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Jézus megszületését hirdető angyal 
nyomába sereglő hívők hömpölygő 
áradata, befejezésül a gyertyákkal 
felvonuló hófehér gyermekkórussal: 
szinte az egész nézőteret magával 
sodorta, a közönség legörömestebb 
maga is sarkába szegődött volna a 
karácsonyi ének hullámain tovaringó 
áramlatnak. Néha meg éppen egy-egy 
kevés figurájú képbe szállt bele a sza-
bad tér «genius loci»-jának ez a festett 
diszletekkel soha el nem érhető va-
rázsa : mikor a magasba emelt cse-
csemő Jézussal a Szűzanya a hatal-
mas dómkapun át eltűnt a templom 
ragyogó belsejében, valóban a lélek 
legmélyén fogant izelítőt kaptunk az 
esztétikai «fenséges» fogalmából. 

S még valamit állított itt a szelíd 
nyári természet a művészet szolgá-
latába, amit a színház a maga bár-
mily tökéletes technikai készségével 
még csak meg sem kísérelhet: néhány 
kedves, előre számításba nem vehető 
akcidenciát. A Gethsemáne-kertben a 
poroszlókkal közelgő Júdást kiegye-
nesedve váró Istenember fénylő kön-
tösét a nyári éjtszaka könnyű szellője 

valami fojtott izgalommal kapkodta-
lebegtette. Az utolsó vacsora képében 
a fájdalmas példázatot beszélő Meg-
váltó szelíd feje körül — a Krisztus 
alakjára vetített sugárözönben fü-
rödve — fehér éjjeli pillangó cikázott. 
A kenyérszegéskor a dómtér vala-
melyik jámbor cicája sétált át kényel-
mesen a «színen», a játék néma pilla-
nataihoz pedig időnként távolból a 
cirpelő tücsökhad szolgáltatta a zenei 
«aláfestést». 

Voinovich sokágú műve itt azzal 
is tisztán és keresetlenül hatott, ami 
benne a magyar multnak és magyar 
jövőnek szól s a játék végén a magyar 
himnusz zsolozsmájába meghatódva 
belevegyülő «színházi nézőtér» valóban 
templomi közönséggé, hívők gyüle-
kezetévé forrt egybe. Legmagyarabb 
nagyvárosunkban ezekben a percek-
ben egy százszor szerencsétlen, de 
a maga küldetésében s az igazságos 
Gondviselésben hinni soha meg nem 
szűnő nemzet szíve dobbant meg a 
csillagtáborával biztatóan ráboruló 
magyar égbolt felé. 

Rédey Tivadar. 

József Ferenc dr. kir. herceg : Kolumbus. 

Misztérium 11 képben. Bemutatta a szegedi Városi Színház jún. 14-én. 

Kürthy György igazgató a színházi 
szezon végére érdekes meglepetést 
tartogatott: színrehozta a magyar 
Palatinus-család fiatal tagjának, Jó-
zsef Ferenc dr. kir. hercegnek Kolum-
bus c. «misztérium-játékát». Ez a sa-
játos műfaj-megjelölés tehát már 
eleve figyelmeztet bennünket arra, 
hogy a színpadi hőst ugyan Kolum-
busnak hívják, de a mi számunkra, a 
megpróbáltatások végtelen tengerén 
hánykódó magyarság részére a soha 
meg nem törő Akaratot és Hitet kell 
jelentenie. . . 

Palos kikötője, 1492. Nagy a sürgés-
forgás. Kolumbus hajóskapitány Iza-
bella királynétól három rozzant hajót 
kapott, hogy velük vakmerő tervét 

végrehajtsa : nyugat felé akar eljutni 
Indiába, mert meggyőződött a Föld 
gömbalakjáról. Most éppen matrózokat 
toboroz a hajókra ; de csak gyülevész 
népség áll kötélnek, mert a kapitány 
egy-két hívén kívül senki sem hisz az 
istentkísértő vállalat sikerében. Pedig 
Kolumbus nem fukarkodik csábos ígé-
retekben. A börtönből szabadult ron-
gyos, éhenkórász sereg vad fantáziáját 
feltüzeli az arany és a nő emlegetése 
és a hajókra tolong. Az elindulás után 
az első megdöbbenés akkor szállja 
meg őket, amikor eltűnnek előlük 
Európa partvonalai. Egy ideig azon-
ban nagyobb baj nincs : tele van még 
az élelmiszerraktár. Ám múlnak a 
napok, hetek, fogy az élelem s föld 
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nincs sehol! De jön a vihar. Recseg-
nek-ropognak a vén hajók rokkant 
bordái, a nyomorult megsemmisülés 
szele csap át a reszkető lelkeken. A 
veszély ösztönös összefogásra készt 
kapitányt és matrózt és — legyőzik 
a vihart. . . 

Hónapok telnek el és csak víz, vég-
telen víz mindenfelé. Az elégedetlen-
ség és a félelem napról-napra nő a 
hajón. Kolumbus hívei is meginognak, 
visszafordulásra akarják bírni, a Sza-
racén alattomos úton méregpoharat 
nyujt neki, a kétségbeesett legénység 
összeesküvést sző ellene — a kapi-
tány kitart. Hisz a számításai helyes-
ségében, az eszmében. Csakhogy las-
sanként egy mindennél félelmetesebb 
ellenség támad ellene: az idő. Az 
élelmiszer fogytán van. Az éhségtől 
elcsigázott matrózok inkább veszélyt, 
mint segítséget jelentenek a hajón. 
Most már Kolumbust is elfogja a két-
ség, a lelkiismeret is mardosni kezdi: 
volt-e joga nyomorult pusztulásnak 
tenni ki ennyi szerencsétlen ember 
életét a nagy eszméért? Már csak Pin-
son kapitány és a vén kormányos 
állnak mellette. Igaz: kedvező jelek is 
mutatkoznak : madarak tűnnek föl az 
óceán fölött, zöld gallyakat sodor a 
hullám a hajó elé, a felhőkön a föld 
árnyékának sajátságos reflexe rémlik 
s a kapitány földszagot érez . . . A láz-
ban égő szemek partot vélnek megpil-
lantani. Hiú ábránd ! A part felemel-
kedik az óceán fölé : felhő volt! E 
rettenetes csalódás után már nincs 
vigasz. Az éhségtől megvadult, lá-
zongó tömegnek Kolumbus kénytelen 
megnyitni az élelmiszerraktárt, amely-
nek fogytán levő készletét egy falásra 
elpusztítja az. Elfogyott az ivóvíz is. 
Nincs, nincs menekvés, hahotázzák 
gonosz gondolatok a nyomorult véget 
a kapitány fülébe, akit a szörnyű ví-
ziók kiforgatnak egész emberi mivol-
tából s mikor az eszeveszett tömeg 
vad lázadásban halálra keresi a ve-
zért, Kolumbus égő kanóccal a puska-

poros hordóhoz rohan, hogy levegőbe 
röpítse az egész hajót. Ekkor azonban 
felhangzik az árbocon figyelő őr kiál-
tása : «Föld, föld a látóhatáron !» 

Az eszme valóra vált. Kolumbus 
hálából San Salvadornak, Szent Meg-
váltó földjének nevezi el az új világot. 

Ez a történet lényegében nem drá-
mai akció, hanem elbeszélés, de ennek 
tempós, izgalmasabb fajtájából. A 
«Kolumbus» kifejezetten poëme épique, 
bár tárgyában, elgondolásában mo-
dernebb, sőt nagyszerűbb, mint sok 
régi epopeia. A küzdelem egy fensé-
ges eszme megvalósításáért folyik s a 
siker a lebírhatatlan akarat és a csüg-
gedetlen hit erejét példázza. Egészé-
ben azonban csak egy széles skálájú 
ouverture az igazi Kolumbus-drámá-
hoz, mely voltakép a partraszállás 
után kezdődik. A hajón — hogy úgy 
mondjuk — nincs elég tér és lehetőség 
arra, hogy ez a nagyratörő ember az 
akciók és tettek folyton sűrűsödő és 
súlyosbodó atmoszférájában igazán 
drámai hőssé nőjön előttünk, hogy 
mint plasztikus, felejthetetlen realitás 
rögződjék meg alakja a lelkünkben. 
A képek hosszú sorozatában önmagát 
kénytelen ismételni; s hogy ennek 
ellenére sem csügged az érdeklődésünk 
a sorsa iránt, azt a szerző kétségtelen 
írói érzékének köszönhetjük. Valami 
újat azért minden képben kapunk, 
sőt egyes jelenetekből (a vihar, a mér-
gezési kísérlet és az önmagával vias-
kodó Kolumbus) az igazi drámaiság 
szele csap felénk. 

A játékról és a rendezésről csak el-
ismeréssel szólhatunk. Táray a cím-
szerepbe annyi életet, színt vitt, hogy 
az egész előadásnak ő adta meg a 
karakterét. Mint a szerző mondta: 
valóra váltotta azt, amit ő csak meg-
álmodni tudott. . . De Nagy György 
(Pinson kapitány), Ajtai K. Andor 
(Szaracén), Herczeg Vilmos (orvos) és 
Szilágyi Artur (kormányos) is nagy 
kedvvel és helyes felfogással töltötték 
be szerepeiket. — Külön kell meg-
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emlékeznünk Németh Antal dr. ren-
dező művészi munkájáról; korhű, 
mozgatható hajóvá varázsolta a szín-
padot, mely a stílusos dekorációk 
miliőjében valósággal az óceán köze-
pére bűvölte a közönséget. Tizenegy 
képben láttuk ezt a hajót és mégis 
mindig másnak ! 

A színház egy ünnepi operai vagy 

nemzeti színházbeli előadás képét mu-
tatta. A szerzőn kívül ott volt a kir. 
hercegi család és a magyar arisztokrá-
cia sok tagja, élén Klebelsberg kultusz-
miniszterrel, kik sokat és igaz szívből 
tapsoltak az új magyar színpadi szer-
zőnek. — Szeged pedig egy sokáig 
emlékezetes, valódi théâtre parée-n 
vehetett részt. Gál János. 

Képzőművészeti szemle 
A szezon végén két értékes és össze-

állításában szokatlan kiállítás került 
a közönség elé. Az egyiket a Művé-
szeti Múzeumok Barátainak Egye-
sülete rendezte Erdély műkincseiből, 
a másik a Római Magyar Aka-
démia művésztagjainak bemutatko-
zása volt. 

Az erdélyi kiállítás, mely az Ipar-
művészeti Múzeum földszinti nagy-
termében nyílt meg, emlékeztet a mult-
évi szép egyházművészeti kiállításra, 
bár szűkebb keretei miatt nem lehe-
tett oly gazdag, mint megelőzője. 
A gyüjtemény java az ötvösmunkák 
pompás sorozata. Az erdélyi ötvös-
ség világhírű s ha nem is erdélyi 
munka valamennyi, amit külföldön 
annak tartanak, — a külföldi tudo-
mányos irodalom egyéb magyar tár-
gyakat is gyakran és indokolatlanul 
Erdély számlájára ír — méltán érde-
mel nagy figyelmet. Sajnos, a kiállí-
tás nem sokat árul el ennek a helyi 
művészetnek eredetéről. A XV. szá-
zad első felének emlékei közt egy 
esztergomi ereklyetartó-láda szerepel, 
mely nézetünk szerint felépítésével, 
profiljaival jellegzetesen elárulja jó-
val későbbi származását, azonkívül 
hogy erdélyi voltát semmi sem bizo-
nyítja. Hasonlóan kétséges az egyik 
legragyogóbb magyar ötvösmunkának, 
Súky Benedek Esztergomban őrzött 
kelyhének erdélyi származása. Erről 
a grandiózus kehelyről csak annyit 
tudni, hogy megrendelője erdélyi ne-
mesember volt, de változatos techni-

kája és tökéletes kivitele udvari öt-
vösre vagy legalább is az ország szék-
helyének legjobb műhelyére vall. 
A Súky-kehely kétséges erdélyi voltá-
val támasztja alá a kiállítás a Nem-
zeti Múzeum ereklyetartó szelencéjé-
nek és úgynevezett Nyári Pál kely-
hének, azonkívül az esztergomi kincs-
tár csüngő ereklyetartójának erdélyi 
származását. Egyikről sem bizonyos, 
hogy erdélyi munka. Kettőnek szár-
mazása ismeretlen, Nyári Pál kelyhét 
pedig a felsőmagyarországi Szucsány 
temploma őrizte. 

A XVI. század második fele előtt 
nem sikerül regionális műhelyekre 
bontani az ország ötvösségét. Ké-
sőbb, mikor az úgynevezett erdélyi 
zománc megjelenik s mikor az ország 
szívében a török dúlás következtében 
elárvulnak a műhelyek, Erdély át-
veszi a vezetést és rendkívül karak-
terisztikus, helyi zamatú műveket 
termel. A kiállításon az erdélyi-zo-
máncos tárgyakat szép sorozat kép-
viseli, ennek a műfajnak szinte iskola-
példája a Chorin Ferenc birtokában 
levő, XVII . századi aranyozott ezüst-
fedeles serleg. 

Ebben az időben az emlékek erede-
tét a reájuk vert bélyegek és hitele-
sítő-jegyek már pontosan meghatá-
rozzák. Sőt mi több, művészegyéni-
ségek jelennek meg a porondon, akik-
nek nemcsak jellegzetes előadási módja 
válik el a többiekétől, hanem neve is 
ismeretes. Közöttük a legmarkánsabb 
profil Hann Sebestyén nagyszebeni 
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