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Híres színészek Tamásiban 

 
Ennek a cikknek az ötletét egy aprócska adat szolgáltatta: a Színházművészeti 
Lexikon egyik szócikke szerint egy Kraus Kis Júlia nevű színésznő 1887-ben 
Tamásiban halt meg. Először róla próbáltam összegyűjteni egy cikkre való 
anyagot, de kutatásaim nem jártak eredménnyel. Érdekesnek tűnt ugyanakkor 
számba venni, kik voltak azok az országos hírű színészek, akik az idők folyamán 
kapcsolatba kerültek városunkkal. E helyen nem foglalkozom vándorszínészek 
szerepléseivel, sem a tamási amatőr színjátszással; előbbieket főként a korabeli 
sajtóból lehetne nyomon követni, utóbbit pedig Örményi János dolgozta fel 
részletesen. 
A fent említett Kraus Kis Júlia Irsai (Bozóky) Zsigmond szekszárdi születésű 
(1851), ismeretlen időben és helyen elhunyt színész, színigazgató felesége volt. 
Irsai 1878-ban Hubay Gusztáv társulatánál kezdte pályáját, 1885-ben lett 
engedélyezett színigazgató, számos helyen játszott Zala, Veszprém és Somogy 
megyében, végül 1886-87-ben Dombóváron működött. „Kétévi küzdelmes 

vándorélet után – felesége halálakor – lemondott a társulatvezetésről és 

elhagyta a pályát” – írja róla a lexikon. Felesége Kraus Kis Júlia a lexikon 
szerint Nagyatádon született 1847-ben, a színészetet 1865-ben kezdte, és 
Tamásiban hunyt el 1887. január 6-án. 
Jászai Mari (1850-1926) valószínűleg többször is átutazott városunkon, amikor 
rendszeresen nyaralni utazott Koppányszántóra, Paczka Ferenc festőművészhez 
és német származású feleségéhez, Wagner Kornéliához. A művész házaspár 
Kammerer Ernő koppányszántói földbirtokos, országgyűlési képviselő, 
történész, múzeum-igazgató ösztönzésére vett házat a faluban, ahol éveken 
keresztül a nyarakat töltötték. Koppán József adatai szerint Kammererék – és 
valószínűleg Paczkáék is – a fővárosból vonattal Dombóváron át utaztak 
Nagykónyiba (ahol kocsi várta őket), visszafelé azonban Kónyiból Tamásin és 
Lepsényen keresztül mentek vissza a fővárosba. Jászai Mari vélhetőleg 
ugyanezen az útvonalon utazott Paczka Ferencékhez nyaralni 1900-as évek 
legelején. 
Hegedüs (Heckmann) Gyula (1870-1931) Kétyen született. Tarján Jenőtől 
tudjuk, hogy ifjú korában Tamásiban dolgozott: 1887-ben a községházán, illetve 
a közjegyzői irodában volt írnok,. A következő évben egy Tamásiban fellépő 
színtársulathoz csapódott, így indult színészi pályája, amely a Vígszínházban 
teljesedett ki. 
Jávor Pál (1902-1959) házassága révén kötődik Tamásihoz: 1934-ben vette 
feleségül az ekkor már két gyermekes Landesmann Olgát, akinek a családja 
Leokádipusztát bérelte az Esterházyaktól. 1939-ben Jávort kiutasították 
Ausztriából zsidó származású felesége miatt, a nyilasok uralma idején pedig 
hónapokig börtönben volt felesége származása miatt. Házasságuk tartós volt, 



Landesmann Olga nyugodt családi hátteret biztosított a művésznek, akit negyed 
századdal túlélt. Kaszás Dezső visszaemlékezése szerint Jávor Pál gyakran járt 
Leokádiban, dr. Gyeney Lászlóval is jó barátságban volt. 
Jászai Jolán (1907-2008), Jászai Mari unokahúga tanítóként ment nyugdíjba, 
csak 1984-ben „fedezték fel”, első filmszerepét 79 évesen játszotta és megélte 
századik életévét. Az 1930-as években Tamásiban élt férje, Horváth Jenő révén, 
aki Adorjánpusztán volt uradalmi intéző. Egy 1935-ben készült, néhány éve a 
Tamási Tájban is közreadott fotón, amely a Gyeney családnak a főtéren 
felállított úrnapi sátrát örökítette meg, a Nemzet Nagymamájaként becézett Joli 
néni is látható fiatal korában. 
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