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Megkezdődöd a harc 
az özvegy és Vásárhely városa között 

Tornyai hagyatékáért 
Kinek hagyta a kiváló festőművész képeit: feleségének 

vagy szülővárosának 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ér-
dekes bonyodalmak keletkeztek a közelmúlt-
ban elhunyt kiváló festőművész: Tornyai Já-
nos hagyatéka körül. Tornyai — mint ismere-
tes — Hódmezővásárhelyen élt ós jónéhánv év-
vel ezelőtt kilencvenegy darabból álló értékes 
képgyűjteményét Hódmezővásárhely városának 
adományozta. A képeket a város át is vette 
és a múzeum egyik termében állította ki. Az 
ajándékozásról a festőművész közjegyzői ok-
iratot készített, egvik példánya a városnál, 
másik példánya a családnál maradt. 

Néhány héttel eaelőtt történt azután, hogy 
Tornyai János súlyosan megbetegedett. A fe-
leségének valaki azt tanácsolta, hogy a nagy-
beteg festőművész vigye fel Pestre, gyógyke-
zeltetés végett. Az asszony igv is cselekedett, 
autóra tették a művészt ós Pestre vitték egy 
szanatóriumba. Már nem lehetett rajta segíte-
ni. néhány nappal a felszállitás után. Tornyai 
János meghalt. 

Közvetlen a temetés után derült ki. hogy 

Tornyai János halála előtt végren-
deletet készített és ebben az ösz-
szes képeit, tehát azokat is. ame-
lyekeit előzőleg Vásárhely városá-
nak ajándékozott, a feleségére 

hagyta. 

A végrendeletet Vásárhelyen a festőművész 
betegágyánál dr. Széchényi István szegedi köz-
jegyző készítette és most ennek alapján Tor-
nyai János özvegve Vásárhely városától az 
összes képek kiadását kéri. Az özvegy iigvvé-
det is megbízott, ho'gv a. nevében a városnál 
járjon el és elhunyt férje valamennyi kévét 
szerezze vissza számára. Amennviben ez bé-
kés utón nem sikerül és erre semmi kilátás 
sincs, ugv valószínűleg az elhunyt festőművész 
hagyatékának ügye foglalkoztatni fogja a sze-
gedi bíróságokat is. Hir szerint az özvegy 
már meg is indította a peri a város ellen. 

Vásárhely városa ragaszkodik a 
Tornyai festményekhez, azzal az 
indokolással, hogy a képeket Tor-
nyai János visszavonhatatlanul a 

városnak adományozta 

és azok a, város közönségének tulajdonát képe-
zik. Felmerült az a kérdés, hogy a. sulvosan 
beteg festőművész szabad elhatározásának bir-
tokában volt-e akkor, amidőn a végrendeletet, 
illetőleg a második közjegvzői okiratot készít-
tette. 

A hagyaték körül támadt bonyodalmakról 
beszéltünk dr. Széchényi István közjegyzővel, 
aki a következőket mondotta: 

— Talán két hónap előtt, pontosan nem tu-
dok visszaemlékezni a. napra, felszólítást kap-
tam Hódmezővásárhelyről, hogv utazzam oda 
végrendeletet készíteni. Közjegvző ugyan más 
városba is elmehet ilyen ügyek elintézésére, 
mégis furcsálottam a kívánságot és meg is 
kérdeztem, hogy miért nem vásárhelyi köz-
jegyzővel csináltatják a végrendeletet. Az volt 
a válasz, hogy nem akarnak mást, csak sze-
gedi közjegyzőt. Tornyai Jánoshoz, a kitűnő 
festőművészhez hivtak át, a művészt, eléggé 
súlyos betegen találtam. Ágyban feküdt, időn-
kint jajgatott, a lábát fájlalta nagvon. Ugv 
láttam nyilaié fájdalmai lehettek. Meglepett 
azonban, hogv szelleme mennyire friss és 
hangja milyen erőteljes. Mindenféléről elbe-
szélgettünk, képeiről ós külföldi utazásairól, 
amelynek során emiitette, hogv miiven nagy 
utakat járt he. A végrendeletében — emlék-
szem jól — kifejezte azt a határozott kiván-
sáa&t. hogy 

minden előbbi végrendeletét és 
ajándékozási szerződését, semmisnek 
tekinti és az általam készített vég-
rendeletében összes képeit, és ingó-

ságait feleségére hagyja. 

tehát azokat a festményeit is. amelyekét Je-

tétbe tett" Hódmezővásárhely városánál. Az 
volt a kívánsága a beteg festőnek, hogv képeit, 
ingóságait értékesítse a felesége és abból fe-
dezze a gyógykezeltetésének költségeit. 

— Pár héttel később történt, hogy Buda-
pestről gyászjelentést kaptam és ebből érte-
sültem arról, hogy Tornyai festőművész meg-
halt. Hogv most mi történik a képek körül, 
az közelebbről nem érdekel, a végrendelet el-

készítésén kívül több funkcióm nekem. mint. 
közjegyzőnek, nem volt. 

Ujabban másféle bonyodalom is támadt a 
Fornvai-félc hagyaték körül.. A vásárhelyi köz-
jegyző. aki előtt a festőművész az első aján-
dékozási okiratát elkészíttette, természetesen 
meg akarta indítani a szokásos hagyatéki el-
járást. Tornyai János özvegye azonban ezt el-
lenezte cs a dr. Széchényi István közjegvző ál-
tal készített végrendelet alapján Budapestre 
kérte meg a hagyatéki eljárást. A törvény-
szerűit az elhalálozott legutóbbi lakhelye az 
irányadó. Tornyai festőművésznek azonban 
két helyen: Hódmezővásárhelyen és Budapes-
ten is volt bejelentett lakása. Az illetékesséa 
tehát vitássá vált ós mint ilven esetekben szo-
kás, az igazságügyminiszter dönti el, hol tart-
sák meg a hagyatéki eljárást. 

A Tornyai-képek körül tehát, áll az elkesere-
dett háborúskodás és előrelátható, hogy més 
sokáig eltart, amíg sikerül békés megoldást ta-
lálni a, szembenálló felek: 
vegy között. 

a varos es az oz-

Négpapl táréoalás és $5 felszólalás után 
a ktizgQttlés általánosságban 

és részleteiben is elfogadta a Költségvetést 
Csütörtökön a paprika-ügyekről és az iparos-sérelmekről 

beszéltek a szónokok 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü; 
törtökön délután folytatta, a közgyűlés a 
költségvetés általános vitáját, amit szerdán éj-
szakai ülésen, éjfélkor félbeszakítottak. Dr. 
Imecs Györgv főispán bejelentette, hogy pén-
tek estig le kell tárgyalni a napirendet, mert 
szombaton, a reformáció évfordulóján, vasár-
nap, Mindenszentek napján és hétfőn. Halottak 
napján a törvényhatóság nem tarthat ülést, vi-
szont a szabályrendelet értelmében negyven-
nyolc óránál hosszabb időre nem szakitható 
irieg a tanácskozás. Anélkül, hogv a város-
atyák szólásjogát a legcsekélyebb mértékben 
is korlátozni kívánná, kérdést intéz a közgvü-
léshtv., hogy melyik megoldást választja in-
kább': vagy megszakítás nélkül tárgyalnak 
késő éjszakáig, vagy pedig egyórás vacsora-
szünettel. A többség a vacsoraszünet mellett 
foglalt állást, mire a főispán bejelentette, 
hogy este 8 órakor félbe fogja szakítani a ta-
nácskozást. 

Az ülés első szónoka. Faludi Sándor volt. 
Először a baktói bérlők dolgairól beszélt, majd 
a paprikakérdéssel foglalkozva megállapítja; 
hogy 

a paprikatermelők az idei jó termés 
mellett nem kapnak annyit az ala-
csony árak miatt, mint amennyibe 

a termelés kenilt. 

A paprikarendelettel csak a kikészitők jártak 
szerinte jól, akikre rá is fér ez a kis nyereség, 
de a Hangya már a kikészitők iódolgáf is meg-
irigyelte. mert ugv akar segíteni a termelő-
kön. hogy berendezkédik a gvárszerü kikószi-
tésre, igv a kikészít őket, belehajszolja az insé-
o?sek népkonyhára szoruló táborába. A rende-
let kénve-kegvre kiszolgáltatja a malmokat a 
Hangyának. 

Faludi végül a jubiláló SzTK számára kért 
városi segítséget. 

Deák János volt a. következő szónok. Kül-
városi problémákkal foglalkozott. 

Ezután Back Károly szólalt fel. A külvárosi 
csatornázást sürgette, majd a paprikakérdéssel 
foglalkozott. 

A paprikakérdés szoros összefüggés-
ben áll a bérlőkérdéssel, mert a 6000 
paprikatermelő között nagyon sok 

a kisbérié és a feles. 

Széchenyi Mozi o 

E V A 
Ma utoljára 

Lehár operett. H^gcia Schneider 

Péntektől vasárnapig Belvárosi Mozi 

Nászút fféláron 
Jávor, Habos, Agay, Erdélyt. 

Sürgősen meg kell állapítani a paprikafüzérek 
minimális árát. mert különben a megszorult 
termelőket súlyos károsodások érik. 

Ezután a tisztviselőkérdóssel foglalkozott. 
A normálstátusz megállaptása után rendezni 
kellene a tisztviselők előmenetelének ügyét. 
A kiirt pályázatokkal kapcsolatban a kortesek 
százai keresik fel a városé'yákat. Ezt. a túl-
zott kortéziát meg kell szüntetni. A ' tanyai 
gazdakörök által rendezett táncmulatságok vi-
galmi adóját méltányos átalánvban kellene 
megállapítani. A költségvetést elfogadja. 
(Taps.) 

Dr. Kogutowícz Károly a gyümölcsterme-
lés kérdéséről beszélt. Kérte, hogy a paizstetti 
elleni küzdelem irányítását szakemberre bízza 
a város. 

Schmidt József a kerékpárutak kiépítését , a 
felsővárosi villamosvonal meghosszabbitábát 
sürgette. 

Máriaföldy Márton, majd Sőreghti Mátyás 
szólalt fel, aki a pótadó kulcsának 65 száza-
lékra való leszállítására tett indítványt azzal, 
hogy több bevételi tételt, tulalaceonv összegben 
irányzott elő a javaslat. 

Körmendy Mátyás volt 

az általános vita utolsó szónoka. 

Azfcal kezdte felszólalását, hogy a város a 
mult években képesítéshez kötött ipari munká-
kat is végeztetett az inségmunkák keretében, 
hiába tiltakozott az ellen az iparosság. Arra 
kéri a város haóságát, hogy ez a sérelmes 
rendszert szüntesse meg. Kevesli azt az 57 
ezer pengőt, amelyet a város több, mint száz 
objektumának fenntartására szán a költségve-
tés. Pedig ez adna munkát az iparnak. A köz-
gyűlésen sokan foglalkoztak a földbérlők hely-
zetével, de 

a még súlyosabb viszonyok között 
vergődő többezer szegedi kisipa-

ros ügyét nem karolták fel. 

Kérte a város hatóságát, hogy szír lelje meg a 
kisiparosok helyzetét, (Taps és helyeslés.) 

Ezzel a harmincötödik felszólalással a köz-
gyűlés negyedik napján, este hét órakor befe-
jeződött a költségvetés általános vttáia. 

A polgármester válaszolt 

ezután az elhangzott felszólalásokra. Kijelen-
tette, hogv az indítványokat feljegyezte és 
el fogja lelkiismeretesen intézni. Elismeri, hogv 
expozéjának tényleg van egy hiányossága, mén 
pedig az. hogy az ivarostársadalom problémái-
ról nem emlékez'H m-g. Ez azonban nem je-
lenti azt. hogv ni astlné szivén az ivaros- és 


