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n,a tőlük. Ezen szivet-lelköt gyönyörködtető 
védelmi és támadó játék mellett az eredmény 
nem mardahatott el. Az öt gól után a ven-
dégek elkedvetlenedtek, a mieinik sem ifor-
szirozták igen a nagyobb gólarányt, igy -a 
játék további menete lassúbb tempóban, 
mindvégig elegánsain, fairen, ujabb gól nél-
kül zárult. Te-hát végeredményben 5:1 arány-
ban győztünk az aradvidéki bajnokcsapattal 
szemben, amelynél jobb eredményt Igazán 
nem várhattunk. 

A vendégeik kitűnő csapat felett ,rendel-
keznek. Csatársoruk és hátvédeik megütik a 
mieink mértékét, ellenben -a halifok és a ka-
pus képességei messze elmaradnak a mi klasz 
szisunktól és ez a különbözet hozta meg a 
vendégek súlyos vereségét. Különösen kapu-
suk szerepelt, gyen/gén, bár a kapott gólok 
közül hármat nem védhetett. Legjobb embe-
rük a centerben álló Gang és a két Molnár, a 
háltvédek is nagyon jók. A SzAK-ból feles-
leges bárkit is külön megdicsérni, mert a 
mint említettük, mindenki tudásának legja-
vát zolgáltat.ta és hogy az általuk nyújtott 
játékkal a több ezernyi közönség mennyire 
meg volt eiégedve, azt a miniden szivet meg-
kapó ováció és lelkesedés nyilvánítása eléggé 
megmutatta. Igy folytassák tovább is. 

BANKETT. 

Nyolc órára közel kétszázan jelentek 

meg a Kass-vigadó Lloyd-termében. A sze-

gedi hatóság, a SzAK és más sportegyesüle-

tek vezetősége, a temesváriak és a budapesti 

kiküldöttek, a szegedi sajtó képviselői, a já-

tékosok és érdeklődők is megjelentek. Gyö-

nyörű, lelkesedéstől áthatott beszédek hang-

zottak el. Csernovics Agenor a várost, So-
mogyi Szilveszter dr. az Atlétikai és Labda-
rugó Szövetséget, Gaál Endre dr. a SzAK-ot 
köszöntötte. Plichta Béla a sajtót és a ven-
dégeket éltette pohárköszönitőjével. Kovács 
Ödön dr. a TAK és a temesvári sportegyesü-
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letek nevében mondott őszinte beszédet és el-
hozta ősi angol szokás szerint a másik vá-
ros babérkoszorúját. Szieberth Imre a Ma-
gyar Labdarugók Szövetsége, Sáfrány Fe-
renc dr. a Magyar Atlétikai Szövetség nevé-
ben beszélt. Kardos Mihály Herzog Ede szö-
vetségi kapitányt, a szegedi mérkőzés illuszt-
ris bíráját éltette, Lendvai Sándor pedig So-
mogyi Szilveszter dr.-t éltette. Végül Herzog 
Ede tartott értékes beszédet. 
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Szegedi festők kiállítása. 
— Séta a tárlaton. — 

(Saját tudósítónktól.) Nehéz vajúdás előz-

te meg a kultúrpalotában csütörtökön meg-

nyílt tavaszi tárlatot, melynek .kulissza mö-

götti eseményei még ma is hullámokat za-

varnak fel s talán még ujabb bonyodalmaik-

ra is okot fognak szolgáltatni. Beszélnek egy 

egy visszautasított festő ellenakciójáról és 

engesztelhetetlen haragjáról, ami annál kü-

lönösebb, mert a kép,kiállításon semmiképen 

sem Játszik meg, hogy a kiállított anyagot 

bármiféle zsűri is megbírálta volna. Van ott 

.a valódi műtárgyak között egynéhány olyan, 

amely a tárlat színvonalát nagyon hangsú-

lyozottan leszállítja. Tudomásunk szerint 

hivatalos biráló bizottság egyáltalán nem is 

volt; maguk a kiállító hivatásos festők gya-

korolták .az első kritikát azzal, liogy az ad 

boc összeverődött, társaságot a kiállítók sze-

mélye szempontjából egy .kicsit megrostál-

ták. 

És itt ismét kénytelenek vagyunk egy 

verset zengeni a Képzőművészeti Egyesület 

ismert impotenciájáról. Igy nem lehet tárla-

tot rendezni. Mégis csak rendkivüli könnyel-

műség kell hozzá, hogy a nyilvánosság szá-

mára kiállítsanak az amatőr kedvtelés kere-

tén belül is siralmasan igénytelen mázoláso-

kat. Még értenénk a dolgot, ha valami fél-

reeső kis vidéki városban helyi műkedvelők 

összeállnának és a saját maguk mulatságán 

rendeznének tárlatot. lD,e .Szegeden, ahol a 

közönség izlése egy évtizedet meghaladó idő 

óta, a 'kiállítások hosszú sorozatán megfele-

lően kifinomodott, ahol a sajtó féltékenyen 

őrködik a közvélemény Ítéletének színvona-

lon tartása fölött, Szegeden mégis nagyobb 

lelkiismeretességet várunk attól az egyesü-

lettől, melynek a közelmúlt értékes hagyo-

mányait kellene megvédenie. 

A kiállítás általános szinvonalát szeren-

csére nem a. tulgyönge amatör kísérletek ad-

ják meg. A megjelent művészek a maguk ter-

mészetes értékükkel dominálnak és ezzel fe-

ledtetik a bántóan tarka-barka falakat. Sze-

rencsés ötletnek .tartjuk, hogy a képek elren-

dezése mintegy csoportosan mutatja be leg-

jobb művészeink friss alkotásait. A nagy te-

remben Nyilasy Sándor, Papp Gábor és Hel-

ler Ödön érett művészete köti le a figyelmet; 

három komoly művészember, akiknek mind-

egyike más és mégis van egy jellemző kö-

zös vonásuk: a,z, hogy belső ihlettséggel 

nyúlnak az ecsethez. 

Nyilasy mindenesetre a legkiforrottabb 

közöttük. Meglátásai, kifejező eszközei, fi-

nom és meleg tónusai a legkészebb művészi 

produktumok. Kiváló elrendező talentuma 

minden .képén vezető szerephez jut. Hangu-

latai ekszotikus parfüm illatát idézik fel az 

érzékek emlékezetében. Színkeverése elsőren-

dű. Uj képei között megkapó iközvetlenségü 

ós a legtisztább műélvezetet nyújtó az, mely 

a halálra itélt Demeter-templomát örökítette 

meg. Többi képét kellően méltattuk nemrég 

bezárult külön kiállítása alkalmából. 

Papp Gábor festészete a robosztus erő 

benyomását, kelti. Az erős és nyakas székely 

szeretetreméltó művészi egyénisége tükröző-

dik e képekről, melyek könnyed bájt és mar-

káns, duzzadó életörömét egyforma szeren-

csével juttatnak kifejezéshez. Pasztell női 

portréja egy kész Boeoaoeio-novella. Egy is-

mert. helyi szépség párisi kékes arcképe a 

test remekül (hajlított vonalával kap meg. 

Tájképein szintén a kifejezés energikus volta 

ragadja meg a néző figyelmét. Térelosztása 

itt-ott kissé keresettnek vagy indokolatlan-

nak látszik, de minden képén megállapítható 

a vérbeli művész öntudatos, olykor önkényes 

és épen ezáltal nagyon eredeti felfogása. 

Papp Gábor kollekciója méltán érdemli meg 

az őszinte érdeklődést. 

Sorban Heller Ödön következik, akiről 

azt .kell mindjárt .itt megállapítani, hogy ta-

lán az összes művészeik között ,a legszigorúbb 

önkritikát gyakorolta. Amiiit kiállított, az 

•egytőLegyig legértékesebb alkotásai közül 

való. .Pasztellben rajzolt női port rój e, bár 

nem a művész ujabb fejlődésének kifejezése, 

a maga nemében feltűnést keltő, ritka mühe-

csü alkotás. Arany Károly né arcképe is meg-

kap eredeti, merész, nagyon sikerült beállí-

tásává,I. Férfi arcképe egy nagy és mélyreha-

tó tanulmány sikerének bizonyítéka. Színes 

zsán eriképei, különöjsetn esernyős asszonyai-

nak csoportja, szinte megelevenedik a .keret-

ben. A művészet, minden igaz barátja őszinte 

belső örömmel fogja megállapítani Heller 

Ödön jelentős haladását. 

A második teremben Vigihné, Ghevalier 

Antonai és Hódy Géza alkotásai vannak el-

helyezve. Két igen ambiciózus, lelkes, derék 

rnüvész, kiknek a nőiesen finom 'hangulatok 

megérzékitésére irányul talentumuk. Vigh 

Ferenenénél ez talán kevesebb érdem, mint 

Hódynál, aki több öntudattal és szándékos-

sággal keresi a világ lágy színeit; viszont 

Vigh Ferencné több melegséget és poézist tud 

önteni képeibe és azoknak minden parányi 

részletét igen finoman hangolja össze. Na-

gyon kedves, intim hatású, komoly értékű 

képek. 

Joackim Ferenc alkotásai bizonyos fok-

ban csökkenést, vagy legalább is stagnálást 

fejeznek ki. Formái elnehézkesedtiek, kisimul-

tak, szögletesekké váltak. Ez ,a mód talán 

lehet fokozása az ő ismert eddigi művészi tö-

rekvéseinek, de semmi esetre sem jelent ma-

radandó korszakot. Merevség v.an ,a legtöbb 

képen. A piktor még mindig keresi önmagát,. 

Remélhetőleg' mielőbb fezie^enoséseíbb esziköl-

zökhöz fog eljutni. 

Joacbim tanítványának látszik Szántói 
Vilmos, aki egyelőre nagy fogékonyságot 

árul el az iránt, hogy a mester erényeit sa-

játítsa el. Képei hangulatosak és ügyesek, de* 

önállóság fiiján valók. 

Legvégül hagytuk Visontái Kálmán mű-

tárgyait, melyek nagyon problematikus ha-

tást keltenek. Nem akarunk művészi ambí-

ciókat rejtő és mindenesetre becsülendő tö-

rekvést elgáncsolni, sem egyéni érzékenysé-

get sérteni, azért i t t csak annyit jegyzünk: 

meg, bogy a szegedi közönség művészeti kép-

zet tségét elég erőteljesnek véljüik arra, hogy* 

ezeknek a képeknek az értékét irányítás néil 

kül is meg tudja határozni. M i nde se t r e ön-

nél a csoportnál tűnik ki a képpket háláló 

elfogulatlan zsűri Ítéletének teljes hiánya, 

(d) 

Hirdetések közlésére legcél-

szerűbb a Délmagyarország! 


