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és a Nemzeti Színház megkötötték a rég-
óta tervezett szerződést; a művésznő ápri-
lis 11-én a Kunok című darabban lépett is-
mét színpadra. Harmincadik születésnap-
ja alkalmából hangversenyt adott, ami-
nek bevételét teljes egészében a vakoknak 
ajánlotta. Az eseményről tudósító cikkben 
szerepelt először Hollósy Kornélia mint a 
„magyar csalogány” – a későbbiekben fel-
váltva nevezték hol a magyar csalogány-
nak, hol a nemzet csalogá-
nyának, egészen Blaha Luj-
za megjelenéséig, amikor is 
a „nemzet csalogánya” vég-
érvényesen Blaháné lett.

Visszatérése után Hollósy 
Kornélia majdnem öt éven 
keresztül szünet nélkül sze-
repelt operákban, hangverse-
nyeken, különböző előadáso-
kon. Hírneve az európai ope-
rákban is elterjedt, 1860-ban 
a brit Covent Garden aján-
lott számára állást. 1860. ja-
nuár 30-án megjelent azon 
a híressé vált Reményi 
Ede-koncerten, amelyen a 
művész előadta a Rákóczi-
indulót, s emiatt a hatósá-
gok átmenetileg eltiltották a koncertezéstől. 
Ugyanezen év tavaszán Hollósy Kornélia 
énekelte Ellinger József és Kőszeghy Ká-
roly mellett a Requiem szólóját gróf Szé-
chenyi Istvántömegtüntetéssé vált temeté-
sén. Utolsó jelentős fellépése 1861. már-
cius 9-én volt: az esemény zenetörténeti-
leg is kiemelkedő, ugyanis ekkor volt Er-
kel Ferenc háromfelvonásos művének, 
a Bánk bán operának az ősbemutatója, ahol 
Hollósy Kornélia Melinda szerepében lé-
pett fel.

1862-re megszaporodtak a művész-
nő visszavonulásáról szóló szóbeszé-

dek. A sajtó már közel egy éve cikke-
zett arról, hogy az énekesnő pályája csú-
csán visszavonul, hogy teljes egészé-
ben családjának szentelhesse magát. A 
rosszindulatú lapok azzal is meggyanú-
sították, hogy a pesti szerződése lejár-
ta után a bukaresti operához szegődik 
azért, mert ott magasabb fizetést aján-
lottak számára. Más vélemények sze-
rint visszavonulása hátterében a színhá-

zi vetélkedések és intrikák 
húzódtak meg. 1862. jú-
lius 29-én Hollósy Kor-
nélia utoljára lépett fel a 
Nemzeti Színházban: Me-
linda szerepének eljátszá-
sa után Erkel Ferenc nem-
zetiszín szalaggal átkötött 
babérkoszorút adott a mű-
vésznőnek, a búcsúbeszé-
det Reményi Ede mond-
ta.  Hollósy Kornélia ezzel 
távozott a színházi életből, 
fellépőruháiból egyházi öl-
tözékeket varratott, amit 
a pesti ferenceseknek és a 
birtokain lévő plébániák-
nak adományozott. Ezután 
kétéves országos körúton 

vett részt: jóformán minden nagyobb vá-
rosban énekelt, előadásaira – melyeken 
főként operaáriákat és műdalokat adott 
elő – minden jegy elkelt. A körút anya-
gi sikerrel zárult, a befolyt összeget jó-
tékony célokra ajánlotta fel. 1864-ben a 
körút vége egyet jelentet Hollósy Kor-
nélia visszavonulásával a nyilvános sze-
repléstől.

Visszavonulása után 
A Lonovics–Hollósy család a mintegy 
ezer hold földre rugó dombegyházi birto-
kon élt. A földet Lonovics József vásárol-

Házassága és gyermekei 
Hollósy Kornélia első pes-
ti látogatása alkalmával is-
merkedett meg jövendőbelijé-
vel, krivinai Lonovics József 
(1824–1902) földbirtokossal 
és jogásszal. A szintén neme-
si rangot viselő Lonovics csa-
lád és a Hollósy család között 
az első kapocs akkor jött lét-
re, mikor az énekesnő nővére, 
Hollósy Mária feleségül ment 
Lonovics Károlyhoz. Lonovics 
József és Hollósy Kornélia 
megismerkedésüktől fogva tartották a 
kapcsolatot: a művésznő lengyelországi 
tartózkodása alatt rendszeresen levelez-
tek, valamint az útlevél megszerzése után 
Lonovics József egyszer meg is látogat-
ta menyasszonyát. Az esküvőt 1852. ápri-
lis 21-én tartották az aradi minorita temp-
lomban, a szertartást Fábry Ignác kassai 
püspök végezte.

A menyegző után az ifjú házasok a férj 
édesapjának egri birtokára költöztek. Itt 
jött világra a pár első gyermeke 1853. áp-
rilis 8-án. Egy hónappal később meghalt 
Hollósy Kornélia apósa, ekkor a család át-
költözött az osztrák fővárosba azért, hogy 
az ápolásra szoruló idősebb Lonovics Jó-
zsef – Hollósy Kornélia férjének nagy-
bátyja – közelében lehessenek. Az újjá-
szervezett Nemzeti Színház igazgatója 
ugyan próbálkozott Hollósy Kornélia visz-
szacsábításával, de levelezés útján nem si-
került megegyezésre jutniuk. 1854 má-
jusában Hollósy Kornélia a magyar fővá-
rosba utazott meghallgatni a „svéd csalo-

gány”, Jenny Lind előadását. Ek-
kor már személyesen tárgyal-
hatott újbóli szerződtetéséről és 
visszatéréséről; ezt végül máso-
dik gyermeke születése hiúsítot-
ta meg.

A házaspár társasági életet élt, 
szalonjukban megfordult a kora-
beli magyar művészvilág krém-
je. Baráti körükbe nemcsak ze-
nészek, hanem irodalmárok is 
tartoztak. A Lonovics–Hollósy 
család pesti otthona a művé-
szek és pártfogóik kedvelt ta-

lálkozóhelye volt. Gyakorta vendéges-
kedett náluk a svájci száműzetésből ha-
zatért Batthyány Lajosné, akinek leányát 
Hollósy Kornélia tanította énekelni. A 
szalon legfontosabb vendégei közé tarto-
zott Eötvös József, Szapáry Gyula, Irinyi 
József, Podmaniczky Frigyes, Laborfal-
vi Róza, Erkel Ferenc és pesti tartózkodá-
sa alatt Liszt Ferenc is. Lonovics József és 
Hollósy Kornélia házasságából két gyer-
mek született.

Lonovics Gyula (1853. április 8. – ?), fe-
lesége nyéki Nyéky Irma

Lonovics Ferenc (1854 – 1856. július 7.), 
kisgyermekként elhalálozott.

Újból a magyar színpadon 
1855 márciusának végén a Lonovics–
Hollósy család visszaköltözött a magyar 
fővárosba, az Egyetem utcai Wenckheim-
palotába, onnét egy évvel később a Hatva-
ni utca sarkán álló Zrínyi-házba. Visszajö-
vetelük oka volt, hogy kedvező feltételek 
mellett 1855 áprilisában Hollósy Kornélia 

Tallózásaim – Bálintné Kovács Júlia rovata
Hollósy Kornélia, a „magyar csalogány”

(2. rész)

Lonovics Józsefné
Hollósy Kornélia

Hollósy Kornélia mint
Garai Mária (1847) 
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ta a Marczibányi családtól; a tágas kúri-
át és parkot is magában foglaló birtokon 
csendes élet zajlott. Hollósy Kornélia csa-
ládjának és a jótékonykodásnak szentelte 
minden idejét; rövidesen a környék egyik 
legkiválóbb gazdaasszonyaként vált is-
mertté. Egyetlen életben maradt fiát, Gyu-
lát féltő gonddal és nagy szeretettel nevel-
te, később pedig az elsőrangú oktatás ér-
dekében egy pesti intézménybe küldte. A 
színpadra csak egy alkalommal tért visz-
sza, mikor 1865. augusztus 15–20. kö-
zött részt vett a Pest-budai Hangászegy-
let fennállásának negyedszázados ünnep-
ségén: itt Liszt Szent Erzsébet című ora-
tóriumában énekelt augusztus 17-én.

1868-ban férjét a helyi Gazdasági 
Egyesület alelnökévé, 1872-ben elnökévé 
nevezték ki. 1879-ben Lonovics Józsefet 
választották meg csanádi főispánná, így 
férje oldalán Hollósy Kornélia a megye 
első asszonya lett. E minőségében vállal-
ta el a megyei Vöröskereszt Egylet elnöki 
tisztjét, illetve az 1888-as Kelemen Lász-
ló-emlékünnepségek fővédnökségét.

1889-ben az influenzajárvány elérte a 
családi otthont is. Hollósy Kornélia uno-
kája, a nagyanyja után szintén Kornélia 
névre keresztelt hatéves gyermek is meg-
betegedett. Hollósy Kornélia odaadóan 
ápolta, de vesebántalmai miatt legyöngült 
szervezete megkapta a kórt. Minden orvo-
si segítség és ellátás ellenére 1890. feb-
ruár 10-én, hétfőn este hatkor Lonovics 
Józsefné Hollósy Kornélia meghalt a csa-
ládi birtokon. Temetését két nap múlva 
tartották, maradványait a dombegyházi 
családi sírboltban helyezték örök nyuga-
lomra. Makón később a fia által is támoga-
tott színházat az ő tiszteletére nevezték el; 
az épül életveszélyessé vált, így 1941-ben 
lebontották. 1924-től kezdve nevét utca 
viseli a városban, szobrot is állítottak neki.

Művészete
Hollósy Kornélia karrierjének legsikere-
sebb időszakában, az 1846–1856 közöt-
ti években összesen negyvennyolc ope-
rában lépett fel hétszáznyolcvan alkalom-
mal, ezenkívül közel százötven hangver-
senyen is szerepelt. Erősségének főként 
a lírai és romantikus szerepkört tartották, 
ezért leginkább Verdi, Donizetti, Rossini, 
Bellini, Meyerbeer és Erkel darabjaiba 
osztottak neki szerepet. Erkel Ferencnek 
ő volt az egyik kedvenc énekesnője: kü-
lön az ő számára illesztett új részt a Hu-
nyadi László című operájába, aminek 
egyik1847-es előadásán Hollósy Korné-
lia mint Gara Mária szerepelt a Szilágyi 
Erzsébetet alakító Schodelné Klein Rozá-
lia oldalán.

Népszerűségéhez nagyban hozzáját-
szott az is, hogy a neoabszolutizmus 
évei alatt a művésznő magyaros, hazafi-
as érzelmű dalokat énekelt – annak elle-
nére is, hogy I. Ferenc József a kiegye-
zés előtti mindkét magyarországi láto-
gatása alkalmával fellépett az uralkodó 
előtt. Tehetségéről a külföldi szaktekinté-
lyek és újságok is elismerően nyilatkoz-
tak. Legnagyobb sikerét minden bizony-
nyal a Bánk bán első előadásán jelentet-
te; erről Mosonyi Mihály így írt a Zenei 
Lapokban:  „Hollósy L. Cornélia asz-
szony, mint Melinda kellőleg bizonyítá, 
hogy drámai szerepben is méltó helyet 
tud elfoglalni, s hogy az ének koloratura 
nem egyedüli hivatása. Ő oly igéző va-
lamivel rendelkezik, mit a legóriásibb 
körvonalazatú énekesnőnél is hasztalanul 
keresünk. Nem szavazhatunk eléggé kö-
szönetet a szerzőnek azon művészi tapin-
tatáért, hogy a t. művésznőnek szerepét 
kiválólag a szép hordozott hangú ének-
lésre alapítá. A szerző nem is csalatkozott 
művészi tapintatában.”

Az alábbiakban két olyan erdélyi ma-
gyarörmény kiválóságról szeretnék meg-
emlékezni, akikkel három évtizeddel ez-
előtt megadatott, hogy az erdélyi örmény 
múlttal kapcsolatban éveken át ismeret-
terjesztő előadásokat tarthattunk. 

Ez a történet az 1980-as évek legele-
jén kezdődött azzal, hogy a romániai ma-
gyar képzőművészet legavatottabb is-
merőjeként ismert Murádin Jenő felve-
tette annak ötletét, hogy Keresztes Zol-
tánnal és Jakobovits Miklóssal tartsunk 
az erdélyi örmények történetéről egy is-
meretterjesztő előadást Kolozsvárott, az 
akkoriban általa vezetett szabadegyetem 
„Szép világa” nevet viselő kollégium ke-
retében. Az előadásra 1981 novemberé-
ben került sor.

Murádin bemutató szavai után, Ke-
resztes az erdélyi örmények betelepe-
déséről, Jakobovits örményországi út-
jairól, míg jómagam az erdélyi örmény 
építészet emlékeiről beszéltem. Mon-
dandónknak olyan sikeres volt, hogy ezt 
követően még kétszer meghívtak Ko-
lozsvárra, ahol a helyi rádió is két ré-
szes adást szentelt előadásunknak. Sor-
ra jártuk Erdély városait, minek so-
rán megfordultunk Szamosújváron, 
Gyergyószentmiklóson, Tordán, Megy-
gyesen, Székelyudvarhelyen, Nagyvá-
radon, Aradon, stb. Szép sikereket arat-
tunk, mindenhol zsúfoltságig megtelt ter-
mekben adtunk elő, s nem egyszer meg-
esett, hogy ezt követően éjszakákba nyú-
ló beszélgetéseket folytattunk a résztve-
vőkkel. Meglepő módon az akkori hata-

lom eléggé közömbösen viszonyult fel-
lépéseinkhez. Előadásainkkor rendszere-
sen kiszúrtunk – de volt, hogy a helybe-
liek közül jelezték – a „delegált” meg-
figyelőket. A belügyiek elő-elő vettek 
minket, hogy mi a célunk ezzel a sok ör-
ményezéssel, de ezeken túl komolyabb 
atrocitás nem ért bennünket. Tudni kell, 
hogy ezekben az években igazán csak a 
dákoromán elméletnek volt létjogosult-
sága, Szamosújvárt csak Gerlának, Ko-
lozsvárt csak Cluj-Napocanak (stb.) le-
hetett nevezni és az is vicces volt, hogy 
az újságokban, a meghívókon és a pla-
kátokon milyen címeket adtak előadása-
inknak. Közülük mindössze két kolozs-
vári meghívót idéznék, ahol az egyik 
„Hagyományos és korszerű városkép 
Gerlán”, a másik „Gerlai műalkotások 
régen és a szocializmus éveiben” cím-
mel jelentek meg, ami nem jelentette azt, 
hogy az emberek ne tudták volna ponto-
san, hogy miről fognak szólni az előadá-
sok. De hát ilyen egy paranojáktól ter-
hes világ abszurdba hajló megnyilvánu-
lásai…

A két előadótársam közül a Bolyain 
1953-ban közgazdász végzettségű Ke-
resztes Zoltánt (Gyulafehérvár, 1929. 
dec. 23. – Kolozsvár, 1996. nov. 3.) job-
bára mint keresztrejtvény szerkesztőt is-
mert a város lakossága. De volt újságíró, 
rádió-riporter, illetve az erdélyi örmény 
múlt avatott kutatója is. Elismert könyv-
tártörténeti szakértő, antikvárium tisztvi-
selő, ahonnan a tiltott könyvek forgalma-
zása miatt bocsátották el. Összeállította 

Miklósi-Sikes Csaba

Magyarörmény kultúra két erdélyi kutatója
Keresztes Zoltán és Jakobovits Miklós emlékezete…


