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OPERI Z0N6OÜITEREN 
U'idaissl, VI., Ha| As ncca 16., OperAn&l. 

V i l á g m á r k á s zongorák, pianinók 
ezer pengőtől, negyven penstts havi 

részlstre is. B.79 
Napjy tisztviselői kedvezmények. 

része módjára , a francia .városépítők révén 

jön divatba. 

'A középkor a templomok körül kis tereket 

epitett. Nemcsak a térben való takarékosság-

nak tulajdonithaló ez, hanem a középkor mű-

vészi felfogásának. A középkori templom külső 

megjelenésében nem szimetrikus, nem iga-

zodik felépítésében egy tengelyhez, hanem 

festői kiképzésű és csoportosításával, részle-

teivel hat. így a kis tér mintegy rávezeti a 

szemlélőt, hogy részletekben, közelről nézze, 

élvezze a középkor fantasztikus, misztikus, 

különös és érdekes architektúráját. 

A szegedi fogadalmi templom középkori el-

gondolásból indul ki. Hatalmas tornyaival 

messziről kimagaslik a profán épületek töme-

géből — részletei a közeli megtekintést köve-

telik meg. Mint a középkor hangulatában meg-

épített templom, nem kívánkozik egy ut vég-

pontjába, vagy tengelyébe — ami elhelyez 

zése következtében má r amúgy, sem lett volna 

megoldható. 

A fogadalmi templomtér Európa legnagyobb 

terei közé fog larlozni. A velencei Szent Márk 

tér 17.000 négyzetméter alapterületű, a foga-

dalmi templomtér alapterülete 11.000 négy-

zetméter. Ezen a téren 50.000 ember, külön 

az árkádok alatt (3000 ember fér el. 

Székesegyházak rendesen nagy egyházi ün-

nepélyek színhelyei; a körülök épülő terek, 

az egyházi ünnepélyek után, a lassan szét-

osztó ájtatos tömeg részere, mint a székesegy-

házak előudvarainak tekintendők, m in i az át-

rium az ókeresztény templomnál . Egyházi ün-

nepélyek alkalmával hal lat lan és a világon 

pár j á t ritkító szép látványt fog nyújtani Sze-

ged székesegyházának előtere és lehetőség lesz 

arra, hogy hirtelen jö\ő kedvezőtlen idő ese-

tén is, G00Ü ember talál jon az árkádok alatt 

menedéket. Képzel jünk cl egy egyházi ünne-

pet, mikor a papság az egyház párat lanul 

művészi ruháiban, stílusos cereúioniális me-

netben levonul a székesegyház hatalmas lép-

csőzetéröl, harangzugás közepette és a nyitott 

temp lomkapun át kihangzik a hatalmas or-

gona játéka és az egésznek keretet adnak a 

tér hatalmas árkádja i , a háttérben a falon 

a szobrok és műemlékek sokaságával... 

A fogadalmi templom sajtolt nyerstéglából 

'épült meg, m i bizonyos tekintetben tartóssága 

és az időnek való ellenállása szempontjából 

monumentá l is épitő unvag. Indokoltnak mu-

tatkozott, hogy a tér egységes hatása céljából 

az ezt körülvevő épületek is ilyen modorban 

képeztessenek ki. Egy u j —• Magyarországon 

még nem használt anyag — nyert itt alkalma-

zást; óriási hőben, cirka 1300 íok mellett ége-

tett anyag, amelyet ha nem is —, amint szeret-

tük volna, Szeged —, de a Nagyalföld termelt 

ki. Régies hatásával, nagyszerű szinhatásá-

val, a kőben szegény hazánk legmonumentá-

lisabb építőanyagává válhat idővel. Budapes-

Mx cd t f í f f l e f ce f messze mwm<№ttoM 
meghaladó tartalom-
mal és k i á l l í t á s b a n 
jelenik meg akidén 

a 

ten csak most kísérleteznek vele, a Dandár-

uccai népfürdő épületénél. 

Az épületeken csupa nemes anyag lesz, de 

a legolcsóbb alkalmazásban: a klinker, tölgy-

fa és vörösréz és az árkádok hátsó fala el-

dörzsölt közönséges nyers téglafal — örökre 

való anyagok. 

A Gizella tér felőli püspöki épület arányiag-

véve kis méretei dacára monumentál is hatású 

lesz és messziről érezteti nem mindennapi 

rendeltetését. Hangulatossá teszik ma jd a teret 

az áthajtók. a kézi vetésű téglákból készült 

régies boltozatokkal. 

És most képzeljük el az árkádok alatt Stróbl 

mester 12 szobrát, Munkácsi Mihályt, Liszt 

Ferencet, Erkelt, Arany Jánost, Jókait stb. és 

a többi, idővel készítendő szobrot.— a szeaedi 
Panlheonf... 

A fogadalmi templomtér sem fog tetszeni 

minden egyes embernek, minthogy nem volt 

még emberi alkotás, amely sajáL kora minden 

egyes emberének telszett volna, de meg kell, 

hogy érezze ezen a m u n k á n ma jdan minden 

szemlélő, aki körü l j á r j a ezeket az épületeket, 

hogy ezek sok rajongó szereteltei készültek 

és a műért való rajongás érzete magával ra-

gadja a szemlélőt és ösztönösen megtanítja 

arra, hogy hogyan kell egy műalkotást meg-

nézni: megérzéssel. 
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A Senníy lázadéi 
Irta: Tonclli Sándor 

A napokban egy nagyon érdekes könyv fordult 
meg a kezemben: a Scorcsbg-Routlcdge-expedi-
ció beszámolója a Husv ét-szigeten végzett kutatá-
sairól. Ez a sziget magányosan emelkedik ki a 
Csendes-óceán vizsivatngából és óriási méretű kö-
szobrairól nevezetes, amelyeknél még ma is rej-
télyes, hogy kőkorszakot élő benszülöttei primi-
tív eszközeikkel miként tudiák létrehozni őket. 

elhatározták, hogy teljesen eltűnnek a világ szeme 
elől. Magukkal vittek hat tahitii benszülött férfit, 
tizenkét asszonyt és nekiindultak, hogy az óceán 
valamelyik lakatlan szigetén uj hazát rendezzenek 
be, maguknak. 

Amint a következmények mutatták, a megszököt-
teknek igazuk volt. Bligh hadnaggyal és társaival 
csoda történt. Nem pusztultak el, hanem a nyitott 

Ezúttal azonban mégsem a Husvét-sziget az, \ c s 6 n a k o u szigetről-szigetre haladva, több ezer kilo-
ainiről irm akarok. Ahogy a könyv lapjait forgat- j m é l e r e s u t o n eljutottak a portugál uralom alatt 
tam, szemcinbe ötlött a Piteáim-sziget neve, melyet J 
az expedíció hajója hazatérő útjában érinteti. ! 
Ahogy ennek a buja vegetációju, vulkánikus sziget-
nek a neve elébem került, mintha emlékezéseim 
tárának egy hátsó rekesze nyílt volna meg várat-
lanul. Megelevenedett előttem egy történet, amelyet 
valamikor nagyon régen, még egészen gyermek-
koromban, ifjúsági regénynek átdolgozva olvastam. 
Akkor izgatóan érdekes mese volt az egész, most 
azonban, hogy meglett fővel utána, lapoztam a 
történetnek, ;i legkülönlegesebb szociális experi-
mentumok egyike bontakozott ki előttém, melyet 
a gyarmatosítás korának története produkált. 

Piteaim-szigcte és a Bounty lázadóit 
A Bőimig nevű angol fregatt Bligh William 

sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt 178S dere-
kán indult el a Csendes-óceánra. A fregattnak az 
a parancsa volt az admirálitár.tól, hogy csendes-
ttíugeri gyümölcstermő növényeket gyűjtsön és azo-
kat Nyugat-Indiának angol uralom alatt álló szige-
tein honosítsa meg. 

A hajó hat hónapot töltött Tahiliben, melynek 
pazar pompája, édes semmittevése, napfénye, asszo-
nyainak bája szétzüllcsztette a fegyelmet. Mikor 
a fregatt befejezte feladatát, az emberek cgyrésze 
hallani sem akart az Angliába való visszatérésről. 
Néhány nappal azután, hogy a hajó elhagyta a 
szigetet, Christian árbocmester vezetése alatt ki-
tört a lázadás. A lázadók Bligh hadnagyot és 
a hozzá hü tizenhét embert megkötözték, azután 
egy üres mentőcsónakra rakták és a sorsukra 
hagyták őket, ők maguk pedig visszatértek Tahi-
tibe. 

A tahitii szép napok azonban nem tartottak 
sokáig. Ae emberek egyrésze aggodalmaskodni kez-
dett, hogy az admirálitás kerestetni fogja a nyoma-
veszett hajót és ők a lázadásért haditörvényszék 
elé kerülnek. Ismét Christian vezetésével nyolcan 
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álló Timor-szigetére, a Szunda-arcliipelagusban és 
onnét Angliába. Hazaérkezésük után az admirá-
litás nyomban büntető-expedíciót küldött Tahi-
tibe, amely hatot elfogott a még olt talált lázadók 
közül. Ezek közül hármat kivégeztek, hármai pedig 
életfogytiglan tartó kényszermunkára Ítéltek. Chris-
tiannak és társainak azonban nem akadtak nyo-
mára. Hogy ezekkel mi lett, teljes tizenkilenc 
esztendőn keresztül titok maradt. 

1808-ban a Topazc amerikai hajó véletlenül 
kikötött Pitcairn-szigetén és hirül hozta a világ-
nak a Bounty többi lázadóinak történetéi. Ez 
a történet olyan, hogy ha nem volna az első 
betűtől az utolsóig bizonyított valóság, fantasztiku-
san hangzó trópikus égövi regénynek lehetne tar-
tani. 

A nyolc lázadó a benszülöHekkel együtt Pilcairn-
szigetére jutott el. Az akkor teljesen lakatlan 
sziget fekvése', klímája, vegetációja és minden 
egyéb, amit láttak, megnyerjte a tetszésüket El-
liatározták, hogy ott telepszenek meg. Mindent, 
ami érték volt a hajón, a szigetre hordtak, a hajót 
pedig, nehogy jelenléte árulójuk lehessen, fel-
gyújtották. Elégették a Világba való visszatérésük 
eszközét, azután megkezdték az uj életre való bc-
x'endezkedést. 

Az uj élet azonban nem bizonyult olyannak, 
mint remélték. Képletesen szólva, a sziget év-
könyvei esztendőkön keresztül a borzalmak és 
gyilkosságok sorozatából állottak. A durva tenge-
részek kegyetlenkedtek a magukkal hozoit benszü-
löttekkel, akiket teljesen rabszolgáiknak tekintet-
tek. Elfojtott düh, gyűlölködés kezdődött. A nők 
birása, melytől el akarták ütni a benszülöltekel, 
lángra lobbantotta az ellenségeskedést 1793-ban 
a lienszülöttek Christiant és négy társát agyon 
verték. A megmaradt négy fehér ember a sziget 
egyik sarkába szorult és a kicsiny, de búvó- és 
leshelyekben gazdiig sziget hónapokon át tartó 
fantasztikus háborúnak lett a színhelye. Végül a 
fehérek, lőfegyvereik birtokában, az összes színes 
férfiakat kipusztilották. 

Négyen most már azt hitték, hogy korlátlan urai 
a szigetnek és a kis kolóniának, amely gyermekek-
kel is megszaporodott. A rákövetkező évben azon-
ban az asszonyok szabadulni akartak a pitcairni 
pokolból; titokban tutajt építettek, hogy azon gyer-
mekeikkel együtt elhagyják a szigetet. A kísérlet 
nem sikerűit és rabszolgasorsuk még nyomasztóbb;'! 
vált. De a végzet egymásután sújtotta a labszolga-
lartókat is. Teljesen elszakadva az otthontól, a 
fehér emberek társadalmától, egymást vádolták 
sorsukért. Egyenetlenkedésük lassan gyűlölködéssé 
és nyilt harccá fokozódott. Egyikük Mc Cog külön-
vált a többitől és teljesen a ti növényből készíteti: 
bódító ital élvezetének adta magát. Baszámithatai-
lanságának egy pillanatában öngyilkosságot köve-
telt el. Egy másik, Quintal, összeveszett két tár-
sával s ezek, Adam.i és You/ig, fejszével agyon-
verték. 1800-ban meghalt Young, és Adams, akinek 
igazi neve tulajdonképpen Smitii volt s uz álnevet 
csak azúrt vette fel, hogy múltjának nyomait cl-


