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Herec, dramatik, spisovateľ Árpád Gabányi, zabudnutá osobnosť uhorskej 

kultúry* 

 

Patrik Derfiňák 

 

Actor, playwright, writer Árpád Gubányi, a forgotten figure of Hungarian culture Árpád Gabányi 

was born in august 1885 to one of the well-known and wealthy Prešov families. His father, Alexander 

Gabányi was a landowner and as an officer, he joined the armed uprising in 1848/1849. He married a 

girl Apolonia from local respectable merchant Kolbenhayer family. Arpád Gabányi, bearing the title 

of Olšov and Lipany was their firstborn. Later he had five more siblings. As custom dictated in similar 

families, a mother was in charge of children’s education. Relatively substantial property conditions 

led his parents to decide to move to the center of the country, specifically to the rapidly growing Pest. 

However, the years of adolescence of the young man were suddenly severely complicated by the death 

of both parents. He was brought up by his relative, János Gabányi. After Arpad’s successful 

graduation at Szatmár grammar school in 1874, his guardian was in front of the dilemma of what the 

young man should do in future. If alive, his parents would like him to be a lawyer. Guardian however 

decided to heed Arpád’s request. He was allowed to study at the Academy of Music (Szini Akademia) 

in Pest. Not only he belonged to the best students, but he also started to write his own, at first smaller 

artistic texts. However, he tried to create more complex roles very quickly. During his studies, 

respectively just after their completion Arpád wrote several dramas.  

 Key words: Prešov, Actor, Playwright, Writer, Árpád Gabányi. 

 

V súčasnosti je mimoriadne dôležité, aby sme spoznávali, chránili a neustále si 

pripomínali nielen výročia významných udalostí, vznik sídiel či pamätné technické vynálezy. 

Svoju pozornosť by sme mali venovať i niečomu tak ľahko zraniteľnému a pominuteľnému, 

ako je spomienka na zaujímavé osobnosti. I tie sú totiž neoddeliteľnou a v konečnom 

dôsledku často určujúcou súčasťou toho, čo môžeme označiť ako kultúrne dedičstvo. Rok 

2018 v sebe nesie mnoho príležitostí na pripomenutie si tragických udalostí, ale i úspešných 

projektov, ktoré sa spájajú s 19. i 20. storočím.  

Revolúcia rokov 1848/1849, koniec prvej svetovej vojny roku 1918, rok 1948 i 1968, 

to všetko boli udalosti, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili dianie v priestore, ktorý 

obývali naši predkovia. Rok 2018, ktorý je vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva 

však predstavuje vhodnú príležitosť tiež na pripomenutie si množstva, dnes už často 

zabudnutých osobností, ktoré sa na vývoji stredoeurópskeho regiónu podieľali, formovali jeho 
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kultúrny a spoločenský život a v konečnom dôsledku vytvárali špecifický intelektuálny 

substrát, ktorý je pre tento priestor typický.       

Osobitnú úlohu pri vývoji kultúry, umenia, vzdelávania i rozvoji hospodárskeho života 

mali v rámci strednej Európy predovšetkým mestá. Veľkomestské či naopak malomestské 

prostredie mali svoje špecifické črty. V rámci oboch sa objavovali tiež originálne postavy, 

ktoré svojíim pôsobením neraz presiahli rámec, ktorý im bol na začiatku vyhradený 

spoločenským postavením, národnosťou či konfesiou. Dokladom toho, že i v rámci z pohľadu 

habsburskej monarchie periférne oblasti tejto rozľahlej krajiny dokázali ponúknuť osobnosti, 

ktoré sa dokázali veľmi úspešne presadiť v centrách ako Budapešť, Viedeň, Praha, Paríž či 

Londýn, môže byť napríklad aj Prešov. Toto mesto už od svojho vzniku v závere 13. storočia 

predstavovalo dôležité politické, hospodárske a kultúrne centrum, ktoré svojím významom 

ďaleko presahovalo hranice Šariša. V priebehu nasledujúcich storočí prekonávalo lepšie 

i menej úspešné obdobia. Celkom prirodzene sa tak stalo rodiskom i pôsobiskom množstva 

pozoruhodných osobností. Niektoré z nich v tomto meste strávili iba niekoľko rokov, iné celý 

život. Veľkú skupinu však tvoria najmä tí, ktorí sa v Prešove narodili, no ešte ako deti alebo 

študenti odišli, aby sa nakoniec presadili niekde inde.1 Osobitne je tento jav výrazný najmä 

v priebehu „dlhého 19. storočia“. Jednou zo zaujímavých osobností, ktoré jednoznačne patria 

do tejto poslednej skupiny je aj Arpád Gabányi. Jeho meno je dnes pre väčšinu obyvateľov 

Slovenska, ale i samotného Prešova prakticky neznáme. V období pred približne sto rokmi 

však bol, povedané dnešnými slovami, „hviezdou prvej veľkosti“. Predovšetkým v rámci 

umeleckého, divadelného a literárneho života v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia 

predstavoval všeobecne známu, úspešnú a uznávanú osobnosť.   

Arpád Gabányi sa narodil v auguste roku 1855 v dome patriacom jednej zo známych a 

zámožných prešovských rodín. Jeho otec, Alexander Gabányi, bol statkár a ako dôstojník sa 

zapojil do ozbrojeného povstania v rokoch 1848/1849. Po jeho potlačení a následnom aspoň 

                                                           

* Štúdia vznikla ako súčasť projektu APVV-15-0036 Východné Slovensko v 19. a 20. storočí vo vzťahu centra a 

periférie (zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.). 
1 Napriek tomu, že v poslednej dobe sa objavilo viacero publikácií i textov venovaných osobnostiam 

pochádzajúcim z Prešova, resp. priestoru Šariša, zostáva táto problematika spracovaná iba v minimálnej miere. 

Spomenúť v tomto smere možno Osobnosti Šariša I. Zost. Martin Pekár. Prešov : Prešovská univerzita v 
Prešove, 2010. 115 s., KÓNYA, Peter a kol. Dejiny Sabinova. Sabinov : Mestský úrad, 2000, 534 s., Prešov a 

jeho osobnosti. Zost.  Edmund Hleba. Prešov : Universum 1997. 184 s., HLEBA, Edmund. Bardejov –  história 

– osobnosti vedy, literatúry, kultúry, teológie. Bardejov : Podnik výpočtovej techniky Bratislava a. s. divízia 

Prešov, 1995. 134 s., Dejiny Prešova I. – II. Zost. Imrich Sedlák. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 

287, resp. 351 s.,  Dejiny Prešova I. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. 590 s. Viacero prác je 

tiež venovaných špecifickým oblastiam podnikania a osobnostiam, ktoré boli s nimi spojené, napríklad 

DERFIŇÁK, Patrik. Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci. Prešov : Štátna vedecká 

knižnica v Prešove, 2013, 81 s., či VASIĽOVÁ, Darina. Osobnosti Právnickej akadémie Prešovského kolégia 

Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a.v. v rokoch 1850 – 1878 z radov profesorov. In Annales historici 

Presovienses. 2012, 12, č. 1, s. 146 – 165.       
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čiastočnom upokojení pomerov v krajine, sa priženil do Prešova.  Za manželku si vzal dievča 

z miestnej váženej obchodníckej rodiny Kolbenhayerovcov – Apolóniu. Arpád Gabányi 

s titulom z Olšova a Lipian,2 sa im narodil ako prvé dieťa, neskôr mu pribudlo ešte ďalších 

päť súrodencov. Výchove detí sa, tak ako to bolo zvykom u podobných rodín, venovala 

predovšetkým matka. Práve pod jej vedením ich prvorodený syn začal, ako sotva štvorročný, 

recitovať a vystupovať na rôznych, najmä domácich slávnostiach. O živote tejto rodiny i 

rokoch detstva jej najstaršieho syna sa zachovalo iba niekoľko základných informácií. I preto, 

keď sa neskôr spomínalo na túto na prelome 19. a 20. storočia veľmi populárnu a váženú 

osobnosť, objavovali sa rôzne skreslené či neúplné informácie. Prešov v tomto smere 

napríklad ako jeho rodisko nefiguruje ani vo viacerých spomienkach či nekrológoch, 

venovaných tomuto hercovi, spisovateľovi a prekladateľovi.3   

Pomerne solídne majetkové pomery viedli jeho rodičov k rozhodnutiu presťahovať sa 

do centra krajiny, konkrétne do rýchlo rastúcej Pešti. Tu talentovaný chlapec študoval 

postupne na niekoľkých školách, pričom jeho komediálny talent a snaha zabávať spolužiakov 

nevyvolávali, najmä zo strany učiteľov, vždy pozitívne reakcie. Tým, podobne ako jeho 

rodičom, prekážala najmä skutočnosť, že hoci bol nesporne talentovaný a spamäti ovládal 

viaceré Molierove i Shakespearove hry či množstvo celých básnických zbierok, o „seriózne“ 

štúdium nejavil žiadny záujem. Študijné výsledky Árpáda Gabányiho sa nezlepšili, ani keď sa 

rodina kvôli nečakaným finančným ťažkostiam presťahovala z drahej Pešti na vidiecky statok 

Gabányiovcov. Roky dospievania mladého muža však náhle vážne skomplikovala smrť oboch 

rodičov. Jeho výchovy sa tak ujal príbuzný, János Gabányi. Keď Arpád nakoniec predsa len 

úspešne skončil v roku 1874 štúdium na gymnáziu v Szatmáre, ocitol sa jeho poručník pred 

dilemou, čo s mladíkom ďalej. Keby žili rodičia, tí by ho v budúcnosti radi videli v nejakom 

solídnom povolaní, predovšetkým ako právnika. Poručník sa však nakoniec rozhodol 

vyhovieť jeho žiadosti. Umožnili mu štúdium na hereckej škole, (Szini Akadémia) v Pešti. 

Snáď dúfal, že ide o mladícky rozmar a Árpád Gabányi sa po čase vráti k štúdiu práva. 

Povolanie herca totiž nepatrilo ani z materiálneho, ani spoločenského hľadiska 

medzi všeobecne oceňované. Už vôbec pritom nebolo vhodné pre mladého muža z dobrej 

rodiny. Počas rokov 1874 – 1875 sa však jeho študijné výsledky vo vytúženej hereckej škole 

zázračne zlepšili. Nielen že patril k najlepším študentom, ale pustil sa aj do písania vlastných, 

                                                           
2 V maďarskom jazyku Árpád Gabányi, olsói és héthársi.  
3 Bližšie napríklad Adatok Gabányi Árpád életrajzához. In Szamos. 1915, 47, č. 294, s. 4. Tu sa napríklad priamo 

konštatuje: „...O Árpádovi Gabányim, bývalom slávnom členovi budapeštianskeho Národného divadla iba málo 

ľudí vie, že jeho detstvo a mladosť sa spája s mestom Szatmár. Gabányi vyrastal v Szatmáre, kde aj študoval...“. 

   



 
94 

spočiatku menších umeleckých textov. Veľmi rýchlo sa však pokúsil aj o náročnejšie úlohy. 

Ešte počas štúdia, resp. hneď po jeho skončení napísal tiež niekoľko divadelných hier.  

O talente mladého Árpáda Gabányiho svedčí aj to, že hneď po skončení štúdia ho 

prijali do divadelného súboru, ktorý práve účinkoval v Košiciach a Prešove. Tu nielen 

úspešne hral, ale už tesne po jeho príchode naštudovali a s úspechom uviedli jednu z jeho hier. 

Divadelný súbor, ktorého sa stal členom, nemal svoje stále sídlo. Putoval po celom Uhorsku, 

pričom sa zameriaval na hry predovšetkým v maďarskom, resp. nemeckom jazyku. Kočovný 

život a neustály zápas o zabezpečenie každodennej existencie bolo pomerne namáhavé. Pre 

mladého umelca, dramatika a spisovateľa však súčasne predstavoval neoceniteľnú životnú 

skúsenosť a príležitosť spoznávať publikum, i jeho často dosť špecifický vkus a záujmy.    

Košice a rodný Prešov, kam chodil často hrávať, mu dali veľa. Našiel si tu nielen 

vďačné publikum, ale aj manželku Etelku Lenkey, tiež herečku v kočovnej divadelnej 

spoločnosti. Získal tiež cenné praktické skúsenosti potrebné pre prevádzku divadla a čo bolo  

najdôležitejšie dokázal si získať uznanie náročného publika. Rovnako dostal množstvo 

príležitostí na účinkovanie v divadelných hrách, známych domácich i zahraničných autorov. 

Niektoré z nich musel preložiť z francúzštiny či prispôsobiť pre potreby a personálne 

možnosti vlastného súboru.4 Získané skúsenosti v stále väčšej miere využíval nielen pri 

príprave vlastných divadelných hier, ale tiež sólových vystúpení a rôznych, prevažne humorne 

ladených pásiem. Keďže boli úspešné, dalo sa očakávať, že mladý herec a dramatik čoskoro 

dostane zaujímavé ponuky. A tak sa už v roku 1878 stal členom v tom čase veľmi 

významného divadelného súboru v Koložvári (dnes Cluj v Rumunsku). Tu však, okrem 

úspechu a „istoty“ pôsobenia v súbore so stálym sídlom, zažil aj prvé ťažké životné údery. No 

práve smrť blízkych ho inšpirovala, ako neskôr sám spomínal, k napísaniu takmer desiatky 

mimoriadne úspešných hier. V nasledujúcich rokoch ich uvádzali po celej krajine a do svojho 

repertoáru ich preberali aj ďalšie divadelné spoločnosti.  

V roku 1883 zaznamenala jeho kariéra ďalší prudký vzostup. Ako hosťujúci herec 

vyvolal svojím stvárnením viacerých Moliérových postáv veľkú pozornosť 

v budapeštianskom Národnom divadle. Vďaka tomu sa od nasledujúceho roku stáva stálym 

členom tejto prestížnej divadelnej scény, kde pravidelne účinkoval až do svojho pre mnohých 

pomerne nečakaného odchodu do dôchodku. Možnosť pôsobiť v najvýznamnejšom divadle 

v krajine znamenala v prvom rade ekonomickú istotu pre herca i jeho rodinu. Takúto 

                                                           
4 Okrem prekladov klasických Moliérových hier sa venoval aj ďalším autorom. Z viacerých možno spomenúť 

napríklad diela Raymonda Hypolita Boucherona, Kisvárosi nagyságok (1895) či Edmonda Gondineta, ktorý sa 

objavil pod maďarským názvom Valami hibája van (1911). Bližšie Elit hangverseny. In Rákos vidéke. 1903, 3, 

č. 33, s. 2.    
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príležitosť dostalo v tomto období iba málo, naozaj iba tých najlepších umelcov. Na druhej 

strane však táto pozícia prinášala aj isté obmedzenia. Árpád Gabányi tak zrazu v podstatne 

menšej miere mal možnosť cestovať a vystupovať na vidieckych scénach mimo hlavného 

mesta. Obecenstvo tak v nasledujúcich rokoch malo skôr príležitosť spoznať jeho divadelné 

hry či mimoriadne úspešné monológy, ako samotného herca.  

Zoznam hereckých úloh, prekladov, literárnych i dramatických diel, ktoré  najmä 

v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 19. storočia vytvoril Árpád Gabányi, je naozaj 

úctyhodný. V závere 19. a na začiatku 20. storočia tvorili dôležitú súčasť repertoáru 

divadelných spoločností i individuálne vystupujúcich umelcov. Z publikácií mapujúcich 

históriu herectva možno napríklad spomenúť knihu „Miska biographiája“, venovanú osudom 

jedného z hereckých kolegov.5 Árpád Gabányi bol ešte počas života verejnosti známy 

predovšetkým ako herec, no súčasne aj populárny autor divadelných hier a dramatických 

monológov. Inšpiráciu pri ich tvorbe nachádzal nielen v každodennom živote uhorskej 

spoločnosti druhej polovice 19. storočia, ale aj v bohatej histórii tejto často ťažko skúšanej 

krajiny. Z divadelných hier, ktoré vychádzali z minulosti jeho rodného kraja možno napríklad 

spomenúť dielo „Caraffa“ historický obraz v šiestich dejstvách, vydaný v roku 1896. Autor sa 

inšpiroval udalosťou odohrávajúcou sa v Prešove roku 1687. V recenziách, ktoré sa v spojení 

s touto jeho prácou objavili sa oceňovalo jednak priblíženie veľkej časti obyvateľstva 

prakticky neznámej a pritom mimoriadne tragickej udalosti, o to viac, že hru napísal pre 

„veľké obecenstvo“. Najmä odborníci oceňovali skutočnosť, že pri príprave preštudoval 

dostupné historické pramene. I vďaka tomu mohli okrem iného konštatovať, že „... Rukou 

spisovateľa, no s historickou pravdou, pravdivo bez akéhokoľvek zveličovania je tak v diele 

zaznamenané všetko, aj keď v miere akej to zvolená forma autorovi dovoľovala. Svoju 

fantáziu autor uplatňuje iba tam, kde ho historické údaje ponechali bez odpovedí.“6  

Z ďalších prác vychádzajúcich z minulosti rodného kraja možno spomenúť napríklad 

pomerne úspešnú hru A Kapi-vár (Kapyovský hrad),7 resp. podstatne horšie hodnotenú 

                                                           
5 GABÁNYI, Árpád. Miska biográphiája. Egy eleven szinész tӧrténete. Kolozsvár : Stein nyomda, 1881. 146 s.  
6 Caraffa. In Evangelikus Egyház és Iskola. 1897, 15, č. 2., s. 21 – 22.  
7 GABÁNYI, Árpád. Az Apósok. A Kapi – vár. Budapest : Gross Testvérek, Franklin Társulat, 1893. 107 s., 205 

s. Za túto hru mu Uhorská akadémia vied (Magyar Tudományos Akadémia) udelila zo základiny grófa Telekiho 

100 zlatých, okrem toho získala tiež cenu Rökk Szilárda. Ceny finančné i prestížne získal aj za viaceré ďalšie 

divadelné hry. V roku 1890 to bolo napríklad Kóczánova cena (Kóczán jutalom) udelená za hru Pogány 

magyarok. Táto hra venovaná téme založenia Uhorského kráľovstva a rozšíreniu kresťanstva, si dlhodobo 

udržiavala vysokú popularitu, pričom aj tlačou ju vydali v roku 1893. Bez oficiálneho ocenenia, no vďaka 

mimoriadne častému uvádzaniu rôznymi umeleckými súbormi, sa obľube tešili viaceré ďalšie hry a monológy, 

napríklad A kakasülőn (Na kohúťom bidielku), vydané aj tlačou v Budapešti (1888).   
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Sámuel király (kráľ Samuel), historickú hru v piatich dejstvách.8 Okrem desiatok 

rozsiahlejších dramatických diel sa Árpád Gabányi autorsky prejavil v dnes už ťažko 

odhadnuteľnom počte menších textov humoristickej povahy. Napísal tiež niekoľko v závere 

19. storočia populárnych románov, ako napríklad Burkus. Kutya – regény,9 Két vén gyerek10 

či Julia.11 Pozornosť u verejnosti i odborníkov však vzbudili tiež jeho odborné práce venované 

aj z dnešného pohľadu nie celkom tradičným témam, ako boli odhadovaniu povahy 

a vlastnosti ľudí z výrazu ich tváre či „hypnotizmus“.12  

Árpád Gabányi bol nielen mimoriadne nadanou osobnosťou z pohľadu dramatického 

umenia či literárneho života. Podobne ako množstvo jeho súčasníkov sa tiež pokúšal hľadať 

odpovede na problémy a otázky, ktoré pred ľudí prinášala dynamická doba. Celé desaťročia 

bol zanieteným prívržencom špiritizmu, dlhší čas dokonca vykonával funkciu podpredsedu 

celouhorského špiritistického spolku. O tejto svojej záľube spravidla nehovoril na verejnosti. 

O špiritizme však napísal knihu.13 Tejto téme venoval tiež jeden zo svojich monológov 

„Spiritizmus“, ktorý sa medzi rokmi 1895 – 1900 objavil dokonca vo viacerých vydaniach. 

V kruhu priateľov, ktorí prejavili úprimný záujem o špiritizmus sa však rád rozhovoril. Ako 

píšuce médium o týchto otázkach dokázal rozprávať veľmi zasvätene a s nadšením. 

Špiritistické seance sa neraz odohrávali aj v šatni Národného divadla, kde ako spomínali 

súčasníci v zatemnenej šatni sedeli vážne sa tváriaci herci spolu s Árpádom Gabányim 

a počúvali tajomné klopanie trojnohého stolíka, pričom on sám s vážnou tvárou vysvetľoval 

okolo sediacim odkazy, ktoré im takýmto spôsobom posielali duchovia.14 Aj Gabányiho 

budapeštiansky byt sa stal jedným z centier, kde sa stretávali uhorskí špiritisti, dokonca ho 

niektorí nazvali „národným pantheonom špiritizmu“.15 Je však pravdou, že táto záľuba mu 

neraz spôsobila problémy. V roku 1899 napríklad pobavila verejnosť správa, že v Národnom 

divadle sa odhodlali uviesť nové prevedenie Hamleta. „...Ducha Hamletovho otca už 

nezobrazuje podľa starých vzorov do bielej plachty zahalený herec, ale Árpád Gabányi sa ako 

špiritista podujal že s pomocou tancujúceho strieborného forintu vyvolá skutočného ducha.“ 

                                                           
8 Sámuel király. Történeti színmű 5 felvonásban. Kolozsvár 1895. Hre, ktorej hlavným hrdinom bol uhorský kráľ 

Aba Samuel vyčítali kritici viacero nedostatkov. Najmä pri opätovných predstaveniach už v šesťdesiatych 

rokoch 20. storočia sa prejavila napríklad jej celkovo slabšia koncepcia. 
9 GABÁNYI, Árpád. Burkus. Kutya – regény. Budapest : Magyar írok, 1900, 135 s. 
10 GABÁNYI, Árpád. Két vén gyerek. Budapest : Pallas, 1886. 171 s.  
11 GABÁNYI, Árpád. Julia – regény. Budapest : Révai testvérek kiadása, 1888, 346 s.  
12 GABÁNYI, Árpád. Arczisme. Budapest : Kӧnyves Kálmán, 1893, 96 s.  
13 GABÁNYI, Árpád. A spiritizmus. Budapest 1895. Kniha vyšla ako v poradí 32 zväzok edície Monológ 

könyvtár. 
14 Árpád Gabányi. In Délmagyarország. 1911, 2, č. 225, s. 7.  
15 SZIGETI, Jenő. Túlvilági kalandok. Adalékok a magyarországi spiritizmus történetéhez. In Egyháztörténeti 

Szemle. 2014, 15, 3. szám, s. 111.  
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Pokus sa možno podaril, keby sa strieborná minca nebola počas predstavenia bez stopy 

stratila.16           

Osobitnú kapitolu v živote nadaného umelca, ktorá tiež dobre dokumentuje jeho 

neustále hľadanie nových ideí, impulzov či celkového smerovania, predstavuje účasť 

v slobodomurárskom hnutí. Z pôvodnej materskej lóže Corvin sa vytvorila nová lóža 

Kӧnyves Kálmán, na ktorej čele stál Tamássy József. V osemdesiatych rokoch 19. storočia 

však i túto lóžu opustilo viacero členov, medzi nimi tiež dr. Várady Antal a Árpád Gabányi.17 

Pod ich vedením slobodomurári, ktorí odišli vytvorili novú lóžu s názvom Demokratia. 

Postupne však i v rámci tejto novej spoločnosti postupne ustúpil do úzadia. Napriek tomu, že 

trvalo ho uvádzali medzi zakladateľmi, na rozdiel od dr. Várady Antala, ktorý sa spolu 

s Mórom Gellérim stali večnými čestnými hlavnými majstrami lóže, s menom Árpáda 

Gabányiho sa už pri hodnotení aktivít na začiatku 20. storočia nestretávame.18      

Majster suchého humoru, najlepší uhorský predstaviteľ Moliérových postáv, jeden 

z najlepších predstaviteľov úloh v dielach Shakespeara, to boli iba niektoré z prívlastkov, 

ktoré postupne dostával. Oprávnene ho zdobilo množstvo ocenení, okrem iných napríklad 

zlatý rytiersky kríž rádu Františka Jozefa I. Ten mu spolu s titulom „Večný člen Národného 

divadla“ udelili pri príležitosti 25-ročného účinkovania a členstva v národnom divadle. 

Verejne ho v závere hereckej kariéry označili za dôležitú súčasť kultúrneho života Uhorska 

a pripisovali mu spolu s ďalšími „večnými členmi“ na vytvorení kultúrneho dedičstva 

odovzdávaného ďalším generáciám. Cien a čestných ocenení jeho rozsiahlych aktivít by 

získal možno ešte viac, keby sa tento kedysi hlavný zabávač postupne nestával mimo pódia 

vážnym a uzavretým. Nie je jasné, čo Arpáda Gabányiho viedlo k tomu, aby tesne pred prvou 

svetovou vojnou nečakane odišiel do dôchodku. Veľmi pravdepodobne sa na tomto jeho 

rozhodnutí podpísalo rozhodnutie syna dobrovoľne odísť zo života. Možno to však bola aj 

únava alebo strata motivácie ďalej pracovať. Veď ako herec dosiahol všetko čo mohol 

dosiahnuť. I takéto úvahy zazneli, keď sa populárny herec a autor desiatok divadelných hier 

ocenených čestnými i finančnými cenami, množstva článkov, niekoľkých románov 

i odborných publikácií, náhle utiahol do ústrania. Koncom apríla v roku 1912 odohral v 

Národnom divadle svoje posledné predstavenie a utiahol sa na vidiek. O tom, že sa na tento 

krok pripravoval svedčí skutočnosť, že si kúpil vidiecku usadlosť v obci Lesenceistván, vo 

                                                           
16 „Csak stylseruen“. In Bacskai Hirlap. 1899, 3, č. 168, s. 3.   
17 PAULAY, Lajos. Paulay Ede és tӧbb Nemzeti Szinház-i tag  szabadkӧmüves munkássága. In 
Színháztudományi Szemle 24. Szerk. Földényi F. László. Budapest 1987, s. 92. 
18 Demokratia 1908. A „Demokratia“ czímü Szadadság! Egyenlőség! Testvériség! jeligéjü tӧrvényes és tӧkéletes 

szabadkӧmüves paholy 1908. évi névjegyzéke. (rkp.), s. 5. 
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vtedajšej stolici Zala.19 Tu mal dni zaslúženého odpočinku tráviť pri hospodárení na vlastnej 

pôde. Nasledoval v tomto prípade iba príklad ďalších známych hercov, ako bola napríklad 

Sári Fedáková, ktorá si tiež kúpila menší poľnohospodársky majetok, navyše neďaleko, pri 

rieke Mura?20 Alebo išlo o reakciu na stratu syna a celkovú únavu? Tvár človeka, ktorý 

navyše vydal v roku 1894 knihu Arczisme – o mimike a výrazoch tváre, zrazu nehovorila 

vôbec nič.  

Herecké povolanie po ňom prevzali aj jeho dvaja synovia. I keď jeden z nich sa 

rozhodol pre predčasný odchod, druhý prakticky celý život zotrval pri divadle. Nedosiahol 

však také úspechy ako jeho otec. Aj starý majster sa však po svojom predčasnom odchode 

z pódia veľmi rýchlo stratil z pamäti publika. Tesne pred smrťou sa síce vrátil do hlavného 

mesta, kde hľadal lekársku pomoc. Vypukla však prvá svetová vojna a každý mal príliš veľa 

iných starostí, aby sa zaujímal o osud rýchlo starnúceho herca. Keď v roku 1915 v Budapešti 

zomrel, v jeho rodisku venovali jeho pamiatke už iba krátku noticku v novinách. Navyše 

v meste, ktoré sa iba postupne vyrovnávalo s nedávnou evakuáciou a hrozbou útoku ruských 

vojsk, nebolo času ani vôle. V konečnom dôsledku sa tak iba naplnilo staré známe: „zišiel 

z očí, zišiel z mysle“. Čo však pretrvalo a v maďarskej kultúre ešte i v priebehu druhej 

polovice rezonovalo, boli jeho divadelné hry a monológy, ktoré ovplyvnili veľkú časť nielen 

maďarskej spoločnosti. Niektoré z nich sú uvádzané dodnes.  
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