
Amaivary Jóisef művészeti riportom 

a szegedi kivánság-tárlatról 
Tervváz at, amit sürgősen meg ke I valósítani, hogy az olvasó ne érezze utópiának 

(A Dilmug.gar ország munka tár. 

stilól) Plakátok, hirdetések és hír-
lapi cikkek bő részletességgé! szá-
voltak be a művészetet kedvelő kö-
rön régnek arról, hogy a knltúriigy-
nsztály, a városi múzeum vezető-
cégével egyetértésben, nagyvonalú 
tervet valósít meg. Minden tekin-
tetben a legnagyobb elismeréssel 
adózónk az illetékeseknek, hogy eb-
ben a jobbsovsrn érdemes városban 
léi-keringést, szellemi haladást je-
lentő munkálkodást indítottak meg. 
Tudjuk azt. hogy a városi mnzenm 
raktárhelyiségei, a városi hivata-
lok. — nem fs beszélve a mnzenm 
képtáráról, roskadásig teltek a mű-
tárgyaktól. Ezekről tddig a nagykö-
zönség alig alig vehetett tudomást. 
Tény az, bogy kiállításra vagy ál-
landó jellegű átfogó erejű képtárra 
a múzeum igen korlátozott férő-
nellyel rendelkezik. Minteddig kény-
leien volt azt a sok műtárgyat, ké-
pet. szobrot, grafikát — amit év-
tizedek alatt gyűjtött, vásárolt, ka-
pott: — raktárban és hivafnlhelyi-
ségekben elbelyez.nl. 

A knltiíriigyosztály felismerte 
minek viszás voltát. Vagyontjelen-
tő műtárgyakkal rendelkezünk, de 
ezeknek nevelő é« felemelő hutásá-
ból városunk polgárai nem része-
sülhetnek. A kultiirszenntor. a mú-
zetim igazgatóval tartott hosszas 
tanácskozás eredményeként elhatá-
rozta bogy rendszerbe foglalják a 
mű anyagot, feblolgoztatiák erre al-
kalmas művészekkel, esztétákkal ; 
kornnkont. értékszerint és stílnstö-
rekvésenkint. Egyesítik a képet a 
grafika!, szobrászati és építöinűve-
szeti anyaggal s ilyen értelemben 
regisztrálva. 3 bónaporikint újra-
rendezett kiállításokon, szakszerű 
útmutatóval ellátva, szakelőadások-
kal és tárlatvezetésekkel kísérve, 
bemutatják'. Ezekkel a kiállítások-
kal nem Csupán a nevelő hatást 
óhajtják elérni, demonstrálni akar-
ják azt is. bogy a hivatalos város, 
minden időben eleget tett kullúrkö-
telezettségénok és a szegedi művé-
szek is fejlő-,lésképesek, a hazai, va-
lamint az enrópai művészetekben 
pozíciót töltenek ba 

Uírendszerü képzőművészali 
kiállítás a városi muzeumban 

A múzeum felé. ahova eddig diá-
kok * nyugdíjas öregurak igyekez-
tek, most sfirfi csoportokban men-
nek az emberek. A városi képtár 
ájrendszerű kiállításának megnyi-
tója volt ma délelőtt. A pénztár-
nál csinosan kiállított könyvecskét 
árusítanak. A könyv « kiálíftoft 
műtárgyak katalógusát: tanulmá-
nyokat. útmutatást tartalmaz. Elő-
szavában rámutat az ú j kiállítás! 
r»ndszer nagy jelentőségére. A ki-
állítások folyamatossága 'lehetővé 
teszi úgy a nagyközönségnek — ír-
ja — mint a tanuló és egyetemi if-
júságnak. a maradandó értéket je-
lentő mfisaemiéietet és azt a nélkü-
lözhetetlen esztétikai alaptudást, 
amelynek birtokában a mííélvezés 

tovább halad a laikns szemléletnél 
'és magasabbrendíi értékelési előkép-
zést kap. A könyvecske a tnváhiak-
han tanulmány* közöl arról az öt 
-tizedes szegedi művészeti életről. 

amely időszakból a. kiállítás anyaga 
áll. Rámutat az erdőkre, a hatások-
ra. amelyekből művészeink megal-
kották saját művészetüket. A kjál-
lítás anyagát úgy állították össze, 
hogy megvilágítja a kort is, amely-
ből a különféle művészi megnyi-
latkozás kitermelődött. Szemlélteti 
művészeink törekvéseit, országos je-
lentőségű mesterek [párhuzamában. 
Felvonulnak azidőhen működött vá-
rosi ösztnödíjjasaink' és bemutatja 
a kiállítás az árrízutáni város fel-
lendült szellemi életét és alkotni 
vágyó készséget. A kis könyvecske 
magyarázó sorainak vezetése mel-
lett szemléljük a kiállítást és min-
denesetre kiterjedő művészeti átte-
kintést kapunk. Nem csUpán a ré-
gi Szeged művészi életét ismerjük 
meg. de sok kultúrtörténeti adatot 
is. A kiállítás anyaga a századfor-
duló magyar szellemi fellen Kilété-
nél ér véget g mint erről értesül-
tünk a 3 hónap Titán rendezendő 
kiállítás anyaga, a millenium mű-
vészetétől folytatódik. A katalógus 
pontosan megjelöli a napot s az 
érát. amikor egvetemi tanárok, esz-
téták s művészek tartanak a kiál-
lítás tárgyáról előadást és tárlat-
vezetést, 

Eay év múlva , . . 
Egy év múlva ilyen plakátok 

jelentek meg Szeged ntéáin'i 

..ELŐ MŰVÉSZETÜNK" CT-

MÜ KIÁLLÍTÁS A VÁRO-

SI KÉPTAR RENDEZÉSÉ-, 

BEN. 
A MUZEUM NAGYJELEN-
TŐSÉGŰ ÖTÖDIK KIÁLLÍ-
TÁSA. A MULT ÉVI KEZ-
DEMÉNYEZÉS ORSZÁGOS 
ARÁNYIT ÉS S IKERŰ 

KULTURESEMÉNNYÉ 
1 FEJLŐDÖTT, 

| A Délmagyarország így írt 

Immár ötö-dször tartjök beszá-
molónkat. a városi képtár minden 
tekintetben nagyszerűen Bevált kez-
deményezéséről. A bárom hónapon-
kint ismétlődő kiállítások megis-
mertették az érdeklődők tömegeí-
vel Szeged művészi életet a legré 
gibb időktől napjainkig. Láttuk a 
nagy szegedi árvizet * művészet 
tükrében, láttuk középkori művé-
szeti emlékeinket, láttuk — temp-
lomaink s magán gyűjteményeink 
jóvoltából — a szegedi és Szegeden 
dolgozó Hahók mesterek műveit. 
Egységes képet kaptunk a Joó fi-
vérek. Tóth Molnár. Gabara Vin'cs, 
művészetéről épp úgy. mint az 
impresszionizmus szegedi mesterei-
nek Nvilassy. Károlyi, Papp. Hel-
'er. Szőry művészetéről. 

a most nyílt ötödik kiállítás ?»• 
lentősen bővült úgy anyagban, mint 
a művészeti kor ismertetésében. 'Á 
budapesti Szépművészeti Múzeum 
felismerte a kezdeményezés jelen-
tőségét és segítségünkre sietett, 
mikor ie a háborús és háború utá-
ni művészetek jelenlegi bematafá-
sát, saját nagyszerű rendszerbe fog-
lalt gyűjteményével kibővítette és 
ezáltal jobban érthetőbbé tetfe. Az 
az Időszak volt a legmostohább Sze-
geden a művészetek pártolásában. 
Trianon okozta életaoudok eltávolí-

tották a várost az esztétikai szép 
élvezésétől. Az a periódus volt or-
szágunk művészetében a forrongó, 
zavar,os korszak, amikor a nagykö-
zönség hite, a művészetek életké-
pességében és élvezhetőségében meg-
ingott. Ezért jelentős e kiállítás, 
hisz feleletet ad műtárgyaiban és 
katalógusának tanulmányában mind-
arra a még ma is nyitott kérdés-
re. amire jó választ csak egy ki-
állítás retrospektív anyaga és an-
nak esztétikai magyarázata adhat. 
Most mikor áttekintjük művésze-
tünk forradalmi anyagát, annak 
rengeteg túlzását, láthatjuk igazán, 
hogy a színleg ok- és céltalan mű-
vészeti kicsapongásokból, milyen 
sok eredmény szűrődött le élő mű-
vészetünk' számára. Belátjuk, hogy 
a forrongó időszak tartalmazta az 
evolúciónak sok szennyét és kárát, 
mégis szükség volt rá, mert ezen 
az úton keresztül kapta meg mai 
kiegyensúlyozott művészetünk to-
vábbhaladási lehetőségét . . , 

Most, bogy eljutottunk az ötö-
dik kiállításhoz, látjuk csak" igazán, 
hogy mennyire szükséges volt az 
áldozat, a munka, amibe az újrend-
szerű és változó tárgyú városi kép-
tár megszervezése került. A szelle-
mi hatásokon kívül számos olyan 
tényt említhetünk, ami úgy erköl-
csileg. mint anyagilag szole'dt rá-
rostfrk hasznára. Erkölcsiekben 
eredményt jelent, mert ifjúságunk 
érdeklődését olyan dolgokra hívta 
fel. amiket a múltban nélkülözni 
volt kénytelen, s így elesett a mű-
vészetek nyújtotta nemes élvezel 
birtoklásától. Városunk nagyközön-
ségénél! ízlését. ízlésén keresztül 
életszemléletét fejlesztette. A kiál 
lításoknak jól értékesített reklámo-
zása. a nagykiterjedésű vidék előtt, 
mint knltúrvárost tette ismprtté 
Szegedet. Különösen kiemeljük az 
életterületünkbe tartozó Délvidéket. 
A Dglvidék' hozzánk utazó lakossá-
ga, mindennapi szükségleteik igé-
nyesebb beszerzésén felül, maga-
sabb rendű kultúrát is kapnak, ami 
kívánatossá teszi városunk gyako-
ri felkeresését. E kiállítások ren 
dezése anyagilag is kifizetődik, an-
nak ellenére, bogy ez a város költ 
ségvetésében kiadást jelent: a mn-
zenm tiszti- és altiszti karának ki-
bővítésével, a tájékoztató könyvek 
megíratása és kinyomatásával, nem-
különben az okszerűen kifejtett 
propaganda költségével. A belépő-
díjak. a mindenkor teljes számban 
eladott katalógusok (amelyeknek 
szerkesztése könyvtári érték) bevé-
teleiből a kiadások nagyrészt meg-
térültek. 

Meg kel! még említenünk azt is, 
bogy a kiállítások tartama alatt a 
múzeum vezetősége a kupolacsar-
nok adottságait is kihasználta. A 
szegedi művészeknek' engedte át 
részben kollektív, részben Csoport 

kiállítások rendezésére. Ezzel azt a 
régi napireuden levő problémát ís 

FERENCJQZSEF 
K E S E R Ű V Í Z 

megoraoffsTt, tingy művészeink 

kénytelenek többé holmi szűk öc-

lethelyiségekben szorongni művé-

szetükkel. 

Művészi képek 
minden szegedi tárlaton 
A köztudatba jutott kultúrsz®® 

retet s a céltudatosan Irányítót! 
műértékelés a közönség disztingvál 
ló készségét ós vásárlókedvét ered® 
ményezte. A művésztársadalom nerrt 
kitaszítottja és nyomorgója már a 
városnak, hanem becsült rétpge. 
Művészi képek díszítik a szegcdi la® 
kások falait. 

Un mindezekhez hozzászámítjuk 
azt is. bogy a fellelkesült közönség 
a művészet más területén is igé® 
nyesebb lett s következménye mái 
művészi területein is jobban-nagy® 
ronalúbbat eredményezett, — art 
látjuk, hogy a hivatalos bültúrváSt 
ros betölti hivatását. 

Érdeklődéssel tekintünk a mm 
zeum további programja elé, 
melyben a vidéki Centrumokkal töri 
ténő Cserekiállítások, fővárosi vára® 
dorkiállítások, előadások, hangvetfl 
senyek szerepelnek. 

Felemelő látvány az egykor eft 
hagyott múzeum, amely most egy-j 
formán felkarolt helye a népnek] 
az iskolásoknak egyetemistáknak) 
cs intcl1ektuelleknek. 

űrömmel üdvözöljük azokat, akiii 
végre belátták, bogy a kultúrvároá 
büszke rímét milyen egyszerű esz-
közökkel érdemelheti ki egv haladó 
szellemű vidéki nagyváros. Rétnél® 
jiik. bogy az első ötletet követni 
fogják n. többiek s nz újra *Mrü 
keltett szabadtéri játékokkal, ünne-
pi betekkel stb., Szeged éltéi hely re. 
kerül a magyar vidéki városok s<v 
-ában. 

* 

(Múzeumunk pókhálósodé rak-
tárai. semmitmondó unalmas kép-
tárunk a veszendő művészi kul-
ié ránk tette szükségessé a cikket, 
A fenti utópisztikus formát azért 
választottuk, bogv elkerüljük * 
látszatát is annak, bogv támadni 
akarunk, vagv bűnbakot keresünk. 
Nem óhajtunk senkinek sem kt-T-
lemetlenkedni. távol áll tőlünk a 
maliéin, vagy gúnyolódás is. Jól 
tudjuk, bogy nem kereshetjük a 
közöny okát egy emberben. Cé-
lunk. bogv segítsünk ott. ah"l -"©ír 
dtink és Kogy felhívjuk az illető" 
k'esek figyelmét képtárunkra, il-
letve műtárgyakból álló vagyo-
nunk racionalizálására.) 

Halálos biíntetetés 
Szerbiában a német haderő 

tagjai ellen támadókra 
Belgrád, március 5. A szerbiai 

rémet megszálló csapatok pa® 

ranCspoka szigorú rendelőiét adotdJ 

most ki, amelynek értelmében ha-

lállal kell büntetni mindazokatj 

akik a német haderő tagjai elteit 

támadást követnek el, vagy kiséreU 

nek meg. Azokat is halálbüntetés.® 

sel sújtják, akik a támadások vég] 

rahajtására alakult szervezeteid 

tagjai, akik a felkelőknek, vagy tá-

madónak rejtekhelyet, élelmet ad-4 

nak. vagy bármi módon elősegítik 

ezt, hogy a támadásokat végrehajt-

hassák s utána elrejfőzzeoek, vagy 

megszökjenek a támadók. 


