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KEDVES 
ELET ÉS TUDOMÁNY! 

Hollósy Kornélia énekesnő születésének 150. évfor-
dulóján illő eloszlatnunk azt a tévedést, hogy a 

NEMZET CSALOGÁNYA 
elnevezés csupán Blaha Lujza személyéhez kötődött. 
Blaha Lujza ugyanis még alig volt hétéves, amikor Vos 
Gereben író és lapszerkesztő Hollósy Kornéliát már fel-
ruházta e megtisztelő címmel. 

Hollósy Kornélia 1827. április 13-án a Tem.es megyei 
Gertenyesen született. Apja, Korbuly Bogdán szamos-
újvári örmény polgár a kincstári puszitát bérelte ott, 
és szarvasmarhákat hizlalt a pesti meg a bécsi vásá-
rokra. Korbuily 1832-ben megvásárolta bérletét, s az 
azzal járó adománylevélen nevét Hollósyra magyaro-
sította. 

Kornélia Temesváron tanult, majd amikor alig ti-
zenöt éves korában elhatározta, hogy énekesnő lesz, 
örökségét kikérve Bécsben és Milánóban képezte to-
vább magát. 

1845-ben a görögországi Korfuban lépett színpadra, 
s onnan még abban az évben a turini (Torino) operá-
hoz szerződtették. 

1846 elején a bukaresti olasz operában vendégszere-
pelt, s amikor onnan visszatérve akkor már Pesten 
élő szüleinek a lakásán házi hangversenyt adott, szép 
hangjára felfigyelt Petrichevich Horváth Lázár író. ö 
aztán több cikket írt róla, s e híradások nyomán a 
pesti Nemzeti Szinház is meghívta vendégszereplésre 
az énékesnőt. v 

Alig két fellépésre volt csak szükség, és_ Hollósy 
Kornélia mind a kritikusokat, mind a pesti közönséget 
meghódította. 1846 augusztusában első lírai énekesnő-
nek szerződtette a Nemzeti Színház. 

Négy évig lépett föl Pesten mint a város legkedvel-
tebb, legnépszerűbb művésznője. A költők verseket ír-
tak hozzá, arcképeit közölték a lapok . . . 

A szabadságharc leverése utáni önkényuralom ide-
jén — akárcsak a Nemzeti Színház első drámai éne-
kesnője, Schodelné — ő is külföldre szerződött. Előbb 
Bécsben, majd Varsóban lépett fel. Szerződésének le-

f o l y ta tás a 951. oldalon) 
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KEDVES 
ELET ES TUDOMÁNY! 

(Folytatás a 930. oldalról) 

jártakor egyaránt hívták a szentpétervári, a nápolyi 
és az amszterdami operához, de a meghívásokat visz-
sza utasítva hazatért, s egy évre ismét a Nemzeti Szín-
házhoz szerződött. 

1852 áprilisában férjhez ment Lenovics Józsefhez, 
és visszavonult a színpadtól. Erkel Ferenc kérésére lé-
pett csak fel újra 1854-től a Nemzeti Színházban, s 
végleges visszavonulásáig, 1862-ig tagja maradt annak. 

Hollósy Kornélia nemcsak harminc opera koloratúr-
szopránját énekelte kiválóan, hanem a magyar nép-
dalokat is. Az önkényuralom éveiben különösen ezek 
előadásával vívta ki a közönség rajongását. 

A nemzet csalogányának 1857-ben, harmincadik szüle-
tésnapja alkalmából nevezte őt el Vas Gereben. Az 
író emlékező sorai abba a díszalbumba íródtak, ame-
lyet a kor neves költői, írói és művészei nyújtottak át 
Hollósy Kornéliának. 

Amikor 1862-ben végleg búcsút mondott a Nemzeti 
Színháznak, vidéki körútra indult, és huszonöt ma-
gyar városban lépett fel jótékony célú hangversenyeken 
vagy operaelőadáson. 1864-ben színpadi ruhatárát 
szétajándékozta pályatársnői között, és Dombegyházá-
ra költözött. Ezután már csak egy-egy emlékünnepé-
lyen jelent meg. Influenzajárvány vitte sírba 1890 
februárjában. 

1903-ban róla nevezték el a makói színházat, s ott 
szobrát is elhelyezték. Az épületet utóbb lebontották, 
Hollósy Kornélia szobra elveszett, sírját is eltüntették, 
így most már csak Makó egyik utcaneve idézi fel em-
lékét a nemzet első csalogányának . . . 

Korbuly Domokos 
<* 
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HOLLOSY KORNÉLIA JÚLIA KLÁRA /gertenyesi/ színésznő, sz 1827. 
április 13-án a temes megyei Gertenyesen. Apja Korbuly Bogdán 
- nevét csak 1832 ben változtatta Hollosyra, midőn l.ierenc 
császártól "gertenyesi" előnévvel nemességet kapott. Anyja 
Csausz Magda , nagyhírű pesti orvosprofeszórnak Csausz Mártonnak 
volt a nővére. Tiz testvére közül 0 volt a legfiatalabb, s szü-
letése anyja életében került. 
Holloysy Kornéliát iskoláztatás végett apja egy temesvári zárdába 
adja, ahol a zárda énektanárának /Zimmerman nyugalmazott tenorista/ 
feltűnt a serdülő lányka gyönyörüms zoprán hangja. Kornélia 11 éves k 
korában elhatározta, hogy énekesnő lesz. Szülei örültek a tehetségé-
nek, de hallani sem akartak arról, hogy énekesnő legyen. 
15-éves korában kikérte apai örökségét és Bécsbe ment, hogy Salvi 

Máté udvari operai igazgató tanítványa legyen. Egy évi tanulás után 
Donizetti már nagy reményre jogositó tehetségnek tartotta s lamperti 
Ferenc milánói énekmesterhez ajánlotta be. Itt két évig tanult s mint 
kész művésznő ment Corfuba, hol 19 éves korában mái* "Ernani" ban El-
virát énekelte. /1845/ Innen i'urinban a királyi operához ment s itt 

, aratott fényes sikerei hivták fel a figyelmét a hires Carl asszonynak 
rá, aki bukaresti staggionetársulatához 3 hónapra szerödtette./1846/ 
Nagysikerű bukaresti szereplés után hazajön s 1846 junius 4-én Temes-várott mutatkozott be kiterjedt rokonságának és a magyaroknak. Temesvá] 
és külföldi sikerei után Ráday Gedeon gróf 'főigazgató 1846 julius 23-
án "Lindá" ban léptette fel az akkor éppen pesten vendégszereplő Albo-
ni Marietta világhírű alténekesnővei. Még néhány nagy^ikörü fellépés 

után minden intrika dacára 1846 augusztus 24-én 4ooo,-i't tiszteletdíj 
és két jutalomjáték fejében első lyrai énekesnőnek szerződtették a pest: 
Nemzeti Szinházhoz. 
Szerződtetése a szinház és a magyar opera történetének egy sikerekben 
gazdag fejezetét nyitotta meg. További működése azonban megszakadt, mert 
a szabadságharc leverését követő zavaros időkben 1849 végén megválik a 
Nemzeti °zinháztól. 
185o május juniusaban Bécsben ötször nagy sikerrel vendégszerepel. 
Varsóban 13 hónapon keresztül vendégszerepel, s szerez dicsőséget a 
magyar névnek. 

. 1852.április 21-én férjhez raent Lanovics Józsefhez, Csanád megye későbbi 
főispánjához s előbb Egerben- hol Gyula fia született- majd Bécsben, a 
száműzött Eonovics érsek közelében laktak ahol második fia, Ferenc szüle-
tett. 
1853 őszén, midőn a Nemzeti Szinház válságos helyzetben került, a vezető-
ség, főleg Erkel ̂ erenc kérásére 6 szerepben dij n lkül fellépett s miutár 
a közönségnek nagyon tetszett 1854 zajraszán a Nemzeti Szinház szerződtet-
te 85o5,-Et fizetéssel.. 1862.julius 2o-ig tagja is maradt a szinháznak. 
Az 1854-1862-ig terjedő időszak Bollósy -Kornélia művészetének fénykora. 
Nem tulnagy terjedelmű, de páratlan csengésű hangja, ragyogo trillái világ 
hirü énekesnővé avatták s megszerezték neki a "nemzet csalogánya" nevet. 
Több mint 4o azoknak az operáknak a száma melyekben fellépett. Ernáni, 
Traviata, Rigjoletto, Alvajáró,, A'orma, -̂ inda, -uammermaori Lucia, SZevil-lay borbély, '-̂ ell Vilmos, Cár és ács, Márta, Szirén, Báléj, Észak csilla-

ga, Dinorah, Don ̂ asquale, -tűritánok, Bájital, vVindsori vig nők, Don Juan, 
Gthello, s a magyar szexektől a Kunok, Benyovszky, Ilka,Huriyady László, Bánk Bán, Erzsébet, Báthory Mária, ̂ orsinay Erzsébet, '̂ anda, Képzelt beteg 
Tudor Mária, Székely leány, -̂ onvenuto Ceiiini^ Szép xlonka stb azok az 
operák melyekben kiváló tehetségét ragyogtatta. 
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I i • 3 , Hire hamarosan túlterjedt a haza határán, sok külföldi meghívást kapott 
de ~ nem ment. íáiivésze téögk ~ 3 s nemzeti missziója volt, a legszomo-

1 rubb"idokben- az abs zoiit"""'1 ü ^ midőn a hazafiság alig nyilatkozott 
fr* meg másban mint egy egy magyar művész lelkes ünneplésében, Erre gyakran 

adott alkalmat, mert a magyar nép és műdalokat is olyan rendkivüli bájjal ilwl és magyaros érzéssel énekelte mint előtte még senki, utánna is csak -Blaha 
_J Lujza. 

Igen jelentős szerepe volt a múlt század 5o-6o-as éveinek társadalmi életé-
3 ben is. Midőn 1854-ben ̂ écsbol hazajöttek házukban olyan társadalmi, művé-

szeti, sót politikai szalonélet alakult ki, melyekben résztvett az akkori 
w közélet minden számottevő tagja, ahol a társadalom politika, művészet és 
ik-irodalom vezetői találkoztak, ahonnan nem egy döntö gondolat indult ki. 
I Annak ellenére, hogy a szinpadon sikereit egymásután aratta 35•életéve 

jr" felé közeledve kezdett komolyan foglalkozni a szinpadtól való visszaélés 
gondolatával. 1862. julius 29-én Erkel "Bánk Bán" jának Melinda szerepében 

^búcsúzott el. Az ország közönsége nevében Reményi Ede, ̂ rkel x'erenc, Ábrányi 
JKornél, Mosonyi Mihály, ̂ imay, Szigligeti és gressy gábor babérkoszorút tette 

a fejére és gazdag ajándékokkal halmozták el."3 
^ Ez a bucsuest azonban még nem jelentette uollosy 7 őrnéláa teljes visszavonu-, Jlását. Hátra voltak még azok a vidéki varosok melyek korábban vendégszereplés 

re hivták, s melyeknek azt igérte, hogy a szinpadtól való megválás után ven-
égszerepel náluk. 1862-beii kezdte meg körútját Debrecen, kolozsvár, ̂ zamosuj*-

járj^eés, Marosvásárhely, ^assa, Léva, kiskolc, Balasagyarmat, Rimaszombat, 
ozatmár, Nagyváradi 1862 novemberében táviratilag Bukarestbe hivják, hogy az 

i-ftt működő olasz operatársulatot mentse meg. 1863 márciusában tér vissza s 
jlolytatga megszakított körútját, ̂ akó, °zabadka, %ja, x"a osvár, Sopron,, 
^r^ozsony, Nagyszombat, ivőszeg, Szombathely, Pécs, ayór, Székefehérvár, eszthel 
^_^alatonfüred, '"omárom, Sátoraljaújhely, Ungvár, ̂ osonc, azok a helyekéből 
pellép. Az egyfes városok versenyeznek érte, ugy fogadják mint királynőt aki plemcsak gyönyörködtet, de jót is tesz. ̂ elléptidijainak felét ugyanis mindig 
jotékonycélra, ovoda, zeneiskola létesítésére adta. 
1864 nyarán végleg elhagyta a fővárost s férje dombegyházai birtokára költöee 
feött. 
Színpadi ruháit szegényebb színésznőknek: ajándékozta, pompás himzett jelmezeit 
bedig egyházi ruhákká alakíttatta át. -0- dombegyházi birtokon a munkásnép ép-

wJxgy megszerette mint egykor a szinház közönsége. utoljára nyilvánosan Liszt Ferenc felkérésére a Nemzeti Sgnede 25 éves jubileumán 1865-ben énekelt oly cso É"i%Latosan szépen, hogy -̂ iszt -̂ erenc csodálkozva kérdezte tőle miért,hagyta ott 
fe. szinpadot? 0 azonban családjának akart élni. 
Férjét, krivinai ̂ ovonics Józsefet 1879-ben vsanád megye fosipánjává nevezte 

•UJ|L a király. A megyének két évtizeden keresztül volt a fösipánja. 
i • dombegyházi birtokukról gyakran belátogattak Makóra s élénken résztvettek a 
: társadalmi életben, ̂ ollosy ̂ ornéli utolsó nyilvános szereplése 1888 szeptembe 
p-re esik midőn "sanádpalotán Kelemen Lászlónak az első magyar sziniigazgatóna 
plékoszlopát leplezték le, ahol 0 volt az ünnepség védasszonya. 

jj JL89o.február lo-én a nagy infleunza járványba halt meg. Emlékére a hálás 
Illókor a makói °zinházat "Hollósy Kornélia Színháznak" nevezte el, melynek 
i Jl'lo csarnokát mellszobra disziti: nevére tanulmányi ösztöndijat alpitottak, 
s I-1akó város egyik utcája is a nevét viseli. Arcképe a szépművészeti Múzeum 

"yörténelmi Arcképcsarnokában megtalálható. 
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HOLLOSI KORNÉLIA életének feldolgozásával Diósszilágyi Sámuel dr. 
korházi főorvos, szinészettörténetiró foglalkozott./Sz: 1882.márc. 
22-én uakón ./ Különösen xiollosy ̂ ornéliara vonatkozó szinészettör-
téneti adatok feldolgozásával foglalkozott. Nagyobb cikkei: 
"Hogyan szerződtették nollosy "ornélit a ̂ emzeti Szinházhoz?" * Maros 
Csanádi lapok, 19o4.9o.sz. 
Hollosy Kornélia búcsúja"1862-ben." = Maros-Csanádi Lapok, 1904.41 sz. 
hosszabb életrajzi bevetetést irt a ̂ ollosy ornélia emlékalbumá-ba/Mak< 
1927/ 1929-ben elkezdte Hollosy Kornélia és a magyar opera c.munkáját. 
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HOLLÓS? KűRNÁLI JÚLIA KLÁRA /gessteajieai/szinésznő. 
Szí 1827. április 13-án. 

lemes megyei Gertenyesen. Apja Korbuly Bogdán - nevét csak 1832-%en 
változtatta Hollóéira, midőn I. Ferenc császártól " Gesztenyasi" elő-
névvel nemességet kapott. 
Anyja Csausz Magda, a nagyhirü pesti orvosprofesszornak Csausz Már-
tonnak volt a n vére. Tiz testvére közül, ő volt a legfiatalabb, s 
születése anyja életébe került. 
Hollós! Kornáliát iskoláztatás végett apja egy temesvári zárdába 
adja, ahol a zárda énektanárénak /Zimmernam nyugalmazott ter.oriata/ 
feltűnt a sersülő lányka syőgyörü szoprán hangja. Kornélia 11 éves 
korában elhatározta, hogy énekesnő lessz Szülei örültek a tehetségének, 
de hallani sem akartak arról hogy énekesnő legyen. 
15. éves korában kikérte apai örökségét és Bécsbe ment. hogy lalvi 
Máté udvari opeaai igazgató tabitványa legyen. Egy évi tanulás után 
Dozinetti már nagy reménységee jogsitó tehetségnek tartotta, s 1am-
pert! Ferenc milánói énekmesterhez ajánlotta be. Itt két évig tanult, 
s mint kész művésznő ment Corfuba, ahol 19 éves korában már "Ernini" 
ban filvirát énekelte. /1845/ Innem turinban a királyi operához ment 
s itt aratott fényes sikerrel hivták fel a figyelmet a hires Carl 
asszonynak rá, aki bukaresti staggieetársulatához 3 hónapra szerződ-
tette. 1846/ nagysikerű B .karesti szereplés után hazajön s 1846 junius 
4-én Tamesvárott mutatkozott be kiterjedt rokonságának és a magya-
roknak. Temesvári és külföldi sikerei után Ráday Gedeon gróf főigaz-
gatő 1846. julius 23-án * Lindában" léptette fel az akkor éppen pes-
ten vendégszereplő Alboni Marietta Világhirü altánekeenővel. 
Még néhány nagsikerü fellépés átán minden intrika dacára 1846. augusz-
tus 24-án 4000 Ft. tiszteletdij és kát jutalomjáték fejében első 
l^rai énekesnőnek szerződtették a Pesti "emzeti Szinházhoz. 
Szerződtetése és a szinház és a nagyar opera történetének egy sikesek-
ben gazdag fejezetét nyitotta meg. További működése azonban megsza-
kadt, mert a szabadságharc leverését kővető zavaros időkben 1849. végén 
megválik a Nemzeti -zinháztól. 
1850. május juniusában Bécsben Hagy sikerrel vendégszerepel. 
«aroób«xi* 13 honapon keresztül véndégszerepel, s szerez dicsőséget 
a magyar névnek. 
1852. április 21-én férjhez ment Lanovics Józsefhez a Csanád megyei 
későbbi főispánjához, s előbb egerben - hol Gyula fia született -
majd Bécsben é száműzött Lonovics érsek közelében laktak ahol második 
fia, Ferenc sz letett. 
1853 őszén, midőn a NeraeztiSzinház válságos helyzetbe került a veze-
tőség, főleg Erkel Ferenc kérésére 6 szerepben dij nélkül fellépett 
s miután a közönségnek nagyon tetszett 18f>ü. tavaszán a Nemzeti Szin-
ház szerződtette, 8505, Ft. fizetéssel. 1862. julius 20-ig tagja ha 
maradt a színháznak. 
Az 1854-1862.-lg terjedő iáőszek Hollós! Kornélia művészetének fény-
kora. Nem tulnagy terjedelmű, de páaratlan csengé sü hangja , ragyo-
gó trillái világhirü énekesnővé avatták,a megszereztlk neki a "nemzet 
csalogánya " nevet. 
Több mint 40 azokhak az operáknak a száma melyekben fellépett. 
Ennani, Traviéta, Rigolettó, Alvajáró, Norma, Linda, Lammermoori 
Lucia, Sevillisi borbély., Puritánok, Bájital, Szirén Báléj, Észak 
csillaga , Dinorac, Don Pasgauale, Puritánok, Bálital, Windsroi vig 
nők, Vnda Képzelt beteg Tudor Mária , Székely leány Szép Ilonka stb 
operák amelyhen kiváló tehetségét ragyogtatta. 



Hire hamarosan túlterjedt a haza határán eok külföldi meghívást 
kapott de nem ment. 
MUvószetánek valóságos missziója volt a legszomorúbb időszakban 
az abszolutizmus idején, midőn a hazafiásg alig nyilatkozott meg 
másban mint egy egy magyar művész lelkes megünneplésében Egyre 
gyakran adott alkalmat, hogy , mert a magyar nép és müdalokat is 
olyan rendkívüli bájjal irt és magyaros érzéssel éneklete mint még 
senki más előtte, utána is csak Blaha Lujza* 
Igen jelentős szerepe tolt a mult század 50-60 éveinek társadalmi 
életében is. Midőn 1854.-ben Bécsből hazajöttek házukba olyan tár-
sadalmi, művészeti, politikai feaazonélet alakult kiv melyben részt-vett az akkori közélet minden számottevő tagja ahol a társadalom 
politikai művészet, és irodalom vezetői találkoztak, ahonnan nem 
egy dőntő gondolat indult ki. Ahhak ellenére hogy a színpadon a 
sikereit egymás után aratta, 35. életéve felé közeledve kezdett 
komolyan foglalkozni a szinpadtó 1 való visszaélés gondolatával. 
1862- julius 29-én Erkel "Bánk Bán" jának Melinda szepepében Kor-
nél, Mosonyi Miáhly , Zimai, Szigligeti és Egressy Gábor babérko-
szrut tette a fejére és gazdag ajándékokkal halmozták el. 
Ez a bucsuest azonban még nem jelentette Hollósi Kornélia teljes v 
visszavonulását Hátra voltak még azok a vidéki városok akik korábban 
véndégszereplésre hivták meg, s melynek azt Ígérte hogy a szinpad-
tól való megválás után vendégszerepel náluk. 
1862-ben kezdte meg kőrútját Dtbrewen, Miskolc, Kolozsvár, Balla-
sagyarmat, Nagyvárad, 1862- novemberében táviratilag Bukarestbe, 
hivják, hogy ázott mükődő olasz operatársulatot mentse meg. 
1863. márciusában tér vissza s folytatja megszakított kőrútját. 
Makó, Szabadka, Baja, Kposvár, Sopron, Bozsony. Sátoraljaújhely Pécs, 
Ungvár, Losoncz, azok a helyek ahol fellép. A® egyes városok ver-
senyeznek érte, ugy fogadják mint a királynőt aki nemcsak gyönyörköd-
tet, de jót is tesz. Felléptidijainak felét ugyanis mindég jótékony-
célra, ovoda, zeneiskola létesítése adta. 
1664 nyaáán végleg elhagyta a fővárost s férje dombegyházi bir-
tokára költözött. 
Szinpadi ruháit szegépyebb színésznőknek ajándékozta, ponpás himzett 
jelmezeit egyházi ruhákká alakitatta át. A dombegyházi birtokon 
a munkásnép éppen uyg megszerette mint egykor a szinház közönsége. 
Utoljára nyilvánosan LisztFerenc felkérésére a Nemzeti "enede 25. 
éves jubileumán k865-ben éneklet oly csodálatosan szépen, hogy Liszt 
Ferenc csodálkozva kérdezte tőle miért hagyta ott a színpadot. 
0 azonban a családjának akart élni. 
Férjét, Krivinai Lonovics Józsefet 1879-ben Csanád megye főispán-
jává nevezte k'3 « király. A megyének két évtizeden át volt a főis-
pánja. 
Dombegyházi birtokukról gyakran belátogattak Makóra s élénken részt 
vettek a társadalmi életben. Hollósi Kornália utolsó nyilvános sze*e 
repláse 1888 szeptember 7-re esik, m dőn csanádpalotán Kelemen Lász-
lónak az első magyar sziniigazgatónakemlékoszlopát lefclezték le, 
ahol 0 volt a védünnepség védasszonya. 1890. február 10-én a nagy 
ínfluenzia járványban halt meg, l̂ mlékére a hálás utókor a makói 
Színházat Hollósi Kornélia Színháznak nevezte el, melynek előcsara 
nokát mellszobra díszíti : nevére tanulmányi ósztőndijat alapítottak 
Makó város egyik utcája is a nevét viseli- Arcképe a Szépművészeti Mu 
ttu*eum Történelmi Arcképcsarnokában megtalálható. 



HOLLÓSI KORNÉLIA életének felsolgozásáaal Diószilágyi Sámuel dr. 
korházi főorvos, szinésztőrténetiró fogalalkozott./sz: 1882. március 
22-én Mskón. / Különösen Hollősi Kornéliára vonatkozó szinészettőr-
téneti adatok feldolgozásával foglalkozott- Nagyobb cikkei: 
"Hogyan szerződtették Hollósi Kornéliát a Nemzeti SzinházhoZT" *« 
Maros Csanádi lapok, 1904,90- sz. 
Hollósi Kornélia búcsúja 1862-ben. M * • Maros - Csanádi Lapok, 
1904.41 sz. 
Hosszabb életrajzi bevezetést irt a Hollósi Kornélia emlékalbumá-ba 
/ Makó 1927/ 1929-ben elkezdte Hollósi Kornélia és a magyar opera 
c. munkáját-. 


