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német és esetleg más kül fö ld i nyelven is 

forgalomba kerülne. 

H a ilyen arányokat á l l í tunk magunk elé 

— pedig nézetem szerint mást, min t ilyen 

arányú kiál l í tást csinálni nem érdemes — 

akkor minden eddigi kombinációnak kissé 

meg kell ereszteni a szárnyait. Igy kell mér-

legelni legelső sorban az államsegély kérdé-

sét. 

H a a kormány egy vidéki nagyobb arányú 

kiá l l í tásnak egy-kétszázezer korona segélyt 

engedélyez (Pécs 170.000 koronát kapott), 

h i ta lán azt hiszik, hogy a kormány megeről-

tette magát s oly különös gráciát gyakorolt, 

melyért az illető város örök há lára van le-

kötelezve. 

Ha azonban e nagyarányú kiál l í tás rész-

letterveit l á t j a a kormány, plajbásszal a ke-

zében kiszámíthat ja , liogy ebből a kiállítás-

ból az államnak három-négy millió olyan 

bevétele lehet (személy-, fuvar- és árud i j be-

vételből, a fogyasztási adó növekedéséből 

stb.), melyre kiá l l í tás nélkül nem számít-

hatna. Ha az állanv ilyen jó üzletet csinál 

a kiállítással, akkor a kiállításnál, is joga 

van az államtól oly bőséges jutalékot köve-

telni, mely reális bázisa lehet a kiállítás 

anyagi fundációjának. 

Ezt kell az illetőkkel fönt és lent megér-

tetni. És ezek u tán ne sürgessük, ne siessük 

cl az á l lami szubvenció kérdését, mert — 

most még — föltétlenül m i húznék a rövi-

debbet. 

Újszegeden a kiállítás. 

A Mars-tér ellen, amelynek tervezetét 

Szabó igen nagy szeretettel és ügyességgel 

dolgozta ki, a következő aggodalmaim van-

nak: Nincs fa. nincs árnyék a területé)!. E 

nélkül pedig látogatott, keresett kiá l l í tást 

csinálni ma már nem leliet. A fák átültetése 

nagyon drága dolog. Edd ig leginkább az u j 

müncheni kiá l l í tási parkba tettek vele kísér-

letet, ahova 20—25 éves lombos fákat, főleg 

Platánokat p lántá l tak át olyformán, liogy 

minden fa számára kü lön fö ldágyat készí-

tettek, melyet a vízvezetékkel á l landó kap-

csolatba hozván, a fogamzás és u j tenyészet 

előmozdítását nagy gonddal művelték. Ez 

azonban rengeteg pénzbe kerül. A Mars-tér 

ilyetén befásitása legalább 2—300.000 koro-

nát igényelne. És még akkor sem bizonyos, 

hogy minden fa megfogamzik-e, má r pedig 

egypár csonka és kese fasor nem nagy ékes-

sége volna a kiá l l í tásnak. De minek is mes-

terségesen csinálni parkot és fasort, mikor 

Szegednek van olyan természetes parkja, 

melynél a lkalmasabb és szebb kiá l l í tás i te-

i'üll még al ig volt a vi lágon. 

A második aggodalom az, liogy kétemele-

tes épületek nem alkalmasak kiállítási ob-

jektumok befogadására. De nemcsak a 

második emelet nem alkalmas kiál l í tási cő-

'ekra, hanem az első emelet sem, sőt a föld-

szint sem. Ma már nem leliet k iá l l í tás i tár-

gyakat bármi ly tágas szobákba beraktározni. 

A kiállítás ma mrír kirakatszrü ötletekből 

"11. melyek a szimetrikus hatásra számíta-

lak. A modern irányzat a szemnek tetszetős 

Perspektívát k íván. Vannak objektumok, 

melyek egymaguk kétemelet magasságnak; 

kellenek középtraktusok, oldalhajók, melyek 

"Pekinthető, csentrikus hatást biztosítsanak. 

Éhez pedig tágas, szellős, felülvi lágított ha-

Jöhuae, modern csarnokok kellenek. Ezek nél-

kül komoly kiál l í tást csinálni netn lehet, de 

úcm is érdemes. 
Harmad ik aggodalmam ez: 

A kiá l l í tás területére be kell vezetni a 

'; r'suti vágányt, mert a vaggonszámra érkező 
í l l"ukat máskép bajos beszállítani. Má r most 

' l város közepén az i lyen vasúti közlekedés 

>mlább is sok bajt és kellemetlenséget 

"hozhatna. Ez azonban csak mellékes. 

Ma radna tehát az ujszegodi megoldás. 

A Szabó-féle tervezet kiszámít ja, hogy az 

Vszegedi megoldás legjobb esetben 500.000 
koronával többe kerül, pedig — ugyancsak* 

terv szerint — ezért a kedvezőbb megoldá-

sért 100.000 koronát is kár volna áldozni. 

De később maga sem ragaszkodik túlságo-

san ebez a szigorú kijelentéshez, mert amit 

Újszeged ellen felhoz, az tulajdonképen m ind 

Újszeged mellett szól. Azt mond ja például 

„Vétek volna közönségünket egyedüli séta-

tevétől mégfosztani az ujszegedi park lefog-

lalásával". (85. lap.) Ma jd : „Kell a kiá l l í tás 

mellett a vidékiek számára szórakozóhely s e 

célra kedvesebb, vonzóbb hely nem leliet 

m in t Újszeged". 

Nem a kiá l l í tás mellett kell szórakozóhely, 

hanem magának a kiá l l í tásnak kell annak a 

szórakozóhelynek lenni, melyet a közönség 

még akkor is fölkeres, amikor talán nem is 

akart oda menni, főleg, ha lesz mind ig va-

lami, ami oda vonja. 

És semmi sem könnyebb, anint mindennap 

és minden este uj és uj attrakcióról gondos-

kodni, persze nemcsak az ur i publ ikumnak, 

hanem a népnek is. Stockholmban volt külön 

tánchely a nép számára, melyen a k irá ly fiai 

is megforgatták az éjszak paraszti csillagait. 

De lássuk a többi kifogásokat. Azt á l l í t ja 

az emlékirat egy passzusa: „Egyetlen hid 

nem képes a kivételes forgalmat lebonyolí-

tani". 

H a ez áll, hát könnyű szerrel lehet gondos-

kodni csavargőzösi forgalomról, tessék né-

hány szép gondolát beál l í tani (esetleg a régi 

módi szép szegedi csónakok m in t á j á ra ) ; 

éhből a célból magá t a Tiszát is be lehetne 

vonni a kiál l í tás területébe s par t ja in elhe-

lyezni a halászati és hajózási kiállításokat. 

Autóbusz és egyéb omnibusz is mind kombi-

nációba jöhet a kiál l í tás tar tamára s megma-

radhat esetleg azutánra is. 

Azt anondja a tervezet továbbá, hogy a 

„külső keret vonzó hatásánál nagyobb jelen-

tőségű a tartalom, mert ez vonzza igazán a 

publ ikumot" . 

Ma jd ezt olvasom: „A vidéki parasztot az 

a vágy vonzza, hogy lásson okulásra alkal-

mas lá tn i valót". 

Bizonyos, liogy a kiál l i tást vonzó tartalom-

ma l kell megtölteni, mert ha erre nem va-

gyunk képesek, kár minden további lépésért. 

Dé az is régi tapasztalati tény, liogy a kiállí-

tások tanulságait a pub l ikumnak al ig 4—5 

százaléka szűri le s ez elég is, mert mindenki , 

aki va lamit tanult , tapasztalatait százaknak 

és ezreknek adja tovább. (Például az iparos, 

a gazda, a kereskedő, sőt még a művész is.) 

Azért kell tehát a látogatottságot fokozni, 

hogy ezt a percentet emeljük s igy a publi-

kumot, mely csak szórakozást keres, be kell 

terelni a komoly csarnokokba is, hogy 

akarva, nem akarva lásson, tanul jon, okul-

jon. A m i pedig a vidéki parasztot illeti, ne-

kem is nagyon jó véleményem van róla, de 

azt hiszem, hogy épen a vidéki parasztra 

— nem szóivá a mezőgazdasági csoportok 

tanulságairól — mégis csak nagyobb hatás-

sal van a legkisebb attrakció, m in t a leg-

nagyobb tudományos v í vmány bemutatása. 

Még egy figyelemreméltó érvet olvastam 

az emlékiratban. Azt, hogy Újszeged révén a 

város belső részein csökkenne az üzleti for-

gatom, Ez ta lán épugy a lkalmazható volna 

a Mars-térre is, de én nem félek tőle. Először 

azért, mert az idegen látogató közönség fel-

tétlenül megnézi magát a várost és részt vesz 

ennek forgalmában; de másrészt — föltéve, 

de meg nem engedve, — hogy a pub l ikum 

az üzleti túlsúlyt a kiá l l í tásra helyezné, 

tessék gondoskodni róla, hogy az üzleti élet 

ugyanazok kezében legyen, akiknek kezében 

a város van. Nemcsak azt értem, hogy a ke-

reskedők tartsák kezükben az elárusitást, 

hanem azt is, hogy a vendéglők, kávéházak, 

cukrászdák ugyanazoknak a kezében legyen, 

akik e brancheokban a városi üzletet keze-

lik, az autókat szerezze be a villamostársa-

ság, stb. fönntartva persze a kiál l í tás és a 

közönség érdekeinek minden i rányban való 

kielégítését és e szempontból a szabad ver-

seny érvényesítését. 

Mindezeket előrebocsájtva megemlítem, 

hogy ma i napon újból és alaposan megnéz-

tem az ujszegedi parkot és környékét és azt 

ál l í tom, hogy soha nagy kiállításnak ennél 

ragyogóbb miliője nem volt s az én 35 érés 

kiállítási praxsomban ennél szebb, vonzóbb 

kiállítási terület kevés fordult elő. Ez a terü-

let má r magának a sikernek egyik főbiztósi-

téka, sőt maga lesz egy attrakció, ha azt 

trainden irányban szerencséséi ki tudjuk 

aknázni . (Vízesések, v i l lamosfényü kutak, 

virágos attrakciók, stb). 

Haszon, ráfizetés. 
Az utóbbi nagy kiál l í tási városok, úgym in t 

Antwerpen, Brüsszel, Düsseldorf Genf, 

Légié, Milano, Turin a kiál l ítások rendezésé-

vel bizonyos konkrét városrendezési célokat 

tartottak szem előtt. Az egyik szabályozta 

folyóját és part ja i t , hidakat, parkokat épí-

tettek, u j városrészeket vontak be a forga-

lomba. Brüsszel és Düsseldorf nagy ünnepé-

lyes képtár i helyiségeket létesítettek, más 

városok más á l landó csarnokokat, stb. 

M iu t án azt az elvet, melyre Szabó Gyu la 

munká j ában sídyt helyez, hogy tudni i l l ik 

egy pár kiál l í tási épület á l landóan meg-

maradjon, tollát a város és ne a kiá l l í tás 

költségén létesüljön, itt is szem előtt kíván-

nám tartani, a k i indulás i pont Újszeged fej-

lesztésének kérdése volna. Részben az emlék-

iratban olvastam, részben emlékezetből tu-

dom, liogy évek óta szó van nyári színkör, 

nyári és téli vigadó, sporttelep és sport-

palota, állandó kiállítási csarnok, közmühely-

telep s a többi eféle intézmény létesítéséről. 

Távol esik az én föl adatkörömből, hogy di-

rekte megjelöl jem: mit lehet ós m i t kell ezek-

ből megcsinálni. Ez a város dolga. Lehet, 

hogy ta lán ezeken fölül még egy-két oly sür-

gősebb, vagy kevésbé sürgős föladatot, me-

lyet e kiá l l í tás a lkalmából érdemes volna 

megvalósítani., mert ezzel sokban hozzá-

j á r u l na a k iá l l í tás sikerének biztosításához, 

költségének apasztósához s Szeged modern 

kulturigényeinek kielégítéséhez. 

A tervezet — igen helyesen — különös súlyt 

helyez a pénzügyi eredményre, mert szerinte 

ezzel lehet a látogatottságot fokozni. Igaz, de 

annak a megforditott ja is áll. Tessék a láto-

gatottságot fokozni, illetőleg ezt, ugy szer-

vezni, hogy a pénzügyi eredmények bizto-

sítva legyenek. A látogatottságot nagyban és 

egészben szervezni kell. N o n beszélek a rek-

lámról , mely szinte igen fontos ugy a bel-

földön, m in t a kül fö ldön, főleg a sajtó meg-

felelő inegn3<-eróse és érdekbevonása szem-

pontjából. Ezút ta l a látogatottságnak a köz-

ségekben való szervezéséről van szó. Minden 

valamire való községben kell b izalmi em-

bereinknek lenni, akik a népet ciklusokra 

osztva Szegedre behozzák 

mintaszerű szervezete volt 

á l l i tásnak, mely ta lán két 

egy kiál l í tási belépőjegyet, 

vacsorát és fekvőhelyet.) Ezt elsősorban az 

Al fö ldön, másodsorban az egész országban 

kell szervezni. I gy azután a látogatottság 

aránya iró l más képet nyerhetünk, mint 

eddig. 

Ennek ellenében létesíteni kell Szegeden 

mintaszerű elszállásolási irodát, gondoskodni 

kell iskoláknak, esetleg kaszárnyáknak szál-

lodákká való átalakításáról (amire bizonyár* 

itt is akad ma jd vállalkozó, mint Budá-

pesten), olcsó, népkonyhaszerü élelmezésről s 

mindenről , ami az alsóbbrendű és közönséges 

sőt a nem közönséges idegenforgátöfflnsaT/ 

illetve ennek rendszeres kilégitésével és 

fokozásával kápesolatban áll. 

A deficit réme a legsötétebb rém, melytől 

még a bátrabb idegzetű emberek is meg-

szoktak ijedni. De a kiál l í tások a lka lmáva l 

nem először ta lá lkozunk vele. 

Egy párisi — ha jól tudom — a 89-iki 

világkiállítás után meginterpellálták az 
akkori kereskedelemügyi minisztert; igaz-e, 
hogy tiz milliót fiztett rá az állam a kiállí-
tásra? 

(FI tekintetben 

az ezredéves ki-

koronáért adott 

reggjp.li*, ebédet. 


