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kell megemlékezni dr. Gyuris István iparlestüleli 
lilkár és segítő láraninak lelkes munkájáról, Er-
•fős Árpád hírlapíróról, aki elsőrendűen specia-
lizálta magát a rendezésben és éveken keresztül 
kiliinően vezette a vásárrendező irodát. 

A szegedi ijKiri vásárnak, a debreceni "jviri 
vásárral szemben, ahol a nagyipar is be van 
vezetve, 

különös órléice és érdeme, hogy CSOKIS 

kézműves iparosoknak ad érvényesülési 
teret, 

•mire elsősorban a kisiparosoknak van szük-
sége, biszen a nagyiparnak tőke áll rendelkezésére, 
amely megnyitja előtte másként is az érvényesü-
lés ti íját. Lehet, hogy későbbi fejlődésnek itt is 
a nagyipar bevonása lesz az alapja, azon h l n erre 
csak akkor kerülhet sor, ha ez a kisipar hátrá-
nya nélkül történhetik. 

A sídhadtéri játékok és az ipari vásár nin-
csenek és nem is kerülhetnek érdekeli ntétbe. 
Mindkettő közös céit, a város kulturális és köz-
gazdasági életének élénkítését célozzák, de egy-
má-tól teljesen eltérő utakkal és eszközökkel. 

A szabadtéri játékok rendezésére 

már szintén elkezdődlek az előkészítő munkála-
tok. \ legközelebbi napokban összehívom a ren-
dező bizottságot, amely határozni fog az idei 
műsor felett. Itt is megvannak az Irányelvek Az 
ember tragédiáját tradícióból is műsoron kell 
tartanunk. legfeljebb az előedá ok száma felett 
lehet vitatkozni, Legszívesebben valami zenéi da-
rabot vennék műsorra, ha anyagi kérdések ezt 
lehetővé teszik. A Bizánc szabadtéri előadása 
meghóditotta a közönséget és szenzáció erejével 
hatott. Egészeit bizonyos, hogy az idén fokozot-
tabb érdeklődést kelt, mint a« első évben, mert 
mindenki, aki látta a nagyszerű művészi produk-
ciót, ragadtatással nyilatkozott róla. A János 
vitéz páratlan közönségsikere indokolttá teszi a 
darab további műsoron tartását. Ilyen formán 
az idei szabadtéri játékok műsora tulajdonkép-
pen adva van, csupán a Tragédia egy vagy két 
előadásának j»ótlásárúl lesz szó. Ezzel a megál-
lapításommal nem akarok a bízottság javaslatá-
nak eléje vágni, de ugy gondolom, hogy a cá-
folhatatlan tények alapján könnyen megállapo-
dásra fogunk jutni. Az Idei rendezésnél természe-
tesen értékesíteni fogjuk azokat a tapasztalatokat, 
amelyeket a város által végzett rendezésben sze-
reztünk és a rendezés tökéletesítésével, a szereplő 
művészek felfrissítésével joggal számilbatunk a 
közönség fokozódó érdeklődésére. V sikerhez 
hozzájárul a kultuszminiszternek azon elhatáro-
zása is, mely szerint a szabadtéri játékok ren-
dezését. szabályozni kívánja és 

;zidén remélhetőleg nem következik be 
az a helytelen eljárd*, ami a múltban 
volt, hogy az ország különböző váro-
saiban egyidejűleg rendeznek ün-
nepi heteket, idegenforgalmi mozgal-

mikat. 

Talán a városok maguk is felismerik az egy-
másnak csinált konkurroncia veszélyét és káros 
kiha'ásalt. A szabadtéri előadásra kerülő dara-
bok és az abban közreműködő művészek megvá-
lasztásánál még annak a véleményemnek adok 
kifejezést, hogy bármennyire érdekesnek találom 
is idegen művek és művészek szerepeltetését, at-
tól el kell tekinteni, mert a magyar irodalmi 
müvek és művészek szerepeltetésében, a magyar 
nemzeti szmikrilturn rrprczentálá'ában látom he-
lyi érdekek kielégítése mel'ett a szegedi szabad-
iéri játékok legfőbb célját és lét jogosultságát. 
fis ezen a réven szeretném köztudatba vinni azt 
a gondolatot, hogy a szegedi szabadtéri játé-
kok sikere nemcsak helyi, hanem valóban orszá-
gai érdek, olyan kulturális célkitűzés, amelvnek 
támogatása elsősorban a kultuszkormánynak fel-
adata. fis ezért nem szabad a szabadtéri játéko-
kat ötletszerű rendszertelen kezdeményezésekkel 
lejára'ni, hanem jól átgondolt tervszerű &éagel 
nemzeti kulturmunkává kell mt fejleszteni. Hála 
Kkbeliberg XUTÍÓ gróf előrelátó gcndűricödáíá-
i»k, et szegedi Dám-tér olyanhelyatti slőnyt biz-

tosit Szegfed számára, amellyel egyetlen magyar 
uíros sem kunkurrálhal, E mellett 

Szegedé a kezdeményezés és igy az el-

sőbbség joga, amit nem lehet tőlünk 

elvitatni. 

Végzetes hiba lenne, ha a vidéki városok egy-

másközti konkurrenciájába most még a székes-
főváros is boállna és megvalósítaná a tabáni sza-
badtéri szinpad tervét. A székesfővárosnak erre 
nincs szüksége, viszont Szegednek vitális érdeke, 
hogy a magyar szabadiért játékok Intézményesen 
bizfosilo'lf, állandó központja legyen. Ez az al-
földi gondolatnak, a gazdasági és kulturális de-
centralizációnak, a vidék céltudalos fejlesztésé-
nek egyik nagyon jelen lékeny gyakorlati kivitele 

Képviselőit 
a ssegeái vásárról 

VITÉZ DR. SHVOY KÁLMÁN 

ny. altábornagy, országgyűlési képviselő a sze-
gedi ipari vásárral kapcsolatban a következőket 
mondotta: 

— Amióta közelebbi nexusba kerültem a sze-
gedi ipartestülettől és az iparossággal, a legna-
gyobb csodálattal ós bámulattal szemlélem Kör-
mend y Mátyás elnöknek és kitűnő munkatársai-
nak ön feláldozó és le'kes, kitartó munká ját, 
amellyel az ipari vásárokat nemcsak intézik, ha-
nem évről-évre fejlesztik. Ha összehaeonHtjuk 
a legutóbbi ipari vásárt az első, vagy akár a má-
sodik ipari vásárral, olyan fejlődési ke'l meg-
állapítanunk, ami kétségtelenül mutatja, hogy 
az ipari vájároknak Szegeden nagy jövőjük van. 
Mindenkinek, aki Szeged városát őszintén sze-
reti és szereti a szegedi iparosságot, ha hatás-
köréin ós módjában áll. az ipari vásárokat tá-
mogatnia keh, m e r t ezzel Szeged eminens érde-
keit támogatja. 

— Az ipari vá ár veaetősége közhasznú mun-
kájának el lenértékeképen Szeged közönségétől jo-
gosan elvárhatja a támogatást. A magam ré-
széről a szegedi közönség által elvárható támo-
gatást a következőkben jelölöm meg: 

— Elsősorban is Szeged tekintse az ipari vá-
sárt a láro* érd.-kében álló ügynek ós azt 

az eddiginél nagyobb mértékben tá-
mogassa. 

Tegye továbbá a város az ipari vásárokat a sza-
badtéri játékokkal egyenértékűvé. 

— Másodsorban 

városi üggyé kell tenni az ipart »vfsd-
rok féláru vasuti kedvezmények dolgát. 

A szabadtéri jálékoktól függetlenül biztosítani 
keli a féláru utazási kedvezményt az ipari vá-
sárok részére is. Annál inkább fonto6 ez, mert 
Szeged, mint az ország második városa, a tria-
noni békeszerződések következtében rend ki v ül sú-
lyos helyzetbe jutott ós jogosan elvárhatja a 
Máv-tól azt a segítséget, hogy éiwite legalább 
kétszer féláru vasuti kedvezményt adjanak szá-
mára. 

— Erkölcsi kötelességévé kellemi tenni Szeged 
lakosságának, hogy az iparosságnak, ennek a 
szorgalmas és becsületes rétegiveic nagyhordere-
jű munkáját, az ipari vásárokat látogatásával 
támogassa. E tekintetben igen örvendetes a fej-
lődés, 

a vásár látogatóinak száma évről-évre 
emelkedik', 

ami amellett is bizonyít, hogy a város közön-
sége mindszélesebb rétegekben kezdi felismerni, 
hogy az ipari vásárokkal saemben milyen köte-
lezettségek háramlanak rá. 

— Itt kell szólnom arról a tervről is. amely 
az ipari vásárok önállóságára vonatkozik. 

Nem tudom helyeselni azt az ötletet, 
hogy az ipari vásárokat a szabadtéri 

játékokkal egyesítsék. 

Vélem én v*m szerint a v4rosn?k tz ar érdeke, 
högy a kettő külön rt>*dezte?sék ym$, mért ézáltjal 
kettős id4$e*fé>*gcl<*> tlkiló**. adódik Szeged 
száméra, másrésrt nem «¿ab ad elősegíteni 

azt, hogy egyik nagyfontosságú akció a má-
sikat esetleg háttérbe szorítsa, vagy elnyomja. 
Az igazi vá-árok ós a szabadtéri játékok egye-
sítésére nem lehet ok a féláru vasuti kedvezmény, 
mert Szeged városánál; kell annyi önbizalommal 
rendelkeznie, hogy mindkét kivételes aVtaltmra 
kitudja eszközölni a féláru utazási kedvezményi. 
Szeged vá os fejlődé e é< jövője megkránja, hogy 
az ipari vásárokat ne egyidőben a szabadtéri já-
tékokkal, hanem külön-külön rendezzék, mert 
mindkét alka'om nagy fejlődési lehetőségeket rejt 
magában és ezt az egyesítéssel nem volna szabad 
egyszerűen feladnunk. 

DR. HUNYADI-VAS GERGELY 

országgyűlési képvisel«, a Fz.egedi gazdasági Egy»1 

sülét elnBke a kővetkezőket mondotta: 

— A szegedi Ipari vásár, érzésem szerint, telje-
sen összeforrott ezzel a városnál és eddig ts Igen Je-
lentős szolgálatot teljesttett a város minden polgár" 
ránaV. Az a néhány esztendő, amely alatt az ipart 
vásár a mai nívójára kifejlődött, a szegedi iparosság 
hőskorának tekinthető. Jóles-8 érzés volt látni, art 
az agilis munkát, azt az óriás! hitet és Hsaimat, 
amellyel az ipari vásár alapját megvetették és a 
mellyel art a mai nívóra fejlesztették. A Szegedi 
Ipari Vásár nagy jelentősége el nem vitatható. A sze-
gedi iparosságnak ez a vásár országszerte rangot éa 
megbecsülést szerzett. Véleményem szerint at akciót 
az eddigieknél is erőteljesebb tempóban és ssélceebb 
keretek között kell folytatni és az Iparosság törek-
véseinek támogatásában eggyé kell, hogy váljon 8se-
gednek minden polgára. Remélem, hogy a Szegedi 
Ipari Vásár hamarosan ugyan azt fogja jelenten! 
gazdasági relációban a városban, mint amit • sza-
badtéri játékok jelentenek kultúráiig viszonylatban. 
Ezt a reményt annál inkább lehet táplálni, mert azok 
a megbeszélések, melyek az ipar! vásárnak is a mm-
badtéri játékoknak egyidőben való megrendezése k8-
rtil folytak, azzal as elhatározással végződtek, hogy 

ipari vásárt a szabadtéri játékoktól elkülönzötten 
rendezik meg. 

Bécsi iicca 
2. 

Ezen a címen találja meg 
ön igazi téli otthonát, Bu-
dapesten a Belvárosban. 

& 

sz 
remek szobák, kitűnő 
konyha, igen mérsékelt 
szoba- és panzióárak vár-
ják önt. Hosszabb tartóz-
kodásnál ríndkivöli ked-

ve zményék. 

K é r j e n árajánlatot! 


