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Fülep Lajosnak a budapesti Magvető Könyvkiadónál megjelent A 
művészet forradalmától a inagy forradalomig című, cikkeket, tanulmá-
nyokat magába foglaló kiadványa függelékként tartalmazza az 1902 és 
1919 között publikált írások bibliográfiáját is. Ebben fedeztük fel, hogy 
Fülep Lajos 1902 és 1904 között írt a Nagybecskereki Hírlapba. A 
mintegy harminc Fülep-írás között legtöbb színházi tárgyú — színi-
kritika. Ezek a helyi gimnáziumban érettségizett Fülep Lajos — apja 
állatorvos volt Nagybecskereken — a városban működő Deák Péter 
vezette színtársulat előadásairól írta. 

Szép feladat és még szebb kutatói eredmény lenne, ha a gimná-
ziumi tanulmányait alig befejezett Fülep Lajos színikritikáiban fcimu-
1 athatnánlk a imagyar művészeti (esztétikai) gondolkodás nagy egyéni-
ségének korán jelentkező kivételes tehetségét. S nem is lenne túlbuzgó 
vállalkozás, hiszen az litt közreadott Fülep-írások amellett, hogy ma-
gukon vliselik, főleg a jelzők használatában, a gyors rajongást eltitkol-
ni nem tudó, a szerző korára utaló if jonti lelkesedést, ugyanakkor nem 
egy olyan észrevételt is tartalmaznak, amelyek a későbbi Fülep-kriti-
kák felé mutatnak. Gondolunk elsősorban a színészi játék minősítésére, 
a közönség—színház viszonyára, valamint a ,,művezetőségnek' , a kö-
zönség és a művészet megbecsülését példázó törekvéseire, illetve a né-
zők tiltakozást kiváltó gesztusaira. Kritikáiban a fiatal Fülep Lajos 
foglalkozik mindezzel. Ily módon ez a néhány zsenge is megannyi moz-
zanatot kínál, amelyekben a későbbi Fülep-krtitikák reflexióinak elő-
jeleire ismerhetünk, s mint ilyenekkel fontos lenne részletesen foglal-
kozna. 

Mivel azanbain nem valószínű, hogy a bibliográfia teljes, egyrészt 
mert esetleg 1902 ©lőtt lis publikált Fülep Lajois írásokat a nagybecske-
reki sajtóban, másrészt viszont a színházi műsor ismeretéből és a bib-
liográfiába felvett kritikák számából, valamint a sorozat vége felé mu-
tatkozó több napos szünetékből arra lehet következtetni, hogy a Nagy-
becskereki Hírlapban vagy imás helyi újságban lappanganak még Fü-
lep-zsengék, ezért az itt közölt tizenvalahány knitika alapján talán el-
sietett lenne messzemenő tanulságokat levonni Fülep Lajos nagybecs-
kereki pályakezdéséről, valamint a kezdet és a folytatás organikus kap-
csolatáról. 
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Közlésünknek elsősorban híradás-jelleget szántunk, kutatásra ösz-
tönző szándékkal bocsátjuk közre Fülöp Lajosnak 1902 októberében és 
novemberben írt színibírálatait. Azoknak is hasznos adalékot kínálva, 
akik majd Fülep .nagybecskereKi éveinek és ténykedésének felkutatá-
sára vállalkoznak. 

A KIS ALAMUSZI.1 B-oikor József édes zeinéjű 'Operettjét hozta 
tegnap színre a iművezetőség, mégpedig elég ügyes előadásban. A kö-
zönség, amely már isten t ud j a hányadszor élvezte végig A kis alamuszi 
behízelgő melódiáit, tegnap iis megtöltötte a színház nézőterét. Honti 
Elma Renard vicomte szerepében sem tudta megnyerni a .műértő kö-
zönség tetszését. Hangja némely helyen érdessé vált, ami csökkentette 
azt a hatást, amelyet a pillangó dalával elért. Tornori Meliszának Sarah 
szerepében kitűnő estéje volt. Különösen tetszett bordala és a Renard-
ral való jelenete. Szép 'táncát és énekét a közönség jól megérdemelt tap-
sokban .részesítette. Kedves volt imég Deák Margit Mary szerepében. 
Szebeni semmi kívánni valót nem hagyott, mint Tom. Já téka rutiní-
rozott, sokoldalú és ami leginkább dicsérhető: Sohasem csap át szélső-
ségekbe. Tegnap is ezért aratot t sikert. Ohatry (Mac Donald) tegnap is-
mét intelligens, sokoldalú színésznek bizonyult. Az orkesztrum Ligeti 
karmester vezetésével szintén kitűnően működött. A rendezés jó volt. 

(1902. október 18. 3.1.) f . 

A PÁHOLY.- Üres ház előtt adták tegnap a városi színházban má-
sodszor a Páholyt. Nem é r t jük a művezetőség gondolkodását, hogy éppen 
azt a darabot hozta kétszer színre, amelyet a Vígszínház pompás elő-
adása után néhány nap előtt nem a legjobb előadásban lát tunk már 
Deák társulatától. Lehet, hogy az üres nézőtér bátorította annyira a 
szereplő színészeket, hogy megfeledkezve magukról a legszabadabban 
kedélyeskedtek a színpadon, de már az mégis csak nem jár ja , hogy a 
színész egyenesen fuimigálja a közönséget, amely szórakozni jár a szín-
házba és nem bosszankodni. Elsősorban is Chatryné érdemel föltétlen 
dicséretet, aki utánozhatat lan hűséggel játszotta a papucshős Lipócy 
feleségét. Kedvetlensége ellenére is kitörő tapsra ragadta a közönséget. 
Győri Matild játéka sem marad t Chatryné mögött. Rendkívül bá j ja l és 
kedvességgel játszta Évát és ezzel bebizonyította, hogy a társalgási sze-
repeikben épp oly otthonosan érzi magát, mint a drámaiakban. Csak 
őszintén sajnál juk, hogy oly ri tkán van alkalmunk Győri Matild mű-
vészetében gyönyörködnünk. BájOs volt Deákné Margit Annuska kis 
szerepében. Somlár L'pócyt a papucshőst alakította, elég ügyesen, de 
szörnyein kedvetlenül. Chatryn meglátszott, hogy csak kényszerűségből 
játszik. Szebeni pompás alakításával hangos jókedvre ragadta a kö-
zönséget, amely nyíl t színen is megtapsolta. Nagy Jenő Dinszky hálás 
szerepét játszta, de minden hatás nélkül. Pécsi, úgy látszik, javí thatat-
lan. Tegnap ismét inetm tudta szerepét. Ügyes volt Óvári mint Paludán. 

(1902. október 19. 4. 1.) f . 
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KÉT ELŐADÁS.3 Planquette operettjét, Teréz kapitány-1 hozta 
szombatom este színre a imű vezetőség meglehetősen nagyszámú (közön-
ség előtt. Legelsősorban is Tomori Meliszát illeti meg az elismerés, aki 
rendkívül kedvesen játszta Teréz kapitányt. Kitűnő volt Cliatryné a 
Sztrázsamesiter szerepében, .aki jól megérdemelt tapsokban részesült. 
Elragadó volt Deákné Margit, aki a második felvonásban előforduló 
Tambo'rmiaijor-t énekelte. A közönség zajosan megtapsolta és többször 
a lámpák elé hívta. De Bellegarde kapitányt Kemény játszta nagy kedv-
vel és ügyességgel. Pompás alakítást 'mutatott be Deák Péter mijnt strá-
zsamester és a közönség egész estén át valósággal ünnepelte. Ügyes volt 
Vágó mint Sombre.no ezredes, iaki jól kidolgozott alakítást mutatott be 
és örömmel konstatáljuk, hogy játéka mjimden túlzástól ment violt. — 
Tegnap este Tóth Ede népszínművét, A tolonc-ot adták zsúfolt ház 
előtt. Bár ne adták volna. Az előadásról kritikát nem írunk, hanem 
egy körülményt nem hallgathatunk el, hogy a szereposztásra több, sok-
kall több gondot fordítson a művezetőség. A közönség jó része már az 
u tolsó f elvonás előtt hagy ta el a színházat. És erre bizony elég oka volt. 

(1902. október 21. 3. 1.) 

IGMÁNDI KISPAP,4 Beirczik Árpád énekes népszíniművét, az Ig-
mándi kispapot hozták tegnap színire teljesen üres ház előtt. Maga az 
előadást telt házat érdemelt volna, de a közönség részvétlensége onnan 
magyarázható, hogy még nem tudott megszabadulni A tolonc hatása 
alól, amely alaposan megrongálta a színházbajáró közönség idegzetét. 
A társulaton ejtet t csorbát azonban fényesen helyreütötték a tegnap 
est szereplői. Somlár az egyszerű, puritán lelkű és hatalmasan szerető 
apa szerepét kitűnően kidolgozva alakította. Kemény kifogástalanul 
játszta a forrón szerető gyermek és hűséges szerető nehéz szerepét. 
Ügyes volt Szebeni (Király Pista), Vágó (Peti) és Chatry (plébános). A 
női szereplők valósággal remekeltek. Chatrynéről ismét csak azt mond-
hatjuk, hogy kitűnő volt. Mély érzéssel adita a szerető anyát, aki fá j -
dalmában is csak szeretni tud. Bájos .alakítást mutatott be Tóth Stefi 
(Erzsike), akit .a közönség zajosan megtapsolt. Győri Mathíld (Birike) 
tegnap i;s szökött finomságával, hatalmas drámai tehetségével és mé-
lyen átgondolt játékával nagy tetszést keltett. Remek volt Deákné Mar-
git, .mint Lazsák Zsuzsanna: a közönség minden jelenését élénk taps-
sal jutalmazta. Az egész előadás kerék, összevágó, a rendezés pedig ki-
fogástalan volt. 

(1902. Október 22. 3. 1.) f . 

SVIHÁKOK.5 Mindenképpen sikerült előadásban kerül t tegnap es-
te színre Lindán és Krén pajkos operettje A svihákok. A közönség szo-
katlan inagy számban gyűlt össze .a színházban és a legfesztelenebb han-
gulatban élvezte végig a jókedvű, kacagtató darabot. Az egyes szerep-
lők, a zenekar, a rendezés mind igyekezettel és megfelelő eredménnyel 
működtek. Őszintén megvallva ilyen összevágom teljes előadást rég 
nem látott a mi színházunk törzsközönsége. Az utcai élet könnyelmű 
alakjai, a raffiinált csirkefogó furfangosságai és a szerelmes vén reumás 
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herceg ostobaságai oly kitűnő hangulatba sodorták a közönséget, ami-
lyet a m'i színházunkban utoljára Az őrnagy úr előadásán tapasztaltunk. 
A csavargó leány szerepében Honti Elma valósággal meglepte a kö-
zönséget. Azért mondjuk, hogy meglepte, mert Honti eddig egyálta-
lán neim tudta a közönség tetszését kivívni, legutolsó fellépte pedig a 
leghatározottabb kudarccal Végződött. Tegnap Berta szerepéiben annyi 
kedves pajkosságot és jókedvet tudott beleönteni, hogy a közönség há-
lásan megtapsolta. Énekszámai is szépek voltak és örmmel konstatál-
juk, hogy éneke a zenével teljes harmóniát képezett. Tegnapi játéka fel-
tétlen elismerést érdemel. Tomori Melilszának a táncosnő szerepében 
tegnap isimét nyílott alkalma érvényesíteni készültségét és finom csiszolt 
hangját, amely nem a terjedelmének különös méreteitvei, de ami talán 
még becsesebb és művészi szempontból értékesebb: behízelgő lágyságá-
val és jeles iskolázottságával tűnik ki. Első felvonásbeli táncát zajosan 
megtapsolták és megismételtették vele. Deákné Margit (Radenstein fő-
hadnagy) valósággal elbűvölte a közönséget. Ez az édes, kicsi asszony nap-
nap után mind erősebben Ibehízelgli magát a közönség szívébe. Finom 
zenei tehetsége és játékának utánozhatatlan kedvessége nagy jövőt biz-
tosít neki. Tóth Stefi mint Muggenheim hadnagy méltó partnere volt 
Deáknénak. Ügyes volt még Hollósy Rózsi (Anna), aki tegnap játékával 
bebizonyította, hogy nagyobb szerepekre van predesztinálva. A férfi 
szereplők közül Szebenii aratta a legnagyobb hatást. Ez az istenadta te-
hetség oly bravúrosan alakította furfangos csirkefogót, hogy bármely 
fővárosi színháznak is a díszére válnék. Ő volt különben az est fény-
pontja. Egyetlen arcmozdulatával, sőt puszta megjelenésével már a leg-
pompásabb jókedvet tudja teremteni. Játéka azért mindenkor megpia-
rad finomnak és diszrétnek. Kemény (rendőrfogalmazó) erőteljesen szép 
hangja ismét tetszést keltett. Pölöske Géza Wondracsek szerepében 
tegnap erős komikai tehetséget árult el. Játéka, gyakori túlzásait ki-
véve, hatást keltett és -tapsot is kapott. A többi szereplők mind ügyesen 
mozogtak a kertben. Vágó a paralitikus herceget játszta el karakte-
risztikus vonással. A zenekar, ha leszámítjuk, hogy helyenkint egy kis-
sé túlharsogta az énekeseket, jól működött és Ligety karmester buzgó-
ságát dicsérnünk kell, mint minden alkalommal. 

(1902. október 23. 3. 1.) 

CYRANO DE BERGERAC.e Edmond Rositand Cyrano de Bergerac-
ja valóságos ünnepet szerzett tegnap a naigybecskereki műértő közön-
ségnek. A jellemek fönséges szépségei, a darab bűbájos nyelvezete, a 
szerelemvallásOíknak eme féktelen, szenvedélyes szent kitörései egy 
más, szebb világba ragadták, vitték a közönséget, amely szinte meg-
bűvölve leste a szavakat a szereplők ajkairól és velük együtt érzett, 
szenvedett, zokogott, Cyrano, az a szenvedélyes, vad, izzó poétalélek, aki-
nek egyetlen vágya, ábrándja, álma a hírnév, dicsőség, de azért büszke 
és bátor, aki a félvilággal szembe száll és álmainak megvalósulásáért 
nem haj t ja meg derekát, hanem inkább megmarad koldusnak — büszke 
koldusnak. Hatalmas szellemét, fenmséges lelkét, rettenthetetlen bátor-
ságát egy egész világ csodálja és természetellenes orrát egy egész világ 
kacagja. És ez a rútság Cyrano szerencsétlensége. Neim mer asszonyok-
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ra nézni, mert fél, hogy kacagnának rútságán. Pedig Cyrano a legőrül-
tebb, a legkétségbeesettebb szerelemmel szeret egy bűbájos, ártatlan 
leányt. Roxant, aiki-wel együtt töltötte gyermekéveit, együtt űzte a pil-
langót a hímes réten, akibe belelehelte mesés szellemét. Imádja Roxanit, 
oltárára helyezi és az ő képe töltii el egész valóját, őróla zengi legszebb 
énekeit, de csak titokban, mert fél irtózik még a gondolattól is, hogy 
Roxan kinevethetné. Roxan ezalatt megszereti a szépséges, de közönsé-
ges lelkű Ghriistiiant, aki Cyrano lelkével hódítja meg imádottját. Cyra-
no ír ja azokat a bűbájos leveleket, -amelyekkel Christian megnyeri 
Roxan szerelmét. Fölséges az a jelenet, amikor az éj leple alatt Christian 
helyett Cyrano suttogja el szent szerelmi valomásait Roxannak és es-
dékel, imádkozik szerelméért. Roxan neje lesz Christiannak, de a nász-
éj előtt csatába viszik a férjet, ahol az őt követő Roxan karjaiban meg-
hal. Ott megvallja Roxan a férjének, hogy nem a szépségét, hanem a 
lelkét szereti és szeretné még akkor is, ha -a legrútabb férfi volna a vi-
lágon. És Cyrano még most sem meri, nem akarja bevallani, hogy nem 
Christian, hanem az ő lelkéből fakadnak a Roxant megejtő költemé-
nyek, Roxan kolostorba vonul fér je halála után és 'tizennégy év múlva, 
amikor Cyranót ellenségei orozva, gyáván gyilkolják meg, közvetlen 
Cyrano halála előtt tudja meg Roxain a valót, hogy Cyrano lelkét sze-
rette mindég. Ez a darab meséje, amelyet tegnap a imaga hű valóság-
ban láttunk szemeink előtt lefolyni. Kemény Lajosról (Cyrano) mindig 
vallottuk, hogy jó színész, de ilyen magas művészi kvalitásról sejtel-
münk sem volt. Öntudatos és a legapróbb részletekig fegyelmezett mű-
vészi alakításban, megkapó közvetlenséggel és hűséggel nyújtott be-
pillantást Cyrano gyönyörű lelkületébe, és ha a magasztaló jelzők egész 
tárházát ruházom reá, akkor is csak az érdemét ismerem el velük. Cy-
ranóban oly alakítást volt alkalmunk látni, amely joggal arra késztet 
bennünket, hogy a legnagyobb művészeikkel hozzuk párhuzamba Ke-
mény tehetségét. Kiiváló jellemző ereje, helyes felfogása és emelett 
kellő .mérséklése a túlhajtásra ugyancsak alkalmat ad a szerepben, 
teljességgel megkapták a közönséget, amely nemcsak a felvonások után, 
hanem a nyílt színen is zajosain megtapsolta. Kemény nem játszott, csak 
szenvedett és szívének inagy fájdalma magával ragadta a közönséget. 
Az első felvonásban reszkető hangja már belopózott a szivekbe, és ami-
kor az utolsó felvonásban egy szomorú élet keserűsége kitört belőle: 
vele zokogott az egész nézőtér. Kemény Cyranója csak beszélt, panasz-
kodott, kesergett, szenvedett, de annyi szívvel, mint ahogy az életben 
is csak kevesen tudnak. Foglyául tudíta ejteni egyszerre a közönséget és 
tartotta, Vitte, ragadta magával az érzelmek minden skáláján. Egy szó-
val ünnep volt tegnap a színházban: az igazi művészet ülte diadalát a 
gyarló szürkeség fölött. És ebben oroszlánrésze volt Győri Mathildnak, 
aki annyi közvetlenséggel és bájjal alakította Roxan inehéz szerepét, 
hogy méltó partnere volt Keménynek. Ez a művésznő egy oly világba 
ringatott bennünket, amelyben nem láttuk meg a szegénységet a ra-
gyogó pompától, a színtelen ürességet a mindent betöltő színgazdag mű-
vészi erő vibrálásától. Győri Mathild szerepeit nem játssza, nem sza-
valja, hanem átéli. És amellett, hogy mindig igaz, mindig nemes, bá-
jos, esztétikailag szép. Csodáltuk az ő kifogástalan szépségű előadási mo-
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dórát, és élveztük az ő erős érzelmeinek erőteljes Visszatükröződését. 
Ez -a két istenáldotta tehetség annyira túlemelkedett a többi szereplő-
kön, kuk azonban mind ügyesek voltak, hogy ezekről ezúttal nem szól-
hatunk. 

(1902. október 24. 3. 1.) f 

A KIS SZÖKEVÉNY? A kis szökevény című gyönyörű zenéjű ope-
rette került tegnap színre meglehetősen élénk előadásban. A darab fő-
szereplőjét egészen elkedvetlenítette az a körülmény, hogy betegsége 
ellenére ús kénytelen volt fellépni. Mindazonáltal Deákné tegnap is 
kedvességével és szép játékával tetszést keltett. Tom/ori Melisza szép éne-
két és táncát a közönség zajosan [megtapsolta. Kedves volt Tóth Stefi 
mint szobleány. Szebeni mint Flipper pompás alakítást mutatott be, jó 
volt Vágó és Péchy is. 

(1902. október 25. 3. 1.) j. 

A BOR.8 Kitűnő előadásban 'élvezte tegnap végig a közönség Gár-
donyi Géza gyönyörű színművét A bor-t. A nézőteret csak néhány fi-
nomabb ízlésű színházlátogató foglata el, pedig az előadás határozottan 
telt házat érdemelt volna. Kemény Baracs Imre alakítása mesteri volt. 
Őbenne olyannak láttuk megtestesítve a magyar gazdát, amint a való-
ságban él, gondolkozik, érez. Az ő Baracs Imréje olyan volt, amilyen-
nek azt Gárdonyi teremtette. Nem siránkozott, nem affektált, hanem 
szenvedett némán, csöndesen és mindvégiig megmaradt büszke, hamisít-
hatatlan imagyar parasztnak. Győri Mathild Baracsné szerepében való-
sággal remekelt. Soha igazabbnak, szebbnek nem láttuk az urát forrón 
szerető, egyszerű lelkű magyar paraszröasszomyt megtestesítve, mint teg-
nap Győri Mathild alakításában. Legszebb volt az utolsó felvonásbeli 
kibékülés! jelenete, amelyet a közönség percekig tartó falrengető tap-
sokkal jutalmazott. Tomori Melisza gyönyörű kahilnetalaíkítást mutatott 
be Eszter nehéz szerepében. Kitűnő volt Soimlár minit Mihály gaztía. 
Somlároin meglátszik, hogy szerepeit mindenkor a legnagyobb gonddal 
és alapossággal tanulmányozza. Vágó Göre Gábora szintén mély tanul-
mányra vall. Ügyesein mozgott a keretben Izsó (kovácsmester) és 
Chatryné (Szunyogné). Hioilósi Rózsi Deákné betegsége miatt játszta Ilozit, 
mégpedig bámulatosan gyöngéin. Péohynek sízliintén ajánljuk, hogy hangját 
mérsékelje. Mire való az a kiabálás? Talán a súgót akarja túlharsogni, 
akire minduntalan rászorul? Nagy Jenő Durbints sógor szerepét játszta 
minden hatás nélkül. A rendezésre vonatkozólag az a megjegyzésünk, 
hogy Mihály gazdáék az utolsó felvonásban szobában ülnek és nem az 
udvarban. Ilyenre mégis nagyobb gondot kellene fordítani. 

(1902. október 26. 4. 1.) f . 

KÉT ELŐADÁSDeákné Margit betegsége miatt Nebántsvirág ke-
rült szombaton este színre rettenetesen üres ház előtt. Furcsa szokás a 
színtársulat tagjaitól, hogy a közönség számához mérik játékukat, amit 
szombaton ismét bebizonyítottak. Hát ez bizony nem járja . Olyan ked-
vetlenség, unottság vett erőt a Nebántsvirág előadásán a szereplőkön, 
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hogy még a karzat is megbotránkozott rajta. Még Tóth Stefi is, akinek 
gyönyörűséges játékát az első Nebántsvirág előadásinál valósággal cso-
dál tu!k, még az ő játékán is meglátszott a kényszerűség. Szebeni Ce-
lesztin alakításával hidegein hagyta a közönséget. A többi szereplőről 
jobb ha nem szólunk ez alkalommal. Valamire azonban figyelmeztetjük 
a karszemélyzetet, más szóval: nép, vendégek, katonaság, hogy a szín-
padom komolyan Viselkedjenek. Ha tréfálkozni van kedvük, úgy men-
jenek a kulisszák mögé vagy az udvarra, de a színpadon illeszkedjenek 
a darab keretébe. — Tegnap A kintornás család-ot sok igyekezettel és buz-
gósággal. A szereplők miniden erejüket és 'képességüket megfeszítették 
hogy a darab inémi hatást keltsen. Bátran kimondhatjuk, hogyha nem 
Győri Maithild játszta volna a bukott leány megrendítő szerepét, a kö-
zönség előadás alatt megszökött volna. Nem a szereplőket akarjuk ezért 
okolni, mert ők inkább dicséretet érdemeinek, hanem maga a darab 
egy csöppnyi érdeklődést inem tudott kelteni a nézőikben. Első helyen 
említjük Győri Mathildot, aki nagy érző szivének minden melegét bele-
öntötte szerepébe és hatalmas tehetségével oly alakítást mutatott be, 
amely csak díszére válhatik. Vidéki színpadom ritkán látunk oly meg-
rázó igazsággal és hűséggel megfestve az elcsábított szerelmes leányt, 
mint Győri Matildnál. És az elbukott leány izzó szivének nagy szerel-
me, tiszta lelkének nemes gondolkodása Győri Maíhild alakításában 
könnyet facsart .a szemekbe. Vele éreztünk, vele szenvedtünk. A közön-
ség pedig lelkesülten tapsolt a művésznőnek. Utána Kemény érdemel 
feltétlen elismerést átgondolt, inteligens, a legapróbb részletekig ala-
posan kidolgozott játékáért. Béchyről örömmel jelenthetjük, hogy am-
bíciójával figyelmet kezd kelteni a közönség között. Tegnapi játékáért 
elismeréssel adózunk neki. Az epizódszerepekben jók voltak: Cha.tryné, 
Samlár és Vágó. Honti Elimát azért hagytuk legutoljára, mert néhány 
szóval többet akarunk vele foglalkozni. A kilsasszoiny ineim vádolhat 
minket rosszakarattal, mert enneik ellenkezőjét a Svihákok előadása al-
kalmával bebizonyítottuk. Szolgálatöt akarunk tenni a kisasszonynak, 
hogy a műértő közönség véleményét ide iktatjuk, és ez az, hogy Honti 
Elma bármennyire erőlködik is: egyáltalán nem tud tetszést kelteni. 
Hangja szép, erős, de nincs benne az a finomság, lágyság, amelyet első-
rendű énekesnőnél feltétlenül megkívánunk. Nagy hibája ismét az, 
hogy az orkesztrummal nem törődik: énekével hol siet, hol meg nem 
tudja utolérni a zenét, kiejtése pedig sajátságosan idegenszerű. Játéka 
kezdetleges, sokszor szögletes és rendkívül affektált. Mindezt köteles-
ségünknek tartottuk megmondani a közönség és a kisasszony érdeké-
ben. 

(1902. október 28. 3. 1.) f . 

GESÁK.10 Tegnap este került színre a városii színházban To.mori 
Melisza jutalomjátékául a Gésák című operette. Tomori mint Molly 
valósággal fülkápráztató bravúrral énekelt és jeles koloratúrájával óri-
ási tapsot kapott. Közvetlen és megkapó volt mindvégig és ehhez még 
hozzájárult az ő pompás érzelemszínezése és beszédes arcjátéka, ame-
lyek odavarázsolták az arcokra azt a jóleső, hangulatos derűt, amely 
legosalbatatlanabb fokmérője a teljes sikernek. Sok-sok taps és halom 
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virág, 'köztük egy hatalmas babérkoszorú, amelynek piros szalagján ez a 
felirat volt olvasható: Nagybecskerek művészetért lelkesedő közönsége 
— édes pacsirtájának — Toimori Meliszának, jutalmazták a nyújtott 
műélvezetet. Tomori egyéniségében van egy vonás, amely felmelegít 
és magával ragad és hangja, mely a szín sokféle árnyalatával a nehéz-
ségeket is játszva győzi le, Sohasem téveszti hatását. Győri Mathild 
(Juliette) tegnap imint énekesnő mutatkozott be és a közönség percekig 
tartó lelkes tapssal és kihívással jutalmazta ügyes táncát és éneikét. 
Már azt meg kell hagynunk, hogy az igazgatóság kapacitása a szerep-
kiosztásíban. A drámai hősnő lábvető énekesnő lett. Honti játéka színte-
len, mozdulatai szögletesek és a legszebb jelenései is hatás nélkül ma-
radtak, ami természetesein azt jelenti, hogy a közönségnek, ennek a leg-
illetékesebb kritikusnak ismét nem tetszett. Nem túlozunk, amikor azt 
mondjuk, hogy Montit a közönség tegnap alig takarta észrevenni, csak a 
másioidilk felvonásbeli iszép énekét tapsolták meg. Énekművészete, mint 
már jeleztük, fogyatékos, játéka ezt a fogyatkozást nem pótolja. Igen 
helyesen tenné Deák igazgató, sőt ezt a közönség érdekében követeljük 
is, hogy olyan erőről gondoskodjék, aki a közönség ízlésének teljesen meg-
felel. Kemény szép éneikéért hatalmas tapsot kapott. Nagy tetszést kel-
tett Szebeni helyi vonatkozású kupléjával. Vágó szeriint a japáni arisz-
tokrácia ünnepélyes alkalmakor, a magyarhoz hasonlóan, barna csiz-
mát visel. 

(1902. október 29. 3. 1.) f . 

TAPOLCZAYNÉ ELSŐ VENDÉGSZEREPLESE" Ifj . Dumas Sán-
dor mesteri darabját, A kaméliás hölgy-et adták tegnap este a színház-
ban. Tapolczayné Vízvári Mariska vendégszereplésével — félig üres ház 
előtt. Tapolczayné az elbukott, könlnyelmű leányt, Margitot oly drámai 
igazsággal, oly abszolút közvetlenséggel és oly kitűnőéin 'előkészített, át-
érzetit és átgondolt természetességgel ecsetelte, hogy a közönség szinte 
együtt élbe át vele azt a sok bánatot, fájdalmat, kétségbeesést és együtt 
zokogoitit Margittal. Pezsgett, lüktétett, tombolt az ő Margitjának min-
den csöpp vére, kisugárzott abból a szenvedélyektől reszkető testből a 
gyötrő gondolatok okozta kín, fájidaloim, szenvedés, amelyektől szinte 
megszakadni látszott az ő izzón, végtelenül, szenvedélyesein szerető szí-
ve. Oly híven, oly esztétikusan alakította iá tüdőbeteg nő agóniáját, 
hogy .megrendülve csodáltuk. Művészetének lelkes tapssal, éljennel 
adózott az a kisszámú közönség, amely léha operettektől többre becsüli 
az igazi komoly művészetet. Kemény Armaind szerepében Vetekedett 
partnerével. Tegnap ismét igazi művésznők bizonyult, és a közönség őt 
is lelikesen, sokat tapsolta. A többi szereplők minid igyekezettel és ügye-
sen játsztak. 

(1902. Október 30. 3. 1.) /. 

VÍZVÁRI MARISKA BŰCSŰFELLÉPTE.12 Tegnap este Dumas 
Sándornak nálunk még ismeretlen színművét adták, amit eléggé sze-
rencsés választásnak imondhátunk, mert meghozta azt az erkölcsi ered-
ményt, amelyet Dumas-nak nagyhatású művei az előadásnak minden-
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bor biztosítanak. A finom, hamisíthatatlan párizsi szalontársalgás, 
amely a darabnak legfőbb szépségét képezi, az egész előadás alatt meg-
lepően .nyilatkozott meg. Vízvári Mariska tegnap aratta legnagyobb si-
kerét Francine szerepében, és mindvégig művészi játékát méltán cso-
dálta annyira a szokatlan nagyszámú előkelő közöség, amely a bú-
csúzó művésznő tiszteletére tegnap .majdnem teljesen megtöltötte a né-
zőteret. Vízvári Mariska a legtökéletesebb művészettel kreálta szerepét, 
őrizkedett a nagyhangú evolúcióktól és mégis szenvedélyes tudott lenni: 
jól eltalált alaptónusával teljesen Dumas-nak mély érzésű, férjét forrón 
szerető, szeszélyes és bosszúvágyó asszonya volt. Vízvári Mariska teg-
nap Francine szerepében egész teljében ragyogtatta hatalmas művésze-
tét és a közönség hódolattal adózott neki. Kemény a fér j szerepét 
játszta megszokott művészetével. Oroszlánrésze volt a sikerben Szebe-
ninek, aki pompás jókedvvel, utánozhatatlan hűséggel alakította a 
könnyelmű, blazírt francia arisztokratát, Grandredon Stanislast. Győ-
ri Matild (Smitné) .művészi, mélyen átgondolt és átérzett játékával el-
bájolta a nézőt. Kitűnő volt Somlár mint Riverolles marquis és Tóth 
Stefi imint Aninette. A töbhi szereplők is ambícióval és ügyesen játsz-
tak. 

(1902. november 1. 4. 1.) f . 

NÉGY ELŐADÁS.13 Szebeni jutalom játékául a San Toy című da-
rabot hozták pénteken .este színre, amelyet angol emíber állított össze. 
Igaz ugyan, hogy a sikerhez a három szövegíró úrnak semmi köze sin-
csen, mert ez kizárólag Sidney JohneSt illeti meg, aki gyönyörű zenét 
írt az üres, értéktelen szöveghez. Az előadás egyike volt a legjobbak-
nak, miket edig Deák társulatától láttunk, mert csupa elsőrangú sze-
replő működött közre. Szebeini ez a nagy tehetségű és fővárosi színpad-
ra predesztinált, pompás .naturburs ezúttal is játékával egy pillanat alatt 
meghódította a közönséget. A nézők ki nem fogytak a kacagásból és a 
jókedvből, amelyet Szebeini remek Csu Li alakításával előidézett. A da-
rab főszerepét, San Toy-t Tomori Melisza játszta, aki gyönyörű éneiké-
vel, csodás táncával többszöri tapsviihart aratott. Ugyanezt mondhatjuk 
Deákné Mairgitról is, aki rendkívül bájosan játszta Dudley szobaleányt. 
Énekét és táncát töhbször .megismételtették vele. Kedves volt Győri Ma-
tild énekes szerepében. Zajos sikert aratott isimét Kemény (Bobbie) ki-
tűnő énekével. Jó volt Vágó mint Jen Hoimandarin, A többi szereplők 
is mind ügyesek voltak, csak a rendezés volt megint fölületes. — Szom-
baton este Guthy Somának Házasodjunk című szerencsétlen darabját 
adták, nagy számú közönség előtt, amely bosszankodva hagyta ott a fél 
előadást. — Tegnap délután a Molnár és gyermeke került színre gyer-
makelőadásban. — Este Szigligeti népszínművét, A csikóst adták tel-
jesen üres ház előtt. A .szereplők a nézőtér tátongó üressége ellenére is 
összevágó, jó előadást nyújtottak. Oroszlánrésze volt a sikerben Ke-
ménynek, Tomorinak, Somiárnak és Vágónak. A többi szereplők is 
mind jak voltak. 

(1902. november 4. 3. 1.) f. 
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A SZEKRÉNY TITKA.1* Egy helybeli szerző darabját adták teg-
nap a városi színházban. A darab annyira hülye, hogy nem is tar t juk 
érdemesnek vele foglalkozni. A színházlátogató közönség nevében azon-
ban tiltakozunk, hogy ilyen férc dolgot az igazgatóság a színpadra vi-
gyen. A darabban néhány énekes is előfordult, amelyeket Oszitie Béla 
tanító írt és Ligeti karmester alkalmazott zeneikarra. A zene jobb sor-
sot érdemelt volna, minthogy ily együgyű darabba belekényszerítsék. 
A darab annyira megbukott, hogy a közönség előadás közben hagyta 
ott a színházat. A szereplők miniden erejüket megfeszítették, hogy a da-
rabot, amelynél különbet egy V. oszt. gimnazista is ír, 'némiképp meg-
mentsék, de hiába. 

(1902. november 6. 3. 1.) f . 

TÓTH STEFI JUTALOM JÁTÉKA15 A New York szépe című ope-
rette került tegnap színre a színtársulat bájos szubrettjének, Tóth Ste-
finek jutalomjátékául. Hogy miért írta ki az igazgatóság a színlapra: 
Tóth Stefi jutalomjátéka, — nem vagyuinik képeseik megérteni, mert épp 
oly joggal lehetett volna bármelyik más szereplőnek a jutalomjátéka — 
a szerep nagyságát értve természetesen. A darab maga csak amolyan 
Barnam cirkusz látványosság, azonban 'tele van bűbájos melódiákkal, 
gyönyörűséges táncokkal. És hogy New York szépe olyan rendkívül ha-
tást keltett a fél világ összes színpadjain, az csak annak az édes zené-
nek és a szebbnél szebb táncoknak tulajdonítható, amelyek a darab-
ban tengersokaságban előfordulnak. És a közönség tegnap este majd-
nem teljesen megtöltötte a színház nézőterét — Tóth Stefi kedvóért. 
Legelső helyen is Tóth Stefit kell említenünk, akit valósággal ünnepel-
ték tegnap a színházban és aki ezt a sok szeretetet és lelkes tüntetést 
meg iis érdemelte. Oly bájjal, oly elragadóan játszta Fiái kicsinyke sze-
repét, hogy még a legelfásultabb színházlátogató is percekig tapsolta a 
kedves művésznőt. Deákné Margitnak is olyan estéje volt tegnap, ami-
lyenre igazán büszke lehet. És Deákné azt a sok tapsot, kihívást meg-
érdemelte, mert rég láttunk oly griaciózus, mondhatnánk művészi tán-
cot, amelyet Deákné mutatott be tegnap mint Kissié táncosnő. A taps-
ból bőven kijutott Tomori Meliszának is, aki Cora primadonnát játsz-
ta. A férfiszereplők közül Kömley Gyulát illeti :meg legelsősorban a di-
cséret. Ez a nagy tehetségű művész oly pompásan alakította Bronson 
Habakuk hálás szerepét, hogy a közönség egész este ki nem fogyott a 
kacagásból. Vágót (Bibi csavargó) percekig tapsolta a közönség remekül 
előadott füttykupléjáért . Kifogástalan volt Kemény a léha Harry sze-
repében. Meg kell még dicsérnünk Űjfaluái Izabellát és Szebeninét si-
került táncukért. Gratulálunk Láposi Gusztávnak, aki a darabban elő-
forduló táncokat tanította be. Nem hallgathatjük azonban el, hogy Lá-
posinak tartósabb öltözéket ne ajánljunk, amely nem oly könnyen sza-
kad el. Az orkesztrum kifogástalanul látta el a zenekíséretet. Még egyet. 
A szellemes rögtönzésdket szívesen hallgatja a közönség, 'de az ostobákért 
meg találna haragudni. Aztán micsoda tüdőgyulladást okozó por volt 
tegnap a kerti jelenetnél! Akárcsak a plank kertben lettünk volna. 
Nem lehetne talán egy kicsit fellocsolni a színpadot a felvonások után? 

(1902. november 9. 4. 1.) f-
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AZ ÉDES OTTHON.16 Velebreque mulattató vígjátékát hozták teg-
nap színire üres ház előtt. Az előadás határozottan a jobbak közé tarto-
zott és a nézőtér mégis tátongott az ürességtől. Nem ér t jük a közönség-
nek a színtársulat iránt tanúsított viselkedését. Hogy igazságosak le-
gyünk, be kell vallanunk, hogy bizony inem egy gyönge előadást lát-
tunk Deák társulatától, de bátran mer jük állítani, hogy a közönség 
még akkor sem járna színházba, ha mindjár t olyan előadásban is lenne 
része, amilyent elsőrendű művészek nyújtanának. Ez pedig a legnagyobb 
indolencia. A jelenleg Nagybecskereken működő színtársulat pedig igen 
sokszor valódi művészetet nyújtott már a közönségnek, és nincs okunk, 
hogy a jövőben bizalmatlanok tegyünk iránta. A tegnapi előadás sziim-
tén a jobbak közé tartozott. A színészek kifogástalanul alakították sze-
repüket, kitűnő volt Győri Mathild, Deákné Margit, Chatryné, Chatry, 
Kemény és Somlár. Az epizód szerepekben jó volt Hollósy Rózsi, Péchy 
és Lórándy. A rendezésben nem találtunk kifogásolni valót. 

(1902. november 14. 3. 1.) f . 

SUHANCRitka sikeres estében volt tegnap része a nagybecske-
reki színházlátogató közönségnek, amely ki nem fogyott a jókedvből és 
elragadtatással hallgatta a vendégművésznő K. Tarnay Leóna pazar 
énekét éis figyelte zseniális játékának finomságát. Amükor Tarnay Leóna 
tegnap mint suhanc a színpadon megjelent, egyszerre valami csodásan 
derűs hangulat fogta el a nézőt, amelynek hatása alatt szinte tombolva 
tört ki a tapsokban megnyilvánuló lelkesedés minden egyes jelenése 
Után. Oly frenetikus siker, aminőt a szép Tarnay Leóna asszony tegnap 
hatalmas művészetével és egyéniségének ritka bájával aratott, kevés 
színiésznőinek jutott még a nagybecskereki színházban. Bájos egyéni-
ségével, üde temperamentumával és művészi énekével meghódított min-
denkit. Toimori Melisza pompás énekszámaival, kifogástalan művészi 
játékával tegnap is lelkes tapsot aratott. Kemény mint Mori.n tábornok 
feladatának magaslatán állott. Éneke tisztán, szépen csengett. Kömley 
Gyula remekül alakította Birat szerepét és mókáival zajos derültséget 
keltett. Kitűnő volt Vágó imint Durano fűszeres. Jól játszott Barna Ilo-
na, Győri Mathild és Lórándi. Ügyes volt Barna Lajoska a kis groom 
szerepéibein. összevágó, élvezetes együttesek, precíz, szépen előadott szó-
lamok jellemeztek az előadást mindvégig. 

(1902. november 29. 3. 1) f . 

J E G Y Z E T E K 
1 A kis alamuszi 
Bokor József (1861—1911) — Számos operett és népszínmű zenéjének szerzője. Ele-

inte színházi zenekaroknál első hegedűs, majd karmester volt több társulatnál. Sza-
badkán zenetanítással is foglalkozott, itt írta leghíresebb operet t jé t A kis alamuszit. 

Hon ti E Ima (Elvira?) — sz.: 1878-ban, színpadra lépett 1897-ben. nyugdíjba, vonult 
1916-ban. (Itt jegyezzük meg, hogy nem találtunk a társulat minden színészéről élet-
rajzi adatokat, s akikről semmit sem sikerült megtudni, azokat a Jegyzetekben külön 
nem is említjük.) 

Tomori Melisszdról a Nagybecskereki Hírlap évadzáró összefoglalójában olvashat-
juk : „ ö volt a társulat star-ja. Az ö finom érzéke sokszor vont határvonalat közte és 
a többiek közé. Szerettük Tomoryt mindannyian, ú j ra meg ú j r a megnyilatkozó szí-
nészi vénájáért , kedves, behízelgő e'gyiéndségéért, dicséretes játékáért és az őt soha 
cserben nem haigyó zenei ismeretelért és ütemérzékéért ." (1902. dec. 5. 3. old.) 
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Deákné Kovacslcs Margit — sz.: 1881-ben, gyermekszínészként kezdte pályáját, 
utána primadonna, majd komika volt. 

Chatry Ferencről ennyit közöl az összefoglaló: „örömest láttuk a színpadon akár-
hányszor a bonviván szerepekben". 

Ligeti Géza (1856—1920) — Színházi karmester, működését 1814-ben kezdte, e 
időben tagja volt a zombori társulatnak is. I A páholy 

A páholy — Kari Larufs és Kurt Kraatz 3 felvonásos operettje, fordította Kabos 
Ede, magyar bemutató: 1901-ben. 

Deák Péter (1857—1909) — színiész és vidéki direktor, 1877-ben lépett színpadra. 
„Vérbeli jó színész, abban a nemes értelemben, amit a nagy tömeg csak érez és nem 
ért", klasszikus komikumát mindenki ismeri. 

Győri Matild — sz.: 1879-ben, színpadra lépett 1896-ban, évekig a vidéki színészet 
elismert tagja, „tiszteltük a komoly,, higgadt és stúdiumokra való játékost, és azt a 
merész vállalkozó szellemet, amellyel egyszer-másszor az operettekbe 'ugrott be' és 
pedig fényes sikerrel". 

Somi ár Zsigmond — sz.: 1875-ben a színművészeti akadémia és a Rákosi-féle szín-
iskola után Nagyváradra szerződött, majd nagyobb vidéki városokban játszott. 1908-
ban tagja az induló Thália Társaságnak. Jelentősebb szerepel: Lucifer, Shylock, Jago 
Luka, Rellig doktor. Később színházat alapít, rendez, ír. 

Óvári Jenő (1848—1915) — 1872 óta volt színpadon, a vidék kisebb-nagyobb társu-
latainak volt hasznos tagja. 

s Két előadás 
Róbert Planquette (1848—1903) — francia operett-szerző, legismertebb müvei: A 

corneville-i harangok, Rip van Winkle. 
Tóth Ede (1844—1876) — a múlt században virágzott népszínmű második hullámá-

nak jelentős alakja. Művei: A falu rossza, A kintornás család, A tolonc. 
Kemény Lajos: — sz.: 1873-ban. színpadra lépett 1892-ben Zomborban Rakodczay 

Pálnál. Utána színiskolába iratkozik, majd baritonistaként vidékre ment. 
• Igmándi kispap 
Bérezik Árpád (1842—1919) — Népszínművek, vígiátékok szerzője. Az igmándi kis-

pap című vígjátékát 1887-ben mutatta be először — Blahániéval, Hegyi Arankával — a 
budapesti Népszínház. 

Tóth Stefi — „fiatal, mozgékony, üde kedélyű és szép reményekkel kecsegtető 
szubrette, aki ha zenei intelligenciára tesz szert, fényes sikerekre számíthat". s Svihákok 

Svihákok (Die Landstreicher) — operett 3 felvonásban. í r ták: L. Krenn és C. 
Lindau. Zenéjét szerezte: Ziehrer Károly. Magyar bemutató 1901-ben. 

Az őrnagy úr — Antony Mars és Henri Kéorul bohózata, Heltai Jenő fordításá-
ban, magyar bemutató 1902-ben. 

• Cyrano de Bergerac 
Cyrano de Bergerac — Edmond Rostand (1864—1918) legismertebb, 5 felvonásos 

verses színműve (1897). Ábrányi Emil fordításában magyarul először 1900-ban került 
színre, Pethes Imrével a címszerepben. A Nemzeti Színiház 1904-ben játssza először. 

' A kis szökevény 
A kis szökevény — Lionel Mouckton és Iván Caryll operettje. Magyar bemutató 

a Népszínházban 1899-ben. 
' A bor 
A bor — Gárdonyi Géza (1863—1922) legismertebb és legjobbnak tartott színpadi 

müve. amely a népszínmű és a népi dráma határán áll. A Nemzeti Színház-i ősbemu-
tató 1901-ben volt. 

• Két előadás 
Nebántsvirág — Herve — Florimon Ronger (1825—1892) francia szerző legismertebb 

operettje első magvar előadása 1887-ben a Népszínházban. 
Kintornás család — lásd a 3. számú jegyzetet. 
» Gésák 
Gésák — 2 felvonásos operett, szöveg: Owen Hall, zene: Sidney Jones (1861—1946), 

magyar bemutató 1897-ben a Magvar Színházban. II Tapolczavné első vendégjátéka 
Tapolcayné Vízvári Mariska (1877—1954) — fiatal éveiben naiva- és szerelmes-

szerepekben, kéőbb pedig komikusként llép fel. 
A kaméliás hölgy — i f j . Alexandre Dumas (1824—1895) lesismertebb színműve. 

1852-ben írta. első magyar fordítója a színésznő Bulyovszkyné Szilágyi Lilla, 1855-ben, 
amikor először lcerttl magyar színoadra Dumas máig híres műve. 11 Vízvári Mariska búcsúfellépte 

A Torontál című lap szerint a pesti vendégszímésznő 3 esten lépett fel Nagy-
booqVereken.. A ka.mé^ás hölgv mellett a Framcil^omb^n és a Váll^unik el-ben. K^zmIü1-
a Francillon című 3 felvonásos színmű Dumas alkotása, a Váljunk el írója Sardou. ls Néav előadás 

San Toy — Sidney Jones operettje, magyar bemutatója 1900-ban a Népszínház-
ban volt. 

Guthy Soma (1866—1930): Házasodjunk — énekes bohózat három felvonásban, ős-
bemutató 1902-ben. A Torontál sem ír hosszabban az előadásról, csak megjegyzi, hogy 
„főleg a karzatot kacagtatta". 

Molnár és gyermeke — Ernest Raupach (1784—1852) német drámaíró 5 felvoná-
sos szomorújátéka, fordította Szerdahelyi József. Magyar bemutató 1837-ben a Nem-
zeti Színházban. A Schöpflin-féle lexikon szerint a „darabot halottak napján szokták 
a színigazgatók előadni", szinte szóról szóra ezt Írja a Torontál is Raupach-művéről: 
„a halottak napja alkalmából" került színre. 

Szigligeti Ede (1914—1878): A csikós. 1847-ben keletkezett népszínmű, máig a műfa j 
klasszikus darabjának számít. 
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" A szekrény titka 
Az „egy helybeli szerző" Somfal János a másik becskereki lap, a Torontál se-

gédszerkesztője. A szekrény titka című darab színpadi előkészületeiről több ízben 
adott hírt a Torontál, egy ilyen információból tudjuk, hogy a mű „énekesj, zenés bo-
hózat", s benne a „színtársulat legjobb erői lépnek fel". 

15 Tóth Stefi jutalomjátéka 
New York szépe — operett 2 felvonásban, ír ta: Hugh Morton., fordította Salgó 

Ernő és Makai Emil. Zene: Kerker Gusztáv. Bemutató 1900-ba.n a Magyar Színházban. 
Kömley Gyula <1861—1919) — 1880-ban lépett színpadra, később színigazgatóként 

működött a nagyobb vidéki városokban. 
Barnam cirkusz — helyesen: Barnum cirkusz. Phineas Taylor Barnum amerikai 

vállalkozó világszenzációja, 1900 körül bejárták egész Európát. 
16 Az édes otthon. 
Az édes otthon — Albin Valebréque 3 felvonásos vígjátéka, magyarra Heltai Jenő 

fordította. 
17 A suhanc — 3 felvonásos operett, Jean-Francois Bayard és E. Vanderburch: Le 

gamln de Paris című vígjátékából fordította Naigy Ignác, zenéjét Konti József, több 
magyar operett zenéjének írója szerezte. Bemutatója 1888-ban volt. 

K(ömley) Tarnai Leona — Kömley Gyula felesége, sz.: 1873-ban, a budapesti Vá-
rosi Színház tagja volt. 
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