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Ötven év. 
ét arckép fekszik előttünk, két 
diszmagyaros fotográfia. Fél 
évszázad választja el a felvé-

i teleket egymástól, ötven tartal-
mas, nemes munkában töltött esztendő, 
melyeknek jubiláris 
fordulópontját most 
lelkes örömmel éssze-
retettel ünnepli meg 
az egész magyar tár-
sadalom. Gróf Zichy 
Gézának, a poétalel-
kü magyar főúrnak 
egész életét jellemzi 
ez a két fénykép, 
melyek nem véletlenül 
kerülnek igy egymás-
mellé. A díszmagyar 
(hányszor igazáncsak 
disz ez anélkül, hogy 
magyar is volna !) 
nála a legstilusosab-
ban adja meg a kül-
sőt a belső, emberi 
tartalomhoz, a leg-
szebben karakteri-
zálja szivét, lelkét, 
nemes gondolkodá-
sát, fenkölt érzéseit, 
melyek mindig és 
minden körülmények 
között magyarok ma-
radtak és a magyar-
ságot szolgálták. A 
kiszámithatlan vég-
zet akarta bizonyára, 
hogy igy legyén. Zichy Géza gróf a szü-
letése pillanatában eljegyezte magát a 
magyarságért való küzdelemmel: a sza-
badságharc dicső korszakában pillantotta 

Gróf Zichy Géza 1867-ben mint pálcás ur. 

meg a napot, édesatyja, Zichy Lipót gróf, 
a hős honvédhuszár-ezredes katonáival 
a muszkát kergette, édesanyja pedig ez-
alatt remegő kézzel takargatta az ősi 
Sztáray-kastélyba érkező kozákok elől 

az alig nyolcnapos 
gyermeket. 

A negyvenyolcas 
honvédhuszár ezredes 
vére lüktet a művész 
Zichy Géza gróf 
ereiben, csak a har-
colás módszerét vál-
toztatta meg. Az apa 
karddal, ágyúdörgés 
közt küzdött a ma-
g/arságért,a fiu a leg-
nemzetközibb nyel-
ven, a zene szavával 
hirdeti a magyar iga-
zát. Az eredményt 
bizonyítja a két fény-
kép közti külömb-
ség. Az elsőnek min-
den ékessége csak a 
virágzó ifjúság, a 
másodikon, ahol az 
egykori „pálcás ur" 
fekete hajfürtjeit sze-
líd fehérség váltja 
fel, csillogó érdem-
rendek, magas ki-
tüntetések, köztük a 
Lipót-rend lovagke-
resztje, díszítik az ék-
köves dolmányt. De 

talán ezeknél a látható kitüntetéseknél is 
értékesebb, szebb gróf Zichy Géza sze-
mében az az őszinte rajongás, mely őt 
körülveszi ott, ahol nem a főurat, az 
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arisztokratát, hanem a művészt, az em-
berek legkiváltságosabb arisztokratáját 
látják személyében. 

Gróf Zichy Géza tartalmas élete egy 
darab kortörténet, a legérdekesebb feje-
zetek egyike a magyar kulturhistóriában. 
Egy magyar arisztokrata, aki szakit a 
tradíciókkal, megküzd előítéletekkel, hogy 
egész életét egy csalóka ábrándnak hitt 
eszme megvalósítására, a magyar opera 
megteiemtésére szentel je. Volkmann Róbert, 
Zeneakadémiánk első, világhírű zene-
szerzéstan-tanára még e szav? kkal fogadta 
a nála jelentkező fiatal Zichyt: „Mire-
való egy grófocskának zeneelmélet?" 
Mikor azonban felismerte azt a rendkívüli 
tehetséget, amit neki csak fejlesztenie 
kellett, lelkesen fogott hozzá a csiszolatlan 
drágakő megműveléséhez. 

De addig, amig a művész küzdelmét 
elkezdhette Zichy G é z a gróf, előbb egy 
még nagyobb harcot kellett megvívnia 
önmagával és a természettel. Tizennégy 
éves korában, vadászaton véletlenül el-
sült fegyver következtében, elvesztette 
jobbkarját. A kétségbeesett környezet-
ben egyedül a gyermekifju nem vesztette 

el lelki erejét. Felvette a harcot sorsával, 
éjjel-nappal azon tépelődött, miként érhetné 
el, hogy egy kézzel is teljes független-
ségre tegyen szert. A titáni munka sikerült, 
a harcban Zichy gróf lett a győztes. Az 
öltözködéssel kezdte. „Bezártam az ajtót 
— mondja emlékirataiban — és felöltöz-
tem egyedül. Az ajtókilincs, a bútorok, 
lábam, fogaim mind segítségül szolgáltak. 
Az ebédnél nem ettem olyan ételből, 
melyet magam felvágni nem bírtam s a 
legcsekélyebb szolgálatot sem fogadtam 
el. Ma már almát hámozok, magam vágom 
le a körmeimet, egyedül öltözködöm, 
lovagolok, négyes fogatot hajtok, golyóval, 
söréttel jó vadász vagyok, sőt kissé zon-
gorázni is megtanultam. Az ember egy 
kézzel is lehet független, csak tudni kel), 
hogyan. Ha a Mindenható hosszú életet 
ad nekem, szándékomban van meg-
írni a „félkezü ember" könyvét. Min-
den egyes fogást le fogok irni, rajzolni, 
sőt fényképeztetni. A modern hadviselés 
sok ifjút megfoszt a karjától, bizonyára 
hasznát veszik ilyen könyvnek• Aki ezt 
megtanulja, nem lesz többé gyámolatlan 
nyomorék, hanem egész férfi." 

.Rodostó ' 1. felv. Rákóczi (Rózsa), Sieniavska grófné (B. Sándor Erzsi) 
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Négy évvel ezelőtt, 1912-ben jelent 
meg gróf Zichy Géza „Emlékeim" dmü 
művének első kötele, melyben fenti sorok 
olvashatók. A nemes gróf akkor nem is 
sejtette, milyen gyorsan lesz szükség az 
<3 humánus működésére. A világháború 
első szakaszában, mikor már sebesültek 
töltötték meg a kórházakat és üres kabát 
ujjakat lobogtatott a szél a sétáló rokkant 
hősökön, Zichy Géza gróf lecsapta zon-
gorája födelét és a „félkezüek professzora" 
lett, mint szelid mosollyal szokta mon-
dani. A ré^en tervezett könyv egyszerre 
megszületett, magyar és német nyelven 
futott szét sok ezer példányban a közép-
ponti hatalmak országainak minden kór-
házába, hogy bibliája, vigasztalója legyen 
a „félkezü emberieknek. De ment maga 
a gróf is. Kórházakban, üdülőtelepeken, 
műhelyekben sorra keresi fel a rokkant 
félkezü katonákat, tanítja, vigasztalja őket, 
megmutatja nekik, „hogy az ember fél-
kézzel is lehet független." 

Zichy Géza grófnak ez a nemes ember-
baráti működése méltó módon egészíti 
ki egész élete munkásságát. A rokkant 
katonának, ki csüggedten nézi zubbo-

I nyának üres ujját, elég csak őt látni, 
hatvanhét évével is délcegen a ló hátán, 
balkézzel irva, vagy hallani egyedülálló 
virtuóz zongorázását, mely világhírűvé 
tette, hogy visszatérjen minden bizalma, 
minden reménysége. Zichy gróf ma a fél-
kezü hősök patrónusa itthon és a szövet-
séges országokban, hol épp oly szere-
tettelésmelegséggel fogadják, mint nálunk 
és szamaritánus működése tölti be jubi-
leumi évében is egész gondolkozását. 
Mikor hirét vette, hogy művészi pálya-
futásának ötvenedik évfordulója alkalmá-
ból ünnepelni akarják, szerényen intette 
le a készülődéseket. „Ne ünnepeljenek 
engem ilyen nehéz időkben. Életem leg-
nagyobb eredménye úgyis csak azok az 
egykezüek, akiket példaadással, tanitássa 
a kétségbeesésből megmentettem." 

Zichy Géza grófnak nem volt ilyen 
nemesszivü tanítómestere. Az övé saját, 
törhetlen akarata volt. A végzetes baleset 
után három évvel. 1866 március 25-én 
már a nyilvánosság előtt zongorázott a 
fiatal művész. Jótékonycélra hangverseny-
zett és az első koncert nemes jellegét 

j megtartotta a többi is: az Európa összes 

,Rodostó'" [. felv. Rákóczi (Rózsa) és a bujdosó kurucok. 
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nagyobb városaiban rendezett Zíchy-hang-
versenyek könyeket töröltek le mindig. 
Első hangversenyéről Náday Ferenc, a 
Nemzeti Színház egykori büszkesége, irt 
kritikát. Zenei tanulmányait Pozsonyban 
kezdte meg Zichy gróf, de később, jogi 
tanulmányai alatt elhanyagolta kissé. 
1870-ben Pestre kerülve közelebb jutott 
a lehetőségekhez, hogy régi vágyait el-
érhesse. Volkmannhoz került, kinél elmé-
letet tanult és megismerkedett Liszt 
Ferenccel, ki örömmel fejlesztette benne 
a virtuózt. A nagy zenészt és a fiatal 
növendéket csakhamar őszinte barátság 
fűzte egymáshoz, gróf Zichy elkísérte 
mesterét Weimarba is és tanuja volt 
Liszt élete legnevezetesebb momentumai-
nak, Liszt tanítása mellett és saját intuitiv 
szellemétől vezettetve csodálatos tökéle-
tességűvé fejtesztette balkéz-technikáját 
és mint elsőrangú virtuóz indult művészi 
körútra 1878-ban. Közel másfél évtizeden 
át Európa minden nagyobb városában 
megfordult gróf Zichy Géza. Játszott 
fejedelmi udvarokban, vagy hangverseny-
termekben, mindenütt a legragyogóbb 
sikereket aratva. Műsorának összes szá-

mait maga irta, önálló zongorakompo-
ziciói és átiratai (Bach, Beethoven, Chopin, 
Liszt művei balkézre) a balkézzel zon-
gorázás egészen uj technikáját teremtették 
meg és alapvető működését legjobban 
jellemzi, hogy baikézre irt etűdjeihez 
Liszt irt előszót. 

A millenium évében művészi műkö-
dése uj etappera jutott: megírta első 
színpadi müvét, az Alár című három-
felvonásos magyar tárgyú operáját, mely-
nek szövegét is maga irta. A költői szép-
ségű mű az Operaházban került nagy 
sikerrel bemutatóra, azután Carlsruheban 
játszották, majd II. Vilmos császár kiván 
ságára előadták Berlinben is. Az Alár 
sikere megpecsételte gróf Zichy Géza 
további zeneszerzői működését. A szín-
pad hatalmába kerítette tehetségét és ettől 
kezdve diadalmasan halad fölfelé a min-
dig elérni óhajtott ideál felé. Két évvel 
később a ,,Roland mester' hoz számára 
ujabb babérokat, majd 1902-ben a 
„Gemma", az a poétikus drámai tánc-
költemény, melyben legszebben nyer 
érvényesülést a wagneri teória: ,,A zene 
utján megértik egymást a tánc és a köl-

.Rodostó" 1. fj.v. — Sieniavska grófnő (Sándor Erzsi) a ravűtalon, Rákóczi (Rózsa). 
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tészet." A Gemma főszerepét bemutatóján 
Márkus Emilia adta az Operaházban szen-
zációs sikerrel és most megismétlődött ; 
ez a siker, mikor néhány héttel ezelőtt 
a bécsi udvari operában mutatták be uj 
átdolgozásban. 

Ujabb három év meghozta Zichy 
Géza gróf zeneszerzői működésének 
koronájához az első ékkövet, az első 
izig-vérig magyar operát, a II. Rákóczi 
Ferencet, Ezt követte 1909-ben a Nemo, 
majd 1912-ben a Rodostó. Nyolc év alatt 
elénk került a hatalmas Rákóczi-trilógia, 
melynek megírásánál a legszebb intenció 
vezette Zichy Géza grófot : a magyar 
opera megteremtésének ideája. Ennek az 
eszmének szentelte alkotó élete legter-
mékenyebb korszakát, amelyben rajongó 
hittel és buzgósággal fáradozott azon, 
hogy művészi értékű éb érvényű alko-
tásokban szögezze le a magyar dalmű 
szerkezetének és zenei frázisnyelvének 
törvényeit. Annyira magyar operazenét, 
mint a Rákóczi-trilógiáé, senki sem irt 
még előtte. Még Erkel sem. Erkel hol 
az olasz, hol a német stílussal keresett 
érintkező pontokat. 

Hosszú idő után ismét felharsannak az 
Operaház zenekarában Rákóczi kürtjei s a 
színpadról felénk árad gróf Zichy Géza 
meleg, szívvel irott lírája. A komoly 
időkben való jubileumi ünnepségeket le-
intette a nemes zeneszerző-főur, de nem 
tiltakozhat az ellen, hogy élete korszakos 
főműveinek felelevenítésével ne adassék 
meg az alkalom ahhoz, hogy azok, akik 
a magyar zenéért lelkesedni tudnak, ne 
róhassák le hódolatukat a magyar opera 
megteremtője előtt. A jövő hét három 
ünnepi estéje az Operaházban a legszebb 
ünnepe lesz a magyar zeneművészetnek 
és a legméltóbb forma gróf Zichy Géza 
ötvenéves művészi jubileumának emlé-
kezetessé tételéhez. Az egykori „pálcás 
úr"-ból világhírű művésszé és zeneszer-
zővé lett őszhaju, szelíd mosolyú excel-
lenciás úr pedig bizonyára meg fogja 
hallani a nézőtér forró tapsjain át is a 
néma ovációkat, melyeket azok küldenek 
feléje, akik nem tudnak tapsolni. Mert 
végeredményben nem is tudjuk, kit illet 
nagyobb hódolat : a zene müvészét-e, 
vagy a sziv művészét ? 

,Rodostó" II. felv. A versaillesi udvarban. 
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G m l é l < e i m b ö l . 

Irta -..gróf Zichy Géza. 

III. Sándor cár. 
Kopenhágai hangversenyem egy jeles 

hegedűművész közreműködésével jól sike-
rült. Hangverseny után az estét követünk-
nél töltöttük, ki közölte velem a dán 
királyi pár meghívását Fredensborgba. 
Zongorám a hangolóval már hajnalban 
útnak indult, mi később hagytuk el Kopen-
hágát s másfái órai utazás után Fredens-
borgba érkeztünk. 

Szobáinkban a király főudvarmestere 
Hedemann admirális fogadott s néhány 
perccel később a cár főudvarmestere, 
Obelinszki herceg látogatott meg Mi ezzel 
a két úrral az elfogadó terembe siettünk, 
hol, mint az egész kastélyban, a legna-
gyobb egyszerűség uralkodott. A magas, 
gömbölyű, fehér teremben már együtt volt 
a dán király és III Sándor cár kísérete. 
A gyorsan megejtett bemutatások után a 
mellékterembe mentünk, ahol dán szokás i 
szerint elébb a „smörbröd" számtalan 
hideg étkeit tálalták fel s csak aztán tér-
tek át a tulajdonképeni reggelire. Én 
Obolenszky hercegné és a walesi hercegnő 
udvarhölgye közé kerültem. Ez a két 
hölgy egymás közt oroszul beszélt s én, 
ki tótul valamicskét beszélek, megértettem, 
midőn a szép Obolenszki hercegnő ezt 
mondta: „Nézd csak, hiszen ez nem is 
olyan öreg ember, mint gondoltam!" 

„Csak 38 éves", feleltem töt nyelven. 
A hercegné elpirult S nevetett; ezúttal 
láttam, hogy csakugyan „minden jól van", 
mert a két szép asszony vetélkedett az 
irántam való szívességben: az étkezésnél 
minden áron segédkezni akartak, s csak 
akkor hitték el, hogy nincs szükségem 
segítségre, midőn mindegyiknek egy-egy 
almát hámoztam meg. 

Reggeli után Obolenszki herceg szo-
bájába mentünk szivarozni, mert követünk 
— aki nagyon szeretett dohányozni, — azt 
mondta, hogy én csak akkor ludok zon-
gorázni, ha egy-két cigarettát elszívtam. 
Oh ! azok a diplomaták ! 

Nemsokára egy kék selyemmel kárpi-
tozott tágas terembe vezettek, hol a zon-
gorától mintegy tiz lépésnyire aranyozott 
karosszékek álltak. Az ajtókat megnyitot-
ták, belépett a király, királyné, a walesi 

hercegné leányaival, a cárné a dán trón-
örökös nejével és utoljára III. Sándor cár. 

A királyi pár felém jött s megköszönve, 
hogy Fredensborgba jöttem, kérdezték: 
nem félek-e a kanyarótól, mely egész csa-
ládjukat meglátogatta? „Én csak két do-
logtól félek" — felelém : „a tengertől és 
a rossz zongorától." 

A király mosolygott, körutamról és 
annak céljairól kérdezősködött. Ekkor hoz-
zánk lépett a walesi hercegné, — kit még 
Párisból ismertem — és újra bámultam 
szépségét, remek termetét. Nővére, a szép 
Dagmár, Mária Feodorovna cárné — a 
mostani anyacárnő, — egészen ellentéte, 
de szépségben győzelmes vetélytársa volt. 
Dus, sötét hajkoronája alól mélytekintetü 
szemek, amelyekből olykor villámok cikáz-
tak, törhetlen akaratáról tanúskodtak. 
Meglepett érc~s hangja, mely nem alt,, 
hanem csengő baritonnak is- bevált volna. 
Személyének méltóságát nagyban támo-
gatja ez a tiszteletet parancsoló gyönyörű 

I hang. 
Éppen a zongorához akartam sietni, 

midőn a cár — aki eddig a terem mélyé-
ben tartózkodott, felém közeledett. A min-
den oroszok hatalmas cárja megállt előttem 
s én arra gondoltam : ime egy ember,, 
kinek intésére benépesül Szibéria ; hom-
lokráncait egész Európa lesi s ha ő akarja 
tüzcsóvák repülnek szét e földön s kiüt 
a világháború. Akkor még nem tudtuk, 
mi a világháború, még azt hittük, a cári 
hatalom irányítja az európai népek sorsát 
s bizonyos elfogódással néztem a cár 
jóságos szemébe. Kezet nyújtott s katonár 
san megrázta az enyémet. 

III. Sándor cár testileg is hatalmas 
termetű, férfias tartású ember volt. Magas 
homloka észről és erélyről tanúskodott, 
míg szeméből szelídség és jóakarat sugár-
zott. Reám egyenes katonaiélek benyomá-
sát tette. Azt kérdezte tőlem, vájjon fárasztó 
utazásaimat csakis a szegénvek kedvéért, 
irgalmasságból teszem? „Nem felség", 
felelém, „a művészet iránti lelkesedésből 
is." A cár tovább faggatott: „De ha nem 
gyakorolhatna jótékonyságot, akkor is 
hangversenyezne?" „Bizonyára felség", 
feleltem. A cár nevetve fordult apósához, 
a dán királyhoz : „Nézd csak, ez az ember 
őszinte, az igazságot mondja. Nem lenne 
jó diplomata!" Azután Zichy Mihályról 
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A tetétleni parkban. 

beszélt s én örömmel tapasztaltam, hogy 
nagy művészünket mennyire kegyelte a cár. 

Nemsokára játszani kezdtem, a cár 
többször hangosan fejezte ki tetszését s 
a darab végeztével felkiáltott: „Milyen erő! 
honnan veszi erejét?! Hozzám lépett s 
megtapogatta karomat és ujjaimat. 

Megvallom, a fredensborgi matinée 
legfáradságo-abb napjaim egyike volt. 
Huszonhat darabot játszottam, minden 
két-három darab ulán felkeltek a felségek 
s beszélgettek velem. Már az első darabok 
után kérdezte tőlem a cárné, hogy nem 
mennék-e Oroszországba ? 

„Elmegyek, ha szenvedő embertársaim-
nak hasznára lehetek," felelém. 

„Elvárjuk" — mondta a cár s felém 
nyújtotta kezét. 

A műsor között a cár megjegyezte, 
hogy nagyon szeretne magyar darabokat 
hallani, mert a magyar zenét kedveli. 

„Felség!" mondám, „ha a magyar 
jellem kifejezését zenékben óhajtja ismerni, 
ugy csak egy darabot játszhatok: a „Rá-
kóczi indulót." 

Jóformán be sem várva a feleletet, zon-
gorához ültem s szivvel- lélekkel játszottam, 
mert ugy éreztem, hogy most a három-
színű zászló leng mindnyájunk feje felett. 

Mielőtt elbocsátottak volna, asztalkát 
helyeztek elém három emlékkönyvvel : a 
dán királyné, a cárné és a walesi hercegné 
emlékkönyvei voltak s ott helyben három 
kis költeményt irtam ezekbe. A fejedelmi 

vendégek megajándékoztak arcképükkel, 
a cárné, a gyönyörű szép Dagmár, le-
húzva keztyüjét, remek kezét csókra 
nyújtva, kétszer is ismételve : „Aztán 
siessen hozzánk !" 

„Ha Isten is ugy akarja, jövő télen 
ott leszek", mondám s a fredensborgi 
hangverseny be volt fejezve. 

Zich\?=aneI<dotál{. 

Mikor gróf Zichy Géza nyolc-
napos csecsemő volt, — a 
a szabadságharc véres szín-
játéka már a befejezéséhez 

közeledett, — orosz csapatok előőrsei 
érkeztek Sztárába. A rémhírre gróf Zichy 
Lipótné, a nemesérzésü Sztáray Mária 
grófnő, sietve hozatta ágyához ékszereit, 
értékes tárgyait és takarója alá rejtette. 
A sok drága holmi közt volt mintegy 
husz darab óra is mindenféle ütőszerke-
zettel, a nagyasszony művészi szeretettel 
gyűjtötte az órákat. Ott feküdt az ágyon, 
fehér pólyátan az újszülött is és a fiatal 

Gróf Zichy Gézáim aga ejtette szarvas agancsával. 
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anya remegve várta az elkövetkezendőket. 
Csakhamar egy óriás termetű lándzsás 
kozák lépett a hálószobába. Lándzsáját 
a szoba szögletébe állította és vigyorogva 
közeledett az ágyhoz, hol érdeklődve 
hajolt le a gyermek felé. E percben a 
kozákra nézve valami teljesen váratlan 
és érthetetlen dolog történt: déli tizenkét 
óra lévén, a takaró alatt megszólaltak az 
összes ütőórák és egymásután különféle 
hangnemekben elütötték a delet. A 
templom tornyában is megcsendült a déli 
harangszó és a muszka áhítatosan keresz-
tet vetve letérdelt és imádkozni kezdett. 
Aztán tiszteletteljesen odalépett az ágy-
hoz és jelekkel adta Zichyné értésére, 
hogy a csecsemőt meg akarja áldani. 
Felemelte a pólyásgyermeket, imákat és 
áldásokat morgott, aztán egy csókot 
nyomva homlokára visszatette a gyer-
meket az ágyra és 32 kopeket helyezett 
pólyájára. 

Zichy Géza gróf nyolcnapos korában 
találkozott először az orosszal. Harminc-
kilenc évvel később III. Sándor cár előtt 
zongorázott, egy ujabb emberöltő után 
pedig azokat a magyar vitézeket vigasz-
talja, akiket a cár fiának katonái fosz-
tottak meg félkarjuktól. A 32 kopeket 
azonban, melyek ma is megvannak a 
Zichyek muzeumában, kamatostul vissza-
fizette. 1889-ben, mikor Pétervárott hang-
versenyzett, a koncert egész jövedelmét, 
ötezer rubelt, az orosz vöröskeresztnek 
ajándékozta. 

* 

A Pálma-utcai palota hatalmas üveg-
szekrénynek féltve őrzött kincsei közé 
tartozik két patinás mentegomb és két 
nagy arany érem. A koronázáskor Zichy 
Géza gróf mint pálcás ur volt beosztva 
Erzsébet királyné kíséretéhez. Mikor a 
koronázási fogat a budavári palota lép-
csői elé hajtatott, az első spanyol szürke 
megbokrosodott. Félő volt, hogy az ágas-
kodó paripa megérinti a királynét, miért 
is Zichy gróf e szavakkal „Bocsáson meg 
felséged", gyorsan a szép ifjú Erzsébet 
elé állt. Oly közel volt a királynéhoz, 
hogy ruhája az övét érintette. E pillanat-
ban a szürke ismét felágaskodott és patá-
jával két gombot vert le Zichy gróf atti-
lájáról. A lovagias szolgálatért a királyné 

egy feledhetlen mosolylyal ajándékozla 
meg a pálcás urat, aki ma is drága em-
lékként őrzi ezt a mosolyt, a két levert 
gombot és azt a két nagy koronázási 
arany emlékérmet, melylyel az udvar 
ajándékozta meg. 

* 

1868-ban megismerkedett gróf Zichy 
Géza a fiatal Raabe Hedviggel, aki akko-
riban a pozsonyi német szinnázban aratta 
a diadalokat. A feltűnően kicsiny, kecses 
művésznő és a daliás ifjú gróf között 
őszinte barátság fejlődött ki. Két évvel 
később Pesten találkoztak és egy alka-
lommal Raabe Hedvig arra kérte Zichyt, 
kisérje őt Budára egy hires jósnőhöz. (A 
budai jósnők, ugylátszik, már akkor is 
hiresek voltak.) A kedves történetet így 
irja le gróf Zichy Géza emlékirataiban : 

„Az alagúton tul, balra, elhagyott, 
szűk sikátorban találtuk meg a fogatlan 
vén boszorkányt, ki vigyorogva fogadott 
bennünket és fürkészve nézett ránk apró 
szúrós szemeivel. „Csodálatos, valóban 
csodálatos !" — rikácsolta. — „Ti nem-
sokára házasságra fogtok lépni, de nem 
egymással. Ennek a kis hölgynek épen 
olyan hosszú férje lesz, mint te és neked 
olyan pici feleseged. mint ő !" Szószerint 
beteljesedett: Raabe Hedvig férjhez ment 
a hírneves, hosszú tenoristához, Niemann-
hoz s én nőül vettem a csöpp kis Karát-
sonvi Melaniet." 

Ugylátszik akkoriban néha igazat is 
jövendöltek a budai jósnők. 

Rendkívül érdekesen irja le Zichy 
Volkmann Róberttal való megismerkedé-
sének történetét. 1870-ben történt Pesten. 

„Midőn a harmadik emeleten levő 
lakásához feljutottam — irja Zichy gróf 
— egy öreg embert láttam a folyosón 
nyitott ajtó ellőtt állani; durva kötött 
mellényt viselt s kezében seprőt tartott. 
„Hol lakik Volkman ur" kérdeztem. Az 
öreg ember balkezébe vette a seprőt s 
jobbjának hüvelykujjával saját magára 
mutatott. Egy pillanatig: megzavardtam, 
de csakhamar összeszedtem magamat és 
lehajolva a szemétlapáthoz, kezembe 
vettem. „Nevem Zichy Géza, szóltam, 
talán segíthetek önnek a tisztogatásnál?" 
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Volkmann barna prémes sapkáját a jobb-
fülére tolta s bámulva nézett rám, de nem 
ellenkezett. Mikor minden rendben volt, 
azt kérdeztem, hogy hajlandó-e engem 
tanítani. „Nem adok zongoraórákat." fe-
lelte szárazon. „Nem zongoraórákat óhaj-
tok venni, kérem tanítson ön zeneelmé-
letre" Volkmann gúnyosan mosolygott : 
„Mire való egy grófocskának zeneelmélet ?•' 

».Beláttam, — folytatja Zichy, — hogy 
az öreg úrral tárgyalni nagyon nehéz, 
de ennek dacára nem tágítottam, végre 
két órai vitatkozás után következőkben 
állapodtunk meg: „Nem bánom, ha néha 
nagyon ritkán, eljön — mondta a makacs 
öreg — ha nem lesz okosabb tennivalón, 
tanítani fogom önt. Háromszor kopogjon 
az ajtómon s ha azonnal fel nem nyitom, 
menjen Isten hirével haza s gyújtson 
szivarra, ekkor tudhatja, hogy nincs 
kedvem önnel foglalkozni." 

Zichyt nem riasztotta vissza Volk-
mann különös modora. Többszöri hiába-
való próbálkozás után sikerült végre be-
jutnia hozzá és mikor a kis lakásban lévő 
nagyon rossz zongorán eljátszott néhány 
darabot, Volkmann igy szólt: 

„ Ha lesz türelme és szorgalma még 
viheti valamire. Megkísérelem önnek a 
legszükségesebb utasításokat megadni, 
hogy aztán képes legyen a még szüksé-
geseket önállóan elsajátítani, de attól 
félek, hogy nem lesz türelmér." 

Zichy rácáfolt Volkmannra, aki csak-
hamar lelkes barátsággal vonzódott fiatal 
tanítványához. Volkmann keze alatt izmo-
sodott meg gróf Zichy Géza zeneszerzői 
tehetsége. A fiatal főúr hálás volt taná-
ráhcz: mikor a Zeneakadémiát megalapí-
tották, Zichy lelkes fáradozása segítette 
Volkmant a zeneszerzési tanszak tanári 
állásába, harmadiknak a nagy triász két 
kitűnősége, Liszt és Erkel mellé. 

* 

A hetvenes években Zichy zenekritikus 
volt. Szorgalmasan irta az operakrititiká-
kat az „Esti íapok"-ba. Volkmann nagyon 
mulatott ezen és megjegyezte: 

— Ön édes-keveset tud és az elég 
ahhoz, hogy zenekritikus lehessen. 

Gróf Zichy Géza a zongorájánál. 
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Életem. 
A mikoron én születtem 
Piros hajnal hasadott, 
Piros hajnal, véres hajnal 
Koponyákon ragyogott. 
Harc tüzében, puskaaggyal 
Ringattak el engemet, 
S akkor volt tán legszebb álmom, 
Ha az ágyú énekelt. 
Véres földön, sirok fölött, 
Puskaporos szekeren, 
Trombita és ágyuszó közt 
Növekedett életem. 
E nagy láng egy kis parázsa 
Itt e szivben is ragyog: 
Fényes kornak törpe tükre 
Árnyékképe — én vagyok! 

[Gróf Zichy Géza. 
Zichy Géza gróf a „Nemo" főszereplőivel. 
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Góth bosszúja. 
Valaha együtt színészkedtek Kolozs-

váron — még ugy szólván gyerekek vol-
tak — a Vígszínház mostani büszkeségei: 
Góth Sándor és Szerémy Zoltán. Termé-
szetesen mindig azon törték a fejüket, 
hogyan ugrassák egymást. 

Góth akkor egy olyan szobában lakott, 
amelynek a padlója jóval alacsonyabban 
esett, mint künn a gyalogjáró szintje. 
Ehez képest a szoba ablakai is olyan 
alacsonyak voltak, hogy kényelmesen be 
lehetett lépni a szobába az ablakon. Góth 
állandóan ezt a közlekedési módot hasz-
nálta, sőt Szerémy is, aki gyakran eljárt 
Góthhoz uzsonna-teára. 

Egy szép napon, mikor Szerémynek 
volt próbája, Góthnak nem, a színpadon 
idegen arc jelent meg, egy újonnan szer-
ződtetett tag, aki aznap érkezett és már 
próbált is. Szerémy félrevonta próba után: 

— Te, van itt egy fiatal kollégánk, 
bizonyos Góth Sándor. Az még téged nem 
látott. Tégy meg nekem egy kutyabarát-
ságot, segits egy ugratásnál. Délután pont 
ötkor gyere el a lakására, majd elmagya-
rázom a cimét, lépj át az alacsony abla-
kon, némán igyál meg egy teát és aztán 
szó nélkül megint lépj ki az ablakon. 

— Nagyon szívesen, — mondta az 
uj tag. 

Délután ötkor Szerémy már ott ült 
Góthnál és teázott vele. Egyszer csak 
belép az ablakon egy idegen ember. 
Odamegy az asztalhoz, szótlanul, merev 

nézéssel nyul a tea után, felhajt egy 
csésze teát, némán felkel és mint egy 
eszelős, kilép az ablakon. Aztán eltűnik. 

Góthot az egész jelenet alatt a hideg 

rázta. Azt hitte, valami őrült szabadult 
be a szobájába. És mikor az idegen el-
távozott, percekig nem tudott a szólni rémü-
lettől. Végre aztán Szerémyből kitört a ka-
cagás. Ekkpr jött rá Góth, hogy ugratás 
áldozata lett. 

Nem szólt semmit, de magában bosz-
szut esküdött. Egy napon ugy esett, hogy 
Szerémy este játszott, Góth nem. Góth 
tudta, hogy Szerémy a kávéházból egye-
nesen a színházhoz megy, onnan pedig 
előadás után egyenesen a vendéglőbe 
megy vacsorázni és éjfél után egykor 
megy haza. 

A bosszuvágyó Góth óvatosan kiosont 
a kávéházból és meg sem állt a Szerémy 
lakásáig. Szerémynek olyan szobája volt, 
amelybe az utcán át egy boltajtón vezetett 
a bejárás. Góth tehát óriási betűkkel irt 
egy táblát s azt kiakasztotta a boltajtóra 
a következő szöveggel: „Tea rummal és 
két darab vajas kenyérrel két kraj-
cár! Megnyitás ma éjjel egy órakor.'* 

Szerémy mit sem sejtve játszotta le a 
színháznál a szerepét. Nem is álmodta, 
hogy a csábító reklámfeliratot már százan 
és százan olvasták. Vacsora után éjjel egy 
órakor haza akart menni Szerémy. De 
lakása előtt sötét tömeg hömpölygött. 
Az egész sokadalom sóváran várta a két 
krajcáros nagyszerű teaház megnyitását. 

Szerémy persze nem tudott a tömeg-
nek teát és vajaskenyeret adni. Góth, aki 
egy sarok mögül élvezte kitűnően sikerült 
bosszúját, a legjobb időben szaladt elő 
Szerémy védelmére. A becsapott tömeg 
meg akarta Szerémyt lincselni . . . 
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Gróf Zichy Géza otthon. 
A legkedvesebb otthona gróf Zichy 

Gézának a tetétleni ősi kastély, melyhez 
fiúi kegyelettel vonzódik nemesen érző 
szive. Mikor édesatyja, Lipót gróf, a haj-
dani vitéz honvédhuszár ezredes örökre 
lehunyta szemeit és fiai felosztották egy-
más közt a hagyatékot, sorshúzással dön-
tötték el, ki melyik birtokot kapja. A 
három fivér három papírszeletre irta a 
birtokok nevét, Géza gróf Seregélyest 
húzta ki. E percben tekintete anyjára esett, 
látta, hogy szemeiben könnyek ragyognak, 
miközben legidősebb fiát, Sándor grófot 
öleli át. A poéta lelkű Zichy Géza gróf 
megértett mindent. Seregélyes volt any-
jának özvegyi lakhelye és ő legidősebb 
fiával óhajtana együtt lakni. Gyorsan ki-
cserélte fivéiével a papiiszeletet: igy lett 
Zichy Géza gróf birtoka Tetétlen. 

Azóta Tetétlen gróf Zichy Géza pihe-
nőhelye. Ide vonul vissza nyáron és ezt 
a kedves helyet keresi fel, amikor régi 
szenvedélyének, a vadászat nemes sport-
jának akar hodolni. A munka, a köteles-
ség azonban gyakran szólítja a fővárosba 
a grófot, aki itt tölti a telet is. Mint a 
Ne nzeti Zenede elnökének sok a hivatalos 
teendője és Budapesten nyilik alkalma 
jótékony mozgalmakban való részvételre. 
Régebben Koronaherceg-utcai palotáb. n 
volt a lakása, négy évvel ezelőtt azonban 
kiköl.özött az időközben megvásárolt 
Pálma utcai villába. A csendes, előkelően 
halk környezetben álló kertes kis kastély 
ideális lakás, egy álmodozni szerető, al-
kotni kivánnó poétaléleknek. Köröskörül 
a Városliget lombos fái susognak, kocsi 
nem zörög az utcán, a villamosok csilin-
gelését csak elmosódva hozza ide a szellő. 

A villa berendezése puritán egysze-
rűségű és mégis végtelenül előkelő, finom, 
stílusos. Csak fejedelmek, igazán nagy 

urak tudják környezetüket olyan egységes 
harmoniáju egyszerűségre hangolni, mint 
amilyenek Zichy Géza gróf Pálma-utcai 
villájának termei. A kertre nyiló tágas 
dolgozószobát széles, széttolható ajtókkal 
még bővíthető nyilás köti össze a nagy-
ablakos szalónnal, ugy hogy a két helyi-
ség jóformán egyetlen aagy terem. A 
szalón a maga egészében tökéletes mu-
zeumi látványosság. Az ablak előtt áll 
mindig fényben fürödve Zichy Géza gróf 
melegen zengő hangszere, a zongora. 
Mikor a Színházi Élet megbízásából tisz-
teletünket tettük az excellenciás urnái, 
hogy elkérjük a jubileumi számra a fény-
képeket és egy autogrammot a Színházi 
Élet olvasói részére, a hallban zongora-
szó ütötte meg a fülünket. Hatalmas 
akkordok, szédületes futamok hömpölyög-
tek felénk. Bizonyára valaki játszik a gróf 
előtt — gondoltuk. Vagy talán négykezest 
játszanak ? 

— Vendégei vannak a kegyelmes 
urnák? — kérdeztük a komornyiktól. 

— Nem kérem, ő maga zongorázik. 
Csak tessék. 

Zichy Géza gróf ismert vendégszerető 
szivélyességgel kelt fel a zongora mellől, 
melyben még zsongtak a lágy akkordok 
utórezgései. A szeme csillogott, mosolygós 
melegnézésü kék szemeiben a művészi 
lelkesedés ihlete tündökölt. Kérésünkre 
szabadkozott. Nem, ő nem akar semmi 
ünneplést, ilyen komoly időkben nincs 
helye a jubilálásnak, az Opera előadja a 
Rákóczi-trilógiát, ez boldogá teszi, de 
egyébként nem akar nyilvánosság előtt 
szerepelni. Hosszas rábeszélésre, kérésre 
mégis csak nyílnak a fiókok. Előkerülnek 
a régi képek. A hollófürtü karcsú pálcás 
ur történeti érdekességü fotográfiája, egy 
kép a zongora mellett, egy másik vadá-
szat közben a legnagyobb szarvasagancs-
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csal lábai előtt. Egy lóháton ábrázoló 
képét gyorsan vissza akarja tenni. 

— Ez nem kell, — mondja — csak -
a félkezüim részére csináltattam, hogy 
lássák, hogy bátoríthassam őket, lehet 
félkézzel is megülni a lovat. 

Ujabb kérésre ezt is megkapjuk a 
Színházi Élet részére. 

A szoba keleti falát egész hosszában 
hatalmas, majdnem tetőig érő üvegszek-
rény foglalja el. Telis-tele van koszorú-
szalaggal. A fényképek kiválogatása után 
megkapjuk a kért autogrammot is, aztán 
a legszeretetreméltóbb házigazda enge-
delmével megszemléljük a muzeumát. 
Zichy Géza gróf ragyogó pályafutását 
legszebben hirdeti ez a szekrény, mely-
nek a Nemzeti Muzeumban volna helye 

egy külön Zichy-szobában. Egy nagyszerű 
félszázados művészi pályafűtés minden 
emlékét őrzi ez a szekrény. Szeszélyes 
rendben függnek a koszoruszalagok, száz 
és száz, az egyik elfödi a másikat. Európa 
minden országának színeit megtaláljuk, a 
piros-fehér-zöld szalagok között ott van 
a kék-fehér bajor, a vörös-fehér-fekete 
porosz, a kék-fehér-piros francia, a sárga-
kék svéd, látunk fehér szalagon kék ke-
resztet: az orosz tengerészeti jelvényt és 
sok-sok vöröskeresztes szallagot. 

A szekrény alján értékes, történeti 
jelentőségű relikviák sorakoznak. Díszes 
keretekben fényképek ajánlásokkal. III. 
Sándor cár, Mária Feodorovna, a mostani 
anyacárné, aztán egy másik képen együtt 
az egész cári család, gyermekekkel, köz-

Mészöly íehr. Gróf Zichy Gézát meglátogatja egy félkezti tanítványa. 
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tük mint kis fiu a mostani cár is. Iza-
bella főhercegnő több képe meleghangú 
ajánlásokkal. Ott van Frigyes főhercegé 
is, mig Mária Terézia főhercegnő mar-
káns aláírása külön magára vonja a 
figyelmet. Kis fiu, szelid nézésű, alatta 
négy vonalba, elemi iskolai Írással az 
ajánlás : Albrecht főherceg, Frigyes főher-
ceg fia, aki most zászlósként harcol az 
olasz fronton. A képek között diszes 
dirigensi pálcák, városok, egyesületek 
ajándékai. Van köztük egy, csupa arany, 
drágakő, hatalmas, vastag, valóságos 
buzogány. 

— Egy ökröt is agyon lehetne vele 
ütni — mondja nevetve a gróf — csak 
éppen dirigálni nem lehet vele. 

Fekete ovális keretben, üveg alatt fe-
hér hajfürt: Liszt Ferenc fürtje. Nagy-
szerű tajtékpipa: Arany János utolsó 
pipája. Egy babérág —Rákóci ravataláról. 
Kis üvegfedelü ládikában egy durva vá-
szoning és két kapca — Petőfi holmija. 
Melette Gyulay Pál tanúsítványa az ere-
detiségről. Tőle kapta emlékül Zichy gróf. 

A muzeális szemlélődést látogató sza-
kította félbe. A komornyik egyszerű ka-
tonát vezetett be a szalonba, egy félkarú 
hőst Odajött a félkaruak nagylelkű pat-
rónusához tanulni, vigasztalódni. És amint 
álltak, a költő, zeneszerző gróf Zichy 
Géza, mögötte az ötvenéves nagy művészi 
múltját őrző üvegszekrény és mellette a 
félkarú szakaszvezető, elérzékenyülten 
éreztük meg, hogy ez a momentum a 
legbeszédesebben jellemzi Zichy Géza 

f róf egész életét, működését. A Színházi 
let fényképésze gyorsan megörökítette a 

jelenetet, mi amúgy is mindig frissen élt 
volna lelkünkben és a kiválasztott képek 
mellé teljes kiegészítésül nyujthatjuk most 
át ezt a legújabbat, mint amely legmél-
tóbb ünnepi felvétel gróf Zichy Géza 
jubileumáról. 

A főpróba főpróbáján. 
Pénteken délelőtt volt a Magyar Szín-

ház utolsó főpróbája. Szezon végén talán 
még nem is volt főpróbának ilyen zsúfolt 
nézőtere, mint Harry Vorsberg bohózatá-
nak. Vagy bohózatainak. . . Tudniillik 
voltaképen két bohózatról van szó, tulaj-
donképeni darab keretén belül eljátsza-
nak még egy darabot, az „Egy drága 

élet"-et. Ebben a bohózatban ismét két 
bohózat körül bonyolódik a cselekmény.. . 
de hagyjuk, mert már kezdünk belezava-
rodni. . . 

Mikor a nézőtér elsötétedik és az elő-
adás kezdetét jelző gongütés elhangzik, a 
függöny a legnagyobb meglepetésre nem 
megy széjjel. A közönség már már ide-
gesen tekintget körül, amikor Vágó, a 
rendező a nézőtér kellős közepéről várat-
lanul felordít a színpadra: 

— Mi az! Mi lesz a függönnyel? 
A függöny mögött veszekedés hallat-

szik. Izgatott hangon kiáltják vissza, hogy 
Törzs még nincs a helyén. Erre Törzs 
kilép a függöny elé és bepanaszolja a 
kellékest, hogy még mindig nem készített 
mindent elő. 

Ilyen huzavonák után végül mégis 
csak elkezdik a darabot. Alig játszanak 
el Törzs és Pártos egy jelenetet, egy 
furcsa kis alak rohan be a színpadra. 

— Már elkezdték? Nélkülem? 
A rendező felrohan a színpadra, ki 

akarja dobni a tolakodót, mire az be-
mutatkozik : 

— Nózinger Emánuel vagyok. 
— Ez nagyon szép — válaszolja 

Vágó — de ez még nem ok arra, hogy 
megzavarja az előadást. 

— De hiszen én vagyok a szerző. 
Kiderül, hogy Kelen Emil csak írói 

álneve a szerzőnek. A rendező erre fel-
kéri a szerzőt, aki közben a két szerep-
lőnek is bemutatkozik, hogy ezentúl in-
kább szerzői álnevén mutatkozzék be. 
Nózinger erre bemutatkozik egy cseléd-
nek is, aki széket hoz be számára, de 
már írói álnevén . 

A legrettenetesebb dolgok tőrténnek 
a szerencsétlen szerzővel, akit a Király 
Színház egyik derék kóristája, Kelen Emil 
játszik kitűnően. A függöny majdnem le-
üti, de Vágó ijedten figyelmezteti: 

— Vigyázzon, kitöri a nyakát. Ráér 
a premieren . . . 

Leeresztik a függönyt és kezdik a 
darabot élőiről. Közben kihagynak egy 
jelenetet, egy másikat előbb játszanak 
el, mint kellene. Egyszerre a szerző, akit 
a kuliszák mögött helyeztek el. ijedten 
berohan a színpadra : ' 

— Kérem nem hallottam. 
— Mit? 
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— Az elrejtett fényképezőgép csette-
nését. 

Kiderül, hogy egy .igazi fényképezőgép 
csettenését tényleg alig hallani. Minthogy 
a bonyodalam ezen fordul meg, megakad 
a darab. Az ügyelő azonban segit a hely-
zeten. Azt mondja, hogy van neki egy ötlete. 

— Ugyan ne mondja. Magának? 
Az ügyelő erre elmagyarázza, hogy 

a fényképezőgép csettenését markírozni 
kell. Behoz egy vedret és revolverrel belelő. 

Ezzel aztán mindenki meg van elé-
gedve . . . 

A főpróba közönsége számtalanszor 
beletapsolt a dialógusba. A három uzso-
rásnak, Magyarinak, Vágónak, Tarnai-
nak minden szavát kacagás kisérte. Kü-
lönben ilyen szép közönsége ritka darab-
nak volt. Lázár igazgatót valósággal meg-
rohanták az előző héten a főpróbajegye-
kért, ugy hogy a direkció kénytelen volt 
behozni a számozott jegyrendszert a fő-
próbára is. Mindenki szerencsés e lő je l . . . 

A költöző „Tékozló fiu., 
A mult héten a napilapokban egy 

kommüniké azt hirdette, hogy a nagy-
sikerű „Tékozló fiu" a Népoperában 
utóljára kerül szinre. Hát ez tévedés. 
Lehet, hogy ebben a szezónban és pesti 
kőszinházakra vonatkozólag igaz ez a 
hiradás, de semmi esetre sem felel meg 
a valóságnak, ha azt következtetnők belőle, 
hogy a bájos zenés pantomim a mostani 
nagyszerű szereposztásban — amelynek 
élén Dohnányi Ernő áll — már egy-
általán nem lesz többé megélvezhető. Azt 
máris elájulhatjuk, hogy az az exkluzív 
kis társaság, amely a darab körül cso-
portosul, nagy vállalkozásoknak néz elébe. 
Mindenekelőtt tervbe van véve, hogy leg-
közelebb (talán már juniusban) vidéki 
körútra indulnak a kis Pierrot édes-bus 
históriájával, még pedig nem kevesebb, 
mint tizenhat városba (amelyek közül 
érdemes megemliteni, Zágráb és Fiume 
neveit is), később pedig — magas meg-

Paulay Erzsi, Kürthy György, Révai Pisti, Hegedűs Gyula, Freund Imre, Dohnányi Ernő, GalafresElza 
„A tékozló flu" — korifeusai. Mészöly felv. 
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hívásra egy sófiai és konstantinápolyi 
vendégszereplés érdekekesen aktuális terve 
fog megvalósulni. 

Éppen tegnap játszották el kiváló 
művészeinkaháromfelvonásos némajátékot 
Pozsonyban, még pedig nem a bájos 
színházban, hanem a katonai kaszinó 
nagyobb befogadóképességű dísztermében 
zsúfolt ház előtt Izabella főhercegnő jelen-
létében. Ennek a magas részvételnek 
különben külön históriája van. Amikor a 
„Tékozlófíu-társaság" ugyanis először 
szerepelt Bécsben az ottani Magyar-Egye-
sület javára, Izabella főhercegnő is végig-
nézte az előadást, leánya, továbbá gróf 
Berchtoldné,báró Buriáhné és gróf Zichyné 
társaságában. A pompás játék annyira 
megtetszett neki, hogy közvetlenül előadás 
után magához kérette az udvari páholyba 
az egész személyzetet és ott hosszú ideig 
elbeszélgetett a művészekkel, akiknek még 
annyi idejük se volt, hogy kedélyesen le-
maszkirozhassák magukat. Amikor dis-
kurzus közben meghallotta, hogy a közel-
övőben, Pozsonyban is szinrekerül a 

darab, megígértette magának, hogy olyan 
napon fognak játszani amikor ö is jelen-
lehet az előadáson. A magas kérésnek 
természetesen udvariasan engedelmeskedni 
kellett és igy történt, hogy a pozsonyi 
bemutató kétszer maradt el, mert a fő-
hercegnő csak a mostani, pénteki napon 
szakithatott magának időt erre a nem 
közönséges, műélvezetre. 

A két bécsi előadás különben a leg-
teljesebb siker jegyében folyt le. Publikum 
és sajtó a gyászos emlékű „unbedingte 
Unter-werfung" revansát adta meg a 
magyaroknak, de a művészetnek szóló 
hódolat és csodálat vértelen módján. Két 
táblás ház közönsége tapsolt a magyar 
zene s a magyar színészet legjobbjainak és 
ebből nagyon nagy kulturális hasznunk van. 

Érdekes, hogy a „Tékozló fiu" csak 
egy, jótékonycélu, előadásra volt komtemp-
lálva, még pedig február elején a m. kir. 
operában a Kárpáti falvak javára Dohná-
nyi Ernőnek és Thomann István tanár-
nak volt az ideája és ő közéjök csopor-
tosult az az előkelő művészgárda, amely 
immár tízszer játszotta el, mindannyiszor 
jótékonycélra, a zenés színjátékot (a Vörös 
Kereszt, a Szinész Egyesület, az Opera 
és Nemzeti Színház nyugdij-intézete, a 
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bpesti Újságírók nyugdij-intézete,aSzikra-
Ház, a bécsi magyar Egyesület stb. javára) 
mindenkor ezreket juttatva, igy a Kárpáti 
falvaknak pl. 10000 koronát; eddig össze-
sen kb. 20.000 koronát. 

Mindnyájan tudjuk, de meg kell azért 
örökítenünk, hogy a címszerepet a pompás 
Galaírés Elza, a kitűnő német drámai 
színésznő (legutóbbi nagy sikere volt a 
„Pierette fátyolá"-ban), a többit Csillag 
Teréz, Paulay Erzsi, Hegedűs Gyula és 
Kiirthy György, Nemzeti Színházunk 
nagynevű tagjai kreálták és fogják még, 
azt hisszük, nagyon sokszor eljátszani. 

Lapzártakor arról értesülünk, hogy a 
hatásos darabot egyik hazai mozigyárunk 
felveszi filmre is és ami különös érde-
kességet ad a dolognak, a színpadi teljes 
eredeti szereposztással. 

A tervezett vidéki turné főbb állomá-
sai különben a következők, Kecskemét, 
Arad, Szeged. Temesvár, Kolozsvár, Nagy-
vár id, Debrecen, Kassa, Miskolcz, Szolnok, 
Buda, Győr, Sopron. Pécs, Zágráb, Fiume. 

A „Tékozló fiu" magyarországi histó-
riájához hozzátartozik, hogy elmondjuk : 
a bemutató a Népszínházban volt a 90-es 
évek közepén. A darab kitűnő előadásban 
nagy sikert aratott. Az itt bemutatott kép 
is belőle való. Az apát (Horváth Vince), 
az anyát a ma is élő Klárné és Pierrot 
(Hegyi Aranka) a III. felvonásban ábrá-
zolja. Később az Orsz. Színművészeti 
Akadémia játszotta vizsgaelőadásnak a 
darabot először Rákos Alice-szal a cím-
szerepben; legutóbb pedig Bayor Gizi 
játszotta el nagy hatással, a pompás 
szerepet, mint vizsgázó növendék. 

A „Tékozló fiu" népszínházi előadásáról készülő felvétel. 
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Hadd állapítsam 
Meg azt én 
Sebestyén 
Kitűnő társulata 
(Jgy látszik 
Azért buda-temesvári, 
Mert Pesten játszik. 

• 
A beszélgetés arról 
Folyt, 
Hogy a Népopera műsorán 
Az „Egyszer volt" 
Többször volt. 

* 

Hadd fogadjam önöknek 
Meg én, 
Hogy ötven koronát kap 

Az a színházi egyén 
Legyen az közel vagy 
Távol 
Ki nem kockáztatta meg 
Azt a viccet, hogy e héten 
Főpróba volt a „Főpróbá'-ból. * 

Esti hét 
Órakor kezdtem mondani 
A „Magyar" újdonságának címet 
Aztán kimentem a 
Ligetbe 
És a Hüvösvölgybe 
De lassan, nem sietve 
Forogtam ezer veszélyben, 
Mert propelleren is voltam. 
És közben folyton beszéltem. 
E gyorsaságot talán el se 
Hinnéd : 
Mire hazaértem már végig mondtam 
Az uj darab címét. 

Szenes ember 

Deli (Kifér) Lujza Mészöly felv 

A Szinészakadémia tehetséges növendéke, aki az 
akadémia vizsgaelőadásain az „Egér", a „Nagy-
mama" és a „Virágfakadás" főbb szerepeiben 
tünt ki. A fiatal művésznő, aki mellesleg éne-
kelni is tanult és Krammer Teréz egyik legjobb 

növendéke volt, most Aradra szerződött. 

M. Kovács Terns Mészöly felv 

Miklósi Gábor színtársulatának talentumos fiatal 
tagja, aki hélfőn este a Király Színházban ven-
dégszerepelt Lábas Juci helyett eljátszotta 
„Rolla* grófnőt, rendkívül nagy és megérdemelt 

sikerrel. 
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Sebestyén Géza társulata. 

em volt nehéz megjósolni, és 
most egy éve meg is jósol-
tuk : Sebestyén Géza, a Ma-
gyar-szinház kitűnő és tehet-

séges tagja pompás színigazgató lesz. 
De nem remélhettük, hogy ez a jóslat 
ilyen hamar és ennyire be fog teljesedni. 
Sebestyén Géza egy szezonon át igazgatta 
a buda-temesvári társulatot Temesváron, 
és e szezon alatt valóságos csodát müveit. 
A temesvári gárda néhány estére vendége 
lett a Népoperának és első bemutatkozá-
sával, a Cigánybáró előadásával, rég nem 
látott furorét keltett a színházi világban. 
Nemcsak a közönség távozott elragadtatva 
a Strauss-darab elsőrangú előadásáról, 
hanem a szakmabeliek is csodálkozva 
bámultak egymásra : — lehet ez? Honnan 
vesz egy magyar vidéki város társulata 
ennyi nivót, stílust, zenei és irodalmi 
kulturát ? 

Akinek jó szeme van színházi dol-
gokhoz, hamar megláthatta a temesvária-
kon egy erős és egységes vezető kéz 

szilárd biztonságát, egy kitűnő izlés és 
egy éles elme félreismerhetetlen, nagy 
munkáját. A régi kedélyes idők jó ripacs-
direktor tipusa, akiről oly sok jó viccet 
faragott a hajdani Kakas Márton, ma 
már a múlté. Az uj vidéki színigazgató 
impozáns típusát most mutatta meg ne-
künk Sebestyén Géza, a népoperai elő-
adások lelkében. A modern magyar szín-
igazgató fölényes műveltségű ember, nagy 
láthatárra néző egyéniség, s a maga 
városának értékes és becses kulturális 
tényezője. Kultura, — ez az első szó, 
amely a temesváriak láttán az emberek 
eszébe jut. Kultura ragyog a rendezések 
színvonalában, az egységes játékstílus 
kitűnő megteremtésében, az operettszinpad 
és operett-zenekar pompás korrespondeá-

Etelka (Kerényi) — Pista (Galetta) 
Sebestyén-társulat. — „Egyszer volt..." Mészöly feiv. 

Cézár (Horti) 
Sebestyén-társulat. — „Egyszer volt..." Mészöly felv. 

lásában, a darabok megválasztásában és 
általában mindenben, amit ennek a kitűnő 
gárdának ke ves és tehetséges tagjai 
csinálnak. 

A darabok megválasztása is elsőrangú 
papirformátmutat. A társulat a Cigány-báró 
előadásával mutatkozott be, megmutatván 
a rég nem hallott és legszebb emlékeinkhez 
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nőit szép darab előadásán, hogy az ének-
hangoknak, a játékbeli frisseségnek és a 
zenei kulturának milyen gazdag anyaga 
felett rendelkezik. Másnap este könnyebb 
és ujabb operettet adtak, olyat, amelynek 
pesti előadását is ismeri a közönség. A 
Bájos ismeretlen előadása a modern ope-

Benkő István (Galetta) 
Sibestyén-társulat. — „Egyszer volt..." Mészöly felv. 

rettre való bőséges és biztos rátermettség 
képét mutatta És már a harmadik este 
eredeti bemutató volt. Sebestyén Géza 
buda-temesvári színtársulata játszotta leg-
először Budapestnek a „Wie einst im 
M a i . . . " cimü hires külföldi darabot, 
amely a fővárosi színházakban az egy-
másra toluló újdonságok között nem kap-
hatott helyet. Bernauer és Schanzer ismert 
kitaláló képessége és meseszövése vallja 
szülöttjének ezt a pompás darabot, amely-
nek Walter Kollo (A mozikirály egyik 
komponistája) irta zenéjét és amely Har-
sányi Zsolt színes magyar átdolgozásában 
az „Egyszer vo l t . . . " címet nyerte. 

Az „Egyszer vo l t . . . " bemutatója meg-
koronázta azt a páratlan sikert, amelyet 
ugy a k zönség elragadtatásában, mint a 
napisajtó egyhangúi magasztalásában már 

Horthy'(Fridolin) — Lakatos Ilonka (Frasquita) 
j Sebestyén-társulat — „A derék Fridolin" Mészöly felv. 

előbb is konstatálni lehetett. Ez a bemu-
tató nemcsak a darabot mutatta be, ha-
nem bemutatott először is egy kitűnő 
színigazgatót, aki impozáns fürgeséggel 
és éleslátással tudja lefülelni a főváros 
elől a jó darabot, másodszor bemutatott 
egy társulatot, amelynek szinrehozási 
készsége és ereje méltó az igazgatója 
stílusához. 

E három darab bemutatásával az or-
szág egyik feltűnően legjobb énekes-
együttesét ismerte meg a budapesti kö-
zönség. A cigánybáró Szaffiját Pataky 
Vilma énekelte, aki gyönyörű hangú, 
kiválóan képzett szoprán-énekesnő, nem-
különben a Zsupán-lány személyesitője, 
a kitűnő Kovács Margit. A címszerepben 
Kertész Vilmos gyönyörű csengésű lirai 
tenorját hallottuk, amelyet a Népora első 
igazgatóságának idejéből ismerünk még. 
Gábor diák szerepében jelent meg Pajor 
Ödön rokonszenves, markáns egyénisége 
és zengett férfias, öblös baritonja. Az 
operett-együttes vezetőpárja: Kerényi 
Hermin és Galetta Ferenc. A tavalyi 
budai szezonból ismerjük őket, de meg-
lepő, hogy az uj direkció hozzáértő veze-
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Herényi Hermin (Emmy) — Horthy Sándor (Fridolin) — Vágóné (Linka) ' f ^ Ç l • 
Sebestyén-társulat. — „ A derék Fridolin" Mènut, iew 

tése alatt, milyen feltűnően sokat fejlődött 
mindakettő. Jelentős, nagy, pesti sikerük 
van minden este. A legnagyobb melegség 
hangján kell kiemelni Lakatos Ilonkát, 
aki csupa tüz, és temperamentum, frisse-
ség és alakítási ötlet. Két szóval: nagy-
szerű szubrett. A komikusok gárdájából 
emiitjük első helyen a jóizü és ellenáll-
hatatlanul vidám Herczeg Vilmost. Külön 
emiitjük meg Ilorti Sándort, aki szintén 
komikus ugyan, de még a Népora régi 
éveiből tudjuk, hogy egy kitűnő tréfás 
bonviván tehetsége is benne van. Már 
az „Egyszer vo l t . . ."Cézárjával is emléke-
zetes sikert aratott. De most jön a Fri-
dolin cimű énekes bohózat, amely szin-
tén a temesvári szinház eredeti bemuta-
tója s amelyben Horti kabinetalakitást 
produkál. Ujj Kálmánról meg kell irni, 
hogy rendkívül tehetséges és érdekes 
művész. De a társulat valamennyi tagját 
névszerint kellene felsorolni, mert a szin-

lapon végig csupa figyelemreméltó talen-
tum szerepel. Czakó, a rendező és 
S imándi, a karmester, is nyilvánvalóan 
kitűnő emberek. 

Nemsokára megkezdi a népoperai 
vandégesték után a budai szezont Sebes-
tyén Géza társulata. Kétségtelen, hogy 
Budának rég nem élvezett kitűnő szezonja 
lesz. A játékrend és a társulat színvonala 
fővárosi mértékkel is a legjobb. Nem nagy 
vakmerőség ez alkalomból abba az ujabb 
jóslásba bocsátkozni, hogy Sebestyén 
Gézára még érdekes színigazgatói pálya 
vár — Budapesten. 
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UAUÜI1IUJ5ÀG 
Grüa Lili Bécsben. Földes Imre nagysikerű szín-

müve, a Grün Lili diadalmas 
külföldi utján uj stációhoz jutott: Bécsben a 
Josefstädter Theater mutatta be két hét előtt 
sikerrel, Poldi Müller-rel a címszerepben. A kiváló 
művésznőt ebben az alakításában fokozott mérték-
ben ünnepelte a bécsi publikum. Az utazó szere-
pét maga Jarno direktor játszotta, alakítása méltó 
volt a darabhoz. Az anya szerepében Gisella 
Werbezirk aratott megérdemelt tapsokat. A dara-
bot a színház ensuite adja, eddig minden este 
telt ház mellett mént, előreláthatólag igy ltszez 
a századik előadásig . . . 

Gombaszögi Frida asszony, mióta köztudomásra 
jutott, hogy a jövő szezontól 

kezdve a Vígszínház tagja nem lép fel a Magyar 
Színházban. Ezt a szabadságot vidéki vendég-
estékre használja fel és alig tud eleget tenni a 
színigazgatók temérdek sürgető ajánlatának. Leg-
utóbb Kecskeméten vendégszerepelt lelkes tapsok 
és virágözön közepette, a héten pedig Debre-
cenben játsza el a Lyon Lea, Mandarin és a 
Kisasszony férje főszerepeit. 

Bakfisnap lesz a Kárpáti falvak újjáépítése javára 
pünkösd vasárnapján a Margitszigeten. 

A jótékony ünnepet ezer budapesti bakfis ren-
dezi. Valamennyinek arcképét közölni fogja a 
Színházi Élet, amely a rendezésben szintén részt 
vesz. A bakfisnap óriási arányokkal szervezkedik. 
Egész napon át páratlanul érdekes attrakciók 
fogják gyönyörködtetni a közönséget s az ünnep-
ség legszebb száma lesz a Szentivánéji álom 
teljes előadása, amelyet a Nemzeti Színház tagjai 
szabad ég alatt fognak eljátszani. 

Strelisky felv. 
Pártos Gusztáv, aki most végzi a Színiakadé-

mia utolsó évfolyamát, a Vígszínház tagjai 
sorába szerződtette. A tehetséges fiatal szinész 
aki már több darabban fellépett, jelenleg a „Három 
a kislányában illeszkedik be a Vígszínház együt-
tesébe Kuppelwieser szerepében. 

Ä / V I o d e r n - s z i n p a d é s a 6 7 - e s e l < . 

A Modern-sz inpad népszerűségét ta lán 
semmi sem bizonyíthat ja jobban, mint az 
idemellékelt tábori levelező-lap. A kabaré 
kiváló és agilis direktora, dr. Bárdos Artúr 
kapta a maga nemében talán párat lanul 
álló rózsaszínű lapocskát a harctérről , 
melyben a 67-es tisztek (és t isztjelöltek) 

az i ránt érdeklődnek, hogy medd ig lesz 
a kabaré nyitva, mert eszerint osz tanák 
be szabadságuka t . Alig hisszük, hogy lenne 
még színház, amely népszerűségének ily 
eklatáns bizonyítékával rendelkeznék. 

A derék 67-es t iszteknek Bárdos Artúr 
ezúton üzeni, hogy jöj jenek bármikor , 
külön e lőadás t fog rendezni számukra . . . 
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A segédszerkesztő hétfőn 
délután villamosra ült, hogy be-
jöjjön a redakcióba. Nagynehe-
zen helyet kapott a kocsi bel-
sejében. Hát ahogy kinéz az 
első perronra,kit látnak szemei? 
Zugligetit, a derék Edét, lapunk 
közkeletű barátját. A napnál 
is világosabb volt, hogy Zug-
ligetinek ugyanaz az útiránya 
és uticélja, mint neki : bejönni 
—hétfő délután lévén — a szer-

kesztőségbe. A segédszerkesztő már előre 
zordult ettől az eshetőségtől. Éppen szólni 
akart Zugligetinek, hogy inkább ne fá-
radjon ; de ekkor megelőzte őt a megszólítás-
sal a kalauz. A kalauz odalépett az ajtóhoz, 
amely be volt csukva, a lyukasztóval kocogott 
a üvegen, aztán kinyitotta a kis ablakot. Zug-
ligeti hátrafordult és odaszólt a kalauznak 
egy Hűvös Iván hangján. 

— Szabadjegy. 
— Kérem megmutatni, — szólt a kalauz. 
— Nyissa ki az ajtót és jöjjön ide ki a 

perronra, szólt hideg nyugalommal Zugligeti, — 
én nem megyek oda megmutatni. 

Azzal elfordult és tovább bámult a vezető 
mellett előre a villamos úttest sineinek irányá-
ban. A kalauz erre kinyitotta az ajtót, kiment 
a perronra és odalépett Zugligetihez. 

— Az ajtón azért van a kis ablak, hogy az 
utas odajöjjön. Nekem ne is mutassa a sza-
badjegyét az ur, itt úgysem nézem meg. Tes-
sék odajönni az ablakhoz. 

Azzal visszajött a kocsi belsejébe, becsukta 
az ajtót és kocogott az ablakon. Mire Zugli-
geti mackenseni léptekkel odajött az ajtóhoz, 
kinyitotta, bejött a kocsi belsejébe és igy szólt 
a kalauzhoz. 

— Az ajtóra az van irva, hogy télen zárva 
van. Ebből az következik, hogy nyáron nyitva. 
Ennélfogva az ajtó hiába van most becsukva 
én az ajtót elvben kinyitottnak tekintem. Maga 
tehát a kinyitott ajtó ablakán nem kocoghat. 
Következésképpen én nem mehetek oda. Mi-
nélfogva maga csak jöjjön ki a perronra, ott 
majd megmutatom a szabadjegyet. 

És hindenburgi léptekkel visszament ki a 
perronra. A kalauz csökönyösen kocogott neki, 

Zugligeti csökönyösen ott maradt a vezető 
mellett. Az affér általános visszhangot szült. 
A kocsiban ülők két pártra szakadtak. Ekkor 
egy ellenőr bukkant fel. A kalauz rögtön 
sietett neki az esetet elmondani. Az ellenőr 
összeráncolta a homlokát és igy szólt : 

— Az okosabb enged. 
És kiment az első perronra Zugligetihez. És 

felszólította, hogy mutassa meg a szabadjegyét. 
A villamoskocsi éppen ekkor állott meg a 
Wesselényi-utca sarkán. Zugligeti általános 
meglepetésre igy felelt az ellenőrnek : 

— A szabadjegyet otthonfelejtettem. Külön-
ben, is leszállok. 

És leugrott a kocsiról. A kocsi tovább 
ment, a gyalogjárón pedig Zugligeti a segéd-
szerkesztő villámló arcával találta magát 
szemben. 

— Mégis csak disznóság, — szólt a segéd-
szerkesztő, — tanuja voltam annak, amit 
csinált. Nem elég, hogy csal, még vitatkozik 
is a kalauzzal. 

— De legalább igazam volt ! szólt büszkén 
lapunk barátja. 

Azt majd mindjárt meglátjuk. Itt egy nyil-
vános telefon, jöjjön be. 

Bementek. A segédszerkesztő felhívta tele-
fonon Földes Imrét, aki nemcsak világhírű 
szinműiró, hanem egyszersmind a Városi Vil-
lamos főtitkára is. Földes végighallgatta az 
esetet, aztán a következő salamoni szakvéle-
ményt válaszolta: 

— Az ajtó télen feltétlenül zárva van, de 
nyáron feltétlenül nyitva van. Zugligeti ur tehát 
menjen csak az ablakhoz. 

A segédszerkesztő elbúcsúzott, letette a 
kagylót és Zugligetihez fordult: 

— Lássa: A szakember is azt mondja, hogy 
menjen az ablakhoz jegyet váltani. 

— A szakembernek nincs igaza, felelte ma-
kacsul Zugligeti, — mert én nem válthatok, 
mert nincs hat krajcárom. 

A segédszerkesztő a zsebébe nyúlt. 
— Nézze, Zugligeti, adok magának nyolc 

darab szakaszjegyre egy koronát. De feltétel 
alatt. Ne jöjjön be a szerkesztőségbe. 

Zugligeti néma gőggel elvette a koronát és 
elsétált a New Vork-kávéház irányában. Igy 
történt, hogy ezen a héten nem tett nálunk 
látogatást. 

* Csupa vér és temperamentum : ..Sas Náei uj bakanótája", 
mely a „Harminckettes bakagyerek . . . " cimen lett országszerte 
hiressé. A lüktető csárdás pompás vig szövegével, oly talp alá 
való, hogy mé: a sántát, bénát Is táncra csábítja. Király Ernő 
művészi előadásában Columbia hanglemezen jelent meg. A zene-
kari kiséretet ifjú Berkes Béla udv. cigány szolgáltatta. Kapható 
WÁGNER „Hangszer-Király"-nál (Budapest, József-körut 15.) Dal-
szöveges lemezmüsor ingyen. 

u r i ' d i v a t k ü l ö n l e g e s s é g e i . 

Sa já t l<észitményü fehérnemüel{ 
a l eggyönyörűbb kivitelben ! ! 

Budapest , VII., Grzsébet=l<örút 4. s z á m . ::: Telefon l70®34. 
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A „Nef elejts" sikere 
az Apollóban. 

Az Apolló-Kabaré a szezón előrehala-
dottsága és részben az uj időszámítás 
folytán beállott nehézségek miatt mult 
hét szombatja óta csak két előadást tart 
naponkint. Az újításnak persze legjobban 
örülnek a kabaré művészei, akiknek ilyen-
formán egész délutánuk szabad este */2 

8-ig. Nagy az öröm a Rákóczi-uti vidám 
kis helyiségben, egyedül Gózon a szeriőz 
és érzelmes dalok páratlanul álló előadója 
eresztette búnak a fejét. A levertsége 
annyira feltűnő volt, hogy a gyönyörű 
Németh Juliska meg is kérdezte tőle : 

— Mi bajod van, hogy ugy sóhajtozol? 
— Ugyan — válaszolt Gózon elkese-

redetten — el sem tudjátok képzelni, 
mennyibe kerül nekem ez a későbbi kezdés. 

— Hogy hogy? — szólt bele Ha-
raszthy Mici megdöbbenve. 

— Eddig csak három futamon veszt-
hettem a tottalizatőrnél, most végig 
maradhatok az egész versenyen és hat 
futamon vesztek . . . 

Ugyancsak Gózonnal történt az alábbi 
kis eset. Zerkovitz a „Nefelejts" egyik 
előadáson meglepedve szólt oda Harmat 
Imrének, az operett szövegírójának. 

— Figyeljen csak, mintha zenekarban 
egy piccoló is játszana. 

— Tényleg — vaiaszon na : mai — 
•ugy látszik bővítették a zenekart, én is 
hallom. 

Azonban fúrta az oldalát a dolog, 
odament a kabaré tehetséges karmeste-
réhez Ceglédy Gyulához. 

— Kérlek, bővítették a zenekart egy 
piccolo-val ? 

— Nem — felelt Czeglédy határozottan. 
Harmath hiába erősítgette, hogy még 

mindig hallja a hangszert, Czeglédy azon-
ban erélyesen állította, hogy nem bőví-
tették a zenekart. Zerkovitz és Harmath 
végre is nyomozni kezdtek a zenekarban, 
ahol az egyik gordonkás háta mögöttiéi 
is fedezték — Gózon Gyulát, aki köz-

ismert fütty-művészetével kitűnően le 
utánozta a kedves hangú hangszert. 

A „Nefelejts" rendkívüli sikerétől füg-
getlenül nagy sikert arat minden elő-
adáson az operett kis gyermekszereplője, 
Fekete Kató. Az ennivaló kis primadonnát 
mindig harsogó taps jutalmazza, mikor 
befejezi a „Lackó-Lacika" c. Zerkovitz 
slágert. A gyerekszinésznők közt kedves-
ségben, bájosságban talán senki sem 
múlja fölül. 

Az idei szezon egyik intenzív 
operett sikere kétségtelenül a „Nefelejts". 
Zerkovitz dallamos muzsikája meghódí-
totta Budapestet, a „Kék nefelejts", „Nagy 
arany — nagy ezüst", „Csintalan keringő" 
cimü slágereit mindenki dúdolja. Az 
operett szereplőit, Németh Juliskát, 
Haraszthy Micit, Szőllősy Rózsit, Gózont. 
VirágotErdélyit,Bartos Olgát felesleges kü-
lön megdicsérni. Kitűnő játékukért az 
Apolló-kabaré közönségének viharos tapsa 
eléggé megjutalmazza mindegyiküket . . , 

Fekete Kató és Gózon Gyula. 
Apolló-Kabaré. — „Nefelejts". Lembert felv 
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Tábori beszélőgép. 
Küzdelmes rohamok után, mikor a hős magyar katona 
pihenőre tér, édesbús magyar nóták mellett gondol haza 
és ez erőt ad neki uj küzdelmekre. A tábori szórakozás 

legkedvesebbje a 

Tábori beszélőgép. 
Csinos szekrényben, elpusztíthatatlan erős szerkezettel, 

kiváló tiszta hangú, 1000 tűvel (lemez nélkül) 

csak 50 korona 
Egész finom kivitelben, hangverseny-hangdobozzal 100 ko-

ronától 500 koronáig. 
Az idei évad legnagyobb slágere az eredeti Tábortűznél 
I. rész (Három hervadt rózsa). Tábortűznél II rész (Üzenet 
a táborból), énekli Király Ernő egy kétoldalú lemezen. 
Minden vevő Ingyen kapja hozzá a kottáját, melynek 
bolti ára 2 korona, egy legújabb dalos könyvet és 200 
darab finom acél tűt. Ezenkívül a legújabb háborús hang-
lemezek a következők: A hazáért. I. és II. rész. Egy le-
mezen I Rendezte Gabányi L iszió, a Nemzeti-szinház 
művésze. A dalokat énekelte Király Ernő, a cigányzenét 
ifj. Berkes Béla szolgáltatta. Darumadár ha alszállsz délfelé. 
Ágyúcső e tábortűz világit (Térkép). Zokogva sir az őszi 
szél. Messze mentél, nagyon messze. Mikor az est mesélni 
kezd. Puskából a keresztfája. Sir az anya, háborúba visz k 
gyermekét. Nem én lettem hűtlen hozzád. Ellőtték a jobb-

karomat. Sárba taposom a fényképedet. 
„Wágner" hanglemezei minden beszélőgépre jók ! 

Ha a beszélőgép recseg, ugy okvetlen hozassa meg a 
.Wágner'-féle hangverseny-hangdobozt és a recsegés azonnal 

meg fog szűnni. Különösen finom készítmény. 
Ara osak 20 korona. 

Hangdobozát (membránt) 15 kor. ráfizetéssel becseré l jük . 
Hatalmashangu „Elektra"-tük 1 doboz (200 drb.) 2 kor. 

Lemeztartó album 2 korona. 

Árjegyzéket az összes hangszerekről ingyen küld : 

WAGNER 
„HANGSZER KIRÁLY"a Columbia beszélőgép és hanglemez-
gyár főraktára Budapest, József-körút 15. Előleg küldendő. 

„WÁGNER" névre ügyelni ! 

cigerettát. 
Jenő, az 

Környei balesete. A bol-
gár vendégek tiszteletére a ma-
gyar királyi Operaházban a 
„Bánk bánt"-t adták elő, Kör-

nyeivel a címszerepben. Ezen az előadá-
son a népszerű tenoristával egy kis bal-
eset történt. Abban a jelenetben mikor 
betör a királyné szobájába, az ajtóba 
bevágta a kezét, amelyet ilyenformán az 
üvegcserepek egész könnyen megsebzettek. 

A baleset szerencs re nem járt semmi 
komolyabb következménnyel és Környei 
egy félóra múlva már el is felejtette, hogy 
a cserepekbe bevágta a kezét. 

Ebből az alkalomból jegyezte meg 
Kálmán Jenő a Pesti Napló kedves kriti-
kusa: 

— Ez az első eset, hogy Környei 
rosszul vágott be. 

Huszka é s a hikszosz. 
Egy nagyobb müvésztársaság-
ban arról beszélgettek, hogy 
nem kapni mostanában rendes 
A diskurzus kapcsán Huszka 
„Aranyvirág," »Bob heiceg," 

„Gül Baba," „Nemtudomka" nagyszerű 
komponistája nevetve mesélte, hogy a 
napokban a fiókjában egy egyiptomi ci-
gerettát talált 

— Mikor elszívtam — mesélte Huszka 
— egy cseppet sem izlett. 

— Hogy lehet az — kérdezték töb-
ben a társaságból. 

— Eleinte én sem érthettem felelt a 
kitűnő komponista — de aztán egy má-
sik eset teljesen megvilágosította előttem 
a dolgot. A húsvéti szünidőben meglá-
togattuk ?z apósomat, aki Szolnok mellett 
lakik, két gyermekemmel. Egész uton 
előre örültem, hogy a gyerekek most az 
egyszer legalább jó, hamisítatlan vidéki 
tejhez fognak jutni. Annál nagyobb meg-
lepetéssel fogadtuk, amikor a gyerekek 
a kitűnő, tiszta, frissen fejt tejet meg sem 
tudták inni. Annyira hozzászoktak a vi-
zezett pesti tejhez . . . 

Aminthogy nekem sem izlett a va-
lódi hikszosz a jó komisz princeszász 
után . . . 1 

» AZON FÉNYES EREDMÉNY, melyet a Dörge Frigyes bank 
r.-t.-ban (Budapest, Kossuth Lajos-utca 4.) vásárolt sorsjegye^ 
ismét elértek, érthetővé teszi, hogy ezen népszerű cég sors 
Jegykészlete rohamosan spadion. még maegy levelezőlapot, hogy-
az uj sorsjátékhoz szintén biztositson magának egy szerencse» 
számot I 
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S Z Í N H Á Z I H É T 
ncnzui iszinuAi 

A FEHÉR FELHŐ. 
Mirákulum I felvonásban, 5 változásban 

Irta: Molnár Ferenc. 
Kísérőzenéjét szerzé: dr. Kacsóh Pongrác 

Személyek : 
Gyenes László Alezredes 
Fehér Gyula Virrasztó huszár 
Kürthy György Hadnagy 
Rajnay Gábor Hadapród 
Hegedűs Gyula Őrmester 
Kürti József Tizedes 
Rózsahegyi Kálmán 1. huszár 
Mihályfi Károly 2. , 
Pethes Imre 3. „ 
Somlay Artúr 4. „ 
Bartos Gyula 5. 
Pataki 6. 
D. Ligeti Juliska 
Cs; Alszeghy Irma 
Bayor Gizi 
Szőke Lajos 
Bellák Aranka 
Bellák Ella 
Lantos Gyula 
Csendőr Etus 
K. Demién Mari 
Rosos Gizella 
Kelemen Mária 
Mátrai Ida 

Özvegyasszony 
Angyal 
Postás 
Őrmester kis fia 
Tizedes 1, kis fia 
Tizedes 2. kis fia 
Első huszár kislánya 
Az egyik asszony 
Egy níásik asszony 
Harmadik asszony 
Negyedik asszony 

S z í n h á z u t á n a N e w - Y o r k k á v é -
h á z b a m e g y ü n k . 

tett Tilda-crémeí 
használ. — Egy és 2 kor. tégelyt rendeljen. 
STERN M., Baross-utca 43., IV. 3. 

+ AZ ELHÍZÁS X 
kitűnően bevált ellenszere az 

aranyérmekkel és oklevelekkel kitüntetett 
„ D A K O D I N " . Nincs tulerős test, nincf 
kiálló csipő többé, hanem csak karcsú, 
elegáns alak és kecses termet. Nem or-
vosság ez, nem titkos szer, csupán a tul-
erős, de egészséges egyének biztos esz-
köze a normális testalkat elnyerésére. 
Diétára nincs szükség, sem a szokott 
étrend megváltoztatására. A hatás meg-
lepő. Egy csomag, amely egy hónapra 
elég 7.50 kor., két csomag 14 kor. Kap-
ható a pénz előleges beküldése vagy 

utánvét mellett. 
Gyártelep : H i v a r y o n 6c Co. New-York. 

Egyedüli szétküldési hely: 
G R O S S ANTAL k i v i t e l h á z a , 

B u d a p e s t , VIII., J ó z s e f - k ö r u t 23. 

BEVONULÁSKORNE 
FELEJTSE OTTHON AZ EGLEO FOG-
PÉPET, MELY A FOGAK ÉS SZÁIÜR 
ÁPOLÁSÁRA NÉLKÜLÖZHETETLEN. 

I HEGEDŰS, 
Budapest, 

lózsef-
körút 51. 

Férfiak és nők betegségeinek könyvét 
i n < v e n küldi. (20 filléres bélyeg.) 
r.: Rendel héköznapokon 4—8-ig. ::; 

k m viaSIviniiÁz 
Három a kislány-

Énekes játék irta Willner és Reichert, 
Fordította Harsányi Zsolt. Zenéjét Schu-
bert Ferenc nyomán színre alkalmazta 

Berté Henrik. 
Személyek : 

Környei Béla Schubert Ferenc 
Csortos Gyula B. Schober Ferenc 
Vendrey Ferenc Tschöll, udv. üveges 
Haraszthy Herrain Mária, a felesége 
B. Kosáry Emma Médi 
Honthy Hanna Èdi 
Gerö Érzsi Hédi 
Mészáros Gizi Grisi Lucia 
Sziklay József Schwind 
Pártos Dezső Kupelwieser 
Fehér Artúr Vogl 
Tihanyi Zoltán Mayrhofer 
ifj. Ditrói Mór A gróf 
Kardoss Géza Brunéder 
Kemenes Lajos Binder 
Bárdi Ödön Novolny 
Győző Lajos Stingl 
Bogyó János Krautmeyer 
Csatay Janka Házmesterné 
Kürthy Sári Weberné 
Rozgonyi Ili Rézi 
Dénes Rózsi Róza 
Kalocsay Ferenc Hárfás 
Ráday József Énekes 
Balogh Klári Pikkoló 

Történik Bécsben, 1826-ban. 
Az első felvonás színhelye Schubert kül-
városi lakóháha. A második felvonás 
Tschöll lakása. A harmadik a hietzingi 

téren történik. 

S z í n h á z u t á n a N e w - Y o r k k á v é -
h á z b a m e q v ü n k . 

S Z E R E L E M . 
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Barta Lajos. 

Személyek: 
Szerémy Zoltán Szaiay 
Haraszthy Hermin Szalayné 
Gazsi Mariska Nelly 
Bánki Judit Lujza 
Gombaszögi Ella Böske 
Góth Sándor komoróczi Komoróczv 

Jenő 
Zilahy Gyula idősb Biky, fűszeres 
Kertész Dezső ifjabb Biky, költő 
Kemenes Lajos Udvardy Pista, huszár-

hadnagy 
Huszár Károly Kocsárd 
V. Kész Rózsi Fuchsné 
Sándor Antal Postás 
Dénes Rózsi Szobalány 
Történik egy vidéki városban 1913/14-ben. 

nAGY/\pffiszmuAz 
Főpróba Kelen Emil: 
„Egy drága élet cimü" 

darabjából. 
Bohózat 3 felvonásban. Irta : Hugo Wors-

berg. Fordította: Törzs Jenő. 
Szereplők : 

Törzs Gróf Korff Kurt 
Pártos Misfer Peabody 
Dobos Lussy. a gyámleánya 
Vándori Gróf Reschke 
Báthory Erna, a felesége 
Kelen Emil Kelen Emil, a szerző 
Magyari Ratibor ) 
Tarnai Fenessey ) hitelezők 
Vágó Veigsfisch) 
Vágó Körösi, színigazgató 
Vágó A rendező 

I. felvonás. Kelen Emil drámaíró 
darabját, az „Egy drága élet" cimü bohó-
zatot adja elő Kórösi színigazgató társu-
lata. A főpróbát csak hosszas huzavonák 
után sikerült megtartani. 

Az „Egy drága élet" cselekménye 
gróf Kroff Kurt egy szegény mágnás 
körül forog, akire nagy örökség vár. Egy 
hitbizományt fog nagybátyja halálával 
örökölni. Erre a hitbizományra egy 3 
uzsorából álló konzorcium nagyobb ösz-
szeget kölcsönöz a grófnak. A gróf egy 
amerikai milliárdosnak, Mister Peabody-
nak nevelt leányába, Lussyba szerelmes. 
Mister Peabody, hogy kiismerje a grófot 
inkognitóban öltözve felkeresi. Mikor a 
gróf gyanutlanul leleplezi magát és hely-
zetét Peabody előtt, Peabody is felfedezi 
kilétét és megtiltja neki, hogy leányához 
közeledjék. 

A gróf közben, hogy anyagi helyze-
tén javítson, színdarabírással és verseny-
dijakért való lovaglással is foglalkozik. 
Jelenleg egy 100.000 márkás nagy aka-
dályversenyre készülfidik. Közben azon-
ban egy barátjának, gróf Reschké-nek a 
felesége Erna megkéri őt, hogy álljon el 
a szándékától és ne vegyen reszt a ver-
senyben, mert az ő férje anyagilag any-
nyira érdekelve van ezen a futtatáson, 
hogy ha nem ők nyerik a versenyt, tel-
jesen tönkremennek. A grófnő kérésének 
enged Kiirt, s a grófnő hálából nagylel-
kűségéért megcsókolja. A három uzsorás 
azonban a szoba falában szúrt lyukon 
keresztül a grólnak minden lépését lefo-
tografáltatja, ugy hogy erről a jelenetről 
is készült egy fénykép, amely tévedés-
ből belekerül a gróf színdarabjának ké-
ziratába, amelyet elküld a színház iro-
dájába. 
darabjából" c. 3 felvonásos bohózat első 
felvonása azonban még nem ér véget 
ezzel. A szerző ugyanis elő akarja adni 
kifogásait, amelyekre azonban senkisem 
kíváncsi. Közben szétszedik az első fel-
vonás díszleteit, és bediszletezik a má-
sodik felvonást. 

II. felvonás. Körösi színigazgató iro-
dájába van benyújtva Kurt darabja. 
Azonban gróf Reschke-nek, Erna felesé-
gének szintén van egy darabja. A két 
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darab elcserélödik. gróf Reschke meg-
találja Kurt kéziratában azt a fényképet, 
amely feleségét és Kurtot csókolózás 
közben ábrázolja. A dologból párbaj lesz. 

Kelen Emil, akinek az utasításait 
nem akarják meghallgatni, közben any-
nyira dühbejön, hogy vissza akarja venni 
a darabját a színháztól. Elrohan a bíró-
sági végzésért. 

III. felvonás. A párbaj színhelyén 
lovagias ügyből semmi sem lesz és min-
den rendbe jön. Kurt feleségül veszi 
Lussyt és a hozományból még a 3 hite-
lezőt is kielégítik. 

Mikor a függöny legördül, akkor ér-
kezik meg épen a szerző, a bírósági vég-
zéssel. Azonban a főpróba izgalmai^lsi-
multak, a felizgatott kedélyek lecsilla-
podtak, a szerző is eláll előbbi elhatá-
sozásától és engedi a darabot menni a 
rzázadik előadás felé . . . 

S z í n h á z u t á n a N e w - V o r h k á v é -
h á z b a m e q y ü n k . 

Egy magyar nábob. 
Jókai Mór regényéből irta Hevesi Sándor. 

Szereplők: 
Törzs Kárpáthi János 
Z. Molnár Kárpáthi Abellino 
Vágó Boltay János, asztalos 

mester 
T. Halmi Margit Teréz néni 
R. Gombaszögi F. Mayer Fanny 
T. Forrai Rózsi Mayerné 
Virányi gr. Szentirmay Rudolt 
Báthory Giza Flora, a felesége 
Boross Horthi Miska 
Kardos Kutytalvi Bandi 
Raskó Marci, parasztlegény 
Földvári Kis Miska 
Réthey Varga Péter, jószág-

igazgató 
Körmendy Palkó, öreg hajdú 
Pártos Kecskerey 
Tarnai Fennimore 
Magyari Griffard, párisi bankár 
Vándory Barna Sándor 
T.Halmi Margit Grófnő 
Kenessey Livius 
Kiss Konrád 
Erődi Komornyik 

k IRÁLYI Lem] Is/inuÁz 

LEGENYBUCSU. 
Operette 3 felvonásban. Szövegét írták: 
Tlielen és Bodanszky. Fordította: Gábor 
Andor. Zenéjét szerzette: Strauss Oscar. 

Személyek 
Magyari L. Bachmayer papa 
Tisza Karola Stefi, a leánya 
Réthey Hempel-Heringsdorf-

Balduin gróf 
Anasztázia, a felesége 
Stella, unokahuguk 
Öttinghausen baró 
Löinc, a kocsisa 
Stillében Muki báró 
Stapelburg Feri gróf 
Stierling Dönci báró 
I. hölgy 
II. hölgy 
III. hölgy 
Gizike, virágárus leány 
Pincér 
Portás 

Erdei B. 
Lábass J. 
Király Ernő 
Rátkai M, 
Latabár A. 
Horváth S. 
Raskó G. 
Rigócz M. 
Papp M. 
Kassai M. 
Holléczy M. 
Sárossy N, 
Pallós 

év utolsó napjánjelentkezikegyszínésznő, 
akinek Fridolin régebben szerelmet val-
lott és házasságot igért. A negyed mil-
lió hozományt ilyenformán komoly vesze-
delem fenyegeti. Fridolin a legelszántabb 
hazugságok végtelen sorozataval védi a 
hozományt, de munkájának sikerét erő-
sen komplikája erkölcsösnek hitt apósá-
nak kiruccanási hajlandósága, amely 
szintén egyik bonyodalomból a másikba 
viszi. Mikor az após turpiságai is köze-
lednek a lelephezéshez, ez szolidáritást 
vállal Fridolinnal s igy a hozomány is 
megmarad neki és a színésznő menj asz-
szonyságától is megsz: badul, mert a 
színésznő időközben egy ifjú tengerész-
kapitánynak hódol s vele ölti fel Hymen 
láncát. 

mEJjMSzISmb 

Ijj l jgjf" 
A n d r á s s y - u t 69. T e l e f o n 93—16. 

Ma é s a következő napokon 
az uj májusi műsor: 

Medgyaszay Vilma felléptével 
EGY ASSZONY — NÉGY 

ASSZONY. 
Operette. 

M á r i e s e t e . 
Jelenetek a rokkantak iskolájából. 

Irta : Harsányi Zsolt. 
Aföszerepben Rózsahegyi Kálmán 
„Mágnás Miska" paródiája. 

Irta: Gábor Andor. 
Dalok, tréfák, aktualitásoK. 

Kezdete este V« 10 órakor. 

MÁGNÁS MISKA. 
Operette 3 felvonásban. — Irta: Bakonyi 
Karoly. — Zenéjét Gábor Andor verseire 

szerezte: Szirmai A'bert. 
Személyek : 

Latabár Árpád Korláth gróf 
Gerö Ida Korláth Lotti grófné 
Lábass Juci Rolla grófnő, leányuk 
Szabolcs E. Gida, fiuk 
Skultéti Récsei Mikszi gróf 
Horváth S. Técsey Pikszi gróf 
Stróbl M. Marica l „ r A f n 6 k  
Papp M. íella f K 

Király Ernő Baracs Iván 
lnke R. Szeie, Korláth titkárja 
Fedák Sári Marcsa, mosogatólány 
Rátkai M. Miska, lovászgyerek 
Alföldi J. Leopold, Baracs inasa 
Erdei Berta Kati néni, szakácsné 
Puskás Zsors, inas 
Márkus I. Márton bácsi, mindenes 

Urlovasok, grófnék, vendégek, szolgák, 
szobalányok. — Történik az I. felvonás 
Korláth gróf kastélyának parkjában a 

ill-ik a kastély egyik termében, a Ill-ik a 
cselédudvarban. — Idő: ma. 

NEP-JÜOPEPA 
a BUDA-TEMESVÁRI színtársulat 

vendegjateka. 

A derék Fridolin. 
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: 
Okonkowsky Gy. Fordította : Harsányi 
Zsolt. Zenéjét szerzette: Gabriel Max. 

Személyek: 
Horthy Sándor Felleriberg Fridolin 
Kerényi Hermin Emmy 
Herczeg Vilmos Winkelmann, gyáros 
Vágóné Margit Linka, felesege 
Hornyay Janka Ritter Mici, énekesnő 
Ujj Kálmán Carlos, énektanár 
Lakatos Ilonka Frasquita, felesége 
Tihanyi V. Stockei Albert, színész 
Galetta Ferenc Knudsen, hajóskapitány 
Bocsányi P. Cseléd 

Fridolin nőül vett egy ifjú nőt, aki-
nek egy negyed millió hozománya van. 
Azonban az anyósa ezt a negyed millió 
koronát csak akkor hajlandó kiadni, ha 
Fridolin egy évi hazasságuk folyamán 
kétségtelen bizonyítékát szolgáltatja an-
nak, hogy hü és derék férj, A kritikus 

AMERIKAI PARFÜMÖK 
Ajánlok legfinomabb Rózsa 
bona fide, Chypre, Thute, Vade-
mecum, Serenissima, Kairól mák-
virág, Ibolya, Hyglea, Khasana, 
Isolabella Lorna parfümöt de-
kánként 3 korona; Orgona, 
Rózsa, Gyöngyvirág, Orchidea, 
Akácia, Ideál parfümöt dekán-
ként 2 koronáért utánvéttel. 
6 korona értéknél bérmentve. 
Gyártelep: Hyvarion &Co., New-
York. - Egvedüli szétküldési 
hei v : GROSS ANTAL kivi leli háza 
Budapest, VIII., József-kőrút 23. 

Hizelgő dicsérő 
szónincselég ahhoz, hogy a 

DIANA-
ARCKRÉM 

é s 

DIANA-
SZAPPAN 
tökéletességét hirdessük. Azt 
csak egyszer kell használni és 
a szcppé varázsolt nő arcán 
önmaga hirdeti mindent telül-
mulóértékét. — Szeplőks pat-
tanások egyedüli ellenszere 
valamint e l ső r endű kéz-
f eh éri tő s kézápoló. Diana-
arckrém ára 60 fillér Diana-
szappan ára 60 fillér. Készíti : 
Diana Kereskedelmi Rt.,Buda-
pest, V., ker Nádor-utca 6. 

Kapható mindenütt I 



SZinUÄZl ELTÍ III. 

FŐNYEREMÉNYT 
nyerhet, 

ha osztálysorsjegyeit 
a D ö r g e - b a n k b a n 

vásárolja. 

Sorsjegy-árak : 
Egész 12— K 
Fél 6.— K 
Negyed 3— K 
Nyolcad 1.50 K 

Dörge Frigijes 
bank r,-t. 

Budapest, 
Kossuth Lajos-utca 4. 

F i g y e l e m 2 
Mig a készlet tart, 
készítek méret után 

100 koronáért 
absolut elegáns 

öltönyt 
fekete, kék és divat-
szövetekben, garan-
tált valódi gyapju-
kelmékből, elsőren-

dű kivitelben. 

KEREKES 
fővárosi uriszabósága 
B U D A P E S T 

VII., Erzsébet-körut22 
I. emelet. 



SZÍNHÁZI ÉLET 

LAKATOS ILONKA 
a Buda-Temesvári társulat tagja. 

Lengyel Lipót lithografiai és könyvnyomdái müintézete Budapest V., Visegrádi-utca 3. - . T e l e f o n 13-31. 


