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Nyolc Tragédia 

Schuschnigg kancellár repülőútja Szegedre 

A szegedi játékok 1934-ben. a harmadik 
evben, Az ember tragédiája második előadás-
sorozatával érték el az első nemzetközi vo-
natkozásban is kivételes ós messzi rchangzp, si-
kert. Nyolc előadásban szólalt meg a szegedi 
Dóm-téren Madách Imre költészete és ezt a 
remekmüvei —szinte hihetetlen szám!— több 
mint 50 ezren nézték végiti. A Tragédia kinőtt 
a zárt falak ós a zárt oldalak határai közül ós 
elvitték Madách művészetét a legszélesebb tö-
meg felé. . . 

Ebben az évben hivta meg először a rende-
zőség a. Tragédia, rendezésére gróf Bánffy 
Miklóst, a? Operaház volt intendánsát, vált. mi-
nisztert. a. kiváló képzőművészt ós irót. Bánffy 
maga. mellé vette a modern szinpadművészet 
egvik legnagyobb jövőjű és nemzetközi per-
spekt.iváju kiváló egyéniségét,, ifi. Oláh Gusz-
távot. az Operaház akkori szcenikai főfelügye-
lőjét. azóta, főrendezőjét, akivel együtt olvan 
páratlan harmincméteres, nyolcsikn, tornyok-
kal és lópcsőrend szerrel szegélyezett ezinpadot 
tervezett, arai már magában is külön élményt 
és látvánvosságpt jelentett. Ketten páratlan 
mozgalmas, hatásos, szines ós képszerű kere-
tet dolgoztak ki a Tragédia részére, amely egy-
szerre élmónv. produkció és alkotás magassá-
gába emelkedett. Ezalkalommal használták 
először az Operaház legmodernebb technikai 
ós világítási berendezéseit, 06 ezalkalommal 
alkalmazták először a templom bejáratára, 
-zerelt hatalmas vászonra a szimbolizált hát-
térvetitést, amelvnek színessége és hangulat-
festése nemcsak megmagyarázta a Tragédia 
egyes jeloneteit, de egészen uj köntösbe is 
varázsolta. 

A rendezőség először — általános, meglepe-
tésre — hétezer egymásután tűzte ki előadás-
ra — augusztus 4. és 15-e között a Tragédiát 
és a siker olyan nemzetközi és olyan nagy volt, 
hogy — nyolc előadást kellett tartani. Megle-
petése volt az előadásnak Csortos Gyula első 
Lucifer-alakitása. amely újszerűségével, mű-
vészi formálómüvószetével ngv a nagyközönség 
előtt, mint a kritika mórlegelésében páratlanul 
nagv sikert aratott. Ádámot Tárav Ferenc ós 
Lehotay Árpád felváltva játszották, Évát 
Tőkés Anna. A többi főszereplő* között meg 
kell említeni Bar fos Gvula, Fehér Gyula, Vá-
rady Lajos ós Cselle Lajos; alakítását. Az 
egyes képeket Szentpál-csoport táncai színesí-
tették meg. a vetitett díszletek raizait Fülön 
Zoltán, az Operaház fiatal szcenikusa készí-
tette. 

A bemutató előadáson többek között jelen 
volt KáJlay Miklós földmiveléetigvi miniszter, 
Petri Pál kultusr.miniszteri államtitkár, Her-
czeg Ferenc, gróf Bethlen Margit ós a művé-
szi és társadalmi élr-t számos kiválóságra. 

A játék egyik kiemelkedő eseménye volt, mi-
kor augusztus 9-ón Schuschnigg osztrák szö-
vetségi kancellár csak néhánv nappal azután, 
hogy Dollfuss kacellár gvilkos meróvlet ál-
dozatául esett és alig foglalta el helvét za-
varos viszonyok között az osztrák kormány 
élén, repülőgépre szállt, hogy végignézze a 
Tragédia Dóm-téri előadását. A rendezésé? 
még kultuszminiszter' korában hivta meg 
Schuschniggot, aki kancellári kinevezése után 
sem feledkezett meg a mearhivásról ós a nehéz 
államügyek között repülőgépen utazott Sze-
gedre Perntner államtitkár ós az azóta tra-
gikus fcörfilménvek között meghalt fiatal fele-
ségével. Nemcsak a szegedi játékoknak ós a 
magvar kulturális életnek, de az egész euró-
pai nemzetközi politikának eseménvéré vált 

ez a repülőút. 

A kancellár a kora délutáni órákban indult 
el az asperni repülőtérről és délután 5 órákor 
az A 57. számú három motoros Junkers gé-
pen érkezett Szegedre. A repülőtéren Hóman 
Pálint kultuszminiszter. Darányi Kálmán és 
Petri Pál államtitkárok, valamint báró Hen-
riét. Lipót budapesti osztrák követ fogadta a 
kancellárt, akit Szeged nevében Pálfy polgár-
mester üdvözölt. Szeged zászlódiszhen és ün-
nepi hangulatban fogadta az osztrák kormány-
fő szokatlan és nagv eseményt ielentő láto-
gatását. Az esti előadást a díszpáholyból 
nézte vééig ós kitartott az éjfélig tartó elő-

adás utolsó jelenetéig. Ezt az előadást véari«-
nózte a magyar politikai és diplomáciai világ 
számos előkelősége, többek között Voinovits 
Géza,, a Nemzeti Szinhá.z igazgatója, páter 
Banga Béla, Nádossy Imre volt országos fő-
kapitány. Odry Árpád, a Nemzeti Szinház 
művésze és főrendezője, a gróf Desseicffy. Ká-
rolyi. Semesey. Mailáth és Almássy családok 
tagjai. Az előadás után fogadás volt a Kass-
száílóban. amely után Schuschnigg kancellár 
a következőket mondotta a 6zetredi előadás-
ról: 

— A szegedi Dóm-tér ünnepi hangulata ¿6 
Bánffy Miklós gróf rendkívüli rendezése a 

költeményt, csodálatos módon érthetővé tett« 
azok számára, is. akik nem ismerik a. nvelvet. 
Még a bécsi Burgtheater előadásánál Í6. job-
ban tudatára ébredtem itt a szegedi téren e 
költői alkotás döbbenetes aktualitására. 

A kancellár másnap reggel utazott el repü-
lőgéppel Szegedről ós ezt a látogatást az egész 
világsajtó, mint a magyar—osztrák politikai 
és kulturális együttműködés jelentős esemé-
nyét kommentálta. A továbhi előadások során 
tovább fokozódott a nemzetközi 6iker és ez-
rek és ezrek közül csak néhánv név illusztrál-
ja a Tragédia előadásának kibontakozását és 
a szegedi kezdeményezés sikerét. Goga Oktá-
vián volt román minszter, Antonio Widmar 
követségi sajtófőnök vezetésével az olasz új-
ságírók egész csoportja., herceg Eszterházy 
László, báró Urbán Gáspár ós Péter, gróf 
Wlaskovich Péter, Józsff Fr-renc íőherce?. 
Rassay Károly, .gróf Kárólyi Viktor, st.b. A 
Tragédia nyolo előadására filléres vonato-
kon több, mint 25.000-en érkeztek ezekben a 
napokban Szegedre. Ez már a nemzetközi 
ker bizonyítéka volt. — ez az óv elindította 
a szegedi játékokat az állandóság és az euró-
pai név feí 

rmaei 
Á Tragédia meüett 
Pietro Hascagni 
vendégjátéka 
Uj világsikere magyar-olasz kulturális együttműködés jegyében 

1935-ben mái nem lehetett vitatkozni afe-
lett, hogy meg kell-e rendezni a szegedi játé-
kokat, vagy nem. A magyar közvélemény, az 
európai nyilvánosság sürgette, követelte a 
szegedi játékok uj eseményeit. A rendezőség 
• ovábbhaladt a megkezdett uton ós uj világ-
attrakciót kapcsolt be a Dóm-téri előadások 
programjába. A Tragédia most is megmaradt 
az előadások centruma, de ehhez hozzákapcsol-
ta a rendezőség a ma élő legnagvobb olasz 
zeneköltő szereplését a milánói Scala énekesei-
nek közreműködésével, a legnépszerűbb olasz 
operának, a Parasztbecsületnek örökké élmónv-
számban menő előadásával. Ennek a program-
nak jelentőségót csak emelte az a ténv, hogv 
ebben az időben valósult meg a magyar-
olasz kulturális egyezmény és a szegedi elő-
adások voltak az első dokumentumai ennek a 
szerződésnek. Ebben az évben több mint hat-
vanezren nézték végig a szegedi előadásokat 
ós ismét találkozót adtak egvmásnak a Dóm 
téren a magvar és nemzetközi, irodalmi, mű-
vészeti, politikai ós diplomáciai élet kiválósá-
gai. 

A játékokat — a negyedik évben — au-
gusztus 3. és 16-a kőzött rendezték meg. Hat-
szor szerepelt a programon a Tragédia, amelv 
igv ismét több mint 35.000 néző számára tette 
felejthetetlenné Madách költői filozófiáját. A 
főrendezői tisztet ismét gróf Bánffy Miklós 
vállalta és Oláh Gusztáv továbbfejlesztette, 
csiszolta és tökéletesítette a drámai költeménv 
••eiidezői müvét. Ebben az évben belekapcsoló-
dott. a művészeti vezetés munkájába az Opera-
ház fiatal rendezője és játékmestere. Nádasán 
Kálmán is. Évát Tőkés Anna. Lucifert, ismét 
Csortos Gvula alakította, mig Ádámot Leho-
tay Árpád és Beregi. Oszkár felváltva játszot-
ta. Töhbi főszerepek részesei voltak Bordára 
Rózsi. Várkonyi Zoltán. Gellért Endre, Szi-
cs'i Jenő és Cselle Lajos. 

Augusztus 5-én tartották meg a,z igazi nagy 
eeeménv varázsával és ünnepi külsőségeivel a 
Mascagni-előadást, A Parasztbecsület fősze-
repeit a milánói Sealg, művészei: Giuseppina 
Cobelli, Nino Bertelli. Apolló Granforte éne-
kelték. A nézőtér felállva sokáig ünnepelte az 
ősz mestert, Pietro Mascagnit. amikor megje-
lent a budapesti Hangversenvezenokar száz-
tagú együttese élór a karmesteri pulpituson. 
A rendezés munkáját Períole Avmtdo. a. ró-
mai kir. Operaház igazgató-főrendezőié irányí-
totta. a varázslatosan szép szinuadot Oláh 

Gusztáv tervezte. A nagv előadás után a ma-
gyar operai kultura egyik gyöngyszemét, a 
magyar zenevilág great old mann-jének. Hu-
bay Jenőnek Kremonai hegedűsét játszották el 
ünnepi előadásban. Oláh Gusztáv rendezésé-
hen, Halász Gitta. Lawrisin Lajos, Losonczy 
Zoltán ós Érdy Pál főszereplésével. A buda-
pesti Hangversenyzenekart Fleischer Antal ve-
zényelte, a világhíres hegedűszólót az azóta 
fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt 
kiváló hegedűművész, a Hangversenyzenekar 
koncertmestere, Hannover Gvörgv játszotta. 

Augusztus 12-én a nagv eseményeket ünne-
pivé tette Horthy Miklós kormányzó érkezése, 
aki kíséretével különvonaton uta.zott Szegedre, 
hogv végignézze a Parasztbecsület előadását. 
A kormányzói diszpáholvban foglaltak helvet 
Kolonna, herceg olasz követ, Vértessy Sándor 
kabinetirodai főnök, József Ferenc főherceg, 
Tasnády Nagy András külügyminiszteri állam-
titkár, Jgmándv Hegyessv Ferenc, a testőrség 
parancsnoka, Kereszies-Fischer Lajos tábor-
nok, valamint Bárányi Tibor főispán és Pá'fy 
József polgármester. Az előadás szünetében a 
kormányzó fogadást tartott a püspöki palo-
tában. Elragadtatásának adott kifejezést a 
szegedi produkció felett. Ekkor jelentette ki a 
rendezőbizottság tagjai — Pásztor József, 
Lengyel Vilma, dr. Balogh István, Rácz An-
tal — előtt azokat, az emlékezetes szavakat, 
amelyekben elmondotta, hogv tovább kell foly-
tatni és állandósítani kell a. szegedi, játékokat 
és mindent el kell lövetni, hogy a szegedi sza-
badtári játékokat állandósítsák. 

ö t nappal később, augusztus 17-én újból 
udvari különvonat érkezett Szegedre, a.melv 
Horthy Miklósnét. a kormánvzó feleségét hoz-
ta if.iu Horthy Miklós. Ráday Gedeon, gróf 
Károlyi Gyula volt miniszterelnök és nagv ki-
sérete társaságában Szegedre, mert a kormá.nv-
zóné már az első szegedi látogatása alkalmá-
val kijelentette, hogv okvetlenül végig akarja 
nézni a Tragédia Dóm-téri előadását is. 

Augusztus 9-én tartották meg az 1935. évi 
játékok harmadik eseményének, a Glaukoenak 
bemutatóját az ujszegedi uszoda viziszínpa-
dán. 

Ez az év volt ugv művészi, mint idegenfor-
galmi szempontból az nddigi legkiemelkedőbb 
esztendeje a szegedi játékoknak. Ebben a? 

évben 80.000 embert mozgatott meg ez a há 
romszoros kimagasló és európai nivóju produk 
cíó. 


