaál Soma 
stb. voltak. A társulat 1866-ban szűnt 
meg és szerepét az évről-évre Szarvason 
vendégszereplő vidéki színtársulatok vet
ték át, előadásaikat kezdetben a „Bá
rány vendéglő"-faen, később az 1898-ban 
felépült célszerű nyári színházban. 1860-
ban Tóth János, 1871-ben Csóka Sándor, 
1877-ben Várady Ferenc az itt járt 
igazgató. 1878-82-ben Krecsányi Ignác 
188S-ban Tóth Béla, 1884-ben Sághy 
Zsigmond, 1886-ban Komlóssy József 
kap játszási engedélyt. Az ujabbi színi
gazgatók közül jelesebbek: dr. Farkas 
Ferenc, Mariházy Miklós, Kövessy Al
bert, Krémer Sándor, Heltai Hugó,Deák 
Lőrinc, Somogyi Kálmán, Gulyás Meny
hért. 1931-ben Szarvas Kiss Árpád ke
rületébe tartozik. A sziniidény rendsze
rint két nyári hónapban, július és au
gusztusban van, de télen is rendeztek 
már hosszabb időn át előadásokat, ekkor 
az „Árpád szálló" hatalmas dísztermé
ben. Említésre méltó, hogy a szarvasi 
közönség inkább a színmüveket és drá
mákat pártfogolja, természetesen nem 
számítva a vasárnapi publikumot, ami
kor népszínműveket és operetteket kell 
játszania a társulatoknak. A község elöl
járósága a szinészet felett ellenőrző sze
repet tölt be, külön szinügyí bizottsága 
révén, amely a közönség érdeklődésének 
felkeltésében is vezető szerepet játszik. 
A bizottság elnöke, dr. Schauer Gábor 
járási főszolgabíró. A művészi értékű 
színtársulat nxajdnem minden alkalom
mal részesül a hatóság részéről is támo
gatásban, ha nem többel, ugy a világí
tás és a tűzoltó- és rendőri kiküldöttek 
költségeit vállalja magára a város. A 
szinészet Szarvason mindig megértő ta
lajra talált, bizonyítja ezt az is, hogy az 
ott szereplő tái-sulatok rendszeresen meg 
szokták hosszabbítani színí-idényütó. A 
közönség érdeklődésének felkeltésében 
mindenkor nagy szerepe van az immár 
30-ik évfolyamában levő helyi lapnak, a 
„Szarvasi Hírlap"-nak, amely az abban 
az időben megszűnt „Szarvasi Lapok"-
tól vette át munkatársait. Szerkesztő
ségi tagjai közül időrendben Mihályffy 
József, Benczúr Sándor, dr. Salacz Ele
mér, Nemes Béla, Liska János, Pataki 
János stb. fog-ialkoztak a lapban a sziné-
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Szász Béla id. Szász Károly 

szék működésével. A legutóbbi időkben 
a színházi kritikákat dr. Robitsek Jenő 
felelős szerkesztő és Orosz Iván főszer
kesztő Írják. A szarvasi színházi életre 
jellemző még, hogy 1910-ben „Színházi 
Újság" címmel egy lap is jelent meg 
Szarvason, azonban csak egy idény alatt. 

Szász Béla id., (1840-1898), kolozsvári 
egyetemi tanár, a M. Tud. Akadémia és 
a Kisfaludy-Társaság tagja, néhai Szász 
Károly püspök legfiatalabb testvéröccse. 
Sok színházi cikket írt a lapokba, 1882-
töl 1884-ig egyik tagja volt a kolozsvári 
színház hármas igazgatóságának. Az 
1878-9-iki színházi idényben a királyi 
pár ezüstlakodalma alkalxnábóí tartott 
díszelőadáson az ő ünnepi költeményét 
szavalták. 

Szász Béla ifj., m. kir. közigazgatási 
biró, néhai Szász Károly püspök kisebbik 
fia, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, 
sz. 1868. március 21-én, Pesten, megh. 
1898. július 8-án. Több darabot fordított 
fianciából: Scribe-nek „Az én csillagom" 
c. egyfelvonásosát (1892), mit a Nemzeti 
Színház tagjai az Operaházban tartott 
díszelőadáson mutattak be, — továbbá 
Coppée-nek „Két fájdalom", (1892), — 
Theuriet-nek „Jean-Marie" (1892), — 
Hugó Victomak „Ruy Blas" (1893) és 
„A király mulat" (1895), — s Augier-
nak „Gábriellé" (1896) c. verses darab
jait. Valamennyi megjelent a Gyulai-fé
le Olcsó Könyvtár-ban. — Édesapjával 
együtt irta az ezredévi ünnepek alkal
mából az „Ezer év" e. történeti drámai 
költeményt. (1896. Frankhn Társulat.). 

Szász GerŐ, református lelkész, espe
res, majd az erdélyi egyh. ker. főjegy
zője, a Petőfi-Társaság tagja, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság alelnöke, sz. 1831-
ben, megh. 1904-ben. Irt egy szomorú
játékot „Rolandné" címmel (1880). —• 
1865-ben a kolozsvári színházi idényt az 
ő Prológjával nyitották meg, mit FoUi-
nuszné szavalt. A kolozsvári színház
épület megnyitásának ötvenéves fordu
lóján — 1871. április 1-én — szintén az 
Ő prológja szerex)elt a műsoron, amit 
E. Kovács Gyula szavalt. 

Szász na, színésznő, sz. 1900-ban, Bu
dapesten. Színpadra lépett: 1921-ben. 
Mint kabaré-szinésznőnek ismert neve 
van a színészetnél. 

Szász Károly, (1829—1905), a költő
püspök, a szabadságharc utáni irodalmi 
élet egyik legkiválóbb alakja, a magyar 
műfordítás mestere, a ki a drámairoda
lom terén is jelentékeny munkásságot 
fejtett ki. „Heródes" (1866) és „Fráter 
György" (1869) című szomorú játékai a 
Nemzeti Színházban kerültek szinre, s 
„Heródes"-t a színház évek múlva fel is 
újította. „Lelenc" (1865) c. színműve a 
kolozsvári színház pályázatán nyert ju
talmat, s „Flóra" c. alatt 1866-ban a bu
dapesti Nemzeti Színházban is előadásra 
került. „Bölcs Salamon" c. bibliai drá
máját, mely az Akadémia Karácsonyi
pályázatán dicséretet aratott — 1899-
ben mutatta be a Nemzeti Színház. „At
tila halála" c. történelmi tragédiáját és 
„István vezér" c. történeti drámáját az 
Akadémia a Kóczán-j utalómmal tüntette 
ki, s mindkettő megjelent a Magyar 
Történeti Szinmütár-ban (1893). — 
Béla fiával együtt irta „Ezer év" c. tör
téneti drámai költeményét, 3 felvonás
ban, előjátékkal és utóhanggal, mely 
megjelent a Franklin Társulat kiadásá
ban (1896), — Kéziratban maradt drá
mai művei: ,jZsígmond király vagy Szen
vedély és szenvedés" (1847), „Lothário 
Speráta", — „Királyok iskolája", — 
„Kálmán király", — „József császár" 
(1863-4-ben pályázott az Akadémián a 
Karácsonyi-jutalomért), — „Apám fele
sége", (egyfelvonásos vígjáték, előada
tott a Nemzeti Színházban, 1863-ban), 
— „Fattyú Borics" (1865), — „Erős 
szer hat", (történeti vígjáték, mit „Má
tyás király" cím alatt 1879 őszén a ko
lozsvári színház mutatott be), ^ 
„Zrínyi", (szomorújáték, 1868.). — Tö
redékek: „Háromszáz forint jövede
lem", (vígjáték, 1850), — „A politikus 
asszonyok", (vigj.), „Amerikai párbaj", 
(színmű), — „Rokonság", (vigj.). — 
Mint műfordító sok darabbal gazdagí
totta Szász Károly a magyar nyelvű iro
dalmat. Shakespeare-nak nyolc darabját 
ültette át, s ezek — „Othello", „Téli re
ge", „Macbeth", „Antonius és Cleopat-
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rfí", „Romeo és Júlia", „A vihar", „II. 
Richárd király", „VIII. Henrik" — 
megjelentek a Kisfaludy Tái-saságnak 
Tomori Anasztáz által támogatott Sha-
kespeare-kiadásban és sok esztendőn 
át hangzottak a színpadról. Moiiére 
vígjátékai közül „A misanthrop"-ot, 
„A férjek iskolájá"-t, „A nők iskolájá
nak bírálatá"-t, „A póruljárt negéde-
sek"-et, „Sganarellet"t, a „Kénytelen 
házasság"-ot és a „Pourceaugnac úr" 
címűt fordította le, s ezek is a Kisfaludy 
Társaság kiadásában jelentek meg és 
szintén sokáig használta őket a színpad 
iü. Hugó Victor-nak két hatásos darabja 
került szinre Szász Károly kitűnő fordí
tásában, a Nemzeti Színházban: „Herna-
ni" (1873) és Borgia Lucretia" (1882)^ 
mely mindkettő megjelent az Olcsó 
Könyvtárban. — Szász Károly igen ér
tékes tanulmányt írt „A tragikai felfo
gásról" (1870) és „Az ember tragédiá
járól" (1889.). 

Szász Károly, a hasonnevű költö-püs-
pök fia, sz. 1865. november 11-én, Sza
badszálláson, Pest megye. Jogtudományi 
doktori oklevelet szerzett, s hosszabb 
külföldi utat tévén, a közoktatásügyi 
minisztériumban szolgált, de onnét mint 
miniszteri tanácsos 1910-ben kUépett, 
miután országgyűlési képviselővé válasz
tották. A képviselőháznak előbb jegyző
je, 1913-ban alelnöke, 1917-ben elnöke 
lett. Valóságos belső titkos tanácsosi 
méltóságot kapott s a Ferenc József
rend nagykeresztjét. 1916 óta tagja — 
1920-tól 1925-ig.titkára volt — a Kisfa
ludy Társaságnak. A M. Tud. Akadémia 
1922-ben választotta tagjai sorába. A 
Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 
egyik alenöke. A Budapesti Közlöny 
szerkesztője. Az irodalomnak buzgó 
munkása, több könyve és rengeteg cik
ke, tanulmánya jelent meg. A drámairo
dalom és a színészet történetével beható
an foglalkozik. Az „Uránia" c. folyóiratba 
— melynek sokáig egyik szerkesztője 
volt, éveken át írt „Színházi levelek"-et, 
leginkább a Nemzeti Színház előadásai
val és kérdéseivel foglakozva. 1919. óta 
a ,,8 Órai Ujság"-ba írja színházi bírála
tait. Az Orsz. Színművészeti Tanáes-nak 
egész fennállása alatt (1920-2.) tagja 

volt. „A magyar dráma története" c. 
munkán dolgozik, mely befejezéshez kö
zel áll. A Nemzeti Színházban három 
darabja került szinre: „A múzsa", vígj. 
1 felv. (1892 okt. 28.) — mely meg
jelent az Olcsó Könyvtár-ban, — „Ka-
tolnai ur házasodik", vigj. 3 felv. (1894 
nov. 9.) és „Kantomé", szinmű 2 felv. 
(1907. febr. 1.), mely megjelent a 
Műkedvelők Színháza című vállalatban. 
„A botrány" című 4 felvonásos ver
ses vígjátékát a M.T.Akadémia 1897-ben 
gróf Teleki-díjjal tüntette Id. „Fanni" c. 
kéziratban levő 6 felvonásos színművé
nek egy részletét felolvasta a Kisfaludy-
Társaságban s közölte az „Uránia" folyó
iratban. „Feleséges vőlegény" z. 1 felvo
násos vígjátéka megjelent az 1912. évi 
Pi'otestáns Naptárban. „Diána kisasz-
szony" c. 1 felv.-os vígjátékát is adták 
műkedvelők. Megjelent művei közt van 
a „Várszínházi emlékek" és a „Színész
nők" című füzet. Mindkettő a Magyar 
Könyvtárban. Munkatársa a Magyar 
Színművészeti Lexikonnak. 

Szász Zoltán, (szemerjai), hii*Iapíró, 
kritikus, sz. 1887. január 28-án, Buda
pesten. Eveken keresztül egyik kiváló 
szinibírálója volt a Pesti Hírlapnak. Ma
gasröptű dolgozatai a Pesti Naplóban is 
megjelentek. Eredeti színműve: „Kedves 
mester!", színmű 3 felv. Bem. 1927. 
márc. 24-én, a Magyar Színházban. Szín-
műfordításai: „A nóna," boh. 3 felv. 
I r ta : Alexandre Bisson. Bem. a Vígszín
házban, 1904. május 14-én. „Síre", dr. 
5 felv. Irta: Henri Lavedan. Bem. 1911. 
márc. 10-én, a Nemzeti Színházban. 

Szászrégeni színészet. Szászrégenben 
(Marostorda m.) 1871-ben Nagy Mihály 
társulata működött. 1882 junius-julius 
havában Nyéki társulata játszott, öt 
hívták meg a következő év április havá
ban is, majd 1886 április havában Kom-
lósy József az itt járt igazgató. — Ujabb 
időkben itt találjuk Gáspár Jenő társula
tát, 1901-1902-ben, 1914 május havában 
Szabados László társulata működött 
Szászrégenben. 

Szászsebes! színészet. Szászsebesen 
(Szeben m.) 1913. június 24-én Krasznai 
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Szászvárosi színészet Szathmáry Árpád id. 

Ernő operett-társulatával szép pártolás
nak Örvendett. A társulat tagjai voltak; 
Anday Ella, K. Lendvay Karolin, Nagy 
Mariska, Scmoss Piri, G. Pálóczi Kató, 
Krasznai Ernő, Báthosy Endre, Toldi 
Zoltán, Fehér ö. László, Beregi Gyula, 
Gáspár Jenő, Szintai NándoV. 

Szászvárosi színészet. Szászvárosban 
(Hunyad m.) 1869-1870. telén Barna 
Bálint társulatát találjuk. 1885 szept. | 
12-én Homokai László vonul be, 1886. i 
aug. havában Komlósy József az igaz- ; 
gató. — Ujabban (1912. nov.) Szabados ; 
László drámai staggione társulata ját
szott itt. 

Szathmáry Aranka, énekesnő, sz. 
1900-ban, Budapesten. Régi szinészcsa-
lád sarja. Dédanyja a Nemzeti Színház 
nagy Szathmárynéja, nagyatyja Szath
máry Károly, a Nemzeti Színház művé
sze, nagyanyja Pajor Emília, a magyar 
színészet hőskorának egyik legnagyobb 
énekesnője. — Szathináry Aranka 
operákban és operettekben aratott nagy 
sikereket, de hangversenyeken is szép 
sikerekkel szerepelt. Három évi művészi 
szereplés után a színpadot és a hangver
senydobogót felcserélte a családi tűz
hellyel és Vándor Kálmánnak, a Nemzeti 
Színház nagysikerű szerzőjének felesége 
lett. Azóta nyilvánosan nem szerepel. 
Főbb szerepei voltak: Hoffmann meséi, 
Sibill, Cigánybáró, János vitéz, Come-
villei harangok, Víg özvegy stb. című 
operettekben és számos operában is. 

Szathmáry Árpád id., (jobbatelki), 
színész, sz. 1847-ben, Pesten, — megh. 
1901. október 7-én, u. o. — Atyja Sz. 
Dániel, (L. o.) színész, anyja Farlías 
Lujza. — Atyja hősi halált halt a 48-as 
szabadságharcban s így anyja oldalán 
korán megismerte a nélkülözést. 15 éves 
koráig vasárus-segéd volt Kassán, majd 
1862 szept. 20-án felcsapott színésznek 
— kóristának — Latabár Endrénél. 
Évekig énekelt a kórusban, amíg felfe
dezték a tehetségét. Vidéki szinésztár-
sulatokkal kóborolt igen sokáig, majd 
1880-tól már előkelőbb színpadokon sze
repel ; ez évben az aradi színház tagja, 
Mándoky Bélánál. Ez év április 30-án 

meghívásra mint vendég fellépett a 
Nemzeti Színházban, az „Ármány és 
szerelem" Miller szerepében. 1882. nov. 
19-én Aradon megülte művészi pályája 
20 éves jubileumát. 1883-84-ben Nagy 
Vincénél működik. Ez időben már a leg-
jobbnevü művészek között említik, mi
nek bizonysága, hogy 1885. április ha
vában felszerződtették a Népszínházhoz, 
ahol máj. 10-én mutatkozott be a „Tót 
leány" című népsz. Gyarmati szerepé
ben. Három éven át volt a Népszínház 
egyik erőssége. Ez idő alatt (1888 aug. 
végéig) 22 régi és 22 uj szerepben lé
pett fel. A főváros közönségétől 1888. 
szept. 29-én elbúcsúzott, ugyancsak a 
„Tót leány"-ban; ekkor Kolozsvárra 
ment; itt okt. 1-én mutatkozott be a 
„Nagyzás hóbortja" című vj. Ringheim 
bankár szerepében. Itt méltán kedvelték 
a kiváló művészt, majd midőn 1892. dec. 
15-én megülte 30 éves jubileumát az 
„Udvari bolond" c. Szigligeti-féle vj-ban 
(mint Hancsík kassai polgái*mester) me
leg ovációban részesítették a kolozsvá
riak. 1894-ben Krecsányi Ignác szerződ
tette, onnan 1896-ban azután a Vígszín
ház hódította el és azontúl ennek az in
tézetnek egyik büszkesége maradt. Ki
vételes tehetségű művész volt: valósá
gos őstehetség; mély kedély,.nagy szív, 
aranyos humor és természetes komikum 
jellemezték alakításait. Nem volt büszke 
az elért sikerekért, nem volt zárkózott 
és elfogult természetű, hanem őszinte, 
meghitt és közvetlen kollega, akit min
denki szeretett a színház körül, ezért is 
volt ő mindenkinek „Szatyi bácsi"-ja. — 
A kerepesi temetőben nyugosznak ham
vai, díszsírhelyen, ahol 1902. október 31-
én emlékkövet állítottak a kegyeletes szi
vek. Koporsója felett búcsúztatót mon
dott: Kazaliczky Antal, Szirmai Imre és 
Mészáros Kálmán, — a síremlék leleple
zésénél beszédet mondott: Szilágyi Vil
mos és Hegedűs Gyula. — Sirkőfeliratát 
Jakab Ödön írta, így szól: 

„Amíg lejárt itt napjai sora, 
Egész élete deszkákon folya, 
S most is, hogy sírba vitte a halál. 
Egész világa . . . egy pár deszkaszál." 

— Főbb szerepei: Rettegi Fridolin (Sza
bin nők elrablása), Nagy, tanító (Ig-
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w Szathmáry Árpád ifj. Szathmáry Dánielné Farkas Lujza 

mándi kispap), Bannai (Rang és mód), 
Daxelmayer (Aranykakas), Rantzau Já
nos (A két Rantzau), Székely (Bukow), 
Csorna (Cifra nyomorúság), Zsiga ci
gány, CJonosz Pista, Gelecséri pusztabiró, 
Nyomárkai (Becsület szegénye), Fals-
taff, Tricoche (Tricoche és Cacolet), 
Lambertuccio (Boccaccio), Poplavecz 
(3 pár cipő), Di-eissiger (Takácsok), 
Ladányi Alajos (Mozgófényképek), Dri-
ander (Szegény Jonathán) stb. — Első 
neje: Patika Hermin, színésznő. (L. o.) 
második neje: Hunyady Margit, szinész-
nö, (L. o.), kivel 1873. jun. 15-én lépett 
házasságra, Beregszászon. 

Szathmáry Árpád ifj., (jobbatelki), 
színész, sz, 1869. dec. 26-án, Miskolcon, 
— meghalt 1914. márc. 24-én, Szegeden. 
— Atyja id. Sz. Árpád színész volt. (L. 
o.) 1883-ban lépett fel először a színpa
don, Szegeden, a „Sárga csikó" Pista 
szerepében, azonban mint hivatásos szí
nész 1889-ben játszott először szerelmes 
szerepekben, később pedig komikus sze
repkört töltött be. A vidék elsőrendö 
színházainál működött állandóan: Deb
recenben, Kolozsvárott, Aradon, Szege
den, ahol meleg szeretettel ünnepelték, 
midőn 1914. február havában elérte pá
lyafutása 25-éves jubileumát. — Mint 
rendező is élénk tevékenységet fejtett 
ki. — Neje: Schuster Mariska, színész
nő, sz. 1874-ben, Loskovecen, megh. 
1910. nov. 4-én, Szabadkán. — 1891. 
szept. 2-án lépett a szinipályára, Somo
gyi Károlynál. 1898-99-ben Miskolcon 
működött. 

S^.thmáry Dániel (jobbatelki), úttörő 
színész, sz. 1808-ban. 1831-ben Budán, 
1836 -1842-43-ban Győrött működött. — 
1848. év kezdetében Makón játszott, 
Mátray István igazgatása alatt, a sza
badságharc kitörésekor már 40 éves volt 
és Károly fiával együtt sietett a hon 
védelmére. Szegedre került a makói zász
lóaljjal és ott mint káplár a színpadon el
játszotta a „Szökött katoná"-ban a nó
tárius szerepét. Ez volt a hattyúdala, — 
mit ő nem is sejtett. Tiszaföldvárnál, 
(Bács m.) az első ágyúlövés után a föld
re rogyott, bajtársai kórházba szállítot
ták egy kas nélküli parasztszekéren, vé

re csaknem egészen elfolyt és másnap 
délután kiadta lelkét. (1848 július 28.) 
Utolsó szavai ezek votlak: „Szegény nŐm 
s gyermekeim! írjátok meg nekik halá
lomat!" (Lásd: Szuper Károly naplója. 
Budapest, 1889. 64. old. — „Ungar", 
1848. — 176. szám. — „Pesti Hírlap", 
1848. 103. szám.) 

Szathmáry Dánielné Farkas Lujza, 
(jobbatelki), színésznő, a legkiválóbb ko-
mika, a Nemzeti Színház tb. tagja. sz. 
1818. jun. 21-én, Rimaszombatban, — 
megh. 1893 október 28-án, Budapesten. 
— Atyja: Farkas János, (nemes-abrud-
bányai) színész, (L. 1. köt. 476. old.) 
anyja Fodor Klára, színésznő. — Atyja 
korán elhunyt, mire Horváth József szín
igazgató (L. 0.) lett a gyámja, de ez 
nemsokára l;önkre ment, s ekkor Fejér 
Károly (L. c ) , ismert vidéki igazgató 
vette gyámsága alá, a kicsi szinész-le-
ányt, akit egyébként már pólyáskorában 
is felhasználták színpadi szerepléshez, 
ha t. i. valamely darabban gőgicsélő kis 
gyermeket követelt a szerző; majd na
gyobbacska korában játszott szerepet is, 
a „Salamon ítélete" és „Heródes gyer-
mekmészárlásaí" című darabban. — Fel
nőtt korában fokozatosan játszott naiva
kat, szendéket, hősnőket, végül komika 
és anyaszinésznő lett. 1825-ben Pozsony
ban játszott. 16 éves korában férjhez 
ment Sz. D.-hez, e házasságból 9 gyerme
ke született, kik közül ketten: Sz. Károly 
és Árpád (L. o.) színészek lettek. 1837-
ben Kolozsvárott működött, azután ván
dorútra tér és leginkább Erdélyben hó
dít a művészetével; 1842-43-ban Győr
ben és Pozsonyban találjuk. 1844 márc. 
17-én Szigeti Józseffel együtt a Nemzeti 
Színházhoz szerződtették. 1848 március 
nagy napjaiban ő is szavalta a „Talpra 
magyar"-t és lelkesen vitte a nemzeti 
zászlót Pest uccáin és örült, hogy ő is 
segített a diadalt kivívni; egy olasz csa
pat az ő arcképét tűzte lobogójára. Ezéi^t 
meg is akarták büntetni, de elbujdosott. 
1851-ben másodszor is férjhez ment, 
Latkóczy Lajos festőművészhez (megh. 
1855. augusztus havában, Gömör m. — 
Lásd: „Hölgyfutár". 1855 máj. 24. 765. 
old.). 1857-ben tért vissza a Nemzeti 
Színházhoz, melynek aztán büszkesége 
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Szerdahelyi József Szép Ernő 



Szathmáry Dánielné Farkas Lujza Szathmáry Endre 

maradt 1891 januái 31-ig, amikor Szig
ligeti „Mama" c. darabjában vett bú
csút a közönségtől. A közönségnek az 
előadás előtt megnyilvánult ünneplését 
megelőzte a szinpadi ünnepség. Érdekes 
azoknak névsora, akik Őt akkor hódoló 
szavakkal üdvözölték: Beniczky Ferenc 
színházi kormánybiztos, Paulay Ede, az 
akkori színigazgató, Mihályfi Károly, 
Felekyné, Bényei István, Zilahy Gyula 
(akkor még a kolozsvári Nemzeti Szín
ház tagja), Ráthonyi Ákos (akkor még 
sziniiskolába járt) , FoUinusz Aurél, gróf 
Zichy Géza (akkor nevezték ki épp elő
ször intendássá), végül Fenyvessy Fe
renc. 

Ekkor kinevezték a Nemzeti Szín
ház tb. tagjává és életfogytig 1500 frt 
évi tiszteletdíjat ajánlottak számára. — 
Koporsója fölött Császár Imre mondott 
búcsúztatót. Erkel Elek mellett nyugosz-
nak hamvai (Kerepesi uti temető), a 
főváros által adományozott díszsírhe
lyen. — 1895. okt. 28~án leplezték le a 
síremlékét, mely homokkőből készült, 
sziklatetön keresztet ábrázol, a kereszt 
lábánál egy angyal ráborul a márvány
táblára vésett névre, melyen ez a felírás 
áll: „Itt nyugossza örök álmát a haza 
legnagyobb „Marná"-ja." — A sirkő-
avató beszédet gr. Festetich Andor mon
dotta. — Sz. a vígjátéki mamák szerep
körében volt legkitűnőbb; jól sikerült 
alakításai voltak a jóindulatú, de kato
nás asszonyok, a szúrós nyelvű és epés 
vén leányok, a finomabb és durvább ko
mikum találkozásán álló alakok. Alakja
inak Öltözetében is kereste a jellegzete
sét. Sokoldalú képessége, kifogyhatat
lan humora és természetes, művészi he
ve minden szerepét jelessé alkotta, tap
sokra i-agadva a közönséget; és a mily 
nagy volt a komikumban, ugyanolyan ki
tűnőnek bizonyult a drámában is. Szig
ligeti ekkép jellemzi klasszikus tökélyű, 
kristálytiszta művészetet: „Szathmáry-
né nemcsak hogy nem rítt ki a díszes ke
retből, hanem csakhamar új szerepkört 
teremtett magának, melyben ő volt ki
tűnő, melyet senki sem vitathatott el 
tőle: eredeti a legkisebb árnyalatokig, 
minden izében magyar, távol minden 
utánzástól: élethű művészi kép, nemcsak 
a megszólamiásig, mint mondani szok

tuk, hanem a megszólamláshoz is hü. Ez 
az új szerepkör a tekintetes asszonyoké 
volt". — Főbb szerepei: Fadette anyó 
(Tücsök), Dajka (Romeo), Pernellné 
(Tartuffe), Tuffier asszony (Idegesek), 
Millemé (Ármány és szerelem, Brazo-
vicsné (Aranyember), Mama c. szerepe, 
Tóti Dorka (Peleskei nótárius), Fruzina 
(Fösvény), Színésznő (Mátrai vadászok) 
Mogoriné (Fenn az ernyő, nincsen kas), 
stb. (ErŐdi Jenő.) 

Szathmáry Endre, színházi karnagy, 
sz. 1892. nov. 18-án, Budapesten. Kato
nai és orvosi család gyermeke. Közép
iskolai tanulmányait a budapesti kegyes
rendi gimnáziumban végezte. Jogot hall
gatott a budapesti központi egyetemen. 
Zenei tanulmányait Koessler Jánosnál 
végezte, a budapesti Zeneakadémián, 
majd két évig Németországban műkö
dik, Georg Bauer operastaggionejánál, 
kezdetben mint korrepetitor, majd mint 
karmester. Innen a fővárosba kerül, hol 
Í914-ig működik. 1916~1924-ig Nagyvá
radon, 1924-25-ben Pécsett, 1925-től pe
dig Debrecenben, mint I-sÖ operai kar
mester. 1929-ben megválasztják a debre
ceni filharmonikusok Ábrányi Emil 
utódjául. Zeneszei'zéssel is foglalkozik. 
„Jancsi és Juliska" című daljátéka 
színre került 1920-ban, Nagyváradon, 
majd azután minden nagyobb vidéki vá
rosban; „Aranykalász" című operettje 
Pécsett, 1925-ben, „Dr. Lopkovicz", 
„Gárdista királykisasszony", „Negyedik 
csók", „Osztrigás hercegnő" c. négy 
utóbbi operett Csermely Gyula librettó
ival Erdély minden nagyobb városában, 
1921-22-23-ban. Operái: „Anna", 1 felv. 
és „Johannes mester" Hilf László szöve
gével. Ezenkívül egy „B" dur szimfónia 
4 tételben, „Daphnis és Cloe" szimfo-
nietta. 2 suite kiszenekarra; egy As 
dur vonósnégyes 4 tételben, egy Es 
dur fuvósquintett, 3 tételben. Dalok: 
Heine, Goethe, Nadányi, Zsolt Béla, 
Bochkor Jenő, dr. Fényes JenŐ szöve
geire. Irodalmi munkássága: „Miniatű
rök." (1927), „Bihari János és Rákóczi
induló" (1928), „Paleográfiai megjegy
zések" (1928.), „Bethoventől-SchÖnberg-
ig" (1929.), Zenei kritikák: (Debrecen, 
Függetlenségi Újság, 1927-1928. évf.) 
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Szathmáry József Szathmáry ICároly 

¥ 

1927 t̂Öl az Orsz. Szinészegyesület taná
csának tagja. 

Szathmáry József. Ez volt Szigligeti 
Ede családi neve. (L. o.) 

Szathmáry Károly, (Péterfalvi), iró, 
sz. 1831. jul. 24-én, Szilágysomlyón, — 
megh. 1891. jan. 14-én, Budapesten. Mű
velt köznemes szülőktől származott. Is
koláit Zilahon, Somlyón és Kolozsvárott 
járta. 1848-49-ben több csatában vett 
részt. Irodalmi munkássága rendkívül 
nagy. Színművei: „Lukánusz", dr. 5 felv. 
„A Kenedlek",dr., 1860, — „Csák Máté", 
dl', amelyeket a Nemz. Színházban adtak 
elő. „Mátyás király Erdélyben" c. darab
ját 1864 nyarán Nagyenyeden műkedve
lők mutatták be. „Az asszony komédiája" 
könyvdráma, ,,Az ember tragédiájá"-
nak mondhatni: paródiája. 

Szathmáry Károly (jobbatelki), szí
nész, igazgató, író, sz. 1835 dec. 2-án Sá
toraljaújhelyen, megh. 1916. jan. 21-én, 
Szentendrén. Szülei: Sz. Dániel és Farkas 
Lujza,színészek voltak (L.o.).1842-48-ig 
Pesten járt gimnáziumba, közben mint 
gyermekszereplő is működött, majd le
ment Szegedre atyját is meglátogatni, 
midőn épp a szabadságharc KxzdŐdött: 
erre ő is bevonult a III. honvédzászlóalj 
VI. századához és az első expedícióval a 
szerbek ellen indult. Itt érte az első 
ágyúlövés édesatyját. — Gyermekkora 
miatt áthelyezték a tüzérekhez, igy ke
rült a felső táborba, Görgey, később 
Klapka hadtestéhez, hol 17 csatát köz-
dött végig. A világosi fegy^/erletétel 
után Hellmann József guerillit-őrnagy-
gyal visszament az ellenséges táboron 
keresztül Komáromba, azután mint ko
máromi kapítuláns Pestre jött édesany
jához, hogy tanulmányait folytathassa, 
de mert honvéd volt, nehézségeket gör
dítettek elé. 1849 okt. 10-én felcsap szí
nésznek Kecskeméten, ahol Latabár 
Endre, — Tóth József és Döme Lajos 
egyesített színtársulata működött. A vá
rosház termében állt a színpad, itt tette 
első kísérletét a „Szökött katoná"-ban, 
a szabó-inas szerepében. Tehetségét 
csakhamar felismerték és teret nyitot
tak számybontására, ugy, hogy már 

1855-ben mint elsőrendű színésszel, ta
lálkozunk vele, Pápán, azután Nagyvá
radon, Kolozsvárt, Aradon, Győrött, 
Kassán,' Szegeden működik. 1859-ben 
színtársulatot szervezett. 1860-ban Kas
sáról a Nemzeti Színházhoz szerződtet
ték. 1865. nov. havában Kolozsván-a 
megy, ahol művezető lett. 1869. okt. 29-
én mint vendég fellépett a Nemzeti Szín
házban, a „Hosszul őrzött leányok" c. vj-
ban, mint Vermandois, 31~én a „Kísér
tet" Fodrák Miska szerepében. Ez idő
ben újra igazgató volt. 1870. április ha
vában megfordul Nyíregyházán, 1871-
ben Miskolcon, Nagykállón, Beregszá
szon stb. 1872 szeptember 16.^án új
ra vendégszerepel a Nemzeti Színház
ban, a „Csapodár" című vj-ban. 1873-73-
nyarán Szolnokon jár, 1875 márc. havá
ban Sepsziszentgyörgyön, november ha
vában pedig Szegeden volt, ahol 1876. 
jan, 25-én Lukácsy Sándor: „Honvéd-
család"-jában jubilált. Ez év nyarán Te-
mesváry Lajos budai társulatának tag
ja. 1877. máj. 15-én ő lesz a bndai szín
kör igazgatója és az „Egy huszárkáp
lár Bécsben" című bohózattal kezdte 
meg a szezonját. — Ez év dec. havában 
Marosvásárhelyt működött. Szegeden 
1880 febr. ll~én megüli 30 éves jubileu
mát „A púpos" c. fr. vj Mequilt szerepé
ben. 1881-82 telén Székesfehérvárott 
működik társulatával, 1884 okt. 1-én Hu-
bay Gusztávval egyesülve Pancsován 
működik. 1886 máj. havában Míklóssy 
Gyulával és Arányi Dezsővel konzorci-
onális színtársulatot alakítva Beregszá
szon játszik. — 1889 nov. 26-án Újpes
ten megüli 40 éves jubileumát a „Fenn 
az ernyő, nincsen kas" c. vj.-ban. 1892. 
nov. havában Zomborban, 1898 telén 
Székesfehérvárott működik, ahol ismét 
jubilált (dec. 27. a „Robin orvos" és a 
„Kölcsönkért feleség" c. vj-ban. —) 
1909 okt. 9-én Szentendrén műkedvelők
kel megüh 60 éves művészi jubileumát. 
— Sz. a tollat is kitűnően forgatta. Irt 
egy könyvet; „Régi szép idők" cím alatt. 
(Ismerteti: „Színészek Lapja", 1898. 
jan. 30. Rakodczay Pál.) Színmüvei: „A 
kápolnai csata és Kossuth Lajos búcsú
ja Orsovánál", Tört. korrajz 4 f. — ,,A 
falu bolondja". „Bem apó". Tört színmű 
1896. „Goldstein Száli". — „Szent Péter 
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esernyője". — Főbb szerepei: Szabó 
(Lumpácius), Ugri M. (Mama), Odiot 
Maximé (Egy szegény ifjú története), 
Bannay (Rang és mód), Sheridan cím
szerepe, Zsidó honvéd címszerepe, Gar-
rick (Robin orvos), Krumm Éliás (Leg
jobb az egyenes út) . Sir Patrick címsze
repe, Fodrák Miska (Csizmadia mint ki
sértet) stb. — Többször nősült. Első 
neje: Mázoly Emília, (sz. 1848-ban, 
megh. 1875. jun. — Gyermekkorában 
rajongott a színészetért s így lett Sz. 
nejévé. — Lásd: „Reform", 1875. Jun. 
13.) Második neje Paskovszky Antónia, 
színésznő, sz. 1859-jul. 13-án, Kolozsvá
rott, ahol 1877-ben lépett a szinípályára. 
— Harmadik neje: Halmai Antónia, ki
vel 1879 febr. havában tartotta esküvő
jét, Debrecenben. 

Szathmáry József, 1794 jun. havában 
„a magyar Jádzó színnek megörökítésé
re szolgáló tökepénzek kipótolására" 
1000 frtot ajánlott fel. 

Szathmáry Lajos, hős és jellemszi-
nész, sz. 1867. április 2-án, Marosvásár
helyen. Színész lett 1884 máj. 1-én, Ko
lozsvárott. 1886-ban Balogh Árpád, 
1889-ben Gerőffy Andor, 1890-faen Köm-
ley Gyula, 1891-ben Károlyi Lajos, 1894-
ben Füredi Károly az igazgatója. A töb
bi igazgatói: Halmay Imre, Csóka Sán
dor, Tiszay Dezső, Megyeri Dezső, Bo-
kody Antal, Pesti Ihász Lajos, BalIa 
Kálmán, B. Polgár Béla, Polgár Károly, 
Fehér Károly, Mezei Béla, Szálkai La
jos, Szabó Ferenc. — Több mint 20 éven 
át volt rendező és titkár. 1912-ben a 
Feld-színház, 1914. március 1-én a Nem
zeti Színház szerződtette, ahol mint epi
zód-színész egyik kiválósága az intézet
nek. 1921. ápr. havában elnyerte a Far-
kas-Ratkó-díjat. — Főbb szerepei: Bánk 
bán, TI. Rákóczi Ferenc, Ipanoff Lorisz 
(Fedóra) Vasgyáros, Sándor (Náni), 
Tarján Gida (Dolovaí nábob leánya). 
Aranyember, Todorescu (Elnémult ha
rangok), Baracs Imre (A bor), Toke-
ramo (Tájfun), stb. — Neje: Szilágyi 
Etel, színésznő, sz. 1865-ben, Zílahon. 
Szinípályára lépett 1885-ben, Homokay 
Lászlónál, mint énekesnő. A vidék ki
sebb-nagyobb színpadjain működik ez

után mint operett- és népszinműénekes-
nÖ, majd később áttért a komikai szak
makörre és itt is ép oly kiválót produ
kált, mint az előző években, az ének és 
tánc terén. 30 évig volt a vidék elismert 
művésznője és mint ilyen ment nyug
díjba. Nagy repertoárja volt. Kiválóbb 
szerepei: Finum Rózsi, Felhő Klári, Er
zsi, (Sárga csikó), Nebántsvirág, Su
hanc, Kis alamuszi. Eleven ördög cím
szerepei, továbbá mint komika játszotta 
többek között a Gonosz mostohát (Já
nos vitéz). Nemzetes asszonyt (Obsitos) 
Brazovicsnét (Aranyember), Ördög Sá
rát (Tolonc), Szerafinát (Nagymama) 
stb. — Házasságuk 1892. márc 22-én 
volt, Trencsénben. 

Szatirikus vígjáték. Az, a melyben az 
iró torzalakokat vonultat fel gúnyolódó 
céllal. 

Szatmári színészet. A városban az 
első magyar színielőadást Móricz János 
kis csapata tartotta, 1790 jun. 8. 10. és 
13-ík napján. 1814-ben, karácsonykor, 
dr. Sándorffy József debrecen-nagyvá-
radi társulata kereste fel Szatmárt és 
ugyanők kapnak engedélyt két év múlva 
is. 1818-ban Berndt Fülöp német truppja 
jött ide, majd 1819 október havában az 
erdélyi színitársaságot látják vendégül; 
3 hétig játszottak itt, élénk pártolás 
mellett, amiért a következő évben újra 
ellátogattak Szatmárra, amikor Jeney 
György főbíró csűrében volt a színpad 
felállítva, miután a „Fehér-ház" foga
dósa a szálát nem adta ki. A társaság 
igazgatója Pergő Celesztin volt, tagjai 
között szerepelt: Balla, Kőszeghy, Fán-
csy Lajos, Erdei, Ajtai, Hetényi, Láng, 
Kovács, Hubay, Deésy, Farkas, Kálmán, 
Török, Székely, Zsuzsanna, Izabella 
leányasszony, Bailáné és Székely Julcsa. 
— 1821-ben ismét ez a társaság műkö
dött itt. 1823-ban Nagy Károly, 1825-
ben Bányai József az igazgató. 1833 okt. 
9-én Keszy József kapott játszási enge
délyt. Tagok voltak: Nádudvari, Szath
máry, Rákosi, Lendvayné, Kátz, Szalay, 
Párthényi, Harmath. („Honművész"). 
1843-ban Kőrössy Ferenc társulata ját
szik itt. 1847-ben felépült az első színház, 
amelyben elsőül Tóth István és Döme 

— 179 — ir 



Szatmári színészet Szavalásra 

Lajos tái-sulata játszott, — 1848 márc. 
20-án. Idők multával különböző német és 
magyar társulatok nyernek itt enge
délyt, így 1857—58 telén Hetényi Jó
zsef és Molnár György társigazgatókat, 
1861 január havában Futó János igazga
tót hívják meg. 1867 nov. 9-töi Lángh 
Boldizsár, 1873 jun. havában Némethy 
György, 1875 telén Krecsányi Ignác, 
1876 dec. havában Gerőffy Andor, 1877 
jan. havában újra Gerőffy Andor, okt. 
6-tól Gerő Jakab az igazgató. 1882 okt. 
14-én Károlyi Lajos társulata kezdte 
meg a működést; öt felváltja 1883 pün
kösd után Lászy Vilmos és ugyancsak ő 
játszik a következő év tavaszán is, jun. 
7-én pedig a szegedi Nagy Vince-féle 
társulat vendégszerepelt itt, míg okt. 
20-án újra Gerőffy Andor vonult be a 
városba. 1885 május hava arról neveze
tes, hogy megalakult a műkedvelők egye
sülete; jun 3-tól Dancz Nina és Lajos 
tagjai játszanak 6 napon át, majd okt. 
31-én Miklóssy Gyula színészei kezdtek 
játszani Szatmáron. — 1889-ben lebont
ják a színházat, majd máj. 18-án meg
történt az uj színház alapkőletétele, 
amelynek tervezője Vojtha Antal pápai 
építész. A színház a telekkel együtt közel 
100 ezer frtba került, melyben elfér 800 
néző. A felavatási ünnep 1892 jan. 14-én 
volt, műkedvelőkkel. A prológust Mát-
ray Lajos szatmári ref. főgimn. tanár 
írta és Maróthy Margit, a Nemzeti Szín
ház művésznője szavalta el. A „Sziget
vári vártanuk" I. felvonása után Komó-
csy József alkalmi beköszöntője követ
kezett, melyet Sái-közy Árpád mondott 
el, utána a „Felolvasónő" c. 2 felvonásos 
színmű következett, Feleky Miklós ven-
dégfeiiéptével. — Az ujabb időkben itt 
járt igazgatók: 1909 nov. Heves Béla, 
1916 szept. Kiss Ai-pád, 1918 szept. 12-én 
Kovács Imre. Ez utóbbi társulatának 
tagjai: Halmos Míci, Mezei Jolán, Po
gány Silvia, Mészáros Aranka, Szent
miklósi Piroska, Szántó Margit, Kónya 
Gizella, Mezei Teri, Uray Lili, P. Tordai 
Etel, Lázár Hilda, K. Szűcs Irén, G. Hor
váth Nusi, R. Tóth József, Jakabffy 
Dezső, Rákosy Ferenc, Sziklai Miklós, 
Torday György, Kállay Sándor, Pethes 
Dez •% Baróthy Antal, László Ferenc, 
Kiss Lajos, Donáth Lajos karnagy, 

Kresch Miklós, Gáliczky Kálmán és Fe-
renczi Lajos. 

(Erődi Jenő) 

Szathmáry Zoltán, iró és hírlapíró, 
sz. 1872-ben. Debrecenben, megh. 1928. 
jul. 7.-én, u. o. Tanulmányai után újság
író lett, majd vereseket és novellákat írt. 
Szendrey Mihálynál Kassán, Zilahy Gyu
lánál, Heltai Jenőnél és Márffy Károly
nál mint irodalmi titkár működött a 
színházaknál. A debreceni színészetről 
értékes monográfiákat irt. Színdarab
ja i : „Megtorlás", dráma, e. e. Nagyvá
radon, 1899-ben (Kolozsvári színtársu
lat), „Szent hazugságok", dramoíett, e. 
e. 1900. Debrecen, „Enyingi Török Bá
lint", tört. dráma (a debreceni Csoko
nai-Kör Telegdy-Kovács jutalmát nyer
te), e. e. 1904. Debrecenben, Makó Lajos
nál, „Csokonai szerelme", szmű dalok
kal 1 felv. e. e. 1910. nov. 16. Debrecen
ben. A debreceni Csokonai-színház elő
csarnokából temették el. 

Szatmár vármegye a Nemzeti Szín
házért. Szatmár vármegye 1811. márc. 
11-ikén Nagykárolyban közgyűlést tar
tott, amelyen a magyar Nemzeti Színház 
megteremtésére gyűjtést eszközölt. Erről 
a következő jegyzökönyvet állították ki: 
„Nem mulasztottuk el azon Hazafiúi in
tézetnek elő mozdítását a* Megyénk Ren
déinél is hathatósan ajánlani. A' mint
hogy ajánlásunknak nem kevés síkere 
lévén, már eddig is Nemzeti Theatrum-
nak fel-segéllésére meg lehetős Summát 
szedtünk öszve. Ezen Summának fel
szállítását, mellynek szaporodását na
ponként reményijük. Nemzetes Kovács 
Sándor Első Al Jegyzőnkre bíztuk oly 
móddal, hogy a' mi Öszve gyűl Pesthre 
leendő fel-meneteléíg, azon Summát ma
gához vévén, vigye fel és Mérey Sándor 
Urnák a' többi Tőke Summához minél 
jobb móddal leendő kaptsolás végett ad
ja által. Óhajtanánk, hogy ezen Haza
fiúi Intézetek már valahára teremhetné
nek ért Gyümöltsöt és ezen már több íz
ben visszahanyatlott törekedés érhetne 
egyszer tökélletes állandóságot." 

Szavalásról. A „ma" színészetének és 
laitikájának nincsen lebecsültebb szava 
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a „szavalás"-nál; pedig a kultúra fejlő
désével együtt haladó népek ez elismert 
és gyakorlott művészete nem _ érdemli 
meg ezt a lebecsülést, mert a jó szava
lás ép úgy kimeríti a szépnek fogalmát 
és ugyanolyan lélekemelő, dei-üs vagy 
megrázó hatásokra képes, mint az elő
adó művészetek bánnelyike. Itt tehát 
valami sajnálatos és lényegbe vágó fél
reértésnek kell lennie; különben nem ül
döznének és gúnyolnának minden előa
dást, mely a szavalásra emlékeztet. Mi
kor e félreértés okát kutatom, meg kell 
állapítanom, hogy a „jó szavalás" nem 
veszthette el és nem is fogja soha elve
szíteni jogosultságát. A félreértés teliát 
csakis abban keresendő, hogy a közön
ség nagy része nincs tisztában a „jó sza
valás" kritériumaival. Szavalásnak fo
gad el holmi bömböléseket és vakon hisz 
azokban, akikről „a Mr" beszél. Embe
rek, akikben sem érző szív, sem megértő 
lélek nincs; akik a szavalás legelemibb 
követelményeit nem bírják; akik egy 
mondatot helyesen hangsúlyozni vagy 
kellően tagolni sem tudnak; akiknek 
sejtelmük sincs arról, hogy a nyelv mily 
mesterének kell lenni annak, aki nagy-
költői érzések és gondolatok tolmácsá
vá szegődik; akiknek az soha még csak 
eszükbe sem jutott, hogy a hang drámai 
célra ép oly lelkiismeretes képzésre 
szorul, mint az énekes-szakmára! Ezek 
a többnyire rosszhiszemű műkedvelők 
„szavaló müvészek"-nek adják ki magu
kat és ízléstelen gargalizálásuk és gri
maszaikkal a müveit hallgatót csak meg
botránkoztatják. A művészeteknek egy 
közös alapjuk van, és ez: az érzés! E 
nélkül nemcsak művészet nincsen, ha
nem igazi művész sem lehet senki. És 
ezt a nélkülözhetetlen alapot a tehetség
telenek azzal hamisítják meg, hogy ott 
Í3 színészkednek, ahol színészkedni bűn. 
Tagadhatatlan, hogy a színész művészete 
az érzés, a beszéd és arcjáték révén 
rokon a szavalóéval; csakhogy míg a 
színész az ember helyzetének és lelki
világának jellemzésére a lélek és test 
minden kifejező képességét igénybe ve
heti —, addig a szavaíónak tudnia kell, 
hogy az ö művészete bizonyos zárt for
mát követel, mely a mozgás és gesztus 
segítségéről már eleve lemond, nehogy 

oda nem illő ágálással az érzés ellen 
vétsen, mert minél bensőbben és minél 
egyszerűbben tolmácsolja a költő gondo
latait és minél nemesebb a magatartása 
— sikere annál nagyobb lesz. Az érzés
nél biztosabb kalauza a művészetnek 
nincsen; ennek hatása alól nem vonhatja 
ki magát senkisem — és mégis — maga 
az érzés nem elegendő arra, hogy valaki 
jól szavaljon. A jó szavalónak sok min
den egyébre is szüksége van. Első sor
ban: minden hibától és modorosságtól 
ment tiszta kiejtésre; aztán a nyelvnek 
tökéletes ismeretére, amelyen szaval; a 
fantázia végtelenségére: nagy lelki és 
kedélygazdagságra; rendkívül kifejlett 
finom ízlésre és óriási érzékre a kellő 
hangulatok megteremtése iránt. E belsÖ 
tulajdonságokon kívül: az előnyös vagy 
legalább is rokonszenves külső csak fo
kozhatja a hatást, míg a kellemetlen 
vagy épen ellenszenves megjelenés prob
lematikussá teheti a belső értékek által 
netán várható eredményt is. Mind e kö
vetelések természetesen nem vonatkoz
hatnak a zseniális művészre, ki maga 
alkot magának szabályokat; de nélkülöz
hetetlenek a kevésbé megáldott tehet
ségekre, hogy kellő tájékozottsággal in
dulhassanak el a kezdet nehéz útján. 
Tudni kell, hogy a szavalás abban is ha
sonlít a színészethez, hogy merőben 
egyéni értékeken alapul; mert valamint 
a színész jólélekkel csakis olyan szerep 
eljátszására vállalkozhatik, melynek kül
ső és belső követelményeit egyéniségé
nek határai között fedezni képes: úgy a 
hivatásos szavaló is az előadandó költe
mények közül nem válogathat büntetle
nül anélkül, hogy egyéniségének speciá
lis tulajdonságaival s kifejező eszközei
vel komolyan számot ne vetne. Igaz, hogy 
a zsenialitás a szavalás terén is elfogad
hatóvá tudja tenni, amit éppen akar, csak 
hogy az igazi művészettől nem „elfo-
gadható"-t kívánunk, hanem a maga 
nemében a legtökéletesebbet. E téren 

— különösen nálunk — igen nagy foga
lomzavar van. Akinek pl. más becsüle
tes mestersége vagy készültsége nin
csen, az egyszerűen a „művész" címet 
és jelleget adományozza önmagának, 
mert ehhez áUítólag semmiféle kvalifi
káció nem kell. Csakiiogy a gondviselés 
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olykor a művészetek fölött is Őrködik s 
így a kontár igen hamar elárulja magát, 
még pedig: a stilusérzék teljes hiánya 
által. Hallottak ugyan valamit haran
gozni a stílusról és minél tehetségtele-
nebb valaki — annál gyakrabban han
goztatja azt, de tisztában nincs vele. Pe
dig ez a legegyszerűbb dolgok egyike; 
hisz épen azért, mert valóságos Colum-
bus tojása, az érzésnélküUek nem jönnek 
rá. Nem ismerik a költészet válfajait; 
vagy ha ismerik — nem veszik észre, 
milyen más hangot és előadási formát 
kivan pl. a ballada és az epikai költe
mény, a legenda és a románc, a hymnus 
és az óda, az egyszerű népdalnak köz
vetlen elmondása stb,, de ha észre is ve
szik •— nincs hozzá kiviteli erejük, hogy 
a különbségeket meg tudják érzékeltetni, 
mert ezek a különbségek néhol bizony 
csak hajszálnyiak, másutt azonban már 
tátongó szakadékok. A szavalónak első 
kötelessége az író elgondolását magáévá 
tenni. Persze nagy baj, ha az előadó 
nem eléggé műveH vagy legalább is nem 
elég ösztönös arra, hogy a reproduká
landó költőt megértse, mert akkor ebből 
csak valami torz születhetik, melyet az
tán sem az író, sem a közönség meg nem 
köszön. Az eddig elmondottak a „felol-
vasók"-ra nem vonatkoznak, mert más 
dolog „felolvasni" és más dolog „szaval
ni". Felolvasni minden intelligens, folyé
konyan olvasni és helyesen hangsúlyozni 
tudó ember vállalkozhatik, akinek ehhez 
elég kitartó hangja és kedve van; de a 
szavalás: művészet, mely ép úgy nem 
nélkülözheti az értékes és eredeti egyé
niséget, mint bármely más művészet és 
melyet csak akkor fognak igazán érté
kelni, ha az itt felsorolt követelések igaz
ságát belátják és különbséget tudnak 
tenni a „szavalás" s „szavallás" között. 
Ujabban egy pár világjáró művész azzal 
tetszeleg magának, hogy a legdrámaibb 
kÖltemén5rt ülve és olvasva mondja el, 
amivel azt akarják a laikussal elhitetni, 
hogy szerénységük az író javára az érvé
nyesülés minden jogáról lemond; holott 
az egyszerű igazság az, hogy az illető 
nem iaajlandó magának annyi fáradsá
got venni, hogy a költeményt művészi 
előadás céljából kívülről betanulja. Nem 
igaz, hogy bármely költemény olvasva 

ugyanolyan hatást érne el, mint elsza
valva; ha t. i. az illető elÖadó tud sza
valni és a maga kényelmes álláspontját 
nem tolja fel művészi dogmának. Ezek 
azok a t. művészek, akik nem merik aj
kukra venni a szót: „szavalók", — ők 
mindent csak „elmondanak"; csakhogy 
ez az „elmondás" olyan színtelenné és 
fanyarrá teszi a leggyönyörűbb szöveget 
is, hogy a legnagyobb snobizmus vagy 
elbizakodottság kell hozzá azt riinni,hogy 
az ilyen „elmondás" művészi élvezetet 
nyújt. Legyünk végre tisztában azzal, 
hogy a vers — vers és nem próza! Hogy 
a versnek zenéje, ritmusa van, hogy 
ihlet nélkül nincs vers; mert még a böl
cseimi ének és a tanköltemény is azért 
rímel, hogy a benne foglalt gondolatok 
egy sikerült csattanóval könnyebben ra
gadják meg elménket és lelkünkig fér
kőzhessenek. Erővel elfojtani a vers üte
mét, dallamosságát — annyi,, mint a ró
zsát illatától megfosztani. Persze megint 
más az, egy verset minden értelem nél
kül végig dalolni! De ezt csak tehetség
telen rajongók teszik, kiknek tudásuk, 
ösztönük a feladat nagyságáig fel nem 
ér. 

A költői müvek ismertetésének még 
Bgy igen jelentékeny és népszerű elő
adási formájáról akarok megemlékezni, 
még pedig az u. n. recitátorságról; 
vagyis egy egész műnek vagy csupán 
becsesebb részeinek egy személy által 
történő drámai megérzékeltetéséről. Ez 
a nagy, művészi produkció már keveseb
beket csábit a versenyre, mint a szava
lás, mert itt aztán már mindenféle „mű-
kedvelősdi" csődöt mond. Ide ugyanis 
rendkívüli intelligencia, óriási fantázia 
kell, mely a drámai művek legbonyolul
tabb szálait összefogni képes; minden 
irányban hajlítható, széles skálájú orgá
num és a beszédtechnikának olyan fej
lettsége, mely a legváltozatosabb köve
telményeknek is meg tud felelni. Ez 
már határos a színművészettel, anélkül, 
hogy a határt át volna szabad ^épni; sőt 
ha ezt a tilalmat nem tartja szem előtt, 
az előadás ép olyan éretlen handabandá-
zássá fajul, mint a rossz szavalás. A jó 
recitátorkodást asztal mögött ülve, 
könyvvel a kézben lehet csak elfogadni, 
ugyanúgy mint a felolvasást, de mégis 
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awai a különbséggel, hogy az előadó az 
egész szövegnek ura legyen és csaknem 
kívülről mondja, nem pedig olvassa azt. 
A könyv csak épen azért legyen kézben, 
hogy a véletlen eshetőségét elkerülhes
sük és az előadásnak valamelyes plaszti
kus formát adjunk, amellyel azt min
den fölösleges Ízléstelen gesztikulálástól 
és mimikázástól megóvjuk. Müveit kö
zönségnek tökéletesen elegendő a mű 
alakjainak hanggal való jellemzése, mely 
az illető karakter gondolatait és érzés
beli cselekedeteit jobban és biztosabban 
festi, mint a mozgás, mely nyugtalan
ságot idéz elő; és az ide-oda ugrálásmég
sem választaná el oly élesen egymástól 
a különböző szerepeket, mint a hangnak 
egy csekély változata, akár színben, akár 
tempóban, vagy a szavak kifejezésében. 
Aki a hangnak e varázserejével nem 
bír, az ne vállalkozzék recitátorkodásra, 
mert belebukik. Látnivaló, hogy a reci-
tátorkodás semmiféle gyengeséget nem 
bír el, s azéj:t csakis kivételes nagy mű
vészek előadásában fogadható el. 

(Gál Gyula) 

Szavalókórus. Nem ujabb kiszinezési 
módja a deklamációnak, hanem szerves 
művészet, amelynek megvan a maga 
szabálya és belső szerkezete. Az új kol
lektív művészet első igazi jelensége a 
szinpadművészetben. Nem művészi kí
sérletezés, nem leszármazottja az ó-kori 
görög és római kórusoknak és karoknak, 
hanem a hang kifejezésének és a legszé
lesebb skálájú eszköze. Születését a vi
lágháború utáni években az Öntudatos 
tömeg hozta létre. Mivel tömegmüvé-
szet, így nem minden költemény adható 
elő vele. A szavalókórus meghatározott 
számú tagból áll, melyek föl vannak 
osztva női és férfi szólamokra, ezek a 
szólamok pedig magas, közép és mély 
hangokra. A betanítást a kórusvezető 
eszközli. Az előforduló szólamokat, egyes 
kiválasztott kórus-tagok mondják, hang
juk megfelelő színezetével. A szavaló-
kórusban csak szólószereplök sohasem 
működhetnek közre. Az egyes szólamo
kat a szólamvezetők intik be. Egyes kó
rus terjedelme 12 embertől háromezer 
emberig is terjedhet. Egy rendes szava
lókórus 60—80 tagból áll. Dinamikus 

ereje új, eddig nem érzett hatásokat 
vált ki a hallgatóságból, A szavalókóru-
sok teljesítményét tömegmozgással, rit
mikus karlendítésekkel, zenével és ének
kel fokozhatjuk. A kórusok előadási 
helye színházakban, hangversenyter
mekben és szabad térségeken van. Ele
mentáris ereje az utóbbi helyen nagy
szerűen fokozódik. Németországból in
dult ki 1921-ben, a munkásszervezetek 
köréből. Pár év alatt népszerű lett és 
nagyon kifejlődött. Ma már egyenesen 
szavalókórusokra írnak műveket. Buda
pesten 1926 óta foglalkoznak vele a 
munkás-körökben. Jelenleg több mint 
harminc kisebb kórus működik Magyar
országon. Legismertebb vezetői: Kassák 
Lajosné, Palasovsky Ödön és Ascher 
Oszkár. Több színházi, avantgardista 
alakulatban is (Cikk-cakk, Dokumen
tum, Rendkívüli Színpad, Prizma, stb.) 
működtek közre. Kolozsvárott Becski 
Andor vezetésével működik hasonló kó
rus. (Tiszay Andor.) 

Szavaló szerep, az a szerep, mely al
kalmas a szavalásra. Régen, amikor a 
szavalás! stílus uralkodó jelenség volt s 
a verses darabokat hazafias szempont
ból is sűrűn szerepeltették a műsoron, 
kedvelt genreje volt a magyar színész
nek. Megtörtént, hogy a sima szalon da
rabban is szavaltak a színészek, az ilyent 
„szavaló színésznek" nevezték. (V. ö. 
ÍCothumusos színész.) 

Szávay Gyula, író, kormányfőtanácsos, 
a Petőfi Társaság főtitkára, a Ferenc 
József-rend lovagja, a Kisfaludy Társa
ság tagja, sz. 1861 aug. 29-én, Zentán. 
Középiskoláit Szegeden járta, a főgimn.-
ból Győrött tett magánúton érettségit. 
Ezután Szegedre meghívják újságíró
nak, ahol a „Szegedi Napló"-nál kezdi el 
pályáját. Az újságírás mellett intenzí
ven foglalkozott a kereskedelmi kérdé
sekkel is és a győri Kereskedelmi és 
Iparkamara titkára lett. Ez időben meg
alapította a „Győri Hir]ap"-ot, az ország 
egyik legtekintélyesebb sajtóorgánumát. 
Közben pedig hatalmas fejlődésnek in
dult a magyar vidéki hirlapírás és Nagy
váradról indult hódító útra a vidéki hír
lapírók szervezetbe tömörítésének esz-
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méje. Leglelkesebb támogatója Szávay 
Gyula volt, akit a megalakult és ma már 
25 éves múlttal rendelkező szövetség al
elnökévé, majd később elnökévé válasz
tott. Szávay Gyula Győrből Debrecenbe 
ment a Kereskedelmi és Iparkamara 
élére. A debreceni kamara monumentális 
palotájának felépítése az ö nevéhez fű
ződik. Debrecenből hívták meg az orszá
gos központ vezetésére és visszavonulása 
alkalmával, 1917 márc. 27-éii, a Ferenc 
József-rend lovagja lett. Közgazda
sági tevékenysége mellett több versköte
tet is bocsátott a könyvpiacra, állandó 
munkatársa szépirodalmi lapjainknak. 
1923 szept. 24-én az irodahni élet terén 
és különösen a Petőfi-ünnepségek rende
zésénél kifejtett érdemes tevékenysége
ért kormánjrfőtanácsosi méltóságot 
nyert. — Színművei: „A hírlapíró", pro
lóg, 1897. — „Eleven Újság", prológ, 
1897. •— „Az első lépés", verses vj. a 
Magyar Színház megnyitására, 1897 
okt. 16. — „A munka", dramolett, 1897 
nov. 7. Magyar Színház. -^ „Parnasszus 
pusztulása", komédia 1 felv. — „A Bosz-
porus", szmű 1 felv. 1906. — „A regéci 
kis harang", ünnepi játék 1 felv., 1906. 
— „Szép Ilonka", daljáték 3 felv. Vörös
marty költeménye után irta: Vágó Gézá
val. Zen. szerz.: Szabados Béla. Bem. 
1906 okt. 20. Király Színház. ~ „Vilá
gosság", mesejáték 3 felv. Géczy István
nal. 1908. — „Dózsa György", trag. 
Társsz.: Verő György. 1910-ben ezzel el
nyerte a Kóczán-díjat. — „Petőfi", szmű 
8 képben. Társsz.: Géczy István. Bem. 
1922 dec. 9. Várszínház. —• „Lavotta", 
dr. 4 felv. Bem. 1923 szept. 16. Budai 
Színkör. 

Szávits Jóca, magyar származású 
(szerb ajkú) színházi rendező, sz. 1847-
ben, Törökbecsén, megh. 1915 máj. 7-én, 
Münchenben. — Tanulmányait a bécsi 
Conradi nevő színész oktatása mellett 
végezte és 1865-ben lépett fel először 
nyilvánosan a bécsi akadémiai olvasóte
remben, a „Haramiák" Moor Károly sze
repében. Édesatyja, aki előkelő török
becsei földbirtokos volt — fiát tudomá
nyos pályára szánta ugyan, ám a fiatal 
Szávitsot a színpad felé vezérelték haj
lamai. Az első fellépése után, Sonnenthal 

Adolf (L. o.) pártfogásába vette és 
sváj ci színpadokon szerzett megfelelő 
gyakorlatot, mire Dingelstedt Ferenc 
báró a weimari udvarí színházhoz szer
ződtette. 1869-től 1871-ig a bécsi Burg-
theater tagja volt, azután visszatért is
mét Weimarba, ahol 13 éven át szerel
mes és hősi szerepeket játszott. 1885-
ben a müncheni udvari színház főrende
zőjévé nevezték ki. Kiváló munkája: 
„Die Shakespeare — Bühne in Mün
chen". Sok kitüntetésben részesült és 
tiszteletbeli doktorátust és tanári címet 
is szerzett. — 1915 aug. havában több 
ezer kötetes könyvtára a müncheni ud
vari színházi múzeum birtokába jutott. 

Századik előadás. Régente nem ismer
ték a századik előadás fogalmát, miután 
a színházi konjunktúra nem volt oly ki
fejlődött, mint manapság. Nem lehet ér
dektelen tehát egy kis statisztikát Össze
állítani azokról a darabokról, amelyek a 
százas szériát elérték. A sok közül fel
említjük a következőket: Aranylakoda
lom, Az ember tragédiája, Bánk bán, 
Bob herceg, Casanova, Csárdáskirályné, 
Cigányszerelem, Cyrano, Dolovai nábob 
leánya, Égi és földi szerelem, Ezer év, 
Falu rossza, Gésák, Hamlet, János v i t^ . 
Leányvásár, Lear király, Marica grófnő. 
Nótás kapitány, Ocskay brigadéros, Ör
dög, Ördög pilulái, Peer Gynt, Piros bu-
gyeláris, Romeo és Júlia, Sárga csikó, 
Sasfiók, Szókimondó asszonyság, Víg 
Özvegy, Vörös malom, stb. 

Szebenyi Antal, színész, sz. 1869-ben, 
Turterebes-en (Ugocsa m.), megh. 1902 
nov. 22-én, Marosludason (Aranyos-
Torda m.), 1887-ben kezdte a pályát, 
Bokody Antalnál. — A vidék egyik elö-
kelőnevű művésze volt. — Neje:- Barcsi 
Vilma, színésznő, sz. 1870 dec. 24-én, 
Versecen, — megh. 1908 febr. 21-én, 
Besztercebányán. 1895 ápr. 1-én kezdte 
a pályát, Monorí Sándornál. Kitűnő kar-
daJosnö volt és ezért mindenütt készség
gel szerződtették. 

Széchenyi Ferenc gr. (sárvári és felső
vidéki) kir. főkamarásmester, sz. 1754 
ápr. 29-én, Széplakon, Sopron m., megh. 
1820 dec. Í3-án, Bécsben. — Az első ma
gyar színjátszó társaságot küzdelmes, 
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rögös pályáján hazafias önfeláldozással 
támogatta. 

Széchenyi István gr. (sárváii és felső
vidéki), a „legnagyobb magyar", a 
Magy. Tud. Akadémia megalapítója, 
közmunka- és közlekedésügyi miniszter, 
sz. 1791 szept. 21-én, Becsben, megh. 
1860 ápr. 8-án, Döblingben. Már 1825-
ben védelmébe veszi a nemzeti nyelv 
ügyét, majd 1832-től élénken agitált egy 
állandó fővárosi magyar szinház alapí
tása érdekében, mert jól tudta, hogy a 
szinház elsősorban terjeszti az erkölcsöt 
és Ízlést, a nyelv tisztaságát és a nem
zeti érzés fontosságát; de ezenkívül a 
magyarosodást is előmozdítja; erre pe
dig nagy szükség volt a 18. század ele
jén, mert a főváros német jellegű volt; 
két német szinház hirdette itt a germán 
szellemet. 1831 aug. havában Pestmegye 
rendéi állandó szinibizottságot alkottak, 
melynek egyik buzgó tagja Sz. is volt, 
aki ezentúl élénk tevékenységet fejtett 
ki a nemzeti színjátszás érdekében. A 
fővároshoz méltó színházat akart épí
teni még pedig oly helyen, hol az a fő
város szépségét emelné. 1832-ben egy 
röpiratban, („Magyar Játékszinrül") azt 
írja, hogy nemcsak egy színházat kell 
emelnünk a fővárosban, hanem minden 
nagyobb városban egyet, de addig is 
egész erőnkkel a pestit kell megteremte
nünk, még pedig közerőből, s mivel jól 
ismerte nemzetét, nem közadakozás út
ján, hanem részvénytársasági alapon s 
a német szinház 628.000 forintjával 
szemben csak 200.000 forintot akar je
gyeztetni részvénytőkéül s ebből is csak 
a fele fordíttatnék az építésre és beren
dezésre. A színházat a mai József-térre 
tervezte (ugyanide szánta az Akadémia 
palotáját és a városházát). íme, Sz. még 
nem mert nemzeti színházra gondolni! 
Viszont röpirata a legapróbb részletekig 
kidolgozza a szinházalapítás -~ és építés 
tervét. Tudvalevő, hogy Széchenyi e ja 
vaslatát nem fogadták el s a szinház 
nem részvénytársasági alapon keletke
zett, hanem Pest vármegye vette kezébe 
a dolgot, de fölkérte Széchenyit, hogy 
készítsen számára javaslatot arra nézve, 
mint lehetne megindítani a munkálato
kat. Széchenyi, noha nem értett egyet a 

megyei szinház tervével, sem a hely nem 
tetszett neki, ahova a színházat szán
ták, szívesen rendelkezésére bocsátotta 
a megyének erejét. A közel jövő iga
zolta Széchenyit: a pesti színtársulat az 
1837-ik évben megnyílt színházban csak
hamar pénzügyi zavarokba jutott s a 
vármegye nem tudott rajta segíteni s az 
1839—40. országgyűlés^ Széchenyi in
tenciói szerint, országos pénzsegélyt 
szavazott meg a színháznak — ezóta vi
seli színházunk a Nemzeti Szinház ne
vet. 1833-ban pályakérdést ír ki: „Mi-
képen lehetne a magyar játékszínt Bu
dapesten állandóan megalapítani?" (A 
nyertes Fáy András lett.) A nagy refor
mátor emlékezetére a M. Tud. Akadémia 
alapításának 100 éves évfordulója al
kalmából, 1925 nov. 8-án, a Városi Szin
ház díszelőadást tartott Szász Károly 
prológusával, utána a „Sárga csikó" ke
rült színre. (Erődi Jenő.) 

Szécsi Erzsi, énekesnő, sz. 1899 jul. 
S-án, Budapesten. Szinészakadémiát 
végzett, azután dr. László (Jézánál ta
nult énekelni. 1918-ban lépett a színi-
pályára. 1923-ban Miskolcon operett
primadonna, utána Kaposvárra hívták. 
1924 jun. 18-án bemutatkozott a Magyar 
Színházban, a „Frou-Frou" c. vj-ban, 
nagy siker mellett. Ez időben a Király 
Szinház is szerződtette. 1930-ban Debre
cenben működik. Főbb szerepei: Fras-
quita, CirkuszhercegnÖ, Legkisebbik 
Horváth-lány, Repülj, Fecském-ben a fö-
női szerep, Náni, Alexandra, Sibyil, Ma
rica grófnő, Glavari Hanna (Víg öz
vegy), Eurydike (Orfeusz), Rosalinda 
(Denevér) stb. 

Szécsi Ferenc dr. iró, kir. közjegyző, 
kormányfőtanácsos, sz. 1861. május 
16-án, Pesten. Középiskoláit Budapesten, 
a jogot részben itt, részben a lipcsei 
egyetemen végezte. 1886-ban ügyvédi 
oklevelet nyert. Beutazta majdnem egész 
Európát és a Kelet egy részét. Irodalmi 
tevékenységét 1878-ban kezdte meg és 
részben „Franciscus" álnév alatt tárcád 
kat, szinibirálatokat, stb. írt a Pesti 
Hírlap, Pesti Napló, Egyetértés, Buda
pesti Hirlap, Fővárosi Lapok, Pester 
Lloyd és a Magyar Hirlap című lapokba. 
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A „Borsszem Jankó"-ban „Bukovay Ab-
sentius" alakját sok éven át ő írta. Első 
szinművét, a „Bál után" c. egyfelvoná
sost 1887-ben játszották először, a Nem
zeti Színházban. 1888-ban Rákosi Vik
torral együtt „Sára és Bernát" címen 
paródiát írt, amelyet a Népszínház adott 
elő először, 1888 dec 18-án. 1891-ben a 
Nemzeti Színházban került színre elő
ször „Legénybucsu" c. egyfelvonásosa, 
1894 febr. 16-án pedig u. o. a „Baba" c. 
bohózata. 1897-ben Makai Emillel eg-yütt 
írta „Kaland" c. dramolettjét 2 szakasz
ban, amelyet a Vígszínház adott elő, 
1897 jan. 17.-én. 1904 márc. 20-án mu
tatta be a Nemzeti Színház „Utazás az 
özvegység felé" c. vígjátékát. Ezt a da
rabot dr. Diósy Béla fordításában a ber
lini Neues Deutsches Theater is előadta 
1905. szeptember 19-én, franciára le
fordította Iréné de Neville „La course 
au veuvage" címmel. 1905 március 
3-án a Víszinházban került színre elő
ször „A színház ördöge" című három 
felvonásos vígjátéka. Fordításai: „Éljen 
a kisiparos" című életkép 4 lelv. irta 
Carlweís, első előadása 1898. jul. 1-én, 
a Vígszínházban; ugyanitt „A hajnali 
vendég" vj. 1 felv. irta: Siraudin. Bem. 
1899. febr. 28. Válogatott müvei könyv
alakban (3 kötet) „Derű" c. alatt jelen
tek meg. Sz. F. Keglevich István gróf 
fal egyik megalapítója és 1894-től 1901-
ig első dramaturg-igazgatója volt a Víg
színháznak. 1904-ben kir. közjegyzővé 
nevezték ki. 1907-ben a Petőfi Társaság 
rendes tagjává választotta. A jogi szak
irodalom terén is számos, a könyvpia
con is megjelent munkájával tűnt ki. A 
Magyarországi Királyi Közjegyzők Or
szágos Egyesületének alelnöke. 

Szécsi Magda, operett-primadonna, sz. 
1886 szept. 30-án, Budapesten. 1909-10 
telén a Royal Orfeum tagja, majd 1911 
szept. havában a kaposvár-pozsonyi szín
ház primadonnája lett. 1912 okt. 12-étŐl 
a bécsi Carltheater tagja, amidőn Fali 
Leó „Lieber Augustin" c. operettjében, 
Anna szerepében mutatkozott be. A mű
vésznő nagyon megtetszett a bécsiek
nek, éneke és tánca teljes hatást keltett. 
1913 jan. havában a Vígszínház vendége 
volt, ekkor a „Tatárjárás"-ban Riza 

bárónő szerepét játszotta, ez év jun. ha
vában meghívták a hamburgi Schultze-
Theater-hez vendégszereplésre, itt a 
„Der lachende Ehemann"-ban mint 
Etelka jelentős sikert ért el; ez év nov. 
elején a hannoveri városi színház hívta 
meg vendégszereplésre. („Leutnants-
líebchen".) Ezután a frankfurti opera
ház tagja lett. 1914 jul. havától a ber
lini Monti-Theater primadonnája volt. 

Szécsi Sándor, színész, sz. 1876-ban, 
Pozsonyban. A Rákosi-iskolából 1895-ben 
a Népszínházhoz, majd a Kisfaludy szín
házhoz szerződött. Innen a Magyar Szín
házhoz szerződtették, de már nem lép
hetett fel, mert 1898-ban ifjon ragadta 
el a halál, mielőtt még tanulmányainak 
és jeles tehetségének eredményeit élvez
hette volna. 

Szederkényi Anna, írónő, sz. 1883 
nov. 26-án, Keresztes-Nyaradon, Borsod 
m. Polgári iskolát végzett Miskolcon, 
azután pedig tanítónőképzőt Nagyvára
don. Nagybolyokon tanítónő lett. 1904-
ben házasságot kötött Haraszthy Lajos
sal. Munkái: „Laterna Magica", mimo-
dráma 1 felv. Bem. 1911. Magyar Szín
ház. 1924. febr. 23-án bem. a Városi 
Színház. „A kőfalon túl", színmű 3 felv, 
Bem. 1911 jan. 28. Kamarajáték elő
adása a Zeneakadémián. „A spájzkulcs", 
boh. 1 felv. (1915.) „A legtisztább víz", 
játék 4 felv. Bem. 1927. máj. 8. Belvá
rosi Színház. (A Színész-szövetség elő
adásában.) 

Szedő Miklós, operaénekes, sz. 1898 
jun. 8-án, Budapesten. Orvosnak készült 
és mint a budapesti önkéntes raentőegye-
sület orvosa 4 évet tölött e pályán. Köz
ben mint dalénekes is feltűnt és tovább 
képezte hangját. Ezalatt nagy buzgó
sággal létrehozta az európai hírű mentő
muzeumot. Énektanulmányait Krammer 
Teréznél, dr. Kovács Ferencnél, ifj. Áb
rányi Emiinénéi, Márkus Dezsőnél és 
más jeles tanároknál végezte. A kiváló 
tenoi'énekes már a tanulása második 
évében önálló hangversenyt adott a Ze
neakadémia nagytermében, ahol Kodály 
Zoltán „Énekszó" c. művével frenetikus 
sikert ért el. 1924 jun. havában már az 
Operaház sietett tagjává megnyerni; itt 
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első fellépte a „Cigánybáró" Barinkay-
jában volt. A rádió állandó énekese, 
úgyszintén a His Master's Voice gram-
mofon társaságnak is legnépszerűbb 
művésze. 1926 jul. havában a Városi 
Színház szerződtette. 1928-ban 108 estén 
lépett fel. Főbb szerepei: Barínkay (Ci
gánybáró), Pinkerton (Pillangókisasz-
szony), Florestan (Fidelio), Alfréd, (De
nevér), Rigoietto, Edgár (Lammermoorí 
Lucia), Alfréd (Traviata), Tamíno (Va
rázsfuvola) , továbbá a Don Jüan, Tosca, 
Szevillai borbély stb. főszerepei. 

Szeged-csongrádi takarékpénztár 1859 
február havától 5 éven keresztül évi 200 
forint segélyt juttatott a Nemzeti Szín
ház javára. 

Szegedi színészet. 1. A piaristák drá
majátékai. Szeged város szinészeti 
múltja mint megannyi magyar városé 
az iskolai színjátékokkal, a piaristák 
működésével kezdődik. E bölcsőkorbai 
Szeged lakossága a kialakulás állapotá
ban van. A törökök elűzése után uj né
pek lepik el a város területét, s a vissza
költözőkön kívül igen sok az idegen le
települő német és szlávajkú. A XVIII. 
század elején a város még háromnyelvű 
lakosságát a latin nyelv kapcsolta össze. 
Ez volt a hivatalos és általában társal
gási nyelv. A város az 1720-ban Sze
gedre telepített piaristáktól elsősorban 
azt követelte, hogy a vezetésük alá adott 
gimnázium tanulói a latin nyelvet úgy 
sajátítsák el, hogy azt anyanyelvük 
gyanánt használhassák. A kegyesrendi 
atyák egyik fontos nevelési célja volt, 
hogy az ifjúságot a nyilvános szereplé
sekre előkészítsék, aminek leghatáso
sabb eszköze a nyilvánosan rendezett 
drámajáték. Az első ilyen előadást 1722-
ben rendezték az atyák, amikor az itt 
tanárkodé Pécsi Domokos atya „Mutius 
Scaevola" című drámáját adták elő. A 
piarista drámajátékok helye a gimná
ziumban, vagy az ugyanottani kolostor 
refektóriumában felállított színpadon 
volt. 1723-ban a város tanácsa már 
pénzt áldoz a drámajátékokra, s 1735 
augusztus 1-én megnyílik az első pia
rista színház, majd ennek pusztulása 
után, 1755-ben, a második. Míg az első 

színpadon magyar nyelvű előadás nem 
volt, a második színpadon Perezel Imre 
atya, a későbbi rendfőnök 175S-ban ta
nulóival előadatja az „Adakozó öregről 
és fösvény ifjúról" című vígjátékát ma
gyarul. Ez tehát az első magyarnyelvű 
szegedi előadás emléke. 1762-ben Dugo
nics András is előadatja növendékeivel 
ismeretlen magyar vígjátékát, majd 
példája nyomán szinte évenkint ismét
lődnek a magyar drámajátékok. Az elő
adások legnagyobb részét a városi ta
nács, a hadsereg magasrangú tisztjei, 
vagy a kegyesrend itt időző provinciá
lisának tiszteletére rendezték, s ez által 
a drámajátékok előadásának társadalmi 
jelentőséget adtak. A piaristák mint
egy 90 drámajátékot mutattak be a 
XVIII, században. A polgárság a fel
jegyzések szerint tapsorkánnal jutal
mazta a szereplőket és az előadást ren
dező szerző-tanárt. A színészet töretlen 
talaja lassankint termöképessé vált, a 
közönség fokozatosan megérett a hiva
tásos színészet befogadására. 

2. A német színészet kora. A város 
művelődési állapotára igen jellemző, 
hogy bár magyaros jellege el nem enyé
szett, polgárai legnagyobbrészt írtak, 
olvastak és beszéltek németül. Ez tette 
lehetővé, hogy már 1765-ben megjelent 
az első német színtársulat, melynek 
igazgatója Schwertberger József volt. 
ő indította meg a német igazgatók több 
mint száz évig tartó vándorút ját Sze
gedre, de ahogy neki nem sikerült a né
met színészetet állandósítani, úgy a 
többi igazgató is csak átmeneti állomás
nak tekinthette a várost. A német szín
társulatok szegedi előadásai csak arra 
voltak jók, hogy a közönség szinházked-
velő hajlandóságát ápolják és a haza
fiakban a magyar színészet megterem
tésének vágyát ébrentartsák. 

3. Kelemen László és a kolozsváriak 
kora. A magyar színészetet Kelemen 
László termetette meg semmiből, küzdve 
a rosszakarat, a nemtörődömség és a 
végzet ellen. Az 1790-ben alakult szín
társulat 1796-ban feloszlott s Kelemen 
László három évi munka után Nagyvá
radon újra megkezdte az előadásokat 
s innen Debrecenbe akarta vezetni csa
patát. Figyelme azonban Szeged felé 
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irányult, mert éitesülése szerint a vá
ros színház építését határozta el. A hír 
igaz is volt. A régi curiális házat lebon
tották, díszes, új tanácsházat építettek, 
melynek emeletére bál és játékszín cél
jait szolgáló termet terveztek. Amikor 
Kelemen László érdeklődött, még javá
ban építkeztek, s ha Szegedre akarta 
hozni a társulatot, más alkalmas helyi
séget kellett e célra keresni. Szegeden 
tett látogatásakor meg is találta az al
kalmas helyet. Felsővároson, a volt 
Szent György templomot, melyet akkor 
már profanizáltak és termények elrak
tározására használtak. így lett a temp
lomból színház és igy szokott lassankint 
ahhoz a közönség, hogy a színpad ne 
(a Fekete sas és Egyszarvú) kocsmában 
legyen, hanem más arra alkalmas he
lyen. Az igaz, hogy a templom ily fel
használása miatt a püspök és a tanács 
között háborúság ütött ki, de csakha
mar megbékültek egymással. Kelemen 
László társulata 1800 május 6-án tar
totta első előadását, melyen a „Tutorság 
alól felszabadult ifjú" című ismeretlen 
3 felvonásos vígjátékot mutatták be. 
Az első magyar évad mindössze egy rö
vid hónapig tartott s a társulat innen 
Kecskemétre ment. A városházi szín-
termet még az év november 25-én avat
ták fel ünnepélyesen, — de színészek 
nélkül. A tanács vállalkozónak adta 
bérbe a városházán lévő nyilvános szó
rakozóhelyet, de a jelenlévő Kelemen 
László indítványára a bérleti szerződés
be foglalták a magyar színészet védel
mét, elsőséget biztosítva a német szí
nészekkel szemben. Kelemen azonban 
nem került vissza színtársulatával. A 
következő magyar szinésztársaság 1803-
ban került Szegedre, amikor a jeles 
tollú Vedres István városi mérnök meg
hívása folytán Wesselényi Miklós báró 
a kolozsvári színtársulatot küldte ide, 
Eniyi Mihály vezetése alatt. E társulat 
három év múlva ismét felkereste a vá
rost, amikor a tanács megelégedését az
zal fejezte ki, hogy a színtársulatnak 
ajándékozta az időközben készített 
színházi felszereléseket. Emyiék kebe
léből Pesten uj társulat alakult, mely 
1808-ban Szegeden is tartott néhány 
előadást. 

4. Vándortáraulatok kora. Hosszú 
ideig ismét nem volt Szegednek magyar 
színészete, végre 1816-ban Lángh Ádám 
János, aki már Kelemen László társu
latának is tagja volt, mint igazgató íd^ 
vezette színészeit s játszottak közmeg
elégedésre, a városi szinteremben. 1817-
ben Abday Sándor igazgató keresi fel 
a várost, majd iámét öt évi szünet követ
kezik. 1823-ban Wandza Mihály szín
igazgató és festőművész csapata játszik 
Szegeden. Működésével bezárul egy kor, 
hogy helyet adjon a magyar színészet 
térhódítását szolgáló eszmének. 

5. A német színészet megbuktatása. 
A szegedi színészet uj fejezete Déryné 
és a kolozsvári szintáraulat 1827. évi 
játékaival kezdődik. A közönség rend
kívül módon megszerette a nagy mű
vésznőt, s tőle telhetőleg pártolta a szí
nészetet. Déryné sógora, Kílényi Dávid, 
mint igazgató 1828-ban működik elő
ször Szegeden s a szép fejlődésnek in
dult szinészpártolást ki is használhatta 
volna, ha a ragályos járványok és az 
ái-vizveszedelem, melyek folytán ismét 
kényszerű szünet következett, nem ke
resztezik terveit. Az idŐk jobbsorsra 
fordulása után azonban nem Ő az elsŐ 
igazgató, hanem 1832-ben a már ismert 
Abday Sándor. Abday igazgatásától 
kezdve minden évben volt Szegeden szí
nészet s bár még elolvasni is fáradsá
gos az igazgatók hosszú névsorát, mégis 
áldozzunk emléküknek és szenteljünk 
néhány percet a kultúra apostolainak. 

1838-34. Kílényi Dávid jól szervezett 
társulata keresi fel két izben is a vá
rost, a jövőre vonatkozó tervei azonban 
messze vezérlik azzal a jeles csapattal, 
mely már 18S7-ben mint a Nenzeti 
Színház gárdája ad irányító lökést a 
magyar színészetnek. 

1835-ben Ballá Károly és Pály Elek, 
1836-37-ben pedig ismét Abday Sán

dor igazgató látogatja a várost. A ta
nácsot teljesen áthatja a magyar szí
nészet szent ügye s tetemes összegeket 
ajánl fel a Pesten építendő Nemzeti 
Színház céljaira. A város közönsége 
hasonlóképen lelkesen fáradozik a sze
gedi színezet fenntartásán és a kaszinó 
bérletek gyűjtésével teszi lehetővé a na-
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gyobb társulatok hosszabb idejű sze
gedi szereplését. 

1838-ban Farkas József gyenge tár
sulata keresi fel a várost, de az igaz
gató hirböl ismeri a jó állomást s k é t 
színtársulatot olvaszt a magáéba. Mind
két társulat jó tagokkal működött, az 
egyiknek Keszy József, a másiknak Kö-
rössy Ferenc az igazgatója. A társulat 
vezetésében 1839-ben változás áll be s 
most Kőrössy Ferenc vezeti megelége
déssel az előadásokat. 

1840-43-ban Komlóssy Ferenc veszi 
fel a küzdelmet a szegedi német színé
szet ellen, a német szini évad alatt kezdi 
játékait, s hogy előadásait még vonzób
bakká tegye, hosszabb vendégszerep
lésre szerződteti Egressy Gábort, a Nem
zeti Színház örökhirti tagját. A kitű
zött cél sikerül is, a német színtársula
tok ezentúl mind ritkábban jelennek 
meg Szegeden, míg végre teljesen el
maradnak és csak mint előkelő idegenek 
zörgetnek bebocsátásért. A lelkes han
gulat alatt Kovácsi Károly színigazgató 
a Promenádon, a Tiszaparton, az állat-
seregletes vendéglő mellett nyári szín
kört épít, melyben 1842 május 1-én 
tartják az ünnepélyes megnyitást. 

1844-45-ben Szerdahelyi József, Havi 
Mihály és Szabó József társigazgatók 
szórakoztatják két ízben sikerrel a sze
gedi közönséget, 

1846-ban pedig Gócs Ede opera-tár
sulata után Kílényí Dávid és Veszter 
Sándor következnek, a Dérynével meg
erősített társulattal. A két igazgató 
bár szétválik, de Kílényí marad a kö
vetkező évre is. A városházi szinterem 
közben pusztult, rongálódott, alkalma
sabb helyre volt szükség, amit meg is 
találtak a felsővárosi u. n. „Kis Ka
szinó", jelenleg Maros uccai oldalán 
lévő hatalmas teremben. 1846 óta talált 
ott hajlékot a magyar Thália, egész a 
bódészinház felavatásáig. 

A szabadságharc idején Latabár 
Endre működött Szegeden. Az 1848-ik 
év azonban még azt a színészet! érde
kességet örökíti meg Szegeden, hogy 
Egressy Gábor, mint az újonc sorozás 
kormánybiztosa, fejtett ki széleskörű te
vékenységet. 

6. A politikai színészet kora. A Bach-

korszak ismét érdekes képet ad. A né
met hivatalnokok hivatali erőszakkal 
nyomják el a magyar színészetet, de 
hiába. Két évig hallgat mindössze a ma
gyar Thália, azután újult erővel hódítja 
vissza híveit, végül politikai szolgálatba 
szegődik, s részt vesz a kiegyezés ki
kényszerítésében. 1849-ben Havi Mihály 
és Szabó József igazgatók társulata ját
szik a vár melletti nyári színkörben, 
1850-1851-ben kétizben Latabár Endre 
és Döme Károly társulata a Kis Kaszi
nóban, 

1851 nyarán a színkörben, Hetényi 
József, 

1854-55-ben két ízben, Latabár Endre, 
1856-ban Ujfalussy Sándor az igaz

gató. 
A városi élet közben másfelé fejlő

dött. Felsöváros elveszíti ideiglenes ve
zetőszerepét, a súlypont ismét Palánkra 
kerül. A közönség már kényelmetlennek 
találja a sár miatt sokszor megközelít
hetetlen Kis Kaszinót s mindinkább 
sürgetik az uj színházépületet. Végre 
két magánszemély, saját költségükön 
dísztelen bódét építenek a Palánkban 
(a mai Hági-kert), s azt a szükséges 
színpadi eszközökkel felszerelik. 1856 
május 30-án nyitja meg az uj színházat 
a Szabó-Havi-társulat Hegedűs Lajos 
színész és drámaíró a „Bíbor és gyász" 
c. ötfelvonásos drámájával. 

1859-60-ban Szabó József igazgatja 
a színházat, majd 

1860-61-ben a minden idők ügyik leg
nagyobb igazgató-színésze, Molnár 
György következik. Molnár szegedi mű
ködése külön felemlítésre érdemes. 
Molnár György a szélsőségek csodála
tos vegyüléke volt. Műsorán egyaránt 
szerepeltek hazafias tragédiák és látvá
nyos francia bohózatok. Szegedi igazga
tása mindenesetre a hazafiasság jegyé
ben folyt le. Társulatának tagjai szinte 
naponta hazafias tüntetéseket rendez
tek, élükön vasvári Kovács J'ózseffel. A 
szegedi történelem e korszakot „kis for
radalom" megjelöléssel ismeri. Molnár 
szegedi igazgatása egyébként nyomot 
hagyott a fővárosi színészet történeté
ben is. Ugyanis itt fogamzott xiaeg 
Molnárba:! az a gondolat, hogy Budán 
Népszínházát alapít, mely arra volt hi-
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Vfitva, hogy a köímjní műfajú né
met múzsát a fővárosból kiszorítsa. A 
szegedi szini évad anyagi sikere erre 
minden alapot megadott, amit fokozott 
még az utószezon is. A szegedi jövedel
men alapított budai népszínház tagjai 
alkották később és 1875-i)en, a budapesti 
Népszínház törzsgárdáját. 

1861 nyarán Szabó József tért vissza 
Philippovics Istvánnal, 

1862 nyarán Szigeti Imre igazgató, 
télen pedig Lángh Boldizsár társulata 
játszott. 

1863-ban előbb Latabár Endre, majd 
Szabó-Philippovics társulaU szórakoz
tatta a közönséget. 

1864-65-ben , ismét Latabár kereste 
fel a várost, 

1865-ben Aradi Gerő, 
1865-66-ban Kocsi sovszky Jusztin, 

1S66 nyarán Follinusz János operatársu
lata tartott maradandó értékű opera
előadásokat. 

1867-68-ban ismét Kocsisovszky Jusz
tin látogatta meg a várost. 

7. A színészet állandósítása. 1868-70-
ben Aradi Gerő az igazgató. Közben a 
Promenád-szinkör elpusztult, unnék pót
lásául Újszegeden építettek nyári aré
nát. Az sem hagyott maradandó emlé
ket maga után, már 1870 január 1-én 
leégett. A következő igazgató, aki 

1870-7S-ban működött, a szegedi 
származású Mannsberger Jakab, a sze
gedi közönség kedvelt Mosonyi bácsija, 
aki értékes műsorával és jól válogatott 
társulatával hódította meg a közönsé
get. A város a színészet ügyének meg
oldását a bevált igazgató ismételt szer
ződtetésével iparkodott megoldani. 

1874-76-ban Sztupa Andor és Hubay 
Gusztáv igazgatók következtek, 

1876-83-ban ismét Aradi Gerő. Az ő 
igazgatása alatt alakult 1878-ban a rö
vidéletű Szinügy-Egylet, amely később 
irányító hatást gyakorolt a szinügyi bi
zottság kialakítására. Az 1879-iki ár
víz elmosta a szegedi színezetet is és az 
újjáépülő városnak gondoskodnia kel
lett arról, hogy a huUámsirbóI újraszü
lető nagyobbígényű városnak a kor 
színvonalán álló színháza épüljön: a bu
dapesti Népszínház kíseob mása. 

8. Az uj színház kora. 1883-85-ben az 

uj színház igazgatója Nagy Vince, akit 
a balvégzet az 1885 április 22-íkí tűz
vésszel válságos helyzetbe sodort. Bár a 
város is anyagi nehézségekkel küzdött, 
mégis sürgősen hozzáláttak a színház 
újbóli felépítéséhez. A szegediek most 
ismét több mint egy évig nélkülözték a 
színházat, egész az újbóli megnyitásig, 
1886 október 2-ig, Az újból felpített 
színház igazgatója: 

1886-89-ig Aradi Gerő lett. 
Az uj színház a szegedi színészetben 

ez ideig nem hozott változást. Csupán 
külső tünetek mutatták, hogy már a 
régi korszak haldoklott. Az uj színház 
uj akusztikát, uj világítást, uj diszle-
tezési problémákat vetett fel, de a lé
nyeg, az előadási modor még a régi ma
radt. Csak a keret változott meg, melybe 
nem is illett a régi avult kép, az uj 
színház a kor szelleme szerint gondol
kozó és dolgozó művészt igényelt. A vá
ros tanácsa szerenesés kézzel válasz
totta az uj igazgatót, akinek művészi 
működésével a stilusfejlődés kora kö
vetkezett be a szegedi színházba. 

1889-92-ben elsöizben Makó Lajos 
művészi irányítása mellett a fővárosi 
előadásokat is sokszor túlszárnyaló elő
adásokban mutatta be műsorának iro
dalmi ízléssel kiválasztott darabjait. 
Amellett társadalmilag is működött, s 
kivéve a politikát, résztvett m.inden sze
gedi mozgalomban. 1892—95-ben So
mogyi Károly nagyhírű igazgató követ
kezett, de a közönség szíve az előbbi 
igazgatóhoz visszahúzott, s 1895—09-
ben Makó Lajos másodszor is a szegedi 
színház igazgatója lett. A második 
igazgatói korszak csak fokozta Makó 
erdemeit és csupán csak egy sze-
i-encsétlen társadalmi Összeütközés kö-
T"etkezményének lehet tekintani, h'̂ -gy 
újra elkerült Szegedről. Utódja nem 
kisebb ember, mint (1899—1902) Kre-
csányi Ignác, a vidéki színészet e4,yik 
legkiemelkedőbb alakja. Krecsányi 
amellett, hogy a művészi színvonalat 
megtartotta, működésével az egész or
szág színészetének helyzetén kívánt ja
vítani. Szeged erre igen alkf.íraas tdlaj 
volt, a város tanácsa mindig megéi-íö, 
jóságos barátja volt színügyünkrek, 
Krecsányi azonban cé'jaihoz még alkal-
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masabb terepet keresett. Szegred elvesz
tette a Budai Színkört, azt Temesvár
hoz csatolták, s Krecsányi terveihez 
szükség volt arra, hogy egyben buda
pesti igazgató is legyen, a Budai S'^m-
kör miatt megvált a várostól, iiogy a 
magyar vidéki színészetre oly áldásos 
tevékenységét más helyről eredménye
sebben folytassa. Krecaányi távozása 
után a szinügyi biz. javaslatára a vá
rosi tanács a legszerencsésebb válasz
tással Janovics Jenő dr.-t választotta 
meg igazgatónak. 1902—5 -ben volt 
igazgató Janovics Jenő, aki bár tapasz
talatok nélkül jött ide, mégis oly hatal
mas művészi tevékenységekkel örökí
tette meg nevét a szegedi szinészet tör
ténetében, melyek irányt szabtak a ké
sőbbi évtizedek munkájának. A fiatal 
sas itt bontotta ki szárnyait, s niár 
első repülése elért végleges otLhonai:>a, 
Kolozsvárra, ahol jól értékesítve a Sze
geden szerzett tapasztalatokat, a legne
hezebb körülmények között is irányítja 
a magyar színkulturát. 1905—8 no
vember 12-ig, elhalálozásáig, ismét 
Makó Lajos a szegedi színház igazij,a-
tója. A szegedi színésriet békés, szép 
napjait jelentik a Makó-igazgvtás 
utolsó napjai. A fővárosi színpadok ha
tása alá került a szegedi színpad s az 
ott színre kerülő újdonságokat csakha
mar itt is bemutatta, méltó előadások
ban. Legnagyobb színigazgatói érctme 
a tagok egyöntetű és szakszerű kivá
lasztása. Arra törekedett, hogv egysé
ges stílusban gördülő előadások lelke
sítsék a közönséget a színház látogatá
sára. Színpadi felszerelése példásan tö
kéletes volt, azt állandóan Jókaiban 
tartotta, szükség szerint pótolta is. A 
szegedi közönség hálás szívvel emléke
zett meg Makó Lajosról halála után is 
és nagyrabecsülésének jeléül szobrot 
álíttatott fel tiszteletors, a színház elő
csarnokában. Utóda, veje, Almássy 
Endre társulatának tagja Itít, í̂ ki 
előbb mint művezető működött az öz
vegy színigazgatónő m.ellett. 1909-20-ig 
tartott Almássy Endre ígazgatába. Mű
ködése nagyobb változást nem joíon-
tett. Az előadásokat Makó Lajos felsze
relésével folytatta, melyet k'íböbb ki
egészített a várostól megvásárolt fel

szerelési tárgyakkal. Almássy helyes 
érzékkel a szegedi közönség igényeinek 
kielégítését tűzte ki célul, műfajra való 
tekintet nélkül. A maga részéről mégis 
a drámai előadásokra fektette a fő
súlyt, s legkevesebb gondot a csekély 
hasznot hozó operaelaődásokra foiií-
totta. A tanács azonban a közönség igé
nyei alapján arra kötelezte, hogy éven
ként 30 operaelőadást tartsov., s ezek 
kivitelére operaénekesekbö i külön 
együttest szerződtesseri, E követelését a 
\áros azzal tette lehetővé, hog> az igaz
gató segélyét felemelte. A szmnáz mű
vészi színvonala a nyugodt idők aiatt 
hatalmas fejlődésnek indult s n színiiáz 
előadásai már a fővárosi színházak elő
adásaihoz is méltók lehettek, azonban a 
bekövetkezett háborús esztendők és a 
forradalmi események tönkreteitck az 
eredményeket. Almássy End/e példás 
rendben és fegyelemben tartutia a tár
sulatot, s legelőször a fegyelem lazult 
meg, majd a rend bomlott fel, végül is 
a konzorcionális állapot következett be, 
mely a napi kenyér utáni haioban elfe
lejtette, hogy a színészet neracsak Cog-
lalkozás, hanem művészet isi A társu
lat legértékesebb tagj ai a harctéren 
teljesítettek szolgálatot s e néhány kö
zül is akadt, aki életét a hazáért ál
dozta. 

9. A gazdasági vplfíág színészete. 
A forradalom alatt színésztanáci ala
kult Szegeden, mely az igazgaló.v! ól 
függetlenítette magát s konzoici^imos 
alapon vezettette a színházakat. Ez az 
állapot csak lassan rendeződöd;. Aratkor 
a francia csapatok megszálltak Szege
det, a francia városparancsnok lápa-
rancsolt a színtársulat két tagjára, Ea-
róthi Józsefre és Oeskay Kornélra, va
lamint Juhász Gyula íróra, hogy to
vábbi intézkedésig vezessék a színház 
ügyeit. Közben a Magyar Nemzeti Kor-
m-ány is megalakult Szegeden s a fran
ciák által kirendelt három vezető Ön
ként felajánlotta a színház ío^-ábbi ve
zetését Almássy Endrének, aki azt át 
is vette. Az átvételt azonban egynapos 
színházi sztrájk előzte meg, mely miatt 
az igazgató egész társulatát kizárta. A 
kizárás után kiselejtezte a rendbontó 
és meg nem felelő tagokat, s még egy 
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évig tovább vezette a társulatot. A po
litikai események hatása alatt a közön
ség elhidegült régi igazgatójától s Al-
mássy helyett a tanács váratlanul Pa-
lágyi Lajosnak adta át a színházat, aki 
előzőleg a miskolci színtársulatnk volt 
igzgatója. 1920—^23-ig Palágyi Lajos 
igazgatta a színházat, váltkozó szeren
csével. Régi városának elvesztésével 
ahhoz tartozó nyári állomását is elvesz
tette Palágyi, s a tízhónapos szegedi 
szezon nem nyújtott elegendő bevételt a 
nyári tagfizetésekre. Előrelátható volt, 
hogy a nyári állomás hiánya csaklia-
mar bajt idéz elő, amit az is fokozott, 
hogy az Országos Színészegyesület 
megsemmisítette Palágyi szerződéseit 
és arra kötelezte, hogy tagjaival tizen
két hónapos szerződéseket kössön. E 
belső bajok mellett a város tanácsa 
egyre sürgette az igazgató a szerződés 
pontos betartására, amely szerint 
operaelőadásokat is kell rendezni. Pa
lágyi, bár igazgatói működése ellen 
más kifogás nem merült fel, sőt színé
szi képességei miatt a közönség a sze
retet látható jelével tüntette ki, nem 
volt hajlandó operaelőadásokat tartani, 
s inkább megvált a szegedi színháztól. 
1923—26-ig Andor Zsigmond igazga
tása következett. Andor előzőleg az új
pest-hódmezővásárhelyi társulat igaz
gatója, átvette Palágyi egész társulatát 
s meglehetős súlyos feltételekkel bérbe
vette Palágyi teljes felszerelését. A ter
heket súlyosbította, hogy megtartotta 
teljes régi társulatát. A társulat leépíté
sére irányuló minden kísérlete meddő 
maradt s előrelátható volt, hogy a ket
tős társulat kibírhatatlan terhet jelent 
a szegedi színház igazgatójára. Andor 
Zsigmond a zenei előadásokra fektette 
a fősúlyt, s gazdag áldozatkészséggel 
iparkodott a színház zenei nívóját 
emelni. Saját költségén kibővítette a 
színház zenekar-helyét, nézőtéri reflek
torlámpát szereltetett fel és tetemes 
költséggel hangjegytárat rendezett be. 
Az ő igazgatása alatt szóialt meg elő
ször a hárfa a színházi zenekarban, 
mint rendszeresített hangszer. Több 
eredeti bemutatót is tartott, s bár a kö
zönség élénken pártolta a színházat, az 
általános gazdasági helyzet elsöpörte 

Andor igazgatását is, dacára a nagy 
pénzértékíí városi segélynek. Az An
dor-igazgatásnak az a pör vetett vé
get, melyet a város közönsége indított 
ellene, amelynek következtében a város 
a színház felett ismét szabad kézzel ren
delkezhetett. Andor társulata egyéb
ként már Szentesen, nyári állomás
helyén, konzorciummá alakult, de a vá
ros a szociális szempontok figyelembe
vételével hozzájárult ahhoz, hogy a kon
zorcium Baróthi József vezetésével Sze
gedre jöhessen s itt a téli évad előadá
sait megkezdhesse. A tényleges évadot 
azonban már Faragó Ödön, a volt kas
sai igazgató nyitotta meg, aki 1926—27 
január 31-ig a szegedi színház igazga
tója. Faragó Ödön izig-vérig művész, 
az élet számító realizmusa és elegendő 
anyagi támasz nélkül. A kassai ter
hek nyomasztó hatása alatt, túlszerve
zett társulattal indította meg előadá
sait. Az Andor Zsigmondtól vásárolt 
felszerelést kiegészítette a Palágyi La
jos felszerelésének maradványával és a 
Kassáról magával hozott ruhatári és 
könyvtári anyaggal. Bármily terheket 
is jelentett számára az Andor-féle fel
szerelés meigvétele, mégsem ez idézte 
elő bukását, mert a felszerelés vételára 
a város által 400 milliós kölcsönből fizet
tetett ki. Anyagi romlását az idézte elő, 
hogy a társulat havi fizetése nem állt 
prányban a színház bevételeivel és Fa-
lagó Ödön egyéb fizetési kötelezettsé
geivel. A gazdasági helyzet szülte gon
dok folytán az igazgató nem szentel
hette minden idejét a színház művészi 
vezetésére, aminek látható jelei mutat
koztak a kedvnélküli előadásokon. A kö
zönség és az igazgató kölcsönösen csa
lódtak egymásban, Faragó helyzete 
tarthatatlanná vált s kénytelen volt a 
szegedi színház igazgatásától vissza
lépni. 

10. A házikezelés kora. Faragó már 
1927 január elején kénytelen volt oly 
lépések megtételére, melyek a színház 
ügyének újabb rendezését célozták. Ja
vasolta, hogy a szegedi szinügy rende
zése érdekében felszólítja társulatának 
tagjait arra, hogy a szerződésben biz
tosított fizetésüket önként csökkentsék, 
vagy kéthónapi fizetés folyósítása mel-
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lett szerződéseiket bontsák fel, mert ha 
ezt nem tennék, úgy kénytelen lenne az 
igazgatásról lemondani és a társulat 
tagjaiból bizonytalan sorsú konzorcin-
mot alakítani. E súlyos anyagi és er
kölcsi érdekű tárgyalásokat a város ta
nácsa közérdekből, nehogy visszaélések 
történjenek, megfigyeltette és az ellen
őrzésre Fodor Jenő dr. városi tanács
nokot rendelte ki. A tárgyalások — bár 
eredménnyel végződtek —, Faragó 
Ödön mégsem volt képes a színházat to
vább vezetni s ezért felajánlotta vissza
vásárlási jogának fenntartása mellett a 
színházi felszerelés átadását. A város 
tanácsa a visszavásárlási joggal ter
helt adásvételi szerződést megkötötte 
ugyan, de a házikezelésbe vételt csak 
arra az esetre határozta el, ha Faragó 
Ödön az igazgatásról lemond s azzal a 
város Faragóval szemben minden köte
lezettség alól felszabadul. A tanács e 
kívánsága folytán Faragó Ödön 1927 feb-
i'uár 1-én az igazgatásról lemondott. A 
város tanácsa ugyanekkor a színházat 
átvette házikezelésbe, intendánsnak Fo
dor Jenő 'dr.-t kérte fel, művezető igaz
gatónak pedig Faragó Ödönt szerződ
tette. A házikezelés életbeléptetése a 
színház vezetésének zavartalan folyta
tását jelentette s bár a február tetemes 
veszteséggel járt, mert a távozó tagok 
részére végkielégítést kellett folyósí
tani, március már kiváló anyagi ered
ménnyel zárult. Faragó Ödön működé
sével az intendatura és a városi tanács 
rem egyeztek, amiért ií elhatározták, 
hogy a jövő színi évadtól kezdve kíván
ságuk szerinti igazgatót szerződtetnek 
és Faragó Ödönt végleg elbocsátják. 
Faragó az intendatura szándékairól ér
tesülve, kártalanítási igényét a tanácá-
nak bejelentette arra az esetre, ha a kö
vetkező évre művezetői szerződését meg 
nem hosszabbítanák, minek következté
ben helyzete még inkább súlyosbodott. 
Amikor 1927 áprils 12-én a város ta
nácsa Tamai Ernőt, a Magyar Színház 
főrendezőjét a következő évadtól kezdve 
művezető-igazgatónak szerződtette, Fa
ragó még aznap kártalanítási igényére 
a várossal megegyezett, nyomban el
hagyta a várost, a tanács pedig a színi 
évad hátralévő idejére Mátray EmÖt, a 

színház kiváló opera-rendező karmeste
rét bízta meg a színház további kezelé
sével. Mátray igazgatása alatt vendég
szereplések tarkították az előadásokat s 
különösen Varsányi. Irén, Gaál Fran-7 
ciska és Dezséri Gyula vendégszerep
lése keltett fokozottabb i^rdeklődést. Má
jus 27-én díszelőadás volt, amely alka
lommal színrekerült Mészöly Gedeon 
egyetemi tanár „Tótá-gus" című komé
diája. Az eredeti bemutató után támadt 
politikai izgalmak rövid időre az or
szág figyelmét felhívták a szegedi szín
házra, melynek vezetősége szükséges
nek tartotta a nyári állomás kérdésének 
tisztázását. A meleg időjárás alatt a 
színház üzletmenete rosszra fordult s 

^ néhány előadás elmaradt. Az intenda
tura úgy határozott, hogy július 15-tÖl 

' a társulat saját hasznára konzorcioná-
lis alapon rendezzen előadásokat. A 
házikezelés első szezonját a Nemzeti 
Színház, majd a M. Kir. Operaház 
együtteseinek előadásai fejezték be. A 
nyári szezonban Alapi Nándor, az Or
szágos Kamara Színház igazgatója jú
lius 26-tól augusztus 7-ig előadásokat 
tartott. Közben a konzorcium is bemu
tatott néhány könnyű műfajú darabot 
s ezzel a házikezelés első, csonka évadja 
véget ért, A város színügyi bizottsága 
a színház évi segélyét 124.000 pengőre 
emelte fel a nyár folyamán. Szeptember 
19-én kezdődött az új szezon, külsőleg is 
díszes keretek között. A legszebb remé
nyekkel kezdődött évad október 22-én 
jelentős művészi teljesítménnyel gazda
godott, az „Oroszország" bemutatása 
alkalmával, amikor a szegedi színpadon 
nem létesíthető forgószínpad helyett 
Tarnai Ernő igazgató-rendező tervei 
szerint betolható színpad alkalmazásá
val oldották meg a gyors díszletezés 
kérdését. A közönség között csakhamar 
híre ment a pompás rendezésű, pazar
fényű előadásoknak. A szezon második 
felében országos ünnepség színhelye 
volt a színház, amikor Herczeg Vilmost, 
a színház jeles tagját ünnepelte a város 
közönsége és az egész magyar művész
világ, színészkedésének 25-ik évfordu
lója alkalmából. Ez alkalommal a jubi
láns művészt a város közönsége azzal 
tisztelte meg, hogy a szegedi színház 
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Szegedi színészet Szeget szeggel 

örökös tiszteletbeli tagjának válasz
totta meg. A színügyi bizottság átvizs
gálva a házikezelés rendszerét, annak 
hosszabb időre való állandósítását java
solta, mire a közgyűlés március 29-éii 
két évre meghosszabbította a házike
zelést. 1928 április 14-én a színház veze
tésében változás történt. Fodor Jenő dr. 
lemondott intendánsi tisztségéről és a 
tanács Pálfy József dr.-t kérte fel az 
intendánsi tisztségre. A nagyművelt
ségű Pálfy dr. programját kétfelé cso
portosította: 1. a művészi színvonalat 
magasabbra emelni, 2. a város anyagi 
érdekeit a színház jövedelmezővé tétele 
által megóvni. A program második 
pontjának megvalósítása eredményezte 
szt, hogy a város 1929. évi nyári sze
zonra Makó várossal megegyezett. So
mogyi Szilveszter dr. polgármester és 
az intendáns a tanyavilágot érdeklő 
jelentős színházi eseményt készítettek 
•elő a nyár folyamán, amikor a színtár
sulat tagjai Alsóközponton a Gazda-
Kör nagytermében felállított ideiglenes 
színpadon július 22-én bemutatták a 
„Piros bugyelláris"-t. — 1929 jan. 1-én 
ért el a házikezelés legnagyobb művés7.i 
sikeréhez, Kacsóh Pongrác 3 felvonásos 
operájának, a „Dorottyá"-nak bemuta
tójával. A színház zavartalan menetét 
biztosították a fegyelmezett művészi 
előadások. Május 29-én ritkaszép ün
nepség keretében ülte meg a színház 
Szilágyi Aladár színészkedésének 40 
éves jubileumát. Nyáron a társulat a 
makói Hollósy Kornélia Színházban ját
szott állandó sikerrel. Az 1929—30. évi 
szezon igen rosszul indult és már a nyá
ron kiderült, hogy a színház nagy vesz
teséggel zárta a mérlegét. Az anyagi 
veszteségek előidézésével Tarnai Ernő 
igazgatót okolták, aki nemcsak az elő
adásokra költött igen sokat, hanem a 
társulat tagjainak a fizetését nem 
tudta az előirányzattal arányba hozni. 
Végnélküli hírlapi harc kezdődött, 
melynek és a közhangulatnak engedve, 
a város újabbi egy évre meghosszabbí
totta a házikezelést, de azzal a feltétel
lel, hogy a művezető-igazgatói állásra 
országos pályázatot hirdetnek. Ennek 
következtében 1930 tavszán a város 
kisgyűlése Kürthy Györgyöt, a Nem

zeti Színház tagját választotta mog 
1930—31. évre a színház igazgatójának. 
Tarnai Ernő igazgatásának utolsó évé
ben jelentős művészi eredményeket ért 
el, melyek közül fel kell említeni a 
Móra-Vincze operett „Az aranyszőrű 
bárány" 1929 november 15-iki őselö-
adását. A szezon folyamán Sziklai JenŐ 
1930 március 13-án ünnepelte színészke
désének 25 éves jubileumát, majd Bi
hari Sándor június 24-én szintén 25 
éves színpadi működését ünnepelték 
meg, amely alkalommal a kiváló énekes 
elbúcsúzott a színpadtól. A színház gaz
dasági hivatala és a sajtó között 1930-
ban rendkívül feszült helyzet követke
zett be, melynek folytán április 24-tŐl 

• június l-ig a hírlapok még a színház 
heti műsorát sem közölték, A nyári sze
zonban a színtársulat ismét állomás 
nélkül maradt, s szeptemberben már az 
tij igazgató, Kürthy György nyitotta 
meg a színház kapuit. 1931 őszétől Gö
rög Sándor eddigi titkár a szegedi szín
ház igazgatója. (Lugosi Döme.) 

Szegedy Mihály, színigazgató, sz. 
1833-ban, Máramarosszigeten, megh. a 
lipótmezei tébolydában, 1887 ápr. 7-én. 
1869-ben igazgató lett vidéken. Igazga
tásába beleölte minden vagyonát, s mi
dőn látta sziszifuszi munkáját, elborult 
az elméje. Utóbb a színészegyesület se
gélyezte. Neje: Péterfi Eliz, színésznő, 
ez. 1841-ben, Nagyenyeden, megh. 1905 
nov. 19-én, Budapesten, a Rókusban. A 
színipályán 15 évig működött. (Pályá
ját Nagy Mihálynál kezdte.) 

Szeget szeggel, tragikomédia 3 felv. 
I r ta : Shakespeai*e. Magyar színpadra 
alkalmazta: Hevesi Sándor. Bem. 1927 
márc. 11. Nemzeti Színház. Szereplöii: 
Vincentío, Vienna fejedelme — Abonyi 
Géza; Artgelo, Escalus, tanácsosok — 
Palágyi Lajos, Fehér Gyula; Claudio — 
Lehotay Ái'pád; Lucio, ifjú korhely — 
Mihályfi Béla; Tamás, szerzetes — Al-
mássy Endre; Pompeius, csaposlegény 
— Gyergyai István; Könyök, rendőr — 
Bartos Gyula; Hab úrfi — Cselényi Jó
zsef ; Profósz — Bodnár Jenő; Bakó — 
Losonczi Zoltán; 1-sŐ nemes — Turá-
iiyi Alajos: 2-ik nemes ^ Nagy Gy. 
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Szegheö Vilma Székely (Jakab) Gyula 

s . n.; Bíró — Szőke Lajos; Szolga — 
Szőke Sándor; Izabella — N. Tasnády 
Ilona; Marianna — Kömyey Paula; 
Eücskösné — Vaszary Piroska; Fran
ciska, apáca — Cs. Kosos Giza, 

Szegheő Vilma, operaénekesnö. Mint 
serdülő kislány lépett be az Orsz. Zene
akadémiára, hol Pauli Richárd vezetékű 
mellett 3 évig tanult. Nikisch Arthur 
az Operához szerződtette. Nikisch távo
zása után Berlinben folytatta tanulmá
nyait és a weimari udv. színházhoz 
szerződött, onnan a drezdai színházhoz 
kapott meghívást. Főbb szerepei: 
Cigánybáróban: Saffi, Bányamester
ben: Comtesse, Madarászban: Grófné, 
Lohengrinben: Eisa, Tannhauserben: 
Erzsébet, Bolygó hollandiban: Senta, 
Fidélióban: Leonóra, Sába királynőjé
ben: Sába, Házi tücsökben: May, Don 
Jüanban: Donna Anna, Varázafuvoiá-
t a n : Pamina, Aidában: Aida, Afrikai 
nőben: Selica, Denevérben: Rosalinda, 
Koldúsdiákban: Laura stb. 

Szeghő Endre, színész, sz. 1877 márc. 
18-án, Hevesen, Színész lett: 1899. vi
lágvasárnapján. Sokáig működött Ko
lozsvárott, majd Krecsányi Ignácnál, 
Budán. 1912 május 16-án a Vígszínhá'í-
ban eljátszotta a hirtelen beteg lett He
gedűs Gyula helyett a „Csitri" c. vj. 
ban Deianoy festőművész szerepét, 
mely után a sajtó is elismerte kiváló 
kvalitásait. Ezután Szegedre szerző 
dött. 1919 március havában a Belvá
rosi Színház szerződtette. 1928-ban el
nyerte az Incze Sándor-féle epizódala
pítvány díját, majd u. e. év máj. havá
ban a Vígszínház tagjai sorába szer
ződtették. A kiváló művész a legszeb
ben beszélő színészek egyike, markáns 
tpizódalakításaival nem egyszer vonta 
magára a figyelmet. Az „Uri muri"-ban 
egy parasztfigurájával feltűnést kel
tett. — Neje: Hauser Róza, színésznő, 
sz. 1882 jún. 4-én, Veszprémben, 1905-
ben kezdte a pályát. 

Szeghő Lilly, színésznő, sz. Zágrábban, 
1902 máj. 10-én. A szinészakadémiát 
1920-ban végerte. ElsŐ állomáshelye 
Arad volt, mo '̂d Temesvár és Debrecen 

következett. Jobb szerepei voltak: Le
ányvásár, (Bessy) Lotti ezredesei (I.>t-
ti) , Offenbach (Hortense) stb. 

Szeghő Sándor^ zeneszerző, sz. 1874 
lebr. 8-án, Budapesten. A Nemzeti 
Zenedében tanult, azután az Orsz. Zene
akadémián. 1904-ben a 23. sz. gyalog
ezred karnagya lett. Színpadi munkája: 
„Báthory Erzsébet", zenei dr. 1 felv. 
Szöv. i r ta: Anonymus. Bem. 1913 máj. 
3. — M. Kir. Operaház. 

Szegő Nándor, zeneszerző, sz. 1894-
ben, Szerencsen. Zenei kiképzést nyerve, 
1910 óta foglalkozik a zeneszerzéssel. 
Operettje: „Szerencsekerék", (társszer
ző: Komlós Elemér, szövegíró: Kardos 
Andor) 1927-ben került bemutatásra, 
Aradon. Jelenleg Aradon él és tánczene
szerzéssel foglíiUrozik és több űy irányú 
szerzeménye vált népszerűvé. 

Székely Bálint, színész, sz. 1905 jan. 
9.-én. Rákosi Szidi szinésziskoláját 1924-
ben végezte. Mint bonvivánt-szinész Sop
ronban, Pécsett, Cegléden működött, je
lenleg az aradi színház tagja. 

Székely Gjzella, színésznő sz. 1903 jan. 
13-án, Budapesten. Atyja Sz. Wladimir, 
nyűg. főkapitány-helyettes. Rákosi 
Szidi színésziskoláját jeles eredménnyel 
fejezte be, egy év alatt, mely után vi
dékre szerződött, staggione-társulathoz. 
Előbb a Vígszínházban bontogatja szár
nyait, onnan meghívást kapott a Fővá
rosi Operett Színházhoz. Játszott a Ma
gyar Színházban, majd 1927-ben a Bel
városi Színház elismert tagja volt, ahol 
különösen mint bravúros „beugró" szá
mos esetben tüntette ki magát. Több 
ízben játszott a Víszínházban a 
„Noszty-fiu esete Tóth Marival" c. vj. 
Vilma szerepében. 

Székely [Jakab] Gyula, színész, sz. 
1872 okt. 23-án, Homoródszentmárton-
ban (Udvarhely m.). 1930 ápr. havában 
lépett a szinipályára. Mint kiváló ba
ritonénekes a Népszínház — Vígopera 
tagja is volt, majd a háború kitörésekor 
bevonult katonának. 
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Székely Ilona Székely Józsefné 

Székely Ilona, operaénekesnö, sz. 1884 
máj. 2-án, Szilágysomlyón (Szilágy m.). 
A temesvári színháznak előnyösen is
mert tagja volt. 1917 nyarán vendég
szerepelt Berlinben, Hamburgban, Han
noverben és más német városokban, 
azután Kigában lépett fel „A bűvös va
dász" és a „Cigánybáró" fő női szere
peiben, olyan nagy sikerrel, hogy az 
odavaló operaház azonnal szerződtette. 

Székely Irén, operaénekesnő, sz. 1874 
okt. 21-én, Budapesten. Színpadra lé
pett 1897 ápr. 15-én, Leszkay András
nál. 1901-től Kolozsvárott működött, 
majd ez év nov. 18-án fellépett a Nép
színházban, a „Cigánybáró" Szaffi-
jában.1902 ápr. 3-án a Várszínházban 
a „Boszorkányvár" c, operett Coralie 
szerepében lépett fel, 1904 okt. 1-töl a 
Népszínház tagja volt, de már egy év 
múlva visszatért Kolozsvárra. Működött 
még dr. Janovics Jenő igazgatása alatt 
Fiúméban, ahol Ossoinac András gyá
rosnak neje lett és lelépett a pályáról. 
(Újházi Ede sógora volt.) 

Székely József, úttörő erdélyi színész, 
lS02-ben lépett a színészek közé, Ko
lozsvárott, Kóesl Patkó János igazga
tása alatt, ahol rövid idő alatt nagy te
kintélyre tett szert, úgy, hogy báró 
Wesselényi Miklós halála után Wandza 
Mihályt és Sz.-t bízták meg a színtár
sulat vezetésével. 1810-ben 45 frt. fize
tést kapott. Értelmes egyéniség, a tár
sulat lelke volt. 1831 aug. 28-án hunyt 
el, Nagyváradon. — Nővére; Sz. Zsu
zsanna, (L. o.) úttörő színésznőd 

Székely Józsefné Ungár Anikó, úttörő 
erdélyi színésznő, sz. 1790 ápr. 10-én, 
Kapnikbányán (Szatmár m.), megh. 
1862 dec. 25-én, Kolozsvárott. Atyja 
pozsonyi Ungár Ferenc bányanagy, 
anyja kolozsvári Kolozsváry Mária. 
Atyja 1796-ban elhalálozván, édesanyjá
val Kolozsvárra költözött, ahol 1806 
szept. 18-án Kocsi Patkó Jáncs lelkes 
rábeszélésére fellépett a színpadon „A 
parola" c. vj-ban, Lizi szobalány szerepé
ben. A kezdő lépés siker jegyében folyt 
le, mire Ungár Anikó továbbra is meg-
niaradt a színház kötelékében és Anikó 

néven szerepelt, a szinlapon. 1808-ban a. 
kolozsvári színészet pártfogója, Wesse
lényi Miklós a színészeket Marosvásár
helyre költöztette, s miután a kis Anikó 
felügyelet nélkül nem mehetett el, meg
kérte pályatársát. Székely Józsefet, hog>-
vegye el feleségül, hogy most már ő is 
elmehessen a többi színészekkel. Székely 
í'áállt a kérésnek és 1808 máj. 7-én meg
tartották az esküvőjüket. Sz.-né ezentúl 
mindenféle szerepet játszott és a drá
mai, víg, mulattató, naiv szerepekbea 
egyformán kiváló volt és már ez időben 
azon kisszámú színésznők közé tartozott^ 
aki jutalom játékra is igényt tarthatott. 
1814-ben a kolozsvári színészek Magyar
országra költöztek, Sz,-né ekkor nem 
akart velük menni, e helyett férjével 
Szucság faluban jószágot vett ki haszon
bérbe. Később Koloszvárott is volt há
zuk a Paris ucca 222. sz. alatt. A haszon
bérlet azonban balul ütött ki, mire a 
művész-pár újra visszatért a színpadra. 
(1816) 1821-ben Sz. fennjárt Bécsben,, 
a kolozsvári színház megnyitó előadásá
ra díszleteket vásárolt, Sz.-né pedig ez
alatt folyton gyarapodott hírnévben, 
dicsőségben. A közönség kedvence lett, 
mert játékával, élénk előadásával sike
rült neki a német színészeket kiszorítani 
a kolozsvári színpadról. 1825-ben Mis
kolcon működött, majd szept. 16-án Po
zsonyban lépett fel; itt híre ment, hogy 
Karolina Auguszta császárnét magyar 
királynévá koronázzák 03 az ünnepélyre 
Fehérmegye rendéi is eljöttek. I t t volt 
ez alkalommal Schrődei-'Sürger Sophia 
is, a bécsi Burgtheuter világhíríí 
tagja, akinek annyira megtetszett Sz.-
né játéka (Houwald: „Kép" c. szomorú
játékában a vak leányt játszotta), hogy 
lejött hozzá a színpadra, megcsókolta és 
meleg szavakban fejezte ki elismerését^ 
1827-ben Budán játszott, elismeréssel, 
1831-ben Pesten. Közben (1827 dec. 17) 
elhunyt Amália nevű leánya, és férje a 
kolera áldozata lett. (1831 aug. 28.) Ek
kor Sz,-né visszavonult a színészettől és 
csak nagy rábeszélésre játszott még hé
be-hóba. Kolozsvárott a ICülmonostor-uc-
cai házában élt csendes magányában, a 
pályatársak és a nagyközönség tisztelő 
szeretetétől környezve. Később a nyo* 
mor napjai köszöntöttek rá, ekkor a. 

196 

J 



Székely Károly Székelyhídi színészet 

mágnás-vil&g segélyéből éldegélt. 21 ko
lozsvári főúr és főúri hölgy évi 250 
•ezüst fri;nyi segélyben részesítette. Ko
porsója felett Paulay "Ede mondott bú
csúztatót. Kívánságára első mestere. Ko
csi Patkó János mellé temették el. Sírkö
vét „emelte a közönség és pályatársai ke 
gyelete, 1874-ben." Főbb szerepei: Afa-
názia (Gr. Benyovszky). Volumnia (Co-
riolan), Ofélia (Hamlet), Marié Beau-
marchais (Clavigo), Desdemona (Ot-
hello), Báthory Mária, Stuart Mária és 
Zrínyi Ilona címszerepe, Júlia (Romeo és 
•Júlia), Eliza, (Szebeni erdő), Lujza (Ár
mány és szerelem, Amália (Moor ICá-
roly) stb, (Erődi Jenő) 

Székely Károly, színész, mint a ko
lozsvári színház tagja elhunyt 1928 febr, 
€-án. „Székely bácsi" valósággal példa
képe volt a fiatal művészeknek és kaf-
dalosoknak. Bár feleségével és gyerme
kévei nehezen éldegélt a szerény kórista-
fizetéséből, mindig derűs, jókedvű mun
kása volt a színpadnak. Holtáiglan azzal 
tartotta, hogy „nem igazi magyar ember 
az, aki nem áldoz a színházért". 

Székely Kornélia, színésznő, sz. 1868 
jan. hó 14-én, Lőcsén. Tanulmányait a 
szinészakadémián végezte, mely után, 
színpadra lépett, 1890 okt. havában, 
JMakó Lajos színigazgatónál, Szegeden, 
ahol mint drámai művésznő jelentős sí
kerei voltak. Még ebben az évben a Nem
zeti Színház szerződtette, ahol 1894 dec. 
31-éig működött, s azután Bécsbe ment. 
1891 jun. 17-én férjhez ment Újházi 
Ede színművészhez, kitől 3 év múlva el
vált. 

Székely Lajos, színész, sz. 1884 aug. 
11-én, Aradon. Színész lett: 1902-ben. 
Vidéken jó hírnévre tett szert, majd a 
fővárosba költözött és itt az Andrássy 
utí Színháznak volt az ügyelője. Később 
visszavonult. 

Székely Lujza, színésznő, sz. 1904 
szept. 25-én, Budapesten. Színésznő lett: 
1919-ben. 1922-ben a Vigszinháznál mű
ködött. 1925-ben a Renaissance Színház 
tagja volt, onnan 1927-ben a Fővárosi 
Operett Színház hódította el, azután 

1928-ban a Belvárosi Színház egyik nép
szerű tagja lett. Itt a finom vígjátékok
ban elsőrangú feladatokhoz jutott és 
azokat mindenkor pompásan oldotta 
meg; kellemes beszédével, decens játé
kával, Ízléses megjelenésével az együt
tesnek mindenkori föerőssége. Főbb sze
repei : Luci Moore (Brodway), Bessie (A 
pók), Grace (Fruska), Georgette (Ti-
zennyolcévesek), Geneviéve (Az utolsó 
bölény), Evelyne (Nem hagyom ma-
g.im), Nicole (Vigyázat, női szakasz) 
Tassy Klári (A csirkefogó) Annus (Dé
libáb), Georgina (A nagyvilági lányok). 
Juliette (Ö is), Rózsa Krisztina (Ábris 
rózsája) stb. — Felesége Pethö Sándor
nak, a kitűnő publicistának. 

Székely Mihály, operaénekes, (basszis
ta) sz. 1901 máj. 8-án, Jászberényben. 
Középiskoláit és zenei tanulmányait Bu
dapesten végezte. 1921-ben dr. László 
Géza volt a mestere. Í923-ban a M. Kir. 
Opera szerződtette. 1926 ápr. havában 
próbát énekelt a bécsi állami Operaház
ban, ahova 1927 szeptemberében leszer
ződött. Főbb szerepei: Angelotti Cezare 
(Tosca), Mefisztofelesz (Faust), Fer-
nando (Fidelio), Hermann (Tannhau-
ser), Basilio (Szevillai borbély), Colline 
(Bohémélet), Schwartz (Nürnbergi 
mesterdalnokok), Ramphis (Aida), Spa-
rafucíle (Rigoletto), Sarastro (Varázs
fuvola) stb. 

Székely René, (Gulyás Menyhértné), 
színésznő, sz. 1875 jan. 5-én, Marosvá
sárhelyen. 1899-ben lépett a szinipályá-
ra. Előbb mint énekesnő aratja sikereit, 
majd komika-szerepeket játszik. Férjé
vel a legjobbnevű színházi városokban 
fordult meg, és a mindenkori igazgatói, 
közönség és sajtó teljes elismerését vív
ta ki. 

Székely Zsuzsanna, úttörő színésznő, 
Székely József (L. o.) nővéré. 1812-ben 
mint gyermekszereplő a kolozsvári szín
háznál működik, ahol 1821-ben eléri a 
30 frt gázsit, 1835-ig találunk róla ada
tot,, amely ideig Kolozsvárott volt szer
ződtetve. 

Székelyhídi színészet. Szókelyhídon 
(Bihar m.) 1883 jan. havában Hom.okay 
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» 

l^szló társulata játszott. 1901-1902-ben 
Benedek Nándor volt az igazgató. 

Székelyhidy Ferenc dr. operaénekes, 
a M. Kir. Operaház örökös tagja, sz. 1885 
ápr. 4-én, Tövisen (Alsófehér m.) Atyja 
Sz. Gerö, anyja Missug Ilona. Eredeti
leg közigazgatási pályán működött. Pol
gármesteri titkár volt Kolozsvártt, tisz
teletbeli főjegyző s \xgy beszéltek róla, 
hogy nagyképességü tisztviselő, akiből 
nemsokára polgármester is lehet. Sze
rette és becsülte mindenki. Nem csoda 
tehát, ha azt a szép pozíciót, amelyet 
közigazgatási működésével szerzett ma
krának, nehezen hagyta ott. De már ak
kor nagy hire volt mint énekesnek is. 
Farkas Ödönnél, a kolozsvári Konzerva
tórium nagytudományú igazgatójánál 
tanult énekelni épp ugy, mint Sándor 
Erzsi. Üdén csengő szép tenorját csak a 
saját gyönyörűségére művelte ki, mint 
ahogy csupán a művészet iránti őszinte 
lelkesedésből alakította meg éneknégye
sét is, amely rendkívül magas színvonalú 
előadásban tolmácsolta mindig a vokális 
zeneirodalom szép alkotásait a hallgatók 
igaz élvezetére. Ez az éneknégyes vonta 
reá a Kolozsvárra látogató budapesti 
zenei kapacitások figyelmét, akiknek' 
nagynehezen sikerült is rávenniök a 
széphangu fiatal énekest, hogy az Ope
raházban is bemutassa képességeit. 1909 
nov. 26-án lépett fel Székelyhidy Ferenc 
dr. először az Operaházban. A Hunyadi 
László címszerepét énekelte és nagy
szerű képességeivel egyszerre kiemelke
dett az ismeretlenség homályából. Azóta 
minden egyes fellépése ujabb diadalt je
lentett számára. Szép hangja, fölényes 
muzikalitása, nagy zenei tudása és kiváló 
stilusérzéke minden alakításának jelen
tős értéket kölcsönzött. Rövid pár év 
alatt a legelsők közé küzdötte fel magát 
s legalább másfél évtizede a színház 
egyik legerősebb pillére, akinek a vállain 
a műsor igen jelentékeny része nyug
szik. Művészetét nemcsak idehaza, ha
nem külföldön is becsülik és szeretik. 
Többek között a bayreuthi ünnepi elő
adásokon is énekelt már, mint oratóri
um-énekes pedig világviszonylatban is 
elsőrangú és Európaszerte ismert. 1929 
jan. 17-én ezredszer énekelt a Magy. 

Kir. Operaházban, a „Nürnbergi mester-
dalnokok" előadása keretében. 1923. ápr. 
1-én érdemei elismeréséül kinevezték az 
intézet örökös tagjává. 1926 március 30-
án megválasztották a „Fészek" művész
klub igazgatójává. Neje: Marschalkó' 
Rózsi, a M. Kir. Operaház tagja, (L. o.) 
akivel 1913 jun. 17-én lépett házasságra. 
Sz. főbb szerepei: Pinkerton (Pillangó
kisasszony), Herceg (Csavargó és ki
rályleány), Hoffmann (Hoffmann me
séi), Walter Stolzing (Nürnbergi mes
terdalnokok). Hunyadi László, Walter 
(Tannháuser), Parsifal, Lohengrin (el
ső ízben: 1929 jan. 26-án énekelte), Bel-
monte (Szöktetés a szerályból), Canio 
iBajazzók), Don Ottavio (Don Juan> 
Max (Bűvös vadász), Meister Vilmos 
(Mignon), Vronszkij gróf (Karenin An
na), Florestan (Fidelio), Kálmán diák 
(Farsangi lakodalom), Faust, Baranyai 
(Fanni) stb. 

Székelykeresztúri színészet. Székely
keresztúron (Erdély) 1871 febr. havá
ban Nagy Mihály társulata játszott és 
ugyancsak az ő társulata járt itt ez év 
jun. havában is. 1882 máj. havában Vá-
rady Ferenc volt itt a színigazgató. 

Székelyudvarhelyi színészet. Székely
udvarhelyen (Udvarhely m.) 1869 márc. 
havában GyÖrffy Antal színigazgató 
működött a városháza nagytermében. 
1871 jun. 22-én Nagy Mihály a színigaz
gató, mint vendég fellépett itt ifj. Lend-
vay Márton is. Jul. 20-án a Feleky-pár, 
Philipiwvicsné, Beczkóiné, Némethy Ir
ma, Könczöl 'Irma, Krasznay Irma^ 
Krasznay Mihály, Török Károly, Várady 
Miklós, Várady József, Baróti Gábor,. 
Verbőczi Károly, Bodosi József, Varga 
János, Boér János több estére terjedő 
vendégjátékot kezdett meg. 1884 aug. 
havában Homokay László, 1885 húsvét
kor Polgár Károly társulata kezdett ját
szani. — 1896-ban szinpártoló-egylet 
alakult a városban. 1902 szept. havában 
épült a színház 60.000 K. költséggel, 
Embery Árpád tanár és Kassay Ákos 
gyáros áldozatkészségéből. A színház
ban van 11 páholy, 400 ülőhely és 300 
állóhely. A színház díszleteit Spannraft 
Ágost festette. 1910 szept havában Szi-
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lágyi I>ezsö, 1911 máj havában Hid-
vég-hy Ernő, szept. okt. havában újra 
Szilágyi Dezső, majd Tompa Kálmán az 
igazgató. 1916 és 1917 nyarán Mezei 
Kálmán társulata tartózkodott itt. 

Szekeres Ferenc, orgonaművész, zene
szerző, sz. 1896 ápr. 9-én, Budapesten. 
A Zeneművészeti Főiskolát látogatta, 
majd a fővárosban zeneiskolát nyitott. 
Színpadi munkája: „Délibáb", operett 3 
felv. Társsz.: Siliga Ferenc és Pánczél 
Lajos. Bem. 1922. jul. 20. Fővárosi Nyá
ri Színház. 

Székesfehérvári színészet. Az ősi ko
ronázó városban 1813 október 21-én 
Kultsár István pesti szinigazgatása alatt 
volt az első előadás H nyolc napon 
át tartották a szezont. Bemutatóul előad
ták: „Mátyás király vapy a nép szere
tete jámbor fejedelmek jutalma" c, 
érzékeny játékot, melyet Szabó László 
irt, A színház ezidőben a Pelikán-házban 
volt. 1818 október 11-én Fejérmegye 
biztatására Balogh István színigazgató 
nagy buzgalommal tartott itt előadást, 
színre került Tokody János színműve, 
„A szövetségesek diadalma" címmel. 
Egykorú tudósítás szerint („Magyar Ku
rír", 1818 okt. 27. — 272. old.) az elő
adás minden várakozást kielégített, a 
díszletek és öltözetek pompásak voltak. 
Hogy valóban nagy volt az érdeklődés, 
líiutatja a pénztári kimutatás is, mely 
szerint az első bevétel tiszta jövedelme 
417 frt 45 krajcárra rúgott. Az ünnepély 
hatását emelte az ezen alkalomra irt 
zenei nyitány, melyet Marschner C, Hen
rik (L. o.) irt. Ez évben megalakult a 
színpártoló egylet is. („Magyar Kurír", 
1820. jun. 6.) Ezidőtájt Székesfehérvár 
dicsekedhetett a legjobban összetanult 
társulattal. Szerették is ezért a tái'sula-
tot, amely 1824-íg együtt is maradt. 
Ezután Horváth József és Komióssy Fe
renc színészek egyesült társulattal ke-
lesték fel a várost, uj tagokkal, uj dara
bokkal. A társulat hire elterjedt Pestre 
is, ahova fel is rándultak, innen Veszp
rémbe mentek, azután Zomborba és Sza
badkára kaptak meghívást. Ez a társa
ság a megye határozott kívánságára 
„Nemzeti Színjátszó Társaság" címet 

veszi fel és mint vándortársulat a Dél
vidéken is megfordul, de játszik Po
zsonyban is, Győrött és Pécsett. 1827-
ben Komióssy Ferenc lemondott az igaz
gatásról és egyedül Horváth József ve
zeti ezután, ki egész vagyonát feláldozta 
Thália oltárán, majd újra változás áll 
be a vezetőségben és Tóth István lesz az 
utód, őt ismét Komióssy Ferenc követig 
ki hosszú időn át több ízben nyeri el a. 
színházat. Egyike volt a legképzettebb 
igazgatóltnak és mint színműíró is jó-
hangzású nevet hagyott hátra színésze
tünk történetében. Későbbi igazgatók: 
Szabó József, Török Benjámin, Komá-
romy, Szákfy József, Mátray István,. 
Csabay Pál stb. Az 1842-ík év nov. 8-ika 
nevezetes nap a székesfehérváxn színé
szet lapjain. Ekkor érkezett a városba 
Petőfi Sándor, hogy barátja, Szuper Ká
roly színész segítsége mellett Szabó Jó
zsef színtársulatához szegődjön. A nagy 
költő a Magyar-féle házban lakott, i t t 
tanulta elsÖ szerepét, a „Párisi napló" 
inasát. Szerei>e abban állott, hogy mindig
nevet és semmit sem beszél. Ekkor írta. 
ezt a verset is : „Én a szerepben jóízűen 
S szivemből nevetek, Pályámon, óh, úgyis 
tudom, Leend ok sírni még." (Petőfi ek
kor Borostyán néven működött). A sza
badságharc idején Kilényi Dávid, majd 
Gócs Ede az igazgató. Az egyre épülő 
város közönsége már nem találta elég 
kellemes helynek a régi színház-termet, 
mely a Pelikán-fogadóban, (a mai Kos-
suth-uccában) volt s 1870 január havá
ban mozgalom indul meg, hogy a ma
gyar színészet állandó otthont nyerjen 
díszes palotában, hogy méltó legyen a 
város áldozatkészségéhez és hű kifejező
je legyen kulturális törekvéseinek. A 
mozgalom élén Szőgyény-Marich László 
főispán állott, ki egy évvel megelőzőleg 
a „Vörösmarty-kör"-ben pendítette meg 
a színház felépítése eszméjét. A neveze
tes dátum: 1869 nov. 14-ike, mikor is a 
lelkes székesfehérváriak 188 ezer forin
tot jegyeztek részvényekre. A színház 
telkét ingyen ajánlotta fel a város. 1871-
ben kezdték meg az építési munkálato
kat, de — sajnos — mint már ez a szín
házépítéseknél szokás, pénzügyi nehéz
ségek késleltették az építés gyors befe
jezését. A színházat Skalnitzky tervezte 
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és Schmidt Károly és Hübner Károly 
építőmesterek vezették a munkát. Végre 
1874 augusztus 22-én megnyílt a díszes 
színház, a város előkelőségeinek jelenlé
tében. A színházban van 33 páholy, 140 
ülőhely, 8 sor zártszék, 500 néző részére 
karzati ülő és állóhely. A nyitányt Káldy 
Gyula szerezte. A prológust Jókai írta és 
Jókainé szavalta, befejező része igy 
hangzik: 

S áldott legyen e szentelt csarnok itt. 
Mentsvár és templom és királyi lak! 
Áldott a város, melynek áldozat-
Filléreiből épült oltárílag! 
Dicső nép: vedd át hálaszózatunk 
A múltért! — üdv kisérje a jelen , 
Müvét! Amit jövődnek áhítunk, 
Az, hogy hazánk örök s boldog 

(legyen! 
Ezután Bokody Antal színtársulata a 
„Szózat"-ot énekelte, melyet a „Bánk 
bán" díszelőadása követett. Az est fé
nyét a Nemzeti Színház művészeinek 
vendégjátéka emelte. A szereposztás ez 
volt: — II. Endre-Nagy Imre, Gertrud-
Jókaíné, Laborfalvi Róza, Ottó-Náday 
Ferenc, Bánk-Szigeti Imre, Melínda-Fe-
iekyné, Mikhál-Szilágyí, Simon bán-Pin
tér Sándor, Zászlós-Karikás József, Pe
tur bán-Feleky Miklós, Myska-Leővey 
József, Sólyom-Eőry P. Gusztáv, Benede-
leíben Izídora-Bersícsnéj, Udvaronc-
Sántha Antal, Biberach-Benedek József, 
Tiborc-Komáromy Lajos. 1875 tavaszán 
Károlyi Lajos és Szilágyi Béla egyesí
tett társulata járt a városban, — jelen
tős szerepe e társulatnak, hogy operákat 
is adott. Ez év okt. 16-án Károlyi Lajos 
egyedül vezette az igazgatást. A tagok 
között a következő nevek szerepelnek: 
Mindszenti Kornélia, Bényeiné, Pifkó 
Karolín, Kőmivesné, Örsi, örsiné, 
Szabóné, Balázs Ilka, Glézer Hermin, 
Balogh, Szilágyi Béla, Kendy Gusztáv, 
Bényei, Kovács, Bérezi, Hevesi stb. 
1876-ban a közönség köréből konzorci
um alakult Havranek József elnökleté
vel, s nyáron át társulatot szervezett. 
Szilágyi Bélát a művezetéssel bízták 
meg, s az őszi szezonra gondosan össze
állított társulattal élvezetes előadásokat 
produkált. Főbb tagok: Tokai Mari drá
mai. Török Róza szende, Zöldíné komika. 

Ardainé hősanya, Kocsis Irma opera
énekesnő, Mándokíné és Nagy Jul
csa énekesnő, Mándoky Béla hős, 
Tóth Soma és Kendy Gusztáv komiku
sok, Károlyi Lajos apa, Bács drámai. Fe
kete Ferenc ten., Török Miklós basszista, 
Traversz István baritonista. Bérezi 
Ödön népszinműénekes. Szilágyi Béla 
jellemszinész, stb. Az ezutáni igaz
gatók névsora: 1881-82-ben: Szath-
máry Károly, 1884-ben Jnkab Lajos és 
okt. 4-től: Tóth Béla, —1885 húsvétján: 
Miklóssy Gyula, dec. havától: Tóth Bé
la, 1886 okt. 16-án: Komlóssy József 
stb. — 1896-ban a színház a város tulaj
donába ment át. A székesfehérvári szín
ház 25 éves jubileuma 1899 okt. havá
ban volt, amikor szintén a „Bánk bán" 
volt kitűzve, a főszereplők ezúttal is bu
dapesti művészek voltak: Márkus Emí
lia, Gyenes László és Pálffy György. 
Ujabban itt járt igazgatók: 1901-2-ben: 
Kunhegyí Miklós, közben Halmay Imre 
társulata is, 1905-től Szálkai Lajos, ki
nél 1909-ben a következő tagok működ
tek: Bihari Erzsike, Verő Janka, Pálfi 
Mariska, Paxy Margit, Ladányi Mariska, 
Kiss Cecil, Fekete Irén, Konkoly-Thege 
Emília, Déri Béla, Kovács Lajos, Gyár
fás Ödön, Bátori Béla, Ivánfi Jenő, Ma
rosi Géza, Alapi Nándíir. Karnagy Tom-
bor Aladár. A „Székesfehérvári Szín
pártoló Egyesület" követésre méltó szép 
példát gyakorol a színtársulat tagjaival 
szemben. A sziniszezon végeztével a szín
társulat érdemes tagjait 5—5 drb. 
arany jutalomban részesíti és elismerő 
oklevéllel tünteti ki. 1910-ben Szalkay 
Lajos társulatának köv. tagjai kap
tak kitüntetést: Verő Janka, Fekete 
Irén, Bihari Erzsi, Bátori Béla, Ivánfi 
Jenő és Alapi Nándor. Kívülük Tombor 
Aladár karnagy kapott nagyobb jutal
mat. A társulat kardalosaít szintén 
egyenként 20 korona jutalomban részesí
tették. Mintegy 900 K került elosztásra. 
1913 dec. 20-án lelkes ünnepség kereté
ben ülték meg a székesfehérvári színé
szet százéves fordulóját. A díszelőadást 
Hermann László zeneiskolai igazgató 
ünnepi nyitánya vezette be, majd Phi-
lipp István főgimnáziumi tanár költői 
lendületű Prológusa következett, melyet 
Zilahy János adott ele nagy hatással. 
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-Azután Szálkai színtársulata előadta dr. 
Lauschmann Gyula „Száz év" c. alkalmi 
színművét, mely megkapóan szép nyelve
zeténél és érdekesen felépített tartalmá
nál fogva mindvégig' lekötötte a közön
ség figyelmét. Legnagyobb hatást tett a 
közönségre az a kép, mely Petőfi itteni 
szinészkedését tárgyalja. Ebből a kép
ből nem hiánj^ik Petőfi jólelkű házigaz
dája, Magyar György csizmadiamester 
sem, aki disznótort tartván, vendégül 
látta Petőfit is. Itt olvasta fel Petőfi a 
„Disznótoron" c. költeményét. Ez volt 
a lánglelkü költőnek úgyszólván egyet
len derűs napja szinészkedése alatt. Az 
alkalmi színdarab megérdemelt nagy si-
Tíert aratott s úgy a szerzőt, mint a sze
replőket számtalanszor szólították lám
pák elé. Különös elismerés illette Szálkai 
Lajos direktort, aki áldozatkészséggel 
Icorhű díszleteket és jelmezeket készít
tetett a darabhoz. 1915 szept. havában 
a. szinügyi bizottság a színházat egyhan
gúlag Fodor Oszkárnak ítélte oda. 1918 
márc, havában a szinpártoló egyesület a 
társulat érdemes tagjait elismerő pla-
Icettel tüntette ki. A következők része
sültek ilyen kitüntetésben: Vida Ilus, 
Mezey Margit, Kovács Lulu, Faluss> 
István, Majthényi László, Gulyás Meny
hért, Ligeti Lajos, továbbá Fodor Oszkár 
színigazgató és Andor Zsigmond kar
nagy. Ujabban itt járt igazgatók; Alapi 
Nándor, Faragó Sándor, Deák Ferenc, 
Szentiványi Béla. Ujabban a színház 
„Vörösmarty Színház" nevet viseh. 1923 
dec. 29-én megünnepelték a színház 
íennállásának 50 éves jubileumát, mely
nek prológusát Philipp István tanár írta, 
Géczy István „Ünnepi játéka" követke
zett utána, ezt követte a „Cigánybáró" 
c. operett. — (ErŐdi Jenő.) 

Szekszárdi színészet. Szekszárdon 
(Tolna m.) 1830 jun. 5-én Balogh István 

liirdette az elsők között a magyar kul
túra szépségét. Eléggé élénken pártol
ták aminek egyik bizonyítéka, hogy ösz-
szesen 16 előadást tartott, ezek között 
„Hamlet" is műsoron volt. —1844 szept. 
havában az „Életképek"-bŐl megtudjuk, 
hogy Hetényi József a nagyvendéglőben 
tartott előadást. (11. kötet, 357. old.) 
1846 okt. havában Chiabay Pál, 1855 

szept. havában Ujfalussy Sándor, 1858 
márc. havában Kocsisovszky Jusztin az 
igazgató („Napkelet", 1858.14. sz. Bori-
tékoldal.) 1865 ápr. 17-től Szuper Károly 
követi őt a direktorok sorában. Tagok 
voltak: Paiotainé, Szuperné, Komáromi
né, Kendy Gusztáv és neje, Földesy, 
Gonda László, KŐmíves Imre, Lakatos 
stb. Máj. havában Molnár György is itt 
vendégszerepelt. 1869—^70 telén Budai 
József, 1871 febr. havában Nóvák Sán
dor, majd ápr. havában Károlyi Lajos az 
igazgató. 1874 márc. 7-töI újra Szuper 
Károly, két év muIva pedig (1876 okt.) 
Miklóssy Gyula kap j átékengedélyt. 
1876 okt. 10-én itt vendégszerepel Gyön-
gyössy Jánosné Mátray Laura. 1882 nov. 
Bánfalvy Béla társulata működött Szek
szárdon, majd két év múlva újra jönnek 
színészek: 1884 húsvéttól Balogh Ala
jos társulatát látták vendégül. 1886. 
márc. vége felé Zoltán Gyula társulata 
fejezte be előadásait. A szekszárdi szin
pártoló egylet Simontsíts Béla alispán 
kezdeményezésére megalakult 1891 febr. 
15-én, 75 taggal. 1903-ban itt jár Sza
badhegyi Aladár, 1.908 okt. végén Baróti 
Rezső; 1910 jan. elején Bihari Ákos ven
dégszerepelt a városban. (Igazgató: Fe
hér Vilmos.) Jul. 13-án dr. Farkas Fe
renc az igazgató. — 1911 január 6-án a 
megye szülötte: Hegedűs Gyula fellépett 
a „Testőr"-ben. Jan. 29-én a szekszárdi 
kaszinó közgyűlése elhatározta, hogy az 
állandó városi színház felépítéséhez 
30.000 K-val járul. 1912 febr. havában 
Halász Alfréd, majd ujabban Halmi JenŐ 
volt itt a színigazgató, 1927 óta pedig 
Radó Béla társulata keresi fel a várost. 
A színtársulatok a város tulajdonát ké
pező Szekszárd-szálló nagytermében ját
szottak, elfér benne 600 ember, majd 
1928 óta a Szekszárdi Általános Ipar
testület székházának színházterme is 
szolgál előadási helyül, ahol 400 személy 
fér el. A városi hatóság a színtársulatot 
azzal támogatja, hogy az egész idényi'e 
ingyen adja a színházi termet, a színpad 
és nézőtér fűtéséről gondoskodik; a vil
lanyvilágítást díjtalanul adja, a vigalmi 
adó fizetése alól mentesíti és 300 pengŐ 
utazási segélyt ad. A városnak színügyi 
bizottsága nincsen, szinpártoló egyesü
lete alakulóban van (1931.) A színházi 
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Szeleburdi Szeless József 

» 

orvosi funkciót díjtalanul dr. Kelemen 
József városi tiszti főorvos látja el, a 
színházi kritikus Schneider János és 
Blazsik Ferenc, a „Tolnamegyei Újság" 
c. hetilap szerkesztője, illetve segédszer
kesztője. A város szinügyi referense dr. 
Cs. Papp Jenő, közigazgatási tanácsnok. 

Szeleburdi, Moliére 5 felvonásos bohó
zata, Paulay Ede fordításában 1877 jun. 
20-án először adták a Nemzeti Színház
ban. (Lélie — Halmy Ferenc, Célie — 
Molnárné, Mascarille — Vízváry, Hippo-
lyte — Szigeti József, Anselme — Bene
dek József, Trufaldin •— Sántha Antal, 
Pandolfe — Pintér, Leandre — Benedek 
1-ajos, András — Körödmezei Gusztáv. 
Tlj betanulással — többek között — 1910 
dec. 17-én került színre, Kosztolányi 
Dezső uj fordítása szerint. Szereplök: 
Dezső József, Mészáros Alajos, Paulay 
Erzsi, Hajdú József, Gál Gyula, Horváth 
Jenő stb. 

Szelefaui'di színész (Lásd: Bonvivant). 

Szelényi (Leborszky) Anna, (Széli 
Lajosné), énekesnő, sz. Í858-ban, Debre
cenben. Pályáját a Népszínháznál kezd
te, 1882-ben, ahol azonban csak 1883 
máj. ll-én jutott előtérbe, amidőn a 
„Furcsa háború" c. operettben feltűnt 
kellemes, üde hangjával és eleven játé
kával. (Elza szerepét kapta.) 1885 szept. 
22-én búcsúzott a Népszínház közönsé
gétől az „Ördög pirulái" bohóság isten-
rője szerepében. Budapestről Artöt Dé-
sirée-hez ment Berlinbe, hangját kiké
pezni, 1887 szept. havában Szabadkára 
szerződött, majd 1890-ben Győrött mű
ködött. 

Szelényi Emília, színésznő, sz. 1858-
ban, Sátoraljaújhelyen, megh. 1924. 
jan. 25-én, Kolozsvárott. Atyja Sz. Ká
roly, Zemplén vm, főszám vevője volt, a 
48-as szabadságharcban pedig honvéd
százados. —• Már kislány korában nagy 
liajlamot érzett a szinipályához, majd 
1877 aug. 26-án követte vágyát és kar
énekesnő lett a Népszínháznál, de már 
két év múlva elszerződött a vidékre, Sza
badkára, onnan meghívták Kassára, 
Zomborba, Debrecenbe, Nagyváradra, 

Szegedre, Kolozsvárra. Mint énekesnőt 
mindenütt ünnepelték, üde, kellemea 
hangjával köztetszést aratott. Később-
áttért a komikai szerepkörre és itt is 
hasonló kitüntetést kapott. 1904 jan. 
20-án megülte első jubileumát. Lőcsén 
a „Kassai diák" c. operettben. 1913 okt. 
1-én nyugalomba ment. — Leánya: Sze
lényi Hona, színésznő, sz. 1881 okt. 28-án^ 
Nagyszentmiklóson. Színpadra lépett 
1898 tavaszán, B. Polgár Bélánál. Férje 
Neményí László, volt színigazgató. (L. 
o.) Leánya: Neményí Lili, színésznő. 
(L. 0.) 

Szeles gavallér ragy Szeleburdi — 
megjelöléssel a bonvivant (L. o.) színészi, 
szerepkört értették a régebbi színészek. 
Ma már divatosabb a bonvivant-kifeje-
zés. 

Szeless Elza, színésznő, énekes szub-
rett, született 1892 június 3-án, Buda
pesten. Rákosi Szidi szinésziskolájában 
nyerte teljes kiképeztetését. Első szer
ződése SzatmáiTa szólította. Heves Bé
lához; innen Miskolcra ment, Palágyi 
Lajoshoz, végre 6 éven át a budapesti 
Intim Kakaré prímadonnája volt (mez-
zoszoprán). Szerepei: Sára (Szibill ope
rettben). Papa kedvence (címszerep), 
Lucy (Leánj^ásár), Pipsy (Éva), stb. 
Miután férjhez ment Leopold Gyula (L, 
o.) kabaréigazgatóhoz, lelépett a pályá
ról. 

Szeless Eta, színésznő, sz. 1913-ban^ 
Budapesten. A Rózsahegyi-féle sziniis-
kola elvégzése után a Belvárosi Színház
ban kezdte pályáját. 

Szeless József, színész, sz. 1844 okt. 
1-én, Rimaszombatban. 1862 okt. 8-án 
lépett a szinipályára, szülővárosában,. 
Breznay Gézánál, ahol — miután nem 
volt a társulatnál súgó — előbb súgnia 
kellett; de ez a körülmény csak jótékony 
hatással volt lelkére, mert alkalma 
nyílt a színészek játékát közvetlenül 
megfigyelni, így többek között a nagy 
Egressy Gábornak is súgott és művésze
tében gyönyörködött. E társulattal jár t 
Sátoraljaújhelyen, Munkácson és Bei*eg-
szászon. Első szerepe Vörösma,rty „Ma-
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Szeless László Széizúgás 

rót bán"-jában Barna várnagy volt. 
Többi igazgatói: Fehér Károly, Csaby 
Imre, Szilágyi Béla, Reszler István, Bu
dai József. 1866-ban elkerül Kecske
métre, Miklóssy Gyulához, Nagi^áradon 
pedig együtt pályázott Petőfi Zoltánnal, 
TCömives Imrénél. 1868 okt. 8-án újra 
Kecskeméten van. Kovács Móric szín
társulatánál, járt Szegeden is, Mannsber-
gemél; itt 4 évet töltött, azután elszer
ződtették Temesváry Lajoshoz, Geröffy 
Andorhoz és bebarangolja úgyszólván 
az egész országot, (Szentes, Orosháza, 
Hódmezővásárhely. Miskolc, Sátoralja
újhely, Máramarossziget, Ungvár, Szat-
már, Pozsony stb.) mindenütt elsőrendű 
hős-szerepeket játszott. 1885 okt. 2-án 
n temesvári színház művciietője lett, Ge
röffy Andornál, kinek halála után át
veszi az igazgatást, rövid időre. A kö
vetkező igazgatója Völgyi György, Nagy 
Mihályné, végül Lászy Vilmos (Győr, 
ahol ismételten egjmtt működött Tóth 
Edével.). Utoljára Homokay Lászlónál 
volt szerződésben, 42 évig volt összesen 
működő színész, melyből 28-at nagy tár
sulatnál töltött el. 1903 jan. havában 
nyugdíjazták és a pestmegyei Ordas köz
ségben telepedett le. Szerepei: Shylock, 
Lear, III. Richárd, Coriolanus, Brutus, 
Cassius, Bánk, Petur, Brankovics, Mizé 
(IV. László), László király, Gritti, Béldi 
Pál, Zrínyi Miklós, Moor Ferenc, Harpa-
gon, Claude FroUo (Notre-damei torony-
Őr), Fülöp (Don Carlos), Othello, Viola, 
id. Duval Armand (Gauthier Margit), 
Wurm (Ármány és szerelem), Don Sal-
luste (Ruy Blas) stb. — Neje: Barla 
Lenke, színésznő, sz. 1852-ben, Jászbe
rényben, ahol 1870 szept. 26-án tartot
ták meg esküvőjüket. 1880 jan. 1-én lett 
színésznő. 

Szeless László, szabadszállási birtokos 
és pestmegyei bizottsági tag megh. 1889 
október havában. A Nemzeti Színház 
alapjának 2500 frtot hagyományozott. 

Széli György, karmester, sz. 1897-ben, 
Budapesten. Zeneakadémiai tanulmá
nyai után, 1917 febr. havában, mint a 
berlini királyi operaház korrepetitorát 
a strassburgi városi színház első kar
mesternek szerződtette. 1920 febr. 13-án 

bemutatkozott a Magy. Kir. Operaház
ban, a „Carmen" előadásán. 1924 jan. 
havában a berlini állami operaház zene
igazgatóul és első karmesterül szerződ
tette. 1930 óta I'rágábs^-működik. 

Széli József, színigazgató, szinészisko-
lai titkár, sz, 1890 márc. 17-én, Felső
rajkon, Zalavármegyében, Piarísta pap
tanárnak készült. Elvégezvén az egyetem 
bölcsészeti fakultását, az Orsz, Színész-
egyesület iskolájába iratkozott, hol 
1914-ben színészi oklevelet kapott. A 
világháborúban mint t. hadnagy, majd 
főhadnagy harcolt. Kitüntetései: I. o. 
nagyezüst, 11. o. ezüst, bronz vitézségi 
érem, Károly csapat kereszt, 2-szere3 
sebesülés érem, hadseregparancsnoksági 
dicséret. 1918—1994-íg a Nemzeti Szín
ház tagja, 1925-ben megalapítja a Petőfi 
Színkört, 1926—ig^g-ig mint a Kisfa
ludy Színház igazgatója szolgálja nívós 
előadásokkal az óbudai kultúrát. Irodal
mi tevékenysége: fővárosi lapokban s 
több vidéki irodalmi folyóiratban tárcá
kat s verseket írt. „Hurrá, Amerika" c 
oi)erettie a Kisfaludy Színházban s a 
MűszinkÖrben került színre. „A kulisz-
szák világának titkai" c. kézirata sajtó 
alatt. 1918 szept. óta az Országos Szi-
nészegyesület Szinészképző Iskolájának 
titkára, hol több éven át mint tanár is 
tevékenykedik. Legjobb szerepei: Ocs-
kay brigadéros, Konstantin császár (Bi
zánc), Bannai Gorő (Rang és mód), Ba-
racs Imre (Bor), Radványi ezredes 
(Gyurkovics lányok) stb. 

Szén K^mán dr. (makói) író, főorvos, 
sz. 1872 jul. 1-én, Debrecenben. Zene
szerzéssel foglalkozott és sok magyaros 
szerzeménye jelent meg, melyek nép
szerűségre emelkedtek. Színpadi művei: 
„Kurucviiág", operett (szövegét í r ta : 
Dóczy József). E. e. 1901~ben, Debrecen
ben, Komjáthy Jánosnál. „Laczkfy" op.-
3 felv. E. e. 1912-ben Debrecenben, „Fe
kete vezér" tört. színmű, szinrekerült 
Debrecenben, „Csokonai halála" 3 felv. 
színmű, színre került Debrecenben, Kar-
doss Gézánál. 

Széizúgás. A régi időkben a színpadon 
a szelet vagy spárgára kötött vonalzó 
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Szemere Árpád Szemere Bertalan 

» 

suhogtatásával, vagy papirossal imitál
ták, a falat dörzsölve. Ma már fapántok-
kal ellátott hajtliató inalomkerékszerű 
dobot használnak, amelyre vászon és 
selyem szallagokat erősítenek. A fapánt 
és a selyem szailagrok súrlódásával zaj 
keletkezik és a szerkezet gyorsabb, vagy 
lassabb hajtásával, erősödik, illetve hal
kul a szél zúgása. 

Szemere Árpád, operaénekes, sz. 1878 
november 9-én, Brassóban. Atyja Strosz 
Ferenc államvasuti főellenőr, anyja 
Wermescher Regina. Elemi iskoláit Bu
dapesten és Aradon járta, majd ugyan
ott reáliskolát látogatott. Mint műked
velő egy ízben Pécsett sikert ért el a 
„Falu rossza" Göndör Sándor szerepé
ben, ami elhatározS lépésre ösztönözte: 
tehetségét a színészetnek szentelte ez
után. Elvégezte a Zeneakadémiát 1897-
ben, 1898-ban Káldy Oyula lesz a mes
tere, ki az Operához szerződtette ösztön-
díj£isnak 3 évre. 189 -̂ május 8-án fellé
pett az Operában „Fomeo és Júlia" Paris 
szerepében. Mint magánénekes 1904 ja
nuár 1-je óta megszakítás nélkül műkö
dik európai hírű mű intézetünknél, mely
nek egyik erős oszlopa 1923 február 28-
án kinevezték az intézet örökös tagjává, 
midőn egyben megünnepelte művészi 
működése 25 éves fordulóját. Főbb sze
repei: „Az álarcosbál" (René); „Bajaz-
zók" (Silvio); „Bohémélet", (Collíné és 
Marcel); „A bolygó hollandi" (Címsze
rep) ; „Bánk bán" (Király és Tiborc); 
„A bibliás ember" (János); „A bűvös 
vadász" (Kuno); „A bolond" (Bimbó); 
„Carmen" (EscamiPo); „A cremonai he
gedűs" (Ferrari és Filippo); „Don Jüan" 
(Címszerep); „Faust" (Valentin); 
„Godunov Boris" (Címszerep); „A he
gyek alján" (Sebastiano); „Hunyadi 
László" (Gara); „Hoffmann meséi" 
(Hármas szerep); „A hugonották" (De 
Nevers); „Az istenek alkonya" (Gun-
Ihe r ) ; „Lakmé" (Nibkantha); „Mi
lánon" (Lothario); „Nemo" (II. Rákóczi 
F . ) ; „A Rajna kincse" (Fasolt és Wo-
t an ) ; „Romeo és Júlia" (Paris gróf); 
„Rigoletto" (Címszerep); „XI. Rákóczi 
Ferenc" (Címsze.-ep) • ,,Sába királynője" 
(Salamon); „Siegfried" (Vándor); „Sa- j 

lomé" (Johanán); „A sevillai borbély" 

(Figaro); „Tan^hHuser" (Wolfram); 
„Toldi szerelme" (Bencze és Király); 
„Teli Vihnos" (Címszerep); „Téli rege" 
(Canűllo). „Traviata" (id. Germond),; 
„A vajda tornya" (Kund); „A varázs
fuvola" (I. pap); „ A. walkür" (Wotan); 
„A windsori víg nők" (F)uth) stb. 

Szemére Attila, (szemerei de genere 
Huba) orsz. képv., író, a .becsületrend 
lovagja, sz. 1859 jun. l é n , Párizsban, 
megh. 1905 jul. 2í^-én, Budapesten. Ti
zennyolc éves kora *ta a hírlapírói pá
lyán működött. Egjnk alapítója volt a 
Magyar Hirlap-ni*k. Külföldi utazásai
ban bejárta Európát, Afi:'ka északi ré
szét és belső Ázsiát, ahonnan értékes 
műipari gyűjteményiekkel tért vissza. 
1896-ban országgyűlési képviselő lett és 
mint Bánffy Dez í̂ő báró személyes híve, 
részt vett a párt megalakításában. A 
politika mellett értékes írói működést is 
fejtett ki. Eredeti színműve: „Hozomániy 
nélkül", vj. 3 felvonásban. Bem. 1890 
márc. 28. Nemzeti Színház. — Fordítá
sai: „Lea grófnő", színmű, irta Lindau 
Pál. 5 felv. ElÖSAÖr adták 1880. június 
6. Nemzeti Színház. „A rágalom" vj. 5 
felv. I r ta : Sheridan. 

Szemere Bertalan, államférfiú, jeles 
szónok, költő és író, a Magy. Tud. Aka
démia tagja, sz. 1819 aug. 27-én, Vattán, 
Borsod m., megh. 18r.9 jan. 18-án, Mis
kolcon. Voltaképí;en történeti szerepe az 
1843—44-iki országgyűlés idején kezdő
dik, amidőn mint követ a reformokért és 
alkotmányos szabadságért foIii;atott 
küzdelmek egják leglelkesebb harcosa 
volt. Népszerűsége egyre nőtt s amikor 
1848 tavaszán az elstí magyar felelős 
minisztérium vette át a kormányzást, 
Szemere Bertalanra bízták a belügyi ve
zetést. A Batthyánv-minisztérium le
mondása után az ország ügyeit vezető 
honvédelmi bízottságnak lett Kossuth 
oldalán legtevékenyübb tagja, majd a 
detronizálás után, m^dőn reá hárult a 
köztársaság kikiáltásinak históriai sze
repe, Kossuth Lajos kormányzása alatt 
Szemere Bertalan letl a miniszterelnök. 
A szabadságharc leveretésével fordula
tot vett az ő élete is Szemerének is a 
bujdosó magyarok hontalan sorsa jutott 
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Szemere György Szende Ernő-

osztályrészül, A gondjaira bízott szent 
koronát elásva, IfülföMre menekült s 
különösen az angol ós francia kormá
nyoknál sokat fáradozott a magyar ügy 
érdekében. A hontalanság végre is meg
őrölte idegeit s lS65-ben kegyelmet kap
rán, már csak elborult elmével térhetett 
vissza hazájáfcö, TSbolydában fejezte be 
életét, 1869 január l^-^án. Miskolcon, az 
avasi temetőben nyugszik s a város 
egyik főterén szobor hirdeti az utókor 
kegyeletét. 1846—47-ig a miskolci szín
házépítő társaság eln"ke volt. 1847 márc. 
27-ére alakuló kö:2gyülést hívott össze és 
bejelentette, hog/ a színház építésére 
kibocsátott részvény íveket 312 részvé
nyes irta alá, (Ezek s?áma 1847 aug. 
13-ig 349-re emelkedett.) A „Minervá"-
ban a „Bérci lak" c egyfedvonásos szo-
morujátéka és a „Kisfaludy Károly env 
léke" c. vígjátéka jelent meg. Az 1857-
ben épült miskolci színház megépítése 
körül lelkes munkálkodást fejtett ki. 

Szemere György ^'szemerei), regény
es színműíró, sz. 1^63 okt. 30-án, Szabol
cson, megh. 1930 szept. 6-án, Budapes
ten. Erdemeiért megválasztották a Kis
faludy- és Petőfi Társaság tagjává. Szín
művei: „Egyéniség", .̂ zmű 4 felv. Bem. 
1903 ápr. 24. Nemzeti Színház. „Erősek 
és gyengék", társadalmi szmű 4 felv. 
Bem. 1905 ápr. 8. TJ. o. „Siralomház
ban", szmü 1 feív. Bem. 1906 márc. 31. 
Uj betanulással 1922 febr. 10. — Nem
zeti Színház. „Bolond Istók", népies dal
játék 3 felv. zen. szerz.: Kun László. 
Bem. 1907 okt. 1. a Népszínház — Víg
opera megnyitóján. — „Ö!" szmű 4 felv. 
Bem. 1910 febr. 12. Magyar Színház. — 
„Viszontlátás" szr*iű 2 felv. Bem. 1922 
febr. 10. Nemzeti Színház. Fordítása: 
„Az ember élete", színjáték 5 felv. Ir ta: 
Andrejev Leonid. Bem. 1919 jun. 16. 
U. o. 

Szemere Gyiíla, színész, sz. Budapes
ten, 1889 június 9-én. 1911-ben lépett a 
szinípályára. Működött az Apolló Kaba
rénál, majd a háború után New Yorkba 
ment. Azóta ott működik. (Családi neve: 
Sziránka.) 

Szemethy Endre, sz'nész, sz. 1903 de
cember l-én> Budapesten. 1926 szeptem

ber havában lépett a pályára. (Atyja Sz. 
András, anyja Vajda Uóva.) Működött. 
Heltai Hugónál, As^z^rnyi Lászlónál, Fo
dor Oszkárnál stb Főleg parasztfigu
rákban és jellemszei-epekben voltak si
kerei. 

Szemjáték, mint 1.1 arcjáték (mimika) 
kiegészítő része, a szempillák (szem
héjak), szemgolyók éi szemöldökök har
monikus mozgatásával tükrözi vissza az 
arcon a belső ér/iásoket és indulatokat. 
(„A szem a lélek tükre">. A szemjáték a 
színészi ábrázoláonak fontos eszközn éti 
kezdő színésznek — főleg a néha mcvev 
szemöldökök megmozdítana végett-aján-
latos a tükör eiött viló gyakorlatozás. 
Rossz szemjáték a jÉltékot hamissá, ne
hezen mozgatható sz^^mek az arcot me
revvé, kifejezéstelenné teszik. A szemek 
használatánál ne.ncsiik nézni, de látni 
is kell, különben a nézér^ réveteg lesz. Le
zárt szempillák & fáIJalmat, keskeny 
szempillák a szenvedélyt, ábrándozást, 
álmatagságot, magasra ívelt szemöldök 
nyitott szempillákkal a csodálkozást, 
meglepetést, összehúzott szemöldökök 
nyitott szempillákkal az erélyességet, 
haragot jelentik. Oldalt néző szemgolyók 
szűk pislogó pillák között a ravaszság, 
kacsintás kifejezői, stb. A szemjátéknak 
különösen a filmszinészetnél van fontos 
szerepe. (Dr. Farkas Ferenc) 

Szende Anna, színésznő, sz. 1873 szept. 
22.-én, Abaujszepsin. Színpadra lépett 
1894 márc. 17-én. 1898~ban Makó Lajos 
temesvári színtársulatánál működött, 
mint operett-énekesnő. 1901-ben férjhez 
ment StoU Károly rende-^íöhöz. (L. o.) 

Szende Ernő (Nemes), író, sz. 1883-
ban. Nemeskajalomban. Jak. Nagyszom
batban, Pozsonyban és Sopronban vé
gezte, itt nyert tanítói oklevelet s kez
dettől fogva — mint elemi iskolai igaz
gató — Lajoskomáromban működik. 
Irodalommal tizenkilenc éves korában 
kezdett foglalkozni, ettől fogva elbeszé-
' lései meghaladják a négyszázat s ezek a. 
vidéki lapokban s a fővárosi Újságban, 
Magyarságban s a Tolnai Világlapjában 
is megjelentek. írói neve: Homo. Szín
darabjai: „Jézus az én mindenem", „Ka-
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Szende Ferenc Szendrői Lajos 

rácsonyest", „A csonka honvéd", „Ha 
majd a Kárpátok megindulnak" (2 kia
dást ért) , „Megvirrad még valaha", „A 
szív szava", „Lesz még tavasz, lesz még 
nyár" c. darabjai. A Gárdonyi- és a Ber
zsenyi Társaság rendes tagjai sorába 
választotta. 

Szende Ferenc, operaénekes, (bariton) 
sz. 1887 április 5-én, Hant községben, 
Tolna m., azonban Babarc községben 
nevelkedett. Atyja Sz. Mátyás, kántor 
veit, anyja: Walter Annii. Pécsett ta
nult, majd a bajai tanítóképzőben foly
tatta tanulmányait. Itt Pesti Ihász Lajos 
színtársulata működött s kedvet kapott 
a színészethez. Egy társával átment 
Szekszárdra Szabadhegyi Aladárhoz, egy 
vidéki vándorszíntársulat igazgatójához 
és itt 190o-ban színész lett. Előmenetele 
könnyű volt, mert jól tudott zongorázni 
és nem egyszer Ö kisérte itt a zenés elő
adásokat. Ezután elkerült Nagyváradra, 
Somogyi Károly társulatához, Szatmárt 
Heves Béla igazgatónál találjuk; közben 
(1909) kántornak választották meg Bát-
taszéken, de az egyforma nyárspolgári 
élet nem volt ínyére, erre újra a festett 
világ légkörébe vágyóaott, tehát elszer
ződött Temesvárra, játszik Budán és 
Pozsonyban. 1913 április 1-je óta a M. 
Kir. Operaház tagja. 1908 szeptember 
havában nősült, felesége: Krassói Jó
zsika. Sz. szerepei: Mefisztó (Fauszt); 
báró Ochs (Rózsalovag); a főpap (Sám
son és Delila); a Wotan-ok, Péter cár 
(Észak csillaga); a király (Lohengrin); 
Don Pizzaro (Fidelio); Alfio (Paraszt
becsület) ; Hans Sachs (Mesterdalno
kok) ; a vajda, Kund és a szellem (A 
vajda tornya); Collin (Bohémélet); a 
király (Aida); Scarpia (Tosca); Esca-
millo (Carmen); Leporelló (Don Jüan); 
Cilley (Hunyadi László) ;Gianni Schicchi 
Figaro, Kurwenal (Tristan és Izolda), 
Zoltán (Farsangi lakodalom); Creon és 
Hiraök (Oedipus rex), stb. 

Szende színésznő van drámai és víg
játéki. A szende szerepkör olyan átme
net-féle a naiva és a fiatal hősnő között. 
Alig van színésznő, aki ne játszott volna 
szende szerepeket. Általában a színész
nők következő szerepkörökben szoktak 

működni: kezdik a naiva szerepeken; az
után vagy drámai vagy vígjátéki szende 
szerepkörre lépnek át, következik ezután 
a fiatal hŐsnö vagy fiata*, u. n. jellem-
komika szerepkör, végül drámai és víg
játéki anya vagy komika (szalon vagy 
burleszk komika.) 

Szendrey Júlia. Színmű három felvo
násban. I r ta : Heiczeg Ferenc. Bem 1930 
fcbr. 28-án, a Nemzeti Színházban, a 
következő szereposztás mellett: Szend
rey Juha — Bajor Gizi; Horvát Ái-pád 
— Lehotay Árpád; Kovács, professzor 
— Gál Gyula; Berta — Tőkés Anna; 
Trubeczkoj herceg, orosz katonatiszt —• 
Uray Tivadar; Lauka Gusztáv — Kürthy 
György; Ifj. Lendvay Márton — For
gács Antal; Balázs Sándor — Cserépy 
László; A nótárius — Gabányi László; 
Tálasné — M. Iványi Irén, Történik: az 
első felvonás Tordán, 1849 július 31-én, 
a második Kolozsvárott, 1849 telén, a 
harmadik Pesten, 1850 július 21-én. 

Szendrey Mihály, színigazgató, sz. 
1866-ban, Mátészalkán. A szinészakadé-
miát kitűnő eredménnyel fejezte be, ahol 
Csiky Gergely tanárnak kedvenc tanít
ványa volt. Színpadra lépett 1886 okt. 
havában, Székesfehérvárott, Komlóssy 
József színigazgatónál. 1899-ben igaz
gató lett Kassán, majd 1905-től Aradon 
működik, ahol 1911 nov. 30-án megülte 
25 éves jubileumát, majd 1926 jan. 27-én 
40 éves jubileumát tartotta. Éveken ke
resztül buzgó tanácsosa volt az Orsz. 
Színészegyesületnek. Mindig elsőrangú 
társulat felett rendelkezett, lelkes kato
nája volt a nemzeti kultúra terjesztésé
nek. Arad, Fiume, Pozsony, Sopron szín
házaiban emlékezetes művészi törekvé
sek bontakoztak ki az ő igazgatása alatt. 
Neje: Rontay Boriska, énekesnő, sz. 
1874-ben, Budapesten. Színpadra lépett 
1894 okt. 1-én, Komjáthy Jánosnál. Há
zasságuk 1902 ápr. 10-én volt, Kassán. 
Fia: Sz. István, színész, sz. 1895 ápr. 
21-én, Budapesten. 

Szendrői Lajos, (Családi nevén:Szabó) 
énekművész, a m. kir. Opera tagja, sz. 
1850 jan. 16-án, Pesten. Iskoláit Buda
pesten elvégezvén, 1881 okt. 1-én b. Pod-
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Szendy Árpád Szenes Béla 

maniczky Frigyes a Nemzeti Színházhoz 
szerződtette. 1883 ápr. 1-én az Opera 
tagja lett és mirí^ Brogni bíboros („Zsi
dónő") lépett fel először. Valóságos bas-
soprofondo. Hangja csupa érc, mely ha
talmasan és biztosan száll le a mély C-ig. 
Jobb szerepei: Sparafucile, Kezal (Ela
dott menyasszony). Doktor Bartolo (Fi
garo házassága), Daland (Bolygó hol
landi), Hunding (Walkür), Ciliéi (Hu
nyadi László), Főpap (Sába királynője), 
Király (Aida), Rocco, Leporelló, stb. 
Meghalt 1925-ben. 

Szendy Árpád, zeneköltő, zongoramű
vész, az Orsz. Zeneművészeti Főiskola 
tanára, sz. 1863 aug. 11-én, Szarvason, 
Békés m., megh. 1922 szcpt. 10-én, Bu
dapesten. Szarvason kezdte zenetanul
mányait, később Liszt Ferenc volt a 
mestere, Ő ismerte fel benne először azo
kat a nagy zenei képességeket, melyek 
a magyar zenekultúra élére emelték. 
Szendy Árpád portréja nélkül az utolsó 
két évtized zenei története nem tökéle
tes. A gyermek, akit először ültettek a 
zongora mellé, szinte már az első lecke
órán Szendy Árpád nevével találkozott. 
Az ö klasszikus kiadványaiból tanulta 
meg mindenki a zongorajáték alapele
meit, a kezdőt az ő nagy átfogó pedagó
giai szelleme vezette át az első nehézsé
geken. Azok, alcik az ő iskoladarabjai
nak gyakorlása mellett jutottak tovább, 
csak évekkel később találkoztak vele sze
mélyesen a Zeneakadémia művészképző
inek felvételi vizsgáján. Közvetlenül 
csak azok juthattak melléje, akiket itt 
méltónak ítéltek arra, hogy végigjárják 
a művésziskolát, de közvetve egész Ma
gyarország ifjúsága az ő tanítványa volt 
Fogalommá vált az ő alakja, az ifjúság 
csodálatos légkörét teremtette meg az 
akadémia tantermében és tanítványai, 
bármily nagy felfogásbeli különbség vá
lasztotta is őket el a mestertől, benne 
tisztelték azt a irányító elmét, mely ve
zetőjük volt. Szilárd és becsületes ma
gyarság jellemezte Szendy Árpád egész 
életét és zenei törekvéseit. Színpadi mü
ve: „Mária", regényes dalmű 3 felv. Szö
vegét írta: Béri (Moravesik) Géza. Zen. 
Szabados Bélával. Előadták: 1905 febr. 
28. M. Kir. Operaház. 

Szenes Béla, író, színműíró, sz. 1894. 
jan. 18-án, Budapesten, megh. 1927 máj. 
26-án, u. 0. Középiskoláit és az egyete
met Budapesten végezte és itt lett új
ságíróvá. Harminchárom éves volt mind
össze Szenes Béla és tizenötesztendős 
nagyszerű iróí múlt állott már mögötte. 
Irt tömérdek vidám karcolatot, néhány 
kedves regén5i;, sok e^er újságcikket, 
körülbelül negyven kabarédarabot és 
nyolc év alatt nyolc egész estét betöltő 
színpadi művet, nyolc Szenes-darabot, 
amely közül hat mint igazi nagy szín
padi siker fog élni mindenkor Budapest 
színházi közönségének emlékezetében. 
Színművei: „A buta ember", vj 3 felv. 
Bem. 1921 jan. 17. Belvárosi Színház. 
75-ödször: 1921 jun. 1. — 100-adszor: 
1922 febr. 26. — „A gazdag lány", vj 3 
felv. Bem. 1921 okt. 29. u. o. 100-adszor: 
1922 febr. 23. — 150-edszer: 1922 máj. 
31. — 200 adszor: 1922 okt 20. — 250-
edszer: 1928 febr. 12. — Felújították: 
1927 nov. 30-án. Belőle operettet írt 
„Festi család" cím alatt Stella Adorján, 
verseit írta: Szilágyi László, zen. szerz. 
Radó József. Bem. 1929 szept. 5. Király 
Színház. „Végállomás", vj 3 felv. Bem. 
1923. ápr. 7. Renaissance Színház. „End-
station" c. alatt 1923 márc 24-én a bécsi 
Volkstheater, szept. 28-án a prágai 
Deutsches Landestheater is előadta. 
„Holdvilág", vj. 3 felv, Bem. 1924 jan. 
18. Magyar Színház. „Az olasz asszony", 
vj 3 felv. Bem. 1924 okt. 31. Belvárosi 
Színház. 50-edszer: 1925. febr. 18. „A 
csirkefogó" boh. 4 felv. Bem. 1925 máj. 
16, Vígszínház. „Az alvó férj", vj 3 felv. 
Bem. 1926 márc. 19. U. o. A bécsi Jo-
sephstadter Theater bem. 1927 aug. 10-
én „Der schlafende Gatte" c. alatt. „Nem 
nősülök!" vj 3 felv. Bem. 1926 dec. 22. 
U. 0. 50-edszer: 1927 márc. 3. 100-ad
szor: 1927 nov. 2. A hamburgi Thalia 
Theater bem. 1929 máj. közepén, „Ich 
heirate nicht!" c. alatt. ,,A házíbarát", 
hátrahagyott vígjátéka 3 ífelv. befejezte: 
Nótí Károly. Bem. 1928 jun. 6. Vígszín
ház, 50-edszer: 1928 szept. 25. „Az ezüst 
páncél", vj 3 felv. I r ta : Huszár Péterrel. 
Bem. 1930 ápr. 20. Kamara Színház. 
Fordításai: „Csodacsók", operett 3 felv. 
SzÖv. irta: León Viktor. Zen. szérz. 
Strauss Oszkár. Bem. 1916 jun. 16. Ki-
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Szenes Ernő Szental György 

rály Színház. „Csavargólány", operett 3 
felv. írták: Krenn és Buchbinder. Bem. 
1918 nov. 22-én, a Budapesti Színházban, 
a Margít-szinház vendégtársulata. (Zen. 
i-zerz, Gilbert Jean.) „Baj van Zsófival" 
boh. 3 felv. Irta: Mouézy Eon. (Eredeti 
címe „II faut réparer Sop") Bem. 1924 
máj. 28. Renaissance Színház. 

Szenes KrnS, színész, sz. 1889-ben, 
Miskolcon. Színész lett 1915-ben. Mint a 
pesti kabarék komikusa hamarosan hír
névre tett szert. 1928 jul. havában Ber
linbe szerződött, a Boulevard Theaterhez. 

Szénhiány miatt a fővárosi és vidéki 
színházak 1917 febr. 19-től márc. 8-ig 
zárva voltak. (Miniszteri rendelet 689/ 
1917. Megjelent a hivatalos lap 1917 
márc. 7. számában.) 

Széni Arabella, énekesnő, előbb a Nép
színház tagja volt, majd elszerződött 
Kolozsvárra, azután a Budai Színkörbe. 
Itt 1889 jul. 19-én mutatkozott be az 
„Uff király" c. op. Lazuli szerepében, 
1890 április. 2-án Öngyilkosságot kísé
relt meg. 

Szenici színészet. Szenicen, Nyítra m. 
1831 jun. 27-én Balogh István társulata 
játszott. Műsorán volt „Hamlet" is. Mind
össze 6 előadást tartott. Ujabb időkben 
a Magyar Társaskör-helyiségében ját
szottak a színészek. 1901-2-ben Báródi 
Károly társulata kereste fel a községet. 

Szenkár DezsŐ, színházi karnagy, ze
neszerző. Mint alább megnevezett fivé 
rei is, Singer Nándornak fia, született 
1894 január 27-én, Budapesten. Kö
zépiskolái végeztével a Zeneművészeti 
Főiskola növendéke ^ett. 1923-bai 
az Unió-színházaknál kezdte meg a 
működését. 1926 dec. 1-én felvették az 
Orsz. Szinészegyesület kötelékébe. 1927-
ben az innsbrucki Stadtheater karmes
tere lett. Színpadi müve: „A bíarritzi 
Vénusz", operett 3 f. Szövegét i r ta : 
Kardos Andor, verseit Harmath Imre. 
Bem. 1930 jan. 30. Városi Színház. 

Szenkár JenŐ, zeneszerző, színházi 
karnagy, sz. 1891 ápr. 9-én, Budapesten. 

Zenei tanulmányai után, 1911-ben, a Nép
operánál kezdte meg működését. 1912 
jul. havában bemutatkozott Prága né
met színházában, a „Forradalmi szerel
met" és az aug. 18-iki ünnepi előadást 
dirigálta olyan sikerrel, hogy Heinrich 
Tewels, a színház igazgatója nyomban 
szerződéssel kínálta meg, sőt közben
jár t Márkus Dezsőnél, hogy a Népopera 
engedje ki szerződési kötelezettségéből 
a fiatal karmestert. Márkus eleget tett 
a kérésnek. Szenkár visszatért a Nép
opera kötelékébe, utóbb itt működött 
1915 okóber haváig, amidőn a salzburgi 
Stadttheater elsÖ karmestere lett és a 
Mozarteum tanárává iS kinevezték. 
1917 április havában „szászhercegi 
karmesteri" címmel az altenburgi 
Hoftheater szerződtette. 3 éven át 
Frankfurtban is működött. 1924-ben 
a berlini Grosse Volksoper zene
igazgatója lett. Ezután Kölnbe szerző
dött, mint Ottó Klemperer utódja, föze-
neigazgatónak. Nevét egépz Németorsz-
ban ismerik és képességeit rendkívül 
nagyra becsülik. Testvéröccse: Sz. Mi
hály, 1926 jul. havában a gerai udvari 
színházhoz szerződött első karmester
nek. 

Szenkár Nándor, zeneszerző, karmes
ter, sz. 1857-ben, Pesten, megh. 1927 
aug. 12-én, u. o. A zeneakadémia növen
déke volt (Singer néven), ahol Koessler 
János tanítványa volt és mint növendék 
elnyerte a Liszt Ferenc-díjat, — majd 
1887 okt. 1-tŐl a M. Kir. Operaház kar
énekese lett, később helyettes karigaz
gató volt. 35 évig volt a Rombach uccai 
templom karnagya, azután a Dohány 
uccai, majd a fasori zsidó templom kó
rusát dirigálta. Szerzeményeit többször 
adták a filhannónikusok, ünnepi induló
ját az Operaház is. Értékes hagyatéká
ban két opera, egy balett, több kamara-
kompozíció és nagyszámú egyházi szer
zemény maradt. Gyermekei: Sz. Dezső, 
Jenő, Mihály (L. o.), tehetséges kompo
nisták, — Sarolta, ismert zongoramű
vésznő. 

Szental György, ügyvéd, sz. 1822-ben, 
Pesten, megh. 1877 okt. 1-én, Nyitrán. 
Tanulmányait Pesten végezte és 1843-
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Szentendrei színészet Szentesi színészet 

ban mint okleveles ügryvéd Nyítrán al
jegyzőnek választották meg. Szinműfor-
dításai: „Antony", szomj. 5 felv. Irta: 
Dirnias Sándor. Bem. 1840 febr. 8. Pest. 
„Két korona", vj 1 felv. Moreau után. 
Bem. 1840 jul. 25. Pest. „Lakváltozás", 
vj 2 felv. Ancolet után. 

Szentendrei színészet. Szentendre vá
rosa 1836 jan. 21-én tízezer kiégetett 
téglát adományozott a Nemzeti Színház 
1 észére. 1858 szept. havában Keszy Jó 
zsef társulata játszott itt, 1873 dec. ha
vában Balogh György társulata tartott 
előadásokat a szerb iskolában. Dumtsa 
polgármester neje buzgólkodott a bérlet 
gyűjtésében. — Körülbelül ez idő tájtól 
kezdve egész színészkolónia alakult 
Szentendrén, miután a nyugdíjas színé
szek így közel lakhattak a fővároshoz. 
Többek közt itt telepedett le: Balázsi 
Sándor, Balázsiné SzöllŐ:ii Ilona, Berényi 
Miklósné, Boross Endre és neje, Özv. Fe
hérvári Ottóné, Juhász Sándor és neje 
v'Pajor Ágnes,) Kantay Teréz, Lénárdné 
Kétszery Emília, Kendy Gusztáv, özv, 
Nagyné Könyves Mari, Nyéki János és 
neje, Pajor Emília, Prószné Szentesy 
Vilma, TörÖkné Vanzély Irma, Zendy 
Mihály, Zoltán Gyula, Özv. Lendvai 
Ödönné, Rakodczay Pál stb. 

Szentes Dávidné Tátrosi Rozália, ko
lozsvári lakosnő, midőn 1868 máj. 19-ék 
75 éves korában elhunyt, a helyi szín
háznak 3000 frtot hagyott. („A Hon", 
1868máj. 29. szám.). 

Szentes János, színész, sz. 1862-ben, 
Pesten. Szinípályára lépett: 1879 okt. 1-
én, a Népszínháznál, Rákosi Jenőnél. A 
többi igazgatói ezek: 1880 okt. 1-én Ba
logh Alajos, 1883 okt. és 1886 máj-ban 
Krecsányi Ignác, 1887-ben Pesti Ihász 
Lajos, 1889 okt. és 1890 máj.-ban Valen
tin Lajos, 1891-ben újra: Krecsányi Ig
nác stb. 25 éves jubileumát 1904 szept, 
14-én ülte meg a „Svihákok" Gílka her
ceg szerepében, a Városligeti Színkör
ben, ahol mint elismert komikus műkö
dött. 1909-ben Szabó Ferenc nyítrai tár
sulatánál volt szerződésben, 1911 szept. 
havában az újpesti Népszínház kötelé
kébe lépett, onnan Kecskemétre kapott 

meghívást. 1913 okt. 1-én nyugalomba 
vonult. 

Szentesi Ákos, elismert nevű színész 
volt a vidéken, sz. 1851-ben, Szentesen, 
megh. 1886 ápr. 20-án, Miskolcon. Szín
padra lépett: 1869 okt. 15-én, Budai 
Józsefné színigazgatónÖnél. 

Szentesi színészet. 1855 aug. 10-én 
Pázmán Mihály társulata a szálloda 
kertjében tartott színielőadást. Tagjai 
közt volt: Raisz, Harmath Ida, Hevesy-
né, Várady, Nyiry stb. — Két év múlva, 
1857 húsvét hetében, Hubay Gusztáv és 
Hetényi József egyesített társulata já r t 
itt. Tagok voltak: Hubayné, Nagyné, 
Tóth, Könyves, Futó, Kőszeghy és neje 
stb. 1858 szept havában Havi Mihály az 
igazgató, majd 1864 jul. 14-én Csaby Im
re társulatát találjuk itt, ki az „Ördög 
és a párisi vak leány" című színművel 
kezdi el az évadot. A darabban része 
vett: Balogh Rózsa, Breznay Géza, Csa
by Imre, Haray S,, Kocsis P., Eöry G„ 
Hegedűs Frici, Kulcsár János, Kulcsámé 
Gy. Kata, Botha, Csíky M,, Vadász I, 
1874-ben Rambovszky József a saját 
költségén nyári színkört épített, s eb
ben június 13-án Nyiry György társu
lata, 1876 május 24-én Krecsán,ví 
Ignác társulata kezdett játszani Szen
tesen és július 5-én a „Kintornás csa
ládi-dal fejezte be előadásait. Tagok vol
tak: Szentesy Vilma, Krecsányiné, To-
kayné, Dezső Ödön; Breznay Géza, a 
Dálnoky-pár, Halmay Imre stb. — 1882 
aug. havában Szegedi Mihály, 1883 aug. 
havában Bogyó Alajos és 1884 nyarán 
szintén ö az itt jár t színigazgató. 1885 
jun. hóban Sághy Zsigmond, 1886-ban 
Breznay Géza, Ditrói Mór és Sztupa An
dor konzorcionális társulata kapott ját
szási engedélyt. — 1884 jun. havában 
megalakult a szinpártoló-egylet. Ujab
ban itt já r t : Halasi Béla (1901-2), dr 
Farkas Ferenc (1908) stb. 1909 ápr. 19-
én avatta fel dr. Farkas Ferenc színigaz
gató szabadkai színtársulata a már egy 
évtized óta álló szentesi színházat „Tóth 
József színházzá". A díszes kis színház 
a város tulajdonát képező PetŐfí-szállo-
dával van összeépítve felszerelt színpad
dal, öltözőkkel és páholyokkal. A szín-
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házavatás ünnepélyes külsőségek között 
folyt le és két napig tartott. ElsŐ napon 
(ápr. 19-én) a „Makrancos hölgy" került 
színre. "Váradi Antal prológusát Jászai 
Mari mondta el. Második napon (ápr. 20-
án) Gárdonyi Géza „Falusi verebek" c. 
darabját játszották. Az ünnepi előadá
sokban részt vettek Ligeti Juliska és De
zső József, a Nemzeti Színház művészei. 
Az ünnepi bizottság élén Bugyi Antal h. 
polgármester állott, a ki a szentesi szí
nészetnek mindig lelkes pártfogója volt. 
Dr, Farkas társulata I&IO szept. 1-én 
újra bevonult Szentesre; 1912 szept. 21-
én Krémer Sándor nyitja meg a szezont. 
Ismertebb tagok voltak: Dezséri Emma, 
Bánhidy Ilona, Nóvák Mariska, Kallós 
József, Földes Mihály, Margittay Gyula, 
stb. — 191S márc. havában a bizottság 
a színházat Nádassy Józsefnek adta bér
be, ki ez év szept. 20-án kezdte meg elő
adásait, Őszre pedig Krémer Sándor ke
resi fel a várost. — 1916 aug.-szept. ha
vában Szendrey Mihály aradi .társulata, 
hódmezővásárhelyi nyári szezonja ide
jén, kéthetenként átrándult játszani 
Szentesre. 1917 szept. havában Heltai 
Hugó volt itt az igazgató. Jobb tagok 
voltok: Dalnoki Tessza, Dóri Tusi, Szabó 
Mili, H. Zombori Honka, Bártfai Irma, 
Péterfi Iván, Érczkövi László, Szántó 
Imre, Halmai Sándor, Huzella Irén, B. 
XJtasi Ida, Svéda Juliska, Pesti Kálmán, 
Teleky Comél, B. Kovács Andor és Hal-
mágyi Mihály karnagy. 1918 okt. 26-án 
Mariházy Miklós társulata befejezte a 
szffiEonját. Ujabban i t t jártak: Kiss Ár
pád és Alapi Nándor igazgatók. A ható
ság ingyen adja a színház-termet, vigal
mi-adót nem fizet a társulat. A színház
ba elfér közel 500 ember. 

Szentesy Vilma, (Prószné), énekesnő, 
sz. 1854 aug. 20-án,. Nagy váradon, megh. 
1927 márc. 18-án, Budapesten, az Er
zsébet-szegényházban. -—Aradon, az uj 
színháznál kezdte a pályát, 1874-ben, 
mint énekesnő és bár egy tifusz-beteg-
ségböl kifolyólag megsiketült, mégis is
tenáldotta tehetségével, gyönyörű-hangi
jával a vidéki színészet legünnepeltebb 
primadonnái közé emelkedett. Félév múl
va Krecsányi Ignác szerződtette. Járt 
vele Miskolcon, Egerben, Szentesen, —• 

majd egyéb társulattal megfordult: Sze
geden, Kassán, Szabadkán, Kolozsvárott, 
ahol 1887 aug. havában férjhez ment 
Tauffer Endre földbirtokoshoz, miután 
első férjétől, Rónaszéki Gusztávtól 
(L. o.) elvált. — 1888 szept. havában 
visszavonult, de már 1890 ápr. havában 
újra visszatér és Debrecenbe szerződik. 
1892 aug. havában a Budai Színkörben 
működik. 1913 jul. 1-én nyugalomba 
ment és Szentendrén telepedett le, majd 
1924 máj. havában a budapesti szegény
ház ápoltjai közé vétette fel magát. 

Szentgyörgyi Xstyán, a mai magyar 
színészet veterán hÖse, 1842 február 20-
án született Diósjenőn (Nógrád megyé
ben), hol apja községi jegyző volt. Csa
ládi hagyományuk szerint egyik ősük 
az utolsó árpádházi királynak, III. End
rének udvari bolondja volt. Szentgyörgyi 
István — nagyapja példájára — refor
mátus papnak készült Debrecenben, de 
19 éves korában — 1861-ben — színész
nek állt: Latabár Endre színtársulatába, 
Kassán. Első föllépése a „Szigetvári vér-
tanuk"-ban volt, Nahnumanzáde írnám 
szerepében, mikor is a később szintén ko
lozsvári híres színész, E. Kovács Gyula 
készítette el fiatal uj pályatársa maszk
ját. 1867-ben a budai népszínházhoz ke
rült Szentgyörgyi, s innét szerződött el 
1870-ben Kolozsvárra, hol Szigeti Jó
zsefnek „Csizmadia mint kisértet" cimü 
népszínművében mutatkozott be, mint 
Sass István uram, mely egyik kedves 
szerepe volt. Azóta -hatvanegy éve — ál
landóan tagja a kolozsvári színháznak, 
honnét ismételve hívták Budapestre, de 
ő nem akarta hűtlenül elhagyni azt a kö
zönséget, mely Őt mindmáig annyira sze
reti és dédelgeti. Szentgyörgyít — akár 
csak Szigeti Józsefet, kivel méltán állít
ható páriiuzamba —• a legkiválóbb ma
gyar színészek közé emelte kedélyének 
mélysége, humorának melegsége, játé
kának szinte csodálatos természetessé
ge. Ö" is játszott Shakespeare-szerepe-
ket. —• „Menenius Agrippá"-t, „Fals-
taff-ot, nem is csak IV. „Henrik"-ben, 
hanem a „Windsorí víg nők"-ben is, és 
„Kent" grófot, —• de adta „Jagot"-t, 
„Shylock"-ot, „Wolseley" bíbomokot, 
„Cymbeline"-t, „Ai)emautus"-t (Athéni 
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Timon-ban), Claudius királyt (Hamlet
ben), és „Július Caesar" címszerepét, 
mely alkalomra persze le is kellett bo
rotválnia bajuszát, a mit pedig pályáján 
— a szokás ellenére — előszeretettel vi
selt. Moliére-szerepei közül kiemelkedő 
„Harpagon"-ja és „Amolphe"-ja. Voltak 
neki is szerepei francia darabokban is, 
és nemcsak kedélyesek, hanem szívesen 
adta a D'Ennery-féie „Egy katona tör
ténete" c. színműben Renaud-t. Lucifer-t 
az „Ember tragédiajá"-ban 78-szor ját
szotta — művészi érvényesülésére igazi 
tér azonban a magyar alakok ábrázolá
sában nyilt. „Bánk bán"-ban Tiborc, a 
„Peleskei nótárius" és a „Cigány" cím
szerepe, a „Csikós"-ban az Öreg Márton, 
Szigeti „Vén bakancsos"-a és „Toldi 
Miklós"-ában Bence, a „Falu roSszá"-
ban előbb Gonosz Pista, majd az öreg 
Feledi, a „Piros bugyelláris"-ban Peták 
káplár, a „Sárga C3ikó"-ban Gelecséri 
pusztabíró, az „Aranyember"-ben Bra-
zovics, „Ocskay brigadéros"-ban Szöré
nyi kapitány, a „Süt a nap"-ban Pongé 
Juhász — művészi galériájának kima-
gasló alkotásai. Mikor a kolozsvári szín
ház tagjaiból alakult népszínmű-társa
ság 1880 tavaszán Bécsben vendégszere
pelt, a legnagyobb sikert Szentgyörgyi 
„Cigány"-a aratta. A Kisfaíudy-Társa-
ság 1921-ben a Greguss-j utalómmal ko
szorúzta meg Szentgyörgyi István mű
vészi pályáját, melynek hősében a tipi
kus magyar alakok kitűnő ábrázolóját 
méltatta, kiemelve remekbe készült ala
kításainak gazdag sorozatából a „Peles
kei nótárius"-t. — Szentgyörgyi nagy 
művészi erejéhez bámulatos testi erő, 
elpusztíthatatlan egészség is járul, úgy 
hogy 1926-beli vendégfelléptei a buda
pesti Nemzeti Színházban valóságos di
adalok voltak, a közönség lobogó lelkese
dése mellett. De még élete 89-ik eszten
dejében is — 1930 tavaszán — a kolozs
vári magyar színház ünnepi „Bánk bán" 
előadásán nagy hatással adta Tiborcot. 

(sz. k.) 

Szentgyörgyi Lenke, színésznő. Előbb 
a Magyar Színház tagja volt, majd 1905 
szept. havában a Király Színház szerződ
tette, ahol a „Gül Baba" Gábor diákijá
ban emlékezetes sikere volt. (1906 márc. 

16-án századszor játszotta.) 1909 jun. 
25-én mint vendég fellépett a Budai 
Színkörben, a „Kedélyes paraszt" c. ope
rett Annamirle szerepében. 1910 nyarán 
dr. Farkas Ferenc társulatának tagja 
volt, egyben a pozsonyi aréna német 
színtársulatának a vendége, Blasel Pál 
igazgatónál; ez év őszén Mezei Béla 
győri színházánál volt működésben; 
1912 jan. havában Sopronba szerződött. 
1913 aug. 18-án házasságot kötött Palu-
gyai Antallal és lelépett a pályáról: Hú
ga: Sz. Márta, színésznő. ÍL. o.) 

Szengyörgyi Márta^ színésznő, sz. 1888 
okt. 29-én, Zalaegerszegen, megh. 1918 
szept. 16-án, Budapesten, 1907-ben lé
pett a szinipályára, a. Népszínháznál. 
1910 jan. havában Pozsonyból meghív
ták Nagyváradra, itt a „Remény"-ben, 
a „Gyurkovics leányok" Micí-jében, a 
„Györgyike,, drága gyemiek"-ben, a 
„BeUá"-ban, a „CsÖppség"-ben és egyéb 
naiva-szerepben forró sikerei voltak. 
Nagyszerű tehetségének sokoldalúságát 
később az. operettben csillogtatta. Egy-
ideig a Magyar Sz. tagja is volt, azu
tán elkerült Kassára, Faragó Ödönhöz. 
1915 jul. 27-én mint vendég fellépett a 
Vígszínházban, a „Zsuzsi kisasszony" c. 
operettben, Sikerrel. 1916 jun. havában 
a Vigszinház tagja lett, onnan a Belvá
rosi Színház szerződtette. I t t is kedvelt 
művésznő volt, ép; ügy, mint a vidéki 
színpadokon. Nővére: Sz. Lenke, színész
nő. (L. o.). 

Szentirmay Elemér, zeneszerző. (Lásd 
Németh János.) 

Sízent István-napi ünnepi játékolc. Az 
első ilyen. Ünnepi játékokat 1926 augusz
tus 19-22-ig tartották Budapesten. Cél
ja a Szent István-napi ünnepekre a fő
városba felrándult vidéki és külföldi kö
zönségnek megmutatni a magyar nép 
történelmi és művészi múltját, látvá
nyos felvonulásokkal, ünnepi játékokkal 
és a budapesti színházak reprezentatív 
magyar műsorával. Ezekhez a játékok
hoz a Székesfőváros Tanácsa jelentős 
összegekkel járult hozzá minden évben. 
Az első Szent István-napi ünnepi játé
kokon,: 1926-ban, színre került a hatal-
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mas FTC-pályán báró Nyári Albert: 
„Szent István" című látványos játéka, 
amelynek zenéjét Szabados Béla irta. 
Rákosi Jenő prológját Hegedűs Gyula 
mondotta el. Az ünnepi játék főszerep
lői: PetheÖ Attila, Báthory Gizella, Vér
tes Lajos, Főidényi László, Toronyi Im
re, Halmy Margit, Gárdos Kornélia, Ma-
tány Antal, Szőke Sándor, Bónis Lajos, 
Szeghő Endre, Szentiványi Kálmán és 
Holló Klári voltak. Főrendezője: Hege
dűs Tibor, rendezői: Somodi Pál, Tiszay 
Andor, Kincses László. Zenei vezetője: 
Angyal László. Az előadáson közel 400 
főnyi statisztéria, és 60 lovas szerepelt, 
a hatalmas várépítmények legmagasabb 
díszlete 16 méter volt. Az előadást há
romszor ismételték meg. Az 1927. évi 
ünnepi játékokon látványos felvonulások 
voltak a városligetben és a Tattersalban. 
1928-ban a magyarországi műkedvelő 
olimpiász volt a Gellérthegyen, továbbá 
nagy népünnepélyek ugyanott, Ferenczy 
Károly és Harsányi Rezső vezetésével, 
míg a Stefánia-úton és az Ügető-pályán 
történelmi felvonulás, több száz szerep
lővel, Toronyi Imre és Márkus László 
rendezésében. Í929-ben Kürthy György, 
Toronyi Imre, Glock tábornok, Tiszay 
Andor és Heltai Jenő rendezésében meg
rendezték az Ügető-pályán az isaszegi 
csatát, korhű jelmezekkel és rekvizitu-
mokkal, közel ezer szereplővel, és több 
száz lovassal, míg ugyanakkor a Margit
szigeten Márkus László rendezésében 
Bethlen Margit grófnő három pantomim
jét Dienes Valéria, Madzsar Alice és 
Szentpál Olga mozgásművészeti növen
dékeivel, továbbá a „Csongor és Tünde" 
pantomim-játékát. Az előadások azon
ban mind a négy nyáron nagy deficittel 
végződtek. 

Szentivánéji álom, színmű 5 felv. 
I r ta : Shakespeare. Ford, Arany János. 
A nagy angol költő születésének 300-
ados évfordulója ünneplésére a Nem
zeti Színház bemutatta 1864 ápr. 21-én, 
ezzel a szereposztással: Theseus — Fe-
leky Miklós, Egeus — Szilágyi Sándor, 
Lysander — ifj. Lendvay Márton, De-
metrius — Paulay Ede, Philostrat — 
Kovács, Vackor — Tóth József, Gyalu 
— BenkÖ Kálmán, Zuboly — Szigeti 

József, Dudás — Szathmáry Károly^ 
Ösztövér ~ Sántha Antal, Orrondi — 
Komáromy, Hippolita — Jókainé, Her-
mia — Prielle Comélia, Heléna — ifj. 
Lendvayné, Oberon — Egressy Gábor,. 
Titania — Szigligeti Anna, Puck — 
Szerdahelyi Kálmán. — Némelyek 
szerint Sh. e müvét 1594-ben írta, mert 
akkor volt olyan időjárás, minőre a 
második felvonás első színjében céloz: 
hideg, esős nyár, terméketlen év. Má
sok szerint 1598-ban, még pedig ba
rátja és pártfogója, Southampton lord 
tiszteletére, ki ebben az évben kelt 
össze Miss Vemonnal. Sokan az 1597. 
évet vitatják, mert e művében tehetsé
gének oly fejlődését találják, mely költői 
pályájának csak második korszaka vé
gére vagy a harmadik elejére, 1596— 
97. évekre eshetik. Annyi bizonyos, 
hogy e mű már 1598-ban ismeretes 
volt, 1600-ban már nyomtatásban is 
megjelent. Az is kétségtelen, hogy al
kalmi színmű volt, melyet a költő va
lamelyik nagyúri pártfogója vagy ba
rátja lakodalmi ünnepére írt. Ez igen 
divatos volt akkor Angolországban és 
már csak azért is örvendenünk kell, 
hogy Sh. nem vetette meg az alkalmi 
színmű nemét, mert oly költőivé al
kotta, minővé sem előtte, sem utána 
senki. (Gyulai Pál: Arany János „Ko-
szorú"-ja, II. évf. 1864.) — Arany Já
nos a darab fordításával 1848-ban ké
szült el és Vörösmarty meg is emlékezik 
róla bővebben a „Dramaturgiai töre-
dékek"-ben s címét „NyárkÖzépéj ál-
má"-nak fordítja. Arany János Wie-
land német fordítása nyomán ültette át 
elsőízben magyarra a vígjátékot, de ez 
a fordítás magának Aranynak sem. tet
szett. „A darab menetét — írta Arany 
erről a fordításról —, velejét belőle föl 
lehet talán fogni, annyival inkább, mi
vel szolgai fordításom a Wielandétól —• 
ha nem erős szükség esetében —• tá
vozni nem mert. S a jambusok? — 
ahogy lehetett. Miatta kitételt nyomo
rítani nem akartam." Ez a fordítás ké
sőbb elkallódott; Arany egyszer még 
ráakadt. „A nyáréji álmot — írja 
1847-ben Szalontáról, csakugyan meg
találtam a padláson, esővíztől átázva, 
összepenészesedve, s mivel összefűzve 
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&em voft, annyira széthánj^^a, hogy 
mesterség vc4t Összeszedni." Amikor a 
Kisfaludy Társaság 1858-ban hozzáfo
gott a teljes magyar Shakespeare meg
alkotásához, akkor vállalkozott Arany 
János újból „A szentivánéji álom" lefor
dítására „ígéretemet — írja 1858 no
vember 15-én Tomory Anasztáznak —, 
hogy megkísérlek én is egy vagy két 
<larabot fordítani, nem vonom vissza, 
de magamat bizonyos időhöz nem köt
hetem, mert sem idom, sem fizikai ké
pességem nincs folyvást dolgozni. Azt 
sem bánom, ha a már elhíresztelt Mid-
aummer-Nights Dream-mel kezdek 
hozzá, csak könyvem legyen. . ." Arany 
János ekkor már angolból fordít s 1858 
december 22-röl ezt írja Gyulay Pálnak: 
„Most a „Nyáréji álmot" nézegetem, de 
veszett nehéz munka. Majd fele rímelt 
jambus, nem is számítva a rövid dalo
kat, melyek még foglyosabbak." Tompá
nak 1859 február huszadikán ezeket 
!2ja: „A nyáréji álom"-ba kezdtem, egy
pár felvonást idestova lenagyolok. De 
minő munka ez! Háromnegyedrésze rí
melt jambus, melyet magyanil hasonló
v á kellene sorról-sorra visszaadni; aki 
az angolnak szórövidségét ismeri, az át
látja, mily nehéz munka ez, kivált, ha a 
nyelvet nem akarjuk kerékbe tömi. Ed
digi dolgozataimban vannak sikerült he
lyek: bár néha csaknem áthághatlan 
zökkenőre akadok." 1859 március tizen
kilencedikén ezt írja Szász Károlynak: 
„Shakespeare most — nyugszik. Egy
pár fölvonásra vittem és úgy belefárad
tam az örök rímelésbe, hogy tökélete
sen elakadtam. Nehéz igát vettem ma
gamra, sort-sonral, jambust-jambussal, 
rúnet-rímmel adni vissza: aligha ez így 
kivihető. A „Dream" felénél több rí
mel." 1859 november tizenkilencedikén 
ezt írja Tomory Anasztáznak: „A Sha-
kespeare-fordításban múlt tél óta egy 
betűt sem hallottam — ott vagyok most 
is a kátyúban, ahol akkor a kerekem 
betörött és nincs hat ökröm — vagy 
egyéb tehetségem —, mely onnan ki
vontasson. Friss erővel dolgozhatnám: 
ez nincs, a friss erő." 1861 január har
mincegyedikén, a Kisfaludy Társaság
ban olvasta föl Arany János a „Nyáréji 
álom" fordításának elsÖ mutatványát. 

1863 november 26-án a Kisfaludy Tár
saság ülésének jegyzőkönyvében ezek a 
sorok olvashatók: „Arany János igaz
gató tudósítván a társaságot, hogy Sha
kespeare Midsummer-Nights Dream-je 
fordításával elkészült, mit a gyűlés ör
vendetes tudomásul vett, elolvasá belőle 
a harmadik felvonást." 1863 november 
huszonhatodikán készült el tehát „A 
szentivánéji álom" magyar fordítása, 
minden időkre a magyar műfordítás 
legnagyobbszerű alkotása. „A szent
ivánéji álom" fordítása egyúttal neve
zetes a magyar Shakespeare szem
pontjából is, ezt a fordítást játszották 
ünnepi előadásul 1864-ben, az első ma
gyar Shakespeare-ünnepen, a nagy 
költő születésének háromszázadik nap
ján, ezzel indult meg a Kisfaludy Tár
saság Shakespeare-kiadása. (Arany Já
nostól való még a „Hamlet" és a „Já
nos király" fordítása.) 

A Sz. első előadásának nagy si
kere volt a közönség előtt, a darabot 
még abban az évben tizenkétszer ját
szották, de a kritika szigorúan emléke
zett meg az előadásról és különösen 
Gyulai Pál az Arany János által szer
kesztett „Koszorú" hasábjain bírálta 
meg erőteljesen „A szentivánéji álom" 
előadását. Egressy Gábor is megkriti
zálta az előadást, a következőket írván 
Szász Károlynak: „Nem ütött ki űgYf 
mint én óhajtottam volna. A ház telve 
volt nagyon mind a kétszer, ma is meg
telik úgy félig-meddig, de sem a kiállí
tás, sem az előadás (az első) nem lehe
tett kielégítő. A túlbuzgóság nervózu-
sokká tett bennünket, előadókat s egyik 
hiba a másikat érte. Szörnyű dúlást 
vittünk véghez a szövegen, ami bará
tunkat, a fordítót, aki jelen volt, despe-
rátussá tette. Azóta még nem találkoz
tam vele, de bizonyos vagyok benne, 
hogy kedélye ettÖl a kellemetlen hatás
tól egy hónapig sem fog megszabadulni. 
Másfelől a kiállításban és elrendezésben 
nem volt semmi poézis. Itt, a tündérek 
jelenetében még a levegőnek is tele kell 
lenni bűbájjal és varázzsal. Egy tündér
hölgy bűvös világításban, hol manók ci
káznak a légben, gnómok és silphek hin
táznak a fák lombjain stb., stb. A mi 
földön lejtő balett-táncosaink mindezt 
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nem pótolhatják, ha ezüst fátyol
jelmezbe vannak is öltözve, valamint a 
szám sokasága a gruppok szépségét. 
Egyébként ily kiállításhoz nekünk sem 
gépezetünk, sem díszítőink nincsenek." 
A darab első felújítása 1873 febr. 26-án 
volt, amidőn Puck-ot Blaha Lujza ját
szotta. Az, athéni fiatal pár Náday 
Ferenc és Gábos Irma. Nagy Imre és 
Helvey Laura volt; Theseust Szigeti 
Imre alakította, az amazon királyné Já
szai Mari volt, Oberon király szerepét ez
úttal nő, Bogdanovics Krisztina ját
szotta, Titánia Molnámé Kocsisovszky 
Borcsa volt. A következő felújítás dá
tuma: 1881 márc. 20. volt. Szereplök: 
Hetényi Béla, Benedek Józesf, Mihályfi 
Károly, Újházi Ede, Sántha Antal, Viz-
váry Gyula, Lendvayné, Csillag Teréz, 
Helvey Laura, Fáy Szeréna, Márkus 
Emilía, Palotai Piroska. — A darabot 
utóbb az Operában is játszották: 1886 
aug.21-én,Mendelssohn kísérő zenéjével. 
Ezután pihentették a darabot 1909 okt. 
29-éig, amidőn dr. Hevesi Sándor ren
dezésében - a következő szereposztás 
mellett került színre: Theseus, Athéné 
fejedelme — Somlay Arthur; Hippolita, 
amazon királyné — Aczél Ilona; Egeus, 
Hermia atyja — Mihályfi Károly; Her-
mia, szerelmes Lysanderbe — D. Ligeti 
Juliska; Lysander, Demetrius, szerel
mesek Hermiába — Garamszeghy Sán
dor, Rajnai Gábor; Heléna, szerelmes 
Demetriusba — Paulay Erzsi; Oberon, 
tündérkirály — Mészáros Alajos; Titá
nia, tündérkirályné — L. Lenkey Hed
vig; Puck, vagy Robin pajtás — Vá-
radi Aranka; Tündér — Horváth L. 
a. n.; Vaczkor, ács — Pethes Imre; 
Gyalu, asztalos — Horváth Jenő; Zu
boly, takács ~ Rózsahegyi Kálmán; 
Dudás, fuvó-foltozó — Dezső József; 
Orrondi, üstfoltozó — Hajdú József; 
Ösztövér, szabó — Kovács. 1910 febr. 
11-én megérte a darab a századik elő
adást. A jubiláris előadáson Theseust: 
Somlay, Hyppolitot: György Ilona, 
Egeust: Mihályfi, Hermiát: D. Ligeti 
Juliska, Lysandert: Náday Béla, De-
metriust: Rajnai, Helénát: Aczélllona, 
Oberont: Mészáros Alajos, Titániát: 
Vizváry Mariska, Puckot: Váradi 
Aranka, Vaczkort: Pethes és Zubolyt: 

Rózsahegyi Kálmán játszotta. A többi 
felújítás dátumai: 1917 márc. 16; 1921 
szept. 27; 1923 máj. 16 és jún. 26; 1924 
febr. 25; 1926 márc. 18; végül: 192& 
máj. 25-én, midŐn ez volt a szereposz
tás : Theseus, Athén fejedelme — Le-
hotay Árpád; Hippolyta, amazon ki
rályné — Lánczy Margit; Egeus, Her
mia atyja —- Bodnár Jenő; Hermia, 
szerelmes Lysanderbe — Vágó Erzsé
bet; Lysander, Demetrius, szerelmesek 
Hermiába — Forgács Antal, Abonyi 
Géza; Heléna, szerelmes Demetriusba 
— Pethes Margit, Philostrat, ünnepély-
rendező Theseusnál — Fehér Gyula; 
Vackor, ács — Csortos Gyula; Gyalu, 
asztalos — Sugár Károly; Zuboly, ta
kács — Rózsahegyi Kálmán; Dudás, 
fuvó-foltozó — Cselényi József; Orrond:, 
üstfolt(WÓ — Hajdú József; ösztövér, 
szabó — Pethes Sándor; Oberon, tün
dérkirály — Uray Tivadar; Titíúiia, 
tündérkirályné — Váradi Aranka; 
Puck vagy Robín-pajtás — Vaszary Pi
roska. 

Szentiványi Béla, színész, sz. 1895. 
jun. 29-én, Budapesten. Az iparművé
szeti iskola elvégzése után bevonult a 
katonasághoz. Leszerelése után, 1908, 
novemberében kezdett sziniiskolába jár
ni. 1919 március hónapban szerződött az 
Apolló kabaréhoz, majd az Andrássy-uti 
Színház, Várszínház, Belvárosi Szinhás 
tagja lett. A várszínházi működése alatt 
nagy sikert aratott Szilágyi László „Le
vendula" című darabjában, Steiger Fló
rián szerepében. Ebben a szerepben lát
ta meg Beöthy László, ki a Belvárosi 
Színházhoz szerződtette. Itt mint kitünÖ 
„beugró"-szinész működött 2 esztendöíi 
keresztül, de ambícióját nem tudta kie
légíteni és ezért a szegedi városi szín
házhoz szerződött operett rendezőnek és 
színésznek. Egy évi működése után Ala
pi Nándor Orsz. Kamara Színházához 
szerződött rendezőnek, majd 1928 év 
szeptemerében maga is színigazgató lett 
és Országos Művész-Színház név alatt 
staggione társulatot vezet, máris orszá
gos sikerrel. Neje: Salgó Ilona, született 
1895 jun. 5-én, Budapesten. 1920 szept. 
óta működik a szini-páiyán; szerződései: 
Várszínház, szegedi színház, Orsz. Ka-
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mára színház és jelenleg a férje, Szent
iványi Béla orsz. művészszinházánál mű
ködik, mint drámai szende. Legjobb sze
repei; „Váljunk el": Cyprienne, „Kréta
kör": Hai Tang, „Hamlet": Ophélia, stb. 

Szentiványi Kálmán, szinész, sz. 
1883. szeptember 28-án, Veszprémben. 
Szinész lett: 1904-ben. Horváth Zoltán 
magániskoláját végezte. 1919-ben a Ma
dách Színház tagja volt. Mint kitűnő 
konferanszié tette nevét ismertté. Neje: 
Venczel Aranka, színésznő, sz. 1887. 
szept. 21-én, MezÖsámsond-on, Maros-
torda m. — 1910-ben vették fel az Orsz. 
Szinészegyesület kötelékébe. 

Szentjóbi Szabó László, költő, sz. 1767 
jun. 22-én, Ottomány-ban, Bihar m. 
megh. 1795 okt. 10-én, 'Kufstein-ben. 
(Tirol). Előbb a nagyváradi nemzeti 
iskolában tanárkodott, majd 1794-ben 
Bihar m. tb. aljegyzője lett. Színműve: 
„Mátyás király, vagy a nép szeretete a 
jámbor fejedelmek jutalma", énekes já
ték 3 f. Bem. 1793 jul. 3. Pesten. Az első 
magyar színtársulat kedvelt műsorda-
rabja volt, operaszöveget is írtak 
belőle, 1834-ben előadták Budán. Fordí
tása: „Pántlika". 

Szentkereszty Zsigmond báró, a ko
lozsvári kir. törvényszék elnöke, sz. 
1850-ben, Kolozsvárott. Tanulmányait 
Marosvásárhelyen a ref. főtanodában 
kezdte, a jogot Kolozsvárott és Pozsony
ban végezte. 1874-ben kinevezték a ko
lozsvári törvényszék joggyakomokává. 
Elnöke volt a szinpártoló-egyesületnek. 
1888 máj. havában „Javaslat" c. röpira
tában egy állandó marosvásárhelyi szín
ház felépítése mellett agitált és a cél 
eléréséhez 33000 frtot gyűjtött. — 
(Lásd: „Kolozsvár", 1891 szept. 2.) 

Szentkeresztyné Nyegre Rózsi bárónő, 
írónő, énekesnő. Sz, 1895-ben, Huszton, 
előkelő megyei családból, Münchenben 
tanult énekelni Helge Lindborgnél, ÍV 
színpadra C16*h Sándor készítette elÖ. 
Alkalmi fellépései mellett szocialmisz-
szióknál közéleti és irodalmi tevékeny
séget fejt ki. 

Szentkirályi László, kir. tanácsos. 
Pestvármegye aljegyzője és palatinális 
itélömestere. 1792 nov. 21-én Pestvár
megye megbízta a Nemzeti Színjátszó 
Társaság részére befolyó adományok 
gondozásával. 1796 ápr. 10-én a megye 
megbízásából feloszlatta a társulatot. 
1810-ben az állandó színházi bizottság 
felügyelőjévé nevezték ki. 1827-ben tag
ja volt egy „Játékszíni kíküidöttség"-
nek, amelynek célja volt egy Nemzeti 
Színház felépítésének lehetőségét előké
szíteni. 

Szentkirályi Móric (érszentkirályi), 
orsz. képviselő, sz. 1809 márc. 7-én, Pes
ten,, megh. 1882 jan. 7-én, u. o. I t t ta
nult és az egyetemen végezte jogi tanul
mányait. 1829-ben ügyvédi vizsgát tett. 
Előbb főjegyző, majd alispán lett, azu
tán képviselő. 1849-ben elfogták, bebör
tönözték, de csakhamar kiszabadult-
1868-ban Pest város főpolgármesterévé 
választotta. 1838 jun. 6-tól a pesti Nem
zeti Színház igazgatását elvállalta, de 
ideges természete e feladatot nem soká
ig bírta, éles polémiákba keveredett és 
a különböző súrlódások véget vetettek 
működésének. 

Szentkuthy Mihály, úttörő szinész, sz. 
1813-ban, Szatmárt, megh. 1897 ápr. 16-
án, Ui o; Atyja nemes szentkúti Szent-
kutay János műépítész, élt 96 évig, any
ja nemes késolczi Gánóczy Zsuzsa. — 
Iskoláit szülővárosában és Nagyváradon 
végezte, azután gyógyszerész lett, majd 
1844-ben Rozsnyón felcsapott színész
nek. Első szerepe a „Vallomások" c. vj-
ban volt. Működött Zelényi Lajos, Gödé 
István, Végseí Sándor és Abday Sándor 
színigazgatóknál. 1848-ban honvédfő
hadnagy volt, majd a szabadságharc 
után -ismét - visszatért a színészethez. 
Ekkor Hubay Gusztávnál kezdi meg a 
működését, Nyírbátorban, azután Sze
geden játszik, L*atabár Endrénél. 1854 
aug. 15-én mint vendég fellépett a Nem
zeti Színházban, „A rab" c. népsz. And
rás szerepében, mídőn ezt a kritikát 
kapta: „Játéka igen kedvesen lepett 
meg bennünket. Mind masquirozása, 
mind egész magatartása, mozdulatai és 
hanghordozása tehetséges és eléggé 
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gyakorlott színészre mutatnak." — 
{„Pesti Napló".) Későbbi igazgatói: 
Szuper Károly, Reszler István, kinél hat 
esztendeig- volt, azután Aradon műkö
dött. Szabó Józsefnél. — 1871-ben 
Kolozsvárott volt szerződésben. Molnár 
György így jellemzi: „A hős-apákat 
elég sikerrel játssza, s a kitörő jelenetek
ben belerengett az egész színház". („Vi
lágostól-Világosig", Arad, 1881. II. köt. 
€1. oldal.) öreg napjait Szatmáron 
élte le, ahol a színielőadásoknak mind
végig lelkes látogatója volt- — 1862-ben 
Debrecenben egy „Színházi emlény"-t 
adott ki, majd „Visszaemlékezések" c. 
IcÖnyvében megírta életrajzát. Megje
lent Kolozsvárott, 1883-ban. (A Nem-
3!eti Múzeumban Hung. h. 5777. jelzéssel 
van lajstromozva.) — Neje: Portik Eliz 
(Lila), színésznő, meghalt 1885. július 
13-án, Budapesten. (Erődi Jenő^ 

Szentmiklóssy Alajos, (primóci) 
€pigramma-költő, ügyvéd, sz. 1793 okt. 
12-én, Királyiban (GÍömör m.), megh. 
1849 ápr. 6-án, Erdőtarcsán (Nógrád 
m.). Színműve: „Hunyady László". 
Szomj. 5 felv. Előadták: Budán, 1835 
márc. 20. és dec. 17-én, 

Szentmiklóssy (Mudrony) Béla, szí-
Tiész, sz. 1872-ben, megh. 1902 nov. 9-én, 
Budapesten. 1896—^97-ben Miskolcon 
működött, majd a Magyar Színház művé. 
sze lett, azután a Tarka Színpadon foly
tatta karrierjét. A Városligeti Színkör
nek is elimei-t bonvivantja volt. — A 
korán elhunyt művész koporsója felett 
Hidvéghy Ernő mondott búcsúbeszédet. 
Első neje: Tharraszovits Margit, szí
nésznő. (L. 0.) Második neje: Tomory 
Melissza, színésznő, (L. o.) 

Szentmiklóssy Irén, színésznő, sz. 
1884 ápr. 5-én, Makón, 1900-ban végezte 
az Orsz. Színiakadémiát, egy év után 
Makó Lajos buda-temesvári társulatá
hoz szerződtette naiva és társalgási sze
repkörre. Kedves színpadi jelensége, 
rátennettsége révén szép sikereket ara
tott a vidéken. 

Szentpál Olga, a Mozgásművészeti 
Iskola igazgatója, sz. 1895-ben, Buda
pesten. Középiskolai és zenei tanulmá

nyai (Kovács Sándor-növendék) elvé-
geztével a hellaraui akadémiát végezte 
Daleroze alatt. 1919 óta a Nemzeti Ze
nedében a ritmikus torna és 1922 óta a 
Színművészeti Akadémián a tánc ta
nára. 1920-ban adták elő „Oberon és Ti-
tánia" c. pantomimjét, Dohnányi Ernő 
vezetésével, a Nemzeti Színházban és 
az Operában, azóta a Nemzeti Színház 
és számos magánszínház ismételten 
bízta meg tánccsoportjával együtt ko-
reografikus feladatok megoldásával. 
1928-ban megjelent „Tánc, a mozgás
művészet könyve" c. munkája, melyben 
elvi és gyakorlati színpadmüvészeti kér
déseken kívül rendszerét ismerteti ki
merítően. Fontosabb teljesítmények: 
Nemzeti Színházban: táncok „Ember 
tragédiájá"-ban, „Faust"-ban, „Szent
ivánéji áIom"-ban, „János vitéz"-ben, 
„Szerelem mint orvos"-ban stb. — Más 
színházakbán: „Szulamit", „Paganini", 
„Dybuk" stb. Nagyobb kompozíciói: „Ele
mek", „Évszakok" c. táncszüitek, „Hold
leányok" c pantomim Dallos Sándor 
szövegére stb. 

Szent Péter esernyője. Mikszáth Kál
mán hasonló c. regényéből írta Martos 
Ferenc s a Beöthy László-féle hármas 
színműpályázaton díjazásra ajánlott 
színmű 3 felv., egy előjátékkal. Bem, 
1907 okt. 11-én, midőn Beöthy László 
rezsimje alatt megindult a Magyar Szín
ház vezetése. Személyek: Bélyi János, 
plébános •— Törzs Jenő; Veronka, a 
húga Petráss Sári ; Ancsu — Forrai 
Rózsi; Vibra György, ügyvéd — Papp 
Mihály; Sztolarik, törvényszéki bíró — 
Vágó Béla; Münczné — Örley Flóra; 
Mravucsán Glogora, polgármester — 
Réthey Lajos; Mravucsánné — Bera 
Paula; Vladin — Bársony István; 
Lonka, a felesége — P. Támoky Giza; 
Mokry, jegyző — Csiszér Arthur; Szlá-
vik, egyházfi — Z. Molnár László; 
Mdme Kríszbay — Kacsoh Fatíme; 
Adaraeczné — Erdei Berta; Borbála — 
Ványi A,; Egy leány — Sárdy V.; Bil-
leghi Máté — Nagy; 1-ső paraszt •—• 
Szabó; 2-ik paraszt — Dezső; 3-ik pa
raszt — Turányi; Müncz Jónás — Ga
ras. Száznál többször játszották a Ma
gyar Színházban. 
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Szili-Koráts László Szilágyi Pál 



Szilágyi Vilmos 
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Az Országos Színészegyesíiieí kebelében megalakult propagandaosztály tagjai (1922-ben) 

1. Túri Elemér 
2. Iványi Antal 
3. Ligeti Andor 
4. Simándy Zsigmond 
5. Szítai László . 
6. Virágh Ferenc 
7. Neményi László 
8. Erődi Jenő 
9. Szappanos Dezsó' 

10. Ditrói Mór 

11. Bartha István 
12. B. Kovács Andor osztály

vezető' 
13. Szomory Miklós 
14. Molnár Gyula 
15. Nádor Zsigmond 
16. Barthos Ernő 
17. Érckövi Károly 
18. Jávor Ervin 
19. Aldori László 




