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Magyar László levéltáros hely- 
történeti írásai különféle lapokban 
és folyóiratokban látnak napvilágot. 
1985-ben Három kincstár címmel az 
Életjel m iniatűr sorozatában műve
lődéstörténeti kötete jelent meg, ez
úttal pedig Aczél Henrik festő- és 
iparművész szabadkai tevékenysé
gét, a vele kapcsolatos levéltári for
rásanyagot gyűjtötte össze.

Aczél Henrik (1876-1946) Nagy
váradon született, s a budapesti 
iparművészeti főiskola befejezése 
után  Székely Bertalannál és Lotz 
Károlynál képezte tovább magát, 
majd Olaszországban iparművé
szettel, Münchenben pedig festé
szettel foglalkozott. A m últ század 
végén a budapesti' Iparm űvészeti 
Múzeumban dolgozott. Időközben 
több tárlaton szerepelt nagy siker
rel, de tárcái is megjelentek a fővá
rosi lapokban. A század elején Sza
badkára kerü lt azzal az eltökélt 
szándékkal, hogy az iparművészetet
-  s általában az ipart -  a nyugati 
civilizált országok mintájára fejlesz- 
sze tovább. M iután a város részére 
több festményt és díszoklevelet ké
szített, életében fordulópontot a 
Délmagyarországi Magyar Közmű
velődési Egyesület megalakítása je 
lentett, amikor annak ipari szak
osztályát Szabadkára helyezték és 
titkárává választották. E ttől kezdve 
e lkö telezett m unkával a  közcélt 
szolgálta. Elaborátumában kimerí
tően kifejtette a város közművelő
désére irányuló elképzeléseit Mivel 
az esztétikai ízlés fejlesztését egyik
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ACZÉL HENRIK SZABADKÁN

Szabadka művelődés- és gazdaságtörténetének 
egyik legfigyelemreméltóbb, egyben legforrongóbb 
egyénisége Aczél Henrik Emil (Nagyvárad, 1876 -  
Budapest, 1946).1 Az első világháborúig-amígSzabad
kán működött -  több volt átlagos festőművésznél: pró
féta és entuziaszta, lázadó és lázító. Mindenes volt, 
aki rendkívül éberen kísérte a társadalomban lejátszó
dó eseményeket, a nagy világégést megelőző társadal
mi rendellenességeket. Eltökélt céllal jö tt hozzánk: 
..... szabadkai lakos lettem azon elhatározással, hogy 
itt terem tek u ta t a művészi iparnak.”

Aczél Henrik Nagyváradon, Budapesten, Olasz
országban és Münchenben tanult, de igen korán sokol
dalú művésszé nőtte ki magát. E képessége azután 
fokozott mértékban ju to tt kifejezésre Szabadkán. A 
század elején városunkban m ár élénk tevékenységet 
folytat, amiről elsősorban a levéltári okmányok tanús
kodnak. A köztudatban mégis inkább festőművészként 
tarto ttuk  számon (a szabadkai múzeum, a könyvtár, 
valamint magángyűjtők stb. őrzik festményeit).

Nos, kísérjük figyelemmel szabadkai éveinek é r
dekesebb és eddig kiderítetlen mozzanatait, jelentő
sebb részleteit!

Bíró Károly polgármester 1904 augusztusában 
emlékezteti a városi tanácsot a törvényhatósági bizott
ság 1896. június 30-i határozatára,2 amely Czorda Bó
dog néhai kúriai másodelnök arcképének megfestését
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(a városháza tanácsterme részére) rendelte el. A hatá
rozat végrehajtásával a tanácsot bízták meg, amely 
azonban eleddig keveset te tt az ügy érdekében. A pol
gárm ester átirata kapcsán három festőművész mégis 
eljuttatja ajánlatát.

Kiss Kálmán3 kalocsai művész 1904. szeptem
ber 5-én Budapestről jelentkezik, aki Czorda Bódog 
életnagyságú képét hajlandó kétezer koronáért meg
festeni.4 Előadja művészi pályafutását és említést tesz 
arról, hogy m ár Szabadkán is szerepelt alkotásaival. 
Megfestette többek közt K. János Ödön műegyetemi 
tanárt, Wekerle László kir. tanfelügyelőt, Zipernovsz- 
ky egyetemi tanár nejét stb., saját arcképével pedig a 
Nemzeti Szalon budapesti tárlatán elismerést nyert. 
Noha fiatal koránál fogva ez ideig különösebb elisme
résben nem részesült, Kiss biztosítja a tanácsot, hogy 
munkájával -  megbízás esetén -  minden tekintetben 
eleget tesz a követelményeknek.

Vastagh György0 festőművész október 22-én 
néhány soros válaszában tudtára adja dr. Bolits József 
tanácsnoknak, hogy az arcképet keret nélkül ezerkét
száz koronáért elkészíti.

A harmadik pályázó Aczél Henrik.6 Mindenek
előtt gazdag művészi múltját emeli ki. Évek óta hazai 
és nemzetközi tárlaton vesz részt, emellett az ország 
több ismertebb személyiségét viszi vászonra: Baross 
Gábort, Tisza Kálmánt, W ahrm ann Mórt, Ludvigh 
Gyulát, LánczyLeót stb. Szabadkán több portrét készít 
(pl. Freudenberg Márk két életnagyságú arcképét) és 
megtiszteltetésnek venné, ha a tanács megtekintené 
alkotásait. A városi hatóság így a helyszínen győ
ződhetne meg Aczél Henrik képességeiről. A művész 
először kétezer, október 28-án pedig csak ezer koronát 
kér Czorda Bódog arcképének elkészítéséért.
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A városi tanács 1904. november 2-án Aczél Hen
rik ajánlatát fogadja el és megbízza, hogy az arcképet
1,20x2,20 m méretben készítse el. A művész 1905. 
december 29-én je len ti/ hogy eleget te tt a megbízatás
nak és a tanács m ár kézhez is veheti a képet. Egyben 
igényt ta r t a megállapított tiszteletdíjra, valamint a 
képkeret kétszázhatvan korona árára. Dr. Bolits Jó 
zsef tanácsnok, dr. Milkó Izidor bizottsági tag, Váli 
Gyula városi mérnök 1906. január 2 1-én megtekinti a 
festményt és a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik 
művészi értékéről. A bírálóbizottság véleménye foly
tán a tanács 1906. január 27-én átveszi Aczél Henrik 
munkáját.

A törvényhatósági bizottság 1906. április 26-án 
egyhangúlag elfogadja9 dr. Reisner Lajos és Jandek 
Mátyás bizottsági tag indítványát, hogy dr. Wekerle 
Sándor m. kir. miniszterelnököt, gróf Andrássv Gyula 
m. kir. belügyminisztert, gróf Zichy Aladár ..Őfelsége 
személye körüli minisztert", továbbá Kossuth Ferenc 
m. kir. kereskedelemügyi, gróf Apponyi Albert vallás- 
és közoktatásügyi, Polonyi Géza m. kir. igazságügyi és 
Darányi Ignác földművelésügyi m inisztereket ..az or
szág alkotmányos rendjének helyreállítása körül kife
jezettérdem eik elismeréséül" Szabadka díszpolgáraivá 
válassza meg. Az erről szóló díszoklevelek elkészítésé
re Morzsányi József és Aczél Henrik jelentkezik. Az 
előbbi legutóbb a vármegyei székváros alispánjának 
szánt díszes felirat elkészítésével dicsekedhet.10 Jelen
leg Baja részére négy díszpolgári oklevélen dolgozik.11

Aczél Henrik sokkal részletesebben adja elő e 
területen végzett eddigi tevékenységét, majd konkrét 
javaslattal áll elő.12 M int az országos magyar ipar
művészi múzeum ..egyedüli művész tisztviselője" né
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hány ezer tárgyat tervezett és készített. Szabadkán az 
iparművészet fellendítése érdekében telepedett le, de 
kezdetben kevés alkalma nyílt művészi feladatok meg
oldására. A hét oklevél elkészítése megtisztelő megbí
zatás lenne részére. Ezért -  hogy megnyerje a hatóság 
bizalmát -  három változatban bemutatja oklevél terve
zetét (részletes magyarázattal). A gazdagon díszített 
és a város látképével ellátott művészi munkák előállí
tását Aczél először három százötven, nem sokkal 
később csak kétszáznegyven korona egységárban hatá
rozza meg. Ajánlatát a tanács néhány kikötéssel elfo
gadja.

Nézzük, milyen feltétellel készülhetnek a m un
kák?

A díszoklevelek táblázatán alkalmazott csat -  a 
mintapéldánytól eltérően -  rövidebb és sokkal széle
sebb legyen. Az oklevelet bekötő fedőlapok nemcsak 
átfűzve, hanem töm ören összekötve álljanak. Megen
gedhető, hogy a pecséttartó fémdoboz helyett m att
színű diófából készüljön. A belül alkalmazott üvegfedél 
szintén elhagyható. A rézcsatok a bőrkötés színével 
lehetőleg összhangba hozandók; vagyis nem a mintán 
látható sárga, hanem antik vagy bronz színezetben 
készítendők el. A díszoklevelek belső része kék moaré- 
selyemmel vonandó be és egy-egv munka csinosabb 
kivitelű dobozban helyezendő el akként, hogy a pecsét 
elhelyezésére megfelelő üreg hagyassék.

A fenti kikötéssel kapcsolatban Aczél Henrik 
megjegyzi,13 hogy ajánlatában dobozok készítéséről 
nem volt szó, viszont a tanácsi végzés most ezt is 
megköveteli. Ez nem kis kiadással járna, hiszen a 
dobozoknak ..csinosan kell kinézni és feltétlenül m att 
tölgyfából, felül a város címerével domborítva, míg
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belül finoman vattázott béleléssel". A művész pótaján
latát a tanács figyelembe veszi és dobozonként száz 
koronát utal ki.

Aczél Henrik 1906. augusztus közepéig 1780 
korona összárban elkészíti a hét díszoklevelet (tartó 
dobozaival együtt) és átadja a tanácsnak.14

A művészi tökéllyel kim unkált oklevelek méltó 
visszhangra találtak a város határán túl is. Profuma 
Béla újvidéki főjegyző 1906. december 14-i átiratában15 
elsősorban az okleveleket készítő művész és m unkái
nak kalliográfiája iránt tudakozódik, de szívesen ven
né, ha a tanács egy-egy példány másolatát rendelkezé
sére bocsátaná. Másnap a városi tanács csatolja az 
oklevél szövegét és tudtára adja a főjegyzőnek, hogy 
Aczél Henrik művészi m unkáit már átnyújtották a 
kormánytagjainak, majd válaszlevelét a tárgyak rövid 
leírásával zárja. Ugyanakkor a zombori m. kir. pénz
ügyigazgatóság Aczél ajánlatát ..illetékügyi fellebbezé
sének elintézése végett" kéri, amelyet azután 1907. 
március 20-án visszajuttat Szabadkának.16

Művészünk életében fordulópontot a Délmagyar
országi Magyar Közművelődési Egyesület (DMKE) 
megalakulása jelent, amelynek ipari szakosztályát 
Szabadkára helyezik és ennek titkárává őt választják 
meg. E ttől kezdve Aczél Henrik elkötelezett harcossá 
válik, és Szabadka jövőjét hallatlan derűlátással m ér
legeli. Úgy érzi, sokkal szélesebb síkon mozoghat, és 
így életcélja is mihamarabb kiteljesedhet. Ennek szel
lemében 1907 júliusában összeállítja elaborátúrnát,17 
amelyben kimerítően taglalja a város közművelődésé
re és gazdaságára irányuló elképzeléseit, pedagógiai 
álláspontját.

Bevezetőjében rám utat a vallás- és közoktatás- 
ügyi m iniszter nagy horderejű döntésére, am iért az
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országjelentékenyebb vidéki városaiban közművelődé
si házak felállítását irányozza elő. A művelődés decent
ralizációja városunknak is nagy lendítőerőt nyújtana, 
amivel kapcsolatban Aczél Henrik hosszasan fejtegeti 
álláspontját. Az, hogy az ipari osztály székhelyévé Sza
badkát jelölték ki, és hogy az első közművelődési házat 
is it t fogják felépíteni, kulturális fejlődésének további 
biztosítéka. Ennek kapcsán a művész indítványozza, 
hogy a jövendő közművelődési ház foglalja magába az 
ipari és iparművészeti múzeumot, mivel a két intéz
mény szerencsésen kiegészítené egymást. Egy díszes 
és monumentális palota együtt szolgálhatná a közmű
velődési ház, másfelől az ipari és iparművészeti mú
zeum céljait. A kormány tervezete szerint a közmű
velődési házban a következő helyiségek lennének: dol
gozószobák, olvasóterem, könyvtár, időszaki kiállítá
sok, ünnepélyek és népszerű tudományos előadások 
csarnoka. Az ipari és iparművészeti múzeumhoz kiál
lítási és előadási termek tartoznának.

Majd Aczél Henrik a művelt Nyugat példáját 
hozza fel, ahol a ..kultúra és az ipar karöltve haladtak", 
és im már való igazság, hogy az ipari államok a kultúra 
fejlettebb fokán állnak a mezőgazdaságiaknál. ..Épí
tendő palotánk tehát az ipar és kultúra testvériségét 
szimbolizálná." Nem okozhat azonban akadályt az a 
tény, hogy Szabadka voltaképpen mezőgazdasági vá
ros. Hiszen Németországban éppen a mezőgazdasági 
vidékeken fejlődhetett ki egészséges ipar.

A továbbiakban ism erteti a jövendő ipari és 
iparművészeti múzeum felépítését. Négy osztályból 
állna. Az első: ..anyagok és azok kidolgozott productu- 
m át illusztráló tárlat". A második a gépek osztálya. 
Végül az iparművészeti és a feldolgozott áruk m inta
tárának osztálya képezné a múzeumot.
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Az első osztályban azokat a mezőgazdasági ter
ményeket m utatnák be, amelyek ipari célokra feldol
gozhatok. A második osztály a gépeket működésben 
m utatná be, ugyanakkor szemléletesen láthatnánk a 
gyáripari cikkek készítését (itt is szakelőadásokkal 
aláfestve). A selyemtermelés népszerűsítését szem 
előtt tartanánk továbbra is. A harmadik osztályt az 
iparművészet képezné. Anglia és Németország bizo
nyítékul szolgál, hogy az ipar csak úgy virágzik igazán, 
ha művészettel párosul. Fel kell vennünk a versenyt a 
külföldi iparcikkekkel, és az egyik legfontosabb feladat 
az iparosok képzése. Magas színvonalú iparművészeti 
kiállítások által a közönség tájékozódna az ipar fejlett
ségéről. A negyedik osztály a feldolgozott áruk m inta
tára lenne.

Az ipar- és iparművészeti múzeummal kapcso
latban felvetődhet a felsőbb ipariskola létesítése is. 
Szabadka viszonyaira nézve -  Aczél Henrik szerint -  a 
faipariskola lenne a legmegfelelőbb: nagyszerűen kie
gészítené az iparművészeti múzeumot.

A mozgalom további végrehajtásában Aczél 
Henrik figyelmét egy pillanatra elvonja az új épülő 
szabadkai székház. A történelm i pillanat megörökíté
sével kapcsolatban 1908. április 3-án egyebek között 
ezt írja a tanácsnak:18 ..Azon alkalomból, hogy Szabad
ka város új székházat emel s a régi székházat m ár a 
közel napokban lebontatja, bátor vagyok a régi városi 
székház s a közelében szintén lebontandó környéké
nek megfestésére jelen ajánlatom at benyújtani." A 
megfestendő olajkép méretei és kiállítási módja mege
gyezne a művésznek azzal a festményével, amelyjelen- 
leg a székház tanácstermében függ, s amely a Kállay

11



Albert utca egy lebontandó részét ábrázolja. A mester 
ezt ötszáz koronáért hajlandó lijra megfesteni. De 
megfesthető a főhomlokzat a piactérrel, vagy a szék
ház Kossuth utcára néző része és környéke is négy- 
száz-négyszáz koronáért. Aczél végül a vállalkozás 
művelődéstörténeti jelentőségét emeli ki.

A törvényhatósági bizottság április 30-án hely
benhagyja Aczél Henrik ötszáz koronás ajánlatát.19 A 
művész 1909. január 16-án leszállította az olajképet, 
de közli20 a tanáccsal, hogy a festményt többhetes 
töprengés után jóval nagyobb méretben készítette el 
azért, hogy a történél mi jelentőségű épület részletei és 
környéke jól kivehető legyen. (Ezért kér most ötszáz 
helyett hétszáz koronát.)

Közben Aczél Henrik elaborátuma nagy vissz
hangot váltott ki a városban. Ezért a szabadkai általá
nos ipartestület, amikor értesült arról, hogy a felső 
ipariskolát mégis Szegeden állították fel, általános elé
gedetlenségét nyilvánította ki.21 Ezzel nem teljesülhe
te tt a város iparosainak régi óhaja, holott arra  Szabad
ka kedvező földrajzi fekvése és lakosainak tekintélyes 
száma feltétlenül hivatott. Néhány nappal később, 
1908. szeptember 29-én Knapecz Jakab ipartestületi 
helyettes elnök és Németh Simon ipartestületi jegyző, 
m int „a szabadkai általános ipartestületnek értelmi 
vezetői", aggodalmukat juttatják kifejezésre-" a város 
ipari helyzete, a külföldi iparcikkek beözönlése, a ta
nulóifjúság ipar iránti érdektelensége stb. kapcsán. így 
érthető, hogy t.a szellemi proletárok serege" nap nap 
után szaporodik. Milyen másként alakulnának a viszo
nyok, ha olyan intézmények létesülnének Szabadkán, 
amelyekkel az ipari pályához köthetnénk az ifjakat. A 
felső ipariskola (a felső kereskedelmi mellett) felszív
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hatta  volna a „felesleget". Knapecz és Németh most 
felkéri a tanácsot, hogy eszközölje ki a kormánynál a 
fa- és fémipari szakiskolák létesítését, amelyek foko
zatosan felső ipariskolává fejleszthetők. A szakiskolák 
teljesen felfrissítenék és átalakítanák a jelenlegi primi
tív gazdasági és közéletet.

Az Aczél Henrik által elkezdett ipari mozgalom 
újabb megnyilvánulásának 1909. január 28-án lehe
tünk szemtanúi: Knapecz Jakab tizenegy társa nevé
ben Kossuth Ferenc miniszterhez folyamodik-0 a 
szakiskola létesítése tárgyában. íme az érvek: ..Szabad
ka város az előbbeni kormányoknak minden tekintet
ben mostoha gyermeke volt és soha sem részesült 
olyan támogatásban, aminek áldásos nyoma m aradt 
volna. Milliókra menő közadóiból mindig más vidéke
ket és városokat támogattak. Kulturális fejlődésében 
visszamaradt, m ert magára hagyatva nem bírt meg
küzdeni a lakosság vagyonosabb részének konzervativ 
irányzatával, mely leküzdhetetlen gátat emelt minden 
haladásnak. Igv aztán a lakosságnak szegényebb, de 
művelődésre hajló része a megfelelő kulturális intéz
mények hiányában szinte önfeláldozással küldte ide
genbe fia it . . ." Újabb ipari vállalatok nehezen alakul
hatnak; az ifjak em lített okokból kerülik az ipari pá
lyát. A szabadkai iparosok jórészt az önképzés erejével 
m utatnak fel olykor eredményt, azonban a jövő nem
zedék kizárólag erre már nem támaszkodhat. Az ipar 
(az iparosok) megfelelő támogatására lenne szükség, 
csakhogy ..városunk áldatlan társadalmi viszonyainál 
fogva a szegényebb sorsú hivatalnoki és iparos osztály 
csekély ereje most is hajótörést szenved a vagyonosabb 
osztály zárkózottságán". E súlyos állapotot gyökeresen 
megváltoztathatná a szakiskola létesítése.
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A városi tanács 1909. március 31-i feliratában 
alátámasztja a szabadkai általános ipartestület állás
pontját.24

Kísérvén a fejleményeket, Aczél Henrik és Liu- 
ba Kornél a tanácshoz intézett kérvényükben (1909. 
szeptember 27.) hozzáfűzik:25

„Gazdasági életünknek egyik íoí el tétele az ipa
runk kifejlesztése és ezt nem érhetjük el az által, hogy 
csak iparosokat nevelünk, hanem szükséges, hogy 
( . . . )  az esztétikai ízlést fejlesszük.

Lassú átgondolt biztos alapokon nyugvó neve
léssel kell a közízlést átalakítani, közvetlenül az okta
tás útján és közvetve az arra  hivatottak termelő és 
tervező munkássága által."

Eltökélt szándékkal, bölcs előrelátással alakí
to tta meg tehát Aczél Henrik és Liuba Kornél (a 
DMKE támogatásával) a képző- és iparművészeti tan- 
folvamot, amely a központi elemi iskola nagytermében 
működött.26

Aczél Henrik iparművészeti törekvése nem új 
keletű. Végső soron az országos iparművészeti iskola 
végzett rendes növendéke, valamint „iparművészeti 
múzeumi szaktisztviselő" volt. Em ellett festőművész 
és szobrász, az 1908. évi szabadkai iparkiállítás elnöke, 
a DMKE ipari és művészeti titkára, munkásságáról 
lexikon emlékezik meg stb. Egyszóval szaktekintély, 
akinek szavára ekkor már figyelnek nemcsak a szabad
kai hatóság berkeiben, hanem szélesebb körökben is.

Nos, nézzük kissé részletesebben: hogyan és 
milyen céllal alakult meg a képző- és iparművészeti 
tanfolyam?

97Aczél Henrik elismeri," hogy az 1909 októberé
ben létesült szaktanfolyam gondoláult Piukovics Jó 
zsef m ár 1908 novemberében felveti azzal a megoko- 
lással, hogy a nők részére is lehetővé kell tenni a
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kenyérkeresést. E szempontot Aczélék is tekintetbe 
veszik.28 A tanfolyam »Módot nyújt minden társadalmi 
osztályhoz tartozó férfiaknak és nőknek arra, hogy a 
képző-és iparművészet terén elsajátított ismeretekkel 
megélhetést teremtsenek maguknak. Az iparművé
szet ágai közül a tanfolyam felöleli: a figurális festé
szet, a fa és bőrégetést, a fa-, bőr- és fémszobrászatot 
és ipari tervezést", amely művészeti ágakban a tanfo
lyam növendékei 1910-ig -  a helyi és fővárosi sajtó 
egybehangzó véleménye szerint -  már figyelemre mél
tó eredményekkel dicsekedhetnek. Ez újabb kenyérke
reseti ágak fejlődésére nyújt reményt.

A kezdeti sikereken felbuzdulva Aczél Henrik 
1910. június 10-én bejelenti,29 hogy a tanfolyam nö
vendékeinek munkáiból kiállítást rendez az ipari szak
osztály. Ennek kettős célja lenne: megismertetni a 
nagyközönséggel a növendékek eredményes munká
ját, és ilyen módon lehetővé tenni a tanulók számára 
a kenyérkeresetet is, továbbá a szabadkai közönségben 
felébreszteni az iparművészeti munkák iránti szerete- 
tet. Ehhez azonban a tanács erkölcsi és anyagi támo
gatása szükséges. Hiszen a kiállítás rendezése és a 
legtehetségesebb növendékek jutalm azása tetemes 
kiadást emészt fel. A tanács megszavaz néhány korona 
aranyat jutalm azásra, ellenben a kiállítás költségeit 
(247 korona és 94 fillér) egyelőre elhallgatja. Aczél 
Henrik többször30 is szorgalmazza az ügyet és rendre 
kiemeli az ötvenhárom tanulóból álló tanfolyam orszá
gos visszhangját:31 ..Szaktanfolyamunk a mely az or
szág összes szakférfiainak figyelmét magára vonta és 
a szaklapok terjedelmes ismertése folytán a városok 
érdeklődését is felkeltette, olyan eredményt é rt cl, 
hogy pldul Szolnok, Nagybánya, Kassa, Miskolcz, Szat- 
m ár Németi, nagy áldozattal terem tett művészeti te
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lepeiket, teljesen a mi rendszerünk szerint akarják 
átreformálni." Ez mai szemmel vizsgálva igen értékes 
m űvelődéstörténeti mozzanat. Aczél Henrik pl. a Hol- 
lósy Simon által alapított híres nagybányai mű vész te
lep munkáját egészen megalakulásától (1896) kísér
hette végig, s ott lehetett a telep 1897. évi budapesti 
bemutatkozóján is. Ugyanis szintén nagy sikerrel sze
repelt a Műcsarnokban rendezett 1897/98. évi nem 
zetközi kiállításon.

A városi tanács végül 1910. augusztus 17-én 
kiutalja a nagy áldozattal és körültekintéssel megren
dezett tanfolyam költségeit.32

A társadalmi folyamatok és körülmények nap 
m int nap bonyolódnak. A munkanélküliek és a kiván
dorlók száma növekszik; az általános politikai és gaz
dasági helyzet súlyosbodik. Aczél Henrik és társai elég 
érettnek látják a körülményeket, hogy elkezdett útju
kon továbbhaladhassanak és egyben könnyítsenek is a 
társadalmi nehézségeken.

Podmaniczky Endre báró, a DMKE iparosztá
lyának elnöke 1910. szeptember 10-én bejelenti Sza
badka városi tanácsánál, hogy az iparosztály elnök
sége országos viszonylatban egyedülálló intézetet állít 
fel: a Szabadkai Felső Nőipari és Iparművészeti Szak
iskolát.34 Az intézet célja és feladata a nőket olyan 
ipari szakoktatásban részesíteni, amely lehetővé ten 
né önálló megélhetésüket.

Beható tanulmányozás előzte meg az iskola ala
pítását; a m. kir. kereskedelemügyi m inisztérium  
szaktanácskozásának és a külföldi minták megfigyelé
sének eredménye az új iskola tanulmányi rendje. „Eb
ben az iskolában olyan kiképzést nyernek majd a nö
vendékek, amilyet eddig Magyarországon sehol sem
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kaphattak. Iskolánk az életnek szánt iskola lesz,' 
amelyben nem holt tananyag, hanem a praktikus és 
művészi kiképzés lesz a legfontosabb (.. .). A felveendő 
tananyagés a teljesen Cíj, angol mintán induló oktatási 
mód elég garancia arra nézve, hogy ez a felső nőipari 
szakiskola eredményeket fog elérni és egy erős kultu
rális áram lat középpontjává fogja tenni Szabadkát" -  
véli az iparosztály elnöke. Az iskola módot nyújt arra, 
hogy a női munka ezentúl nagyobb értékelést nyerjen 
és új kenyérkereseti lehetőséget biztosíthat. „Ennek a 
feladatnak a kulturális és nemzeti fontossága szembe
szökő, amikor látjuk a kivándorlást, a magyar lányok
kal való kereskedést és azt a túlzsúfoltságot, amely a 
tisztán szellemi m unkára képesített nőket az erkölcsi 
züllésbe vagy a nyomorba kergeti." A cél elérése érde
kében végül a báró utal a kormányhatóság erkölcsi és 
anyagi támogatására is.

Podmaniczkv báró néhány héttel később beter
jeszti a létesítendő intézet szervezeti szabályzatát,35 
tantervét, költségvetését, fegyelmi szabályzatát, he
lyiségeinek alaprajzát. Bevezetőjében hangsúlyozza, 
hogy az iskola felállítását lényegesen befolyásolta az 
iparművészeti tanfolyam eddigi eredményes munkája. 
Részletesen felméri az iskolára háruló feladatokat, 
annak jelentőségét Szabadka jövőjére nézve. Megvaló- 
sítandónak találja Aczél Henrik elképzelését az ipar- 
művészeti múzeum létesítésére vonatkozólag. Egyben 
bejelenti, hogy a szakiskola igazgatójává Aczél Henrik 
festő- és iparművészt, az iparosztály titkárát nevezték 
ki.

A Szabadkai Felső Nőipari és Iparművészeti 
Szakiskola szervezeti szabályzata meghatározza az in
tézet címét és célját, alapítóját és fenntartóját, a felü
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gyeleti jog gyakorlóját, a személyzet megválasztását, a 
növendékek tanulmányi feltételeit, a bizonyítványok 
kiadását. A szakiskola a következő szakosztályokat 
foglalja magában: 1. Iparművészeti tervezés és lakbe
rendezési osztály (építészek, kárpitosok, műasztalo
sok számára női iparművészeti rajzolókat, illetve ter
vezőket képez ki). 2. Textilipari osztály (hímzés, csip
kekészítés, női fehér- és felsőruha varrás, a kézi- és 
gépszőnyegszövés gyakorlati kiképzése). 3. Plasztikai 
osztály (agyagipar, fafaragászat, bőrszobrászat, 
bőrdíszműáru-készítés, fémdomborítás, cizellálás, gal
vanoplasztika, zománcfestés stb.). 4. Grafikai osztály 
(sokszorosító művészetek körébe tartozó ismeretek és 
ezekhez szükséges önálló tervezetek, technikai megol
dások szakosztálya, amelynek keretébe tartozik a linó
leummetszés, a réz- és fametszés). A tanfolyam három 
tanévből áll. Az első évfolyam első felében a növendé
kek valamennyi művészi iparágban elméleti és gyakor
lati kiképzésben részesülnek. A második félévben 
szakosztályt választhatnak és a szakosztály kereté
hez tartozó valamennyi iparágba betekintést nyernek. 
A második és harmadik tanévben a növendékeket
-  műhelyi gyakorlat útján -  a szakosztályba beosztott 
valamelyik iparágra képezik.

A szakiskola szervezeti szabályzata rögzíti to
vábbá egy-egy évfolyam tantárgyait. Az első évfolyam 
elméleti tárgyai a következők: magyar irodalom, neve
léstan és lélektan, művelődéstörténet, bonctan, m ér
tan, ipari könyvvitel, ábrázoló m értan, ipari anyagok 
ismertetése, közgazdaságtan. Gyakorlati tárgyak: 
alakrajz, ékítményes rajz, szemléleti látszattan, 
iparművészeti stil és alaktan, valamint tervezés, m in
tázás, szakosztálybeli tárgyak.
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A második évfolyam elméleti tárgyai: magyar 
irodalom, neveléstan, közgazdaságtan, művelődéstör
ténet, bonctan és egészségűm, könyvvitel, távlattan, 
mértan. Gyakorlati tárgyak: alakrajz, szemléleti lát
szattan és csendéletfestés, iparművészeti rajz, m intá
zás, szakoktatás.

A harmadik évfolyam elméleti tárgyai: m űtörté
nelem, könyvvitel, bonctan, távlattan, mértan. Gya
korlati tárgyak: alakrajz, csendéletfestés, iparművé
szeti rajz, szakoktatás.

Az elméleti tantárgyak tanítására közép-, felső 
kereskedelmi és polgári iskolai tanárok, a bonctan és 
egészségtan tanítására orvosok alkalmazandók. A gya
korlati tárgyakat lehetőleg felsőbb fokú szakiskolát 
végzett személyek tanítsák. M ásrészt a szakiskola a 
nagyközönség, elsősorban az iparosok részére szak- 
könyvtárral kiegészített rajz- és olvasótermet rendez 
be.

A szakiskola rendszabálya megszabja a tanítás 
zökkenőmentes menetét, az általános rendtartást: „A 
felsőipari szakiskola előtt az utcán, a lejáratban és a 
folyosókon való céltalan tartózkodás vagy csoportosu
lás, továbbá az azokban való zajongás tiltva van ( ...) . 
A szakiskola falain belül gyűlést vagy más ily term é
szetű összejövetelt a növendékek csak igazgatói enge
déllyel tarthatnak .” Ugyanakkor a rendszabály egy sza
kasza a szegény sorsú, tehetséges és szorgalmas nö
vendékek tandíjmentességével foglalkozik.

Az iskola tantervén keresztül betekintést nyer
hetünk az intézet általános szakmai felépítésébe, fel
adatkörébe, pedagógiai célkitűzéseibe stb.

A költségvetés csatolásánál tájékozódhatunk a 
szakiskola szakkáderéről is. Eszerint az első (1910/] 1.) 
tanévben a következőképpen történt a tantárgyiéi-
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osztás: 1. Aczél Henrik igazgató (plasztikai szakosz
tály vezetése és oktatása; iparművészeti tervezés ok
tatása). 2. Liuba Kornél oki. középiskolai rajztanár, 
polgári iskolai rendes tanár (textilipari szakosztály 
vezetése és oktatása). 3. Oláh Sándor festőművész és 
grafikus (alakrajz, ékítményes rajz oktatása, grafikai 
szakosztály vezetése és oktatása). 1. Hoffmann Sándor 
oki. iparművész (a lakberendezési szakosztály oktatá
sa). 5. Löschinger Béla, gimnáziumi tanár, oki. rajzta
nár (mintázás oktatása). 6. Patvi István oki. közép
iskolai állami tanítónőképző intézeti tanár (magyar 
irodalom oktatása). 7. Toncs Gusztáv kereskedelmi 
iskolai igazgató (neveléstan és közművelődés oktatá
sa). 8. Dr. Török Béla orvos (egészségtan és boncalak
tan oktatása). 9. Resch Béla felső kereskedelmi iskolai 
tanár (technológiai ismeretek oktatása). 10. Zatskó 
Alajos polgári iskolai tanár (ipari könyvvitel oktatilsa).
11. T aupert Alfrédné polgári leányiskolái tanár (m ér
tan oktatása). 12. Meznericsné Kiss Ilona állami taní
tóképző intézeti tanár (közgazdaságtan oktatása). 13. 
Rukavina Etel művezető (hímzés oktatása). 11. Pick 
Helén művezető (fehér- és felsőruhavarrás oktatása). 
15. Prisztay János szövőmester, művezető (műszövés 
oktatása). 1G. Naschitz Béla művezető (agyagipari ok
tatás).

Az Aczél Henrik igazgatása alatt középiskolai 
szinten működő szakiskola az Eötvös és Deák (a mai 
Strossmayer és Matko Vukovié) utca kereszteződésé
nél fekvő Vermes-féle ház első emeleti részén kezdte 
meg működését.36 (A második emeletet is kibérelték 
az ipar- és iparművészeti múzeum befogadására.) Rö
vid időn belül igen szép eredményeket m utato tt fel. 
E rre utal Aczél Henriknek a városi tanácshoz intézett
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folyamodványa,07 amelyben művészünk a palicsi ba
zárhelyiség díjmentes átadását kéri, miután gondos
kodni kell a szakiskola növendékeinek keze alól kike
rülő iparcikkek mielőbbi árusításáról. M ásrészt ezáltal 
a háziipar népszerűsítésére, a műízlés fejlesztésére is 
sor kerülne a közép- és alsóbb néposztály körében. Ez 
annál inkább lényeges, miután Szabadkán háziipar 
egyáltalán nincs, így nélkülöznek az em lített néposztá
lyok egy olyan keresetforrást, amely „minden körülmé
nyek közt a nép anyagi jólétének előmozdítására hiva
tott". A tanács támogatja az indítványt.

Csakhamar véget ér az első tanév', és Aczél 
Henrik végtelen megelégedettségét fejezi ki a növen
dékek teljesítménye irán t/’8 Az eredményes munka 
jutalm ául -  jelenti Aczél -  Vig Albert iparoktatási 
főigazgató előterjesztést te tt a kereskedelmi kormány
nál a szakiskola megsegélyezésére és különféle feldol
gozó gépek adományozására. Talán ezen felbuzdulva 
határoztad , hogy növendékeinek munkáit 1911. július 
2-án kiállítás keretében a nagyközönség és az illetékes 
szakkörök számára bemutatja.

Érdemes végigkísérni, miként viszonyul a szak
iskola ügyéhez a kormányhatóság. M int említettük, a 
minisztériumi szaktanácskozás már a kezdet kezdetén 
bizonyos tekintetben befolyásolta az intézet megszüle
tését. Ám korai volt Aczélék öröme. A kereskedelem
ügyi minisztérium 1911. január 22-én az iparosztály 
elnökének válaszolva, -  a vallás és közoktatási minisz
ter véleménye alapján) -  megjegyzi, hogy „az iskola 
sem programjával, sem tanári karával, sem pedig költ
ségvetésével feladatát nem lesz képes megoldani". így 
a minisztérium a szakiskola számára a nyilvánossági 
jogot egyelőre nem adhatja meg és anyagi támogatásá
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ra irányuló kérelmének sem tehet eleget. De mél
tányolja a közcél érdekében -  nagy anyagi áldozatok 
árán -  létesített intézet törekvését és utasítja Vig 
Albert főigazgatót, hogy Szabadkán tanulmányozza a 
nevezett szakiskolát. A főigazgató jelentését összegez
ve a minisztérium 1911. július 1-én megküldi újabb 
leiratát, amelyben ismét elismerését fejezi ki a szabad
kai intézet létesítése és fenntartása körül kifejtett 
áldozatkészségért. „Az intézet működése azonban csak 
úgy lesz szilárd alapokra fektethető és a kitűzött ne
mes cél irányában való fejlődése csak akként bizto
sítható, ha az intézet kizárólag gyakorlati feladatokat 
tűz maga elé és teljesen mellőzi az iparművészeti39 
célok megvalósítását." IEs a minisztérium javasolja, 
hogy a szakiskola korlátozza tevékenységét a fehér
nemű varrásra, főként a kézi és gép varrásra stb., va
lam int külön csoportban a kézi munkákra (fehér és 
színes hímzés).

Úgy érezzük, Aczél Henriknek kedvét szegi a 
fenti intézkedés, hiszen eddigi törekvésének lényeges 
elemét éppen az iparművészet képezte. Ám rövid ideig 
tobábbra is szívén viseli a Szabadkai Felső Nőipari és 
Iparművészeti Szakiskola sorsát.

Időközben érdekes kezdeményezésre került sor 
Szabadkán: az iparosztály által fenntartott nőipari és 
iparm űvészeti szakiskola, valam int a Szabadkai 
Nőipari Egyesület által évekkel előbb létesített nőipar
iskola egyesítését illetően. Az 1911. évi augusztus ló 
én m egtartott értekezleten megállapították, hogy a 
két intézet egyesíthetné erejét a közös szándék érde
kében, mivel elaprózott erővel nehezebb célba érni. A 
városi tanácshoz (augusztus 2*1-én) intézett levélből 
azonban látható, hogy az érdekellek egyelőre megelé
gednének pusztán erkölcsi támogatással.40
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Amíg a városi hatóság egy része az ..integráció” 
gondolatával foglalkozik, 1911. szeptember 29-én 
többoldalas miniszteri leirat érkezik az iparosztály 
elnökének címére,41 amely az Aczél Henrik igazgatása 
a la tt működő szakiskola szervezeti szabályzatának 
alapos kiegészítését rendeli el. Többek között ismét 
háttérbe szorítja az iparművészet szerepét, miután az 
iskola ..ilyen céllal kikapcsolódnék a gyakorlati életből, 
holott egy gyakorlati iskolának az a legfőbb célja, hogy 
boldogulásukat mentői jobban biztosíthassák a tanu
lók”.

Az iparosztály vezetősége a kormányhatóság 
észrevételei alapján 1911 végéig elkészítik a ..nőipar- 
iskola módosított szervezetét és tantervét”.42 Össze
hasonlításként vessünk egy pillantást az újjászerve
zendő szakiskola osztályaira és tárgyaira.

A nőipariskola ezúttal is négy szakosztályból áll:
1. fehérneművarró, 2. ruhavarró, 3. női kézimunka 
(fehér-, színes- és műhímző), -1. bőrmunka osztály. A 
tanítás a fehérnemű varró osztályon egy, a ruha varró, 
női kézimunka és bőrmunka szakosztályokon két évig 
tart. Ezenkívül három hónapos munkásképző tanfo
lyamot szerveznek a fehérruhavarrásból és -foltozás
ból. A tanítás gyakorlati tárgyai: a) A fehérnemű varró 
osztályban: mértékvétel, a férfi és női fehérneműk, az 
asztal- és ágyneműk rajzolása, kiszabása és varrása 
kézzel és különböző rendszerű gépeken. A fehérne
műk díszítése, b) A ruhavarró osztályban: a felsőruhák 
mértékvétele, szabásminta rajzolása, kiszabása, az 
egyszerű és díszesebb ruhák összeállítása, varrása és 
díszítése. A felsőruhák átalakítása. Ruha vasalás, c) A 
női kézimunka osztályban: hurkolás, likacsos és tö 
m ött kézi hímzés. Fehér- és monogramhímzés kere
ten. Színes hímzés, tűfestés aranyhímzés, hímzés rá-
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helyezéssel. Géphímzés. cl) A bőrmunka osztályban: 
bőranvag felosztása és kiszabása, bőrmetszés, vésés és 
domborítás, különféle bőripari cikkek készítési és 
montírozási módjai, c) A munkásnőképző tanfolya
mon: fehérruha varrás és -foltozás. Az iskola elméleti 
tantárgyai: magyar nyelv, számtan, könyvvitel és rajz.

Mint látjuk, az új szakiskola szervezeti felépíté
se, tárgyköre stb. lényegesen eltér az Aczélék által 
felállított tanintézetétől. Aczél Henrik széles látókö
rének, alapos hozzáállásának, a művészi ízlés fejleszté
sének és általában európaiasságának eredménye a Sza
badkai Felső Nőipari és Iparművészeti Szakiskola. 
Most viszont a kormányhatóság alsófokú, szürke szak
iskolává szűkítette Aczél és társainak nemes elképze
lését.

Aczél Henriket megrendíti az intézkedés oly
annyira, hogy 1911 novemberében felmentését kéri az 
iparosztály titkári állásából (ugyanakkor Podmanicz- 
ky elnök helyébe Váli Gyula építész kerül), de a szak
iskola igazgatói tisztségétől egyelőre nem válik meg. 
Az iparosztály igazgatói ülésén november 17-én meg
teszi még jelentését, amelyben felidézi az elmúlt évek 
iparkiállítását, az iparművészeti tanfolyam indulását 
és ..rendes" iskolává fejlődését (147 növendékkel), az 
iskola módosított tantervét. És talán Váli Gyula elnök
nek a városi tanácshoz intézett 1912. január 10-i kér
vényén szerepel Aczél Henrik az iparosztály titkára
ként utoljára.43

Különben Váli Gyula fenti folyamodványa a tör
vényhatósági bizottság támogatását kéri, de a városi 
tanács elutasítja a kérelmet,44 m iután a Szabadkai 
Nőipar Egyesület által felállított nőipariskola és az 
iparosztály szakiskolájának egyesülésére annak idején 
nem került sor. Ennek folytán a város két azonos célú
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tanintézetének külön-külön segélyezése indokolatlan 
lenne. Majd 1912. június 9-én Aczél Henrik szakiskolai 
igazgató igyekszik az iskola kiadásainak fedezésére, a 
szegény sorsú, kiváló és szorgalmas tanulók ju talm a
zására bizonyos összeget kieszközölni40 egyrészt úgy, 
hogy a kiváló év végi eredmény bizonyítására magas 
rangú vendégek jelenlétében nagyobb méretű kiállítást 
rendez, valamint meghívja a tanács tagjait az évzáró 
vizsgákra. De a tanács hajthatatlan: ismét elutasítja a 
segélykérelmet.

Ez betetézte Aczél Henrik buzgóságát. Lassan- 
lassan félrevonul és ismét a képzőművészetben talál 
megnyugvást. Munkásságával azonban továbbra is a 
közcélt szolgálja. Igv már 1912 júniusában hajlandó 
vállalni a város tulajdonát képező hét életnagyságú 
képnek, hat életnagyságú térképnek, egy császárt 
ábrázoló képnek, négy portrénak, egy szentképnek, 
két palicsi képnek és végül Jantvik Mátyás 2x2,80-as 
m éretű festményének művészi restaurálását,46 m ert 
hanyag kezelés folytán a festmények kiszáradtak és a 
vászon egy része megereszkedett. ..Egyik-másik képen 
tudatlan kezek által eszközölt javítósokat szintén cl 
kell távolítanom. Képzett restaurátor az eredeti fest
ményen semmi változtatást sem szokott eszközölni. 
Sajnos Magyarországon az a szokás, hogy festőkre 
bíznak restaurálásokat, pedig az egy teljesen ellentétes 
külön álló tudást igénylő művészet. -  A régi színeket 
vegyszerekkel kell elővarázsolni és úgyszólván minden 
kornak a festészetét más és más eljárással kell kezelés 
alá venni, hengerelni, regenerálni, hogy az eredeti 
színeket megkapjuk" -  magyarázza a művész. Továbbá 
megjegyzi: m int volt múzeumi szaktisztviselő több 
száz képet restaurált és teljes szakismerettel hozná 
rendbe (amiről már a közelmúltban a tanácsnak bi
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zonyságot tett) a huszonkét festményt 1490 koronáért 
(az asztalosmunkákkal együtt). Váli Gyula a tanács 
figyelmébe ajánlja Aczél Henrik indítványát, azonban 
ez idő szerint csak négy polgármesteri kép és a régi 
városháza képének restaurálására kerül sor 330 koro
na értékben.

 ̂Aczél Henrik 1913. szeptember 23-án ajánlatot 
tesz4' még tizenhat kép restaurálására (12G0 korona 
összegért), ám a tanács közli a művésszel, hogy ennek 
teljesítése akkor jöhet számításba, amikor a városi 
közkönyvtár és múzeum elhelyezése véglegesen meg
oldódik.

És hiába éled újjá 18 rövid időre a szabadkai szak
iskola (most már nőipariskola és Háziipartelep), Aczél 
Henrik véglegesen távozik abból a városból, amely oly 
sok meg nem értést tanúsított iránta és fájdalmat 
okozott számára.

Ennyi évtized után bevallhatjuk: Szabadka mind 
a mai napig nem méltányolja eléggé e sokoldalú m ű
vész tevékenységét: nem tartja számon a városunkban 
alkotott festményeinek számát, csak kevés számú u ta
lás, hivatkozás látott róla napvilágot, és iparművészeti 
munkásságát sem mértük fel még kellőképpen. Sajnos 
Szabadka sok jeles szülöttjével hasonlóképpen já r t el: 
nagyon kevés az olyan kiadványok száma, amelyek 
teljes képet adnak egy-egv kiemelkedő személyisé
günkről.

E dokumentumkötet célja elsősorban az, hogy 
Aczél H enriket egy másik -  talán jelentősebb -  oldalá
ról m utassa be. M ert meggyőződésünk, hogy művelő
dési és gazdasági mozgalmunk egyik legeredetibb és 
legfelvilágosultabb úttörőjének emlékét még sokáig 
őrzi az utókor.
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JEGYZETEK

1. A nagyváradi születésű Aczél Henrik Emil a budapesti 
iparművészeti főiskola elvégzése után Székely Bertalan és Lótz  Károly 
irányítása alatt képezte tovább magát. Olaszországi tanulmányain 
főként iparinűvészettel (bőrszobrászat, csipkekészítés. bútortechnika) 
foglalkozott, majd Münchenben festészetet tanult. 1896 és 1899 között 
a budapesti Iparművészeti Múzeumban dolgozott. Közben nagysikerrel 
szerepelt, a Műcsarnokban rendezett 1897—98. évi nemzetközi tárlaton. 
1899-től többször szerepelt festményeivel a Műcsarnok és a Nemzeti 
Szalon tárlatain, majd tárcái jelenntek meg a fővárosi lapokban. A 
század elején Szabadkára került, ahol a Felső Nőipar és Iparművészeti 
Szakiskolát vezette egészen a háború l>efejezéséig. 1904 októberéin  
indult meg Szabadkán a Bácsország c. politikai, szépirodalmi megyei 
képes hetilap, amelyben még a fővárosi szerzők is közreműködtek. A 
lap címlapját Aczél Henrik készítette. A Bácsország 1905. március 5-i 
száma P ix úr ambíciója címmel közölte a festőművész tárcáját. Aczél 
Henrik és Oláh Sándor karikatúrákkal látták el az 1911-ben indult 
Színházi Újság c. hetilapot. E la]) munkatársai voltak töbl>ek között 
Braun Henrik. Csátit Géza, dr. Havas Emil. Jász Dezső. Kosztolányi 
Dezső, Kadó Imre.

1912 májusában a Nemzeti Szalon nagy kiállítást rendezett 
Szabadkán a Pest Szálló dísztermében. Többek között a következő 
művészek állítottak ki: Zempléni Tivadar, Fesztv Árpád, Benczúr Gyu
la. Mednyászky László, Istók János, a helyl)cli művészek közül Farkas 
Béla, Aczél Henrik.

Aczél Henrik tájképeket, arcképeket, ritkábban életképeket 
festett. Eredeti tervei alapján csaknem 150 díszpolgári oklevelet mintá
zott bőrből. Egy időben a Dél magyarországi Magyar Közművelődési 
Egyesület ipari és művészeti titkára volt. Az első világháború után
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Budapestre távozott. Aczél Henrik Szabadkán a Deák ima Matko Vu- 
ković) utcai Vermes-ház második emeletén lakott <Deák utca 9-4.1.

2. Szabadkai Történelmi Levéltár <a továbbiakban: Levéltár), 
Városi tanács 11. 220/1904; 18552

3. Kiss Kálmán Kalocsán született 1878. július 17-én, de tanul
mányait Budapesten, Nagybányán, Münchenben és Rómában végezte. 
Tájképeivel, csendéleteivel és figurális kompozícióival tunt ki. Több 
fővárosi kiállításon vett részt.

4. Levéltár, Városi tanács, II. 220/1904; 19565
5. id. Vastagh György (Szeged, 1834 — Budaj>est, 1922). Pes

ten és Bécsijén tanult, később Kolozsvárott telepedett le, majd üécsben 
és Budapesten folytatta munkásságát Freskókat, oltárképeket, népraj
zi vonatkozású műveket festett.

6. Levéltár, Városi tanács, II. 220/1904; 19717
7. Levéltár, Városi tanács, II. 220/1904; 26621
8. Levéltár, Városi tanács, II. 220/1904; 1642
9. Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 9620

10. Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 8581
11. Uo.
12. Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 10255
13. Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 14112
14. Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 16678
15. Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 26219
16. Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 2460; 7388
17. Levéltár, Városi tanács, II. 179/1907; 16013
18. Levéltár, Városi tanács, I. 190/1908; 7812
19. Levéltár. Városi tanács, I. 190/1908; 10921
20. Levéltár. Városi tanács. I. 190/1908; 1310
21. Levéltár. Városi tanács. 11. -19/1909; 21038
22. Levéltár, Városi tanács, II. 49/1909; 21316
23. Levéltár, Városi tanács, II. 49/1909
24. Levéltár, Városi tanács, II. 19/1909; 3857
25. Levéltár, Városi tanács, II. 257/1909; 19642
26. Uo.
27. Levéltár, Városi tanács, II. 141/1910; 10898
28. Uo.
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29. Uo.
30. Levéltár, Városi tanács. II. 141/1910: 11995; 14692
31. Levéltár, Városi tanács, 11. 141/1910: 14692
32. Levéltár, Városi lanács, 11. 141/1910; 18365
33. Levéltár, Városi tanács. II. 211/1910; 17712
34. A Szabadkai Felső Nőipar és Ipariníivészeti Szakiskola 

nem tévesztendő össze a Szabadkai Nőipar Egyesület által korábban 
felállított nőipariskolával. A főgimnázium és a felső kereskedelmi iskola 
mellett az iparosztály szakiskolája is középiskolai szintű.

35. Levéltár, Városi tanács, II. 214/1910; 20467
36. Uo.
37. Levéltár, Városi tanács, XVIII. 16/1911; 5100
38. Levéltár, Városi tanács, II. 141/1910; 13632
39. Általam kiemelve.
40. Levéltár, Városi tanács. II. 169/1911; 18190
41. Levéltár, Városi tanács, 11. 214/1910
42. Uo.
43. Uo.
44. Levéltár. Városi tanács. II. 214/1910; 2500
45. Levéltár, Városi tanács, 11. 173/1912; 13704
46. Levéltár, Városi tanács, II. 177/1912; 13755
47. Levéltár, Városi t anács, II. 177/1912; 25328
48. Levéltár, Városi tanács, II. 131/1915
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FÜGGELÉK 
(A dokumentumok szövegét betűhíven közöljük)

1.
Aczél Henrik ajánlata Czorda Bódog egykori 

kúriai másodelnök megfestésére (1904):

Tekintetes Tanács!

Tisztelettel alulírott a lapokból arról értesül
tem, hogy Szabadka sz. kir. város törvényhatósága 
elhatározta elhunyt nagyszülötte: Czorda Bódog arcz- 
képének megfestését és ennek kapcsán felajánlom ké
pességeimet a nagy férfi emlékének méltó megörökí
tésére. -  Művészi ambicióm, hogy Szabadkán a hol 
több hasonló term észetű megbízatás teljesítése végett 
tartózkodom, én bizassam meg e munkával.

Az elhunyt nagy férfiút személyesen, köze
lebbről ism ertem  és szerénytelenség nélkül merem 
állítani, hogy feladatomat művészettel fogom megol
dani. Biztosítékul szolgál erre művészi múltam, de az 
is, hogy évek óta részt veszek a magyar és nemzetközi 
tárlatokon és csak a legutóbbi időben festettem meg 
közéletünk több kimagasló alakját, közöttük: Baross 
Gábort, Tisza Kálmánt, W ahrm ann Mórt, Ludvigh 
Gyulát, Lánczy Leát stb.

Kitüntetésnek tekinteném, ha Szabadkán fes
te tt  életnagyságú portrém at is megtekintené a nagy
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tekintetű tanács, többek között a néhai Freudenberg 
Márk két életnagyságú portréját.

Ajánlatom támogatására bátor vagyok még fel
említeni, hogy több ösztöndíjj elnyerése után múzeumi 
adjunktusnak hívattam meg s ha a nagytekintetű ta 
nács megtisztel megbízatásával, it t festem m ega képet 
Szabadkán, a hol annak fejlődését figyelemmel kísér
heti.

Kijelentem, hogy honorárium ra is csak akkor 
tartok igényt, ha feladatomat az elhunyt nagy emléké
hez méltó módon, teljes megelégedésre oldottam meg, 
felhatalmazván a várost, hogy azt esetleg egy ju ri által 
megbírálja.

Időt és művészi gondot igénylő m unkám ért 
2000 Koronát vagyok bátor kérni, a díszes keret elké
szítéséhez pedig némi hozzájárulást.

Ism ételten tisztelettel kijelentem, hogy a művé
szi feladat megoldásán kívül Czorda Bódog nemes alak
ja lelkesít és legfőbb ambícióm, hogy erről bizonyossá
got tehessek.

Előttünk: Teljes tisztelettel
Dr. Csillag Károly Aczél Henrik

tanú
Emenyi Alajos 

tanú
Fenti ajánlatom kiegészítésül kijelentem hogy 

m iután a kérdéses kép kisebb m éretű lesz elkészí
tendő, a fenti ajánlati áram at 1000 koronára igazítom 
ki, vagyis hajlandó vagyok ezen összegért elkészíteni.

Szabadkán 1904. október 28.
Aczél Henrik
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a)

Tekintetes tanács!

Van szerencsém jelenteni hogy a Czorda Bódog 
arczképének m egfestésére 18552/904 szám a la tt 
nyert megbízásnak eleget tettem  és a képet átszállítot
tam. Egyben kérem a tekintetes Tanácsot, hogy a 
képet átvenni és a megállapított tiszteletdíjat, vala
m int a kép keretének ára fejében 260 koronát kiutal
ványozni méltóztassék.

Szabadkán 1905. December 29-én
alázatos szolgája 

Aczél Henrik

b)

Jegyzőkönyv

felvéve Szabadkán 1906 évi január hó 24 napján 
a városháza tanács term ében , Aczél H en rik  
festőművész úr által a város részére felvett Czorda 
Bódog arczkép megbírálása alkalmáva.

Jelen vannak az alulírottak.

Lelet és vélemény

A városi tanács 26621/905. sz. határozatával 
kiküldött bíráló bizottság Aczél Henrik festőművész úr 
által megfestett arczképét megszemlélte.

A festmény méretei a megrendelésnek megfelel
nek. Dr. Milkó Izidor és Váli Gyula biz. tagok kik
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Czorda Bódogot személyesen ismerték kijelentik hogy 
az arcz hasonló.

A kép művészi értékére nézve egyhangúlag az a 
véleménye a kiküldött bizottságnak hogy úgy a festés 
technikája, m int a beállítás, a környezet aprólékos 
részletekig gondos kivitele a festőművészi felfogásáról 
tesz tanúságot, s hogy ezen képpel a város közönsége 
egy művészi munka birtokába jutott.

Javasolja a bizottság a m unka átvételét s az érte 
kialkudott összeg kifizetését.

Váli Gyula Bolits József
tnok

(Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiak
ban: Levéltár), Városi tanács II. 220/190-1)

2.

Aczél Henrik ajánlata díszpolgári oklevelek ké
szítésére Í1906):

Tekintetes Városi Tanács!

A múlt közgyűlés azon határozatából kifolyólag 
hogy a magas kormány hét tagját a város díszpolgárává 
választja, bátorkodom a tek. Tanácsnak ajánlatom at 
benyújtani, a város díszpolgárainak átadandó dísz okle
velek elkészítésére.

Ez ideig néhány ezer számra megy azon művészi 
tervezetek száma m it készítettem és m int az országos 
magyar iparművészi múzeum több éven á t volt egye
düli művész tisztviselője végképpen szabadkai lakos 
lettem  azon elhatározással hogy itt terem tek u ta t a 
művészi iparnak.

34



I t t  tartózkodásom óta alig alig nyílt alkalmam 
nagyobb művészi feladat megoldására de ami kevés 
volt mindég azon igyekeztem, hogy annak legkisebb 
része is itt készítessék el.

így a Czorda Bódog arczképe illetve a teljesen 
művészileg fából faragott (:és nem a szokásos öntött:) 
kerete és annak polirt aranyozása a mi eddig nem 
készült vidéken. Továbbá a szabadkai nők által az 
országos függetlenségi pártnak adott zászló, a mely 
magamon kívül 2 hímzőnőt, 3 faragót, 1 asztalost, 1 
esztergályost, 2 öntőt, 2 ékszerészt, 2 fonót, 1 rézm ű
vest, 1 lakatost, 1 varónőt, 1 könyvkötőt és két fény
képészt foglalkoztatott.

Ezen oklevelek elkészítésével alkalmam nyílna 
egy faberakó (applikáló) egy bőrvéső és domborító és 
egy bronz véső és öntő iparost begyakoroltatnom és ha 
csak lehet gyakorlatba hoznom.

A ./ a la tt mellékelt tervezetet 3 féle képen ho
zom ajánlatba.

I. szőr Teljesen diófából minden motívum a mi 
a rajzon látható művészileg magas domborításban fa
ragva a sarok díszek vasra aplikálva a czímerek és 
díszek a legfinomabb tűz aranyozással a város valódi 
pecsétje hű utánzatban vastag arany zsinóron a könyv 
belsejében a liliom berakva fából. Az oklevél fehér 
bőrből a felírás beégetve és művészileg színezve.

II. szór Hársfa -  Jávorfa alapon a könyv felső 
része a (b) a la tt mellékelt fehér bőrből domború alak
ban a rajz csak beégetve és színezve a vasalások vas 
alapon vörös mahagóni fából faragva. A czímerek va
lódi ezüstből aranyozva. Az oklevél vászon papírból 
régies színben tartva rongyos széllel. A könyv teljes 
nagysága (c) helyen teljesen kirakva a c a la tt mellékelt 
gyöngyszemekkel.
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III. szór Diófa alapon az egész rajz művészi 
magas bőrdomborítással némi gyenge színezéssel te l
jes diófa alap (intárzia) faberakással szélén gyöngyház
zal kirakva. Az oklevél művészileg elkészítve.

A fém dolgok faragva.
A leírt három minta természetesen utasítás sze

rin t változtatható.
Az oklevél üveg alá is jöhet belül gyöngyházzal 

befoglalva.
A legnehezebb feladat tulajdonképen az oklevél 

művészi elkészítése lenne a város látképével és másdo
loggal festve diskrét színezéssel.

Mind ezen munkálatokért darabonként 350- 
koronát kérek.

Alázatosan kérem a tek. Tanácsot ajánlatomat 
szakértőileg birálat tárgyává tenni és ahhoz képest 
határozni.

Alázatos tisztelettel 
Aczél Henrik

a)

A városi tanács határozata:

A városi tanács Aczél Henrik festőművész hét 
drb. díszoklevélnek az általa bem utatott m inta szerint 
való elkészítésével 240 kor., azaz kettőszáznegyven 
korona egység ár mellett megbízza. Kiköttetik azon
ban, hogy a díszoklevél táblázatán alkalmazott és a 
mintapéldányon inkább hosszíí, m int szélesnek m uta t
kozó csatt rövidebbre és sokkal szélesebbre vétessék 
és hogy az oklevelet bekötő fedőlapok nem csak 
átfűzve, hanem tömören összekötve legyenek. Megen
gedtetik, hogy a pecséttartó fémdoboz helyett diófából 
mattszínben készítessék el, a belül alkalmazott üveg
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fedél pedig szintén elhagyható. Az alkalmazott réz- 
csattok a bőrkötés színével lehetőleg összhangba ho
zandók, vagyis nem a m int az a mintán látható sárga, 
hanem antik, vagy bronz színezetben készítendők el. 
Az egész kötés belső része kék moiré-selyemmel vo
nandó be és csinosabb kivitelű dobozban helyezendő el 
aként, hogy a dobozban a pecsét elhelyczhetése czéljá- 
ból egy megfelelő üreg hagvassék.

Miről Aczél Henrik festőművész a jelen határo
zat útján nyer értesítést Szabadkán, 1906. évi július hó 
napján ta rto tt tanácsülésben.

(Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 10255)

3.

Aczél Henrik pótajánlata a díszpolgári oklevelek 
elkészítésére (1906):

Tekintetes Városi Tanács!

A város díszpolgárainak adandó díszoklevelek 
elkészítésével a Tekintetes Tanács 10255/tan. 1906 
számú végzésével engem bízott meg.

Ezen végzésben egy pontozat foglaltatik mely 
szerint a 7 drb. díszoklevélhez 7 drb. csinosabb kivitelű 
dobozt is készítek.

Tekintetes városi Tanács!
Én a bem utatott díszalbumok készítésére első 

ízben 350 koronás ajánlatot adtam be a mi megfelelt 
volna azon természetes dolognak hogy egy munka 
mellett az ember megkeresse a megélhetésének meg
felelő összeget

De m ert egy idegen gyártmányú gyári préselt 
munkával kellett a versenyt felvennem (a melyet száz
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számra készítenek) kénytelen voltam eredeti munkám 
árát előnybe helyezett verseny társam  árához viszo
nyítva készkiadásaim összegére leszállítani.

Oly minimális árat csináltam hogy a bem utatott 
m intán tö rtén t azon változtatás hogy szélesebb pánt
sarok készítessék és a két fedél sarka végighúzódó egy 
darab bőrből legyen, azt eredményezte hogy a díszokle
velek készítésére feltétlenül reá fizetek.

Éhez most a Tekintetes városi Tanács a hozzám 
intézett végzésben 7 drb. oklevél befogadására alkal
mas doboz elkészítését is reám ruházza díjmentesen.

Tekintetes városi Tanács!
Tisztelettel kérem méltoztassék részletesen leírt 

ajánlatomat újra megvizsgálni, tettem  e én a dobozok
ra ajánlatot. Tervrajzot vagy m intát nyújtottam e be 
róla. Hoztam e egyáltalán szóba dobozt.

Hisz’ ez nem olyan csekélység 70 cm nagyságú 
nehéz bőr mappához dobozt készíteni.

Ennek csinosan kell kinézni és feltétlenül m át 
tölgyfából, felül a város címerével domborítva, míg 
belül finoman vattázott béléssel.

Ezen dobozok készítése drbonként kész kiadási 
árban 12 frt kerül drbja, a mely összegre tisztelettel 
pótajánlatot nyújtok be.

A Tekintetes Tanács kész szolgája
Aczél Henrik

a)

A városi tanács döntése:

A városi tanács Aczél Henrik festőművészt a 
10255/tan. 906 sz. határozattal nála megrendelt 7
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darab díszoklevél elhelyezésére szükséges és az általa 
ezen pótajánlatában körülírt 7 darab doboz elkészíté
sével 100 azaz Egyszáz korona összár mellett megbíz
za. Ezen dobozok a fenti határozatban engedett 20 napi 
határidőben lesznek elkészítendők. Miről Aczél Hen
rik végzés útján nyer értesítést.

Kelt Szabadkán az 1906. júl. 18. n.t.t.ü.

b)

Tekintetes Városi Tanács!

14112 szám alatt kelt végzésével 7 drb. díszokle
vél elkészítésével bízattam meg. Miután ezen oklevelet 
a Tek. Tanácsnak m ár átadtam, alázatos tesztelcttel 
kérem az érte járó összeg kiutalványozását.

Alázatos tisztelettel 
Aczél Henrik

(Levéltár, Városi tanács, I. 119/1906; 14112)

4.

Aczél Henrik elaborátuma (1907):

Tekintetes Városi Tanács!

Grandiózus és messze kiható jelentőséggel tel
jes u ta t jelölt ki a közoktatás ügyi kormány a magyar 
kultusz feljődésének akkor, amidőn gr. Apponvi Albert 
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur ő nagy
méltósága elhatározta, hogy az ország gócpontjait ké
pezőjelen tékenyebb vidéki városokban Közművelődési 
Házakat állít.
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A m iniszter urnák ez az örökre maradandó ér
tékű alkotása az egész országban a legnagyobb öröm 
mel és lelkesedéssel fogadtatott. Nem túlzás, ha innen 
fogjuk majd számítani a magyar kultura új korát és 
nem kell fantáziánkat megerőltetni annak a szívesen 
kibontakozó kulturális jövendőnek, mely a Közmű
velődési Házak felállításával veszi kezdetét.

Mi sem természetesebb, hogy a kultúra ily de
centralizációja az egyes közművelődési gócpontok he
lyeiül alkalmas városokat igényelve, -  nemes és lelke
sítő versengés indult meg hazánk vidéki városai közt. 
E versenyben Szabadkának is méltó részt kell venni, 
bár hiszen im már valószínű, hogy Szabadkának nem is 
kell versenyeznie. A mi szép gazdag és nagy városunk
nak ezt a versenyen kívüliségét mással kell honorálnia; 
azzal, hogy a Közművelődési Házat nagyobb arányban 
és általánosabb munka programmal kontemplálja.

Mélyen tisztelt Városi Tanács! Engedtessék 
meg nekem m int Szabadka egyik leglelkesebb és legön- 
zetlcnebb polgárának, hogy a magam eszméinek felve
tésével résztvegyek azon munkában, mely a kulturális 
téren nagyságához, jelentőségéhez és gazdagságához 
képest sajnos elmaradt Szabadka város intellektuális 
fejlesztését célozza és amely munkában kétségkívül a 
Tekintetes Városi Tanács jár elől odaadó buzgalom
mal, tudással, s a város iránti benső szeretettel.

Mint tudni méltóztatik a Dél magyarországi Ma
gyar Közművelődési Egyesület, melynek Szegeden van 
a székhelye, a kerületébe tartozó városok közül a leg
több figyelmet és igyekezetet Szabadkának szenteli. Az 
egyesület ipari osztályt alakít, annak székhelyéül Sza
badkát szemelte ki és alulírott csekélységemet válasz
to tta meg az osztály titkárául.
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A D.M.KE. az ipari osztály létesítésével nem 
üres társadalmi alakulást céloz, hanem reális testek
kel akar céljainak érvényt szerezni s Szabadkán több, 
jelentékeny intézmény létesítését vette tervbe.

Bizonyítja a D.M.KE.-nek Szabadka iránti nagy 
figyelmét azon körülmény is, hogy elnöksége minden
kit megelőzve, közbenjárt az illetékes fórumokon, ne
vezetesen úgy a közoktatásügyi kormánynál, m int a 
Múzeumok és Könyvtárak országos felügyelőségénél, 
hogy a kormány által már jövő évben fokozatos sor
rendben felállítandó kulturházak egyikét Szabadka 
megkapja, sőt itt épüljön az első Közművelődési Ház. 
M int éppen a mélyen tisztelt Városi Tanács előtt a 
legjobban ismeretes, a közbenjárásnak ép oly eredmé
nyes és gyors foganatja lett minthogy a szóba jöhető 
városok közül eddig egyedül Szabadka állapítatott meg 
hivatalosan. Szabadka az egyetlen a reflektáns városok 
közül, melynek hatósága m ár is nagy koncepciójú te r
vezet nyilvánosságra hozatala után alig néhány hétre, 
legilletékesebb helyről nyert értesítést arra  nézve, 
hogy a Közművelődési Ház felállítására kiválóan alkal
mas város gyanánt véleményeztetett. A Tekintetes 
Tanács ily értelm ű levelet kapott Fejérpataky László 
úrtól, m int a múzeumok és könyvtárak országos fel
ügyelőjétől. Már most tagadhatatlan, hogy Szabadka 
kilátásai ebben a nemes és szép ügyben a legked
vezőbbek. Nem kétséges tehát, hogy a tisztelt Tanács 
hathatós agilitása meg fogja keresni Szabadka kultu
rális fejlődésének garanciáit.

Es most ily kedvező auspíciumok közepette, 
midőn egy felől a korm ány- más felől a D.M.KE. annyi 
jóakaratot tanúsít városunkkal szemben, ki kell ak
náznunk kedvező helyzetünket, s szerény nézetem
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szerint önként kínálkozik, hogy a Közművelődési Há- 
zataD .M .K E. által contemplált ipari és iparművésze
ti múzeummal kapcsolatban tervezzük. A két intéz
mény szerencsésen egészítené ki egymást és e kettőt 
egy díszes és monumentális palotában egyesíteni egyi
ke volna az ország harmadik városához valóban méltó 
alkotásnak.

E nagyarányú palota magában foglalná a két 
intézmény helyiségeit, tehát azokat, amelyek egyfelől 
a Közművelődési Ház céljait és másfelől az ipari és 
iparművészeti múzeum céljait szolgálnák. A kormány 
tervezete szerint a Közművelődési Házban a követ
kező helyiségek lennének: könyvtár, olvasóterem, dol
gozó szobák, ünnepélyek, időszaki kiállítások és nép
szerű tudományos előadások csarnoka; az Ipari és 
Iparművészeti Muzeumhoz tartoznának a kiállítási 
termek és az előadási termek.

Az építkezés költségei jó részben az államkincs
tá r t terhelné, a város hozzájárulásának leglényegesebb 
kelléke a telek átengedése lenne.

I t t  valóban nincs egyéb hátra, m int hozzálátni a 
nagy feladat megoldásához; meg kell kezdeni a szép 
terv kivitelét.

Ha figyelemmel kísérjük a művelt Nyugat intel
lektuális és közgazdasági fejlődését, úgy azt a megfi
gyelést tehetjük, hogy a kultúra és az ipar karöltve 
haladtak és haladásukban csaknem egymás támogatá
sára voltak utalva. E ldöntött és vitán kívüli tapaszta
lati igazság immár, hogy az indusztrialis államok a 
kultúra fejlettebb és intenzivebb fokán állanak, m int 
az agrikultur, vagyis mezőgazdasági államok. Egy 
szervesen összefüggő circulus vitiosus ez, mivel ipar
űzéshez bizonyos ismeretek tehát kultúra kellenek,
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mégpedig általánosabbak és komplikáltabbak, m in táz 
ősi földműveléshez; -  viszont a kultúra feltételezi az 
intellektnél az individiumokat ée ezek az iparosok 
között nagyobb számú arányban találhatók, m int a 
földművesek között.

Építendő palotánk tehát az ipar és kultúra test
vériségét szimbolizálná.

Szabadka pár excellence mezőgazdasági város. 
Ámde ne feledjük, hogy épen Németországban m uta t
hatók ekletans példái annak, hogy életképes és egész
séges ipar a mezőgazdaságilag jól szituált és megálla
podott vidékeken keletkezett és gyökeresedhetett 
meg.

Természetes, hogy a Közművelődési Házak sem 
építhetők majd egy kaptafára; azok úgy építészeti m int 
szervezeti konstruálásánál a speciális helyi és kör
nyékbeli viszonyok nem hagyhatók figyelmen kívül.

Minthogy maga a Közművelődési Ház berende
zése és szervezeti felosztása a miniszter úr által már 
körvonalaztatott és minthogy hasonló intézmények 
m ár létesültek és beosztásuk eléggé ismeretes itt az 
ipari és iparművészeti múzeum szervezetét leszek 
bátor az alábbiakban ismertetni.

Négy osztálya lenne; Az első, anyagok és azok 
kidolgozott pruductum át illusztráló tárlat. A második 
a gépek. Harmadik iparművészet. A negyedik: a feldol
gozott áruk minta tára.

Lássuk mostm ár az egyes osztályokat. Az első 
osztályban állandóan azok a mezőgazdasági termények 
lennének bemutatva, amelyek ipari célokra fcldolgoz- 
hatók. Bemutatva lenne maga az anyag és többféle 
productuma. Természetesen nemcsak gazdasági te r
mények, de általában ipari feldolgozásnál használt 
anyagok szerint csoportosulna ez az osztály. Külön
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csoportban a bőr és ennek ipari termékei: a fa, a fémek, 
ásványok stb. Szalma és iparproductumai: kalapok, 
székek, dobozok stb. E szakszerűen csoportosított 
osztályban természetesen szakelőadások is ta rta tná
nak.

A második osztály bemutatná a gépeket, még 
pedig működésben. I t t  volna látható, hogyan készül
nek a gyáripari cikkek. I t t  évadról-évadra más és más 
iparág működését lehetne bemutatni, szakelőadások
kal magyarázva. Egyik szezonban a bőripari, másikban 
a faipari stb. gépek működnének s e célból -  legalább 
kezdetben, amíg a gépanyagállandó beszerzése megle
hetősen költséges -  kölcsönkapna e kiállítás gyáraktól, 
vagy a budapesti Technológiái Muzeumtól az egyes 
időszakokra gépeket. Különös figyelemben kellene ré
szesíteni a selyemgyártást, minthogy Bácsmegyében a 
m últ évben bár 29298 család foglalkozott gubóterme- 
léssel, de ez a szám 1390-nál kevesebb m in ta  megelőző 
évben. A népet buzdítani és oktatni kellene ez úton is 
a selyemtermelésre.

A harmadik lenne az iparművészeti osztály. 
Anglia és Németország hatalmas példái annak, hogy 
ma m ár az ipar csak úgy haladhat és csak úgy prospe
rálhat, ha művészettel párosul. A magyar közönség
nek is, ha nem ily nagy, nem is oly vagyonos, m int az 
angol, ipari cikkekei szemben épp oly igénye van. És a 
magyar iparpártoló mozgalmaknak nemcsak a közön
ség buzdítása legyen első feladatuk -  hanem az iparo
sok képzése is. Ne csak mi pártoljuk a magyar ipart, 
m inket is pártoljon a magyar ipar. Vagyis arra  kell 
törekedni, hogy ízlés, tartósság és stílus tekintetében 
a magyar iparkészítmények kiállják a versenyt a kül
földi iparcikkekéi.
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Ebben az osztályban igazán kifogástalan m űér
tékű műszaki cikkek lennének kiállítva, hogy iparo
saink jó m intákat lássanak és hogy a közönség is 
megismerje a magyar ipar illetve m űipar fejlettségét. 
És annyival inkább fontos osztálya lenne múzeumunk
nak, mivel a műipar mostanában olyan alakuláson 
megy keresztül hogy napról napra szem lélheti a 
műipari stilus kifejlését.

Végül a negyedik osztály a feldolgozott áruk 
m intatára lenne. Bátorkodom és helyén valónak talá
lom előadni e helyen hogy az ipari és iparművészeti 
múzeummal kapcsolatban vajmi könnyű is lenne egy 
fontos és rég óhajtott intézmény létesítése. Városunk 
m ár megkisérlette egy ízben, hogy felsőbb ipariskolát 
nyerjen, azonban ezen kisérlet sikertelen maradt. Vé
leményem szerint, most könnyen elérhetnők azt, hogy 
a kormány részünkre, ha nem is egy egyetemes, hanem 
egy speciális -  Szabadka viszonyának megfelelőleg -  
faipariskolát adna.

Németországban ekletáns példáját látjuk an
nak, hogy az iskolák decentralisatiója a legfontosabb 
eszköze az egyes iparágak okos és logikus ki fejleszté
sének. Az egyetemes ipariskoláknál rendszerint egyes 
iparágak túlm értékben pártfogoltatnak, mások vi
szont teljesen elhanyagol tatnak. Németország az isko
lák decentralizaciójával elérte azt, hogy minden szak
m át az ország különböző helyeire helyezve el -  a te r
mészeti és társadalmi viszonyok szerint -  az ifjúság 
mintegy kényszerítve lett. Ily módon minden szakmát 
a szükség szerint tanulmányozni s ez által az ipar 
minden ága arányosan fejlődött.

Szabadka az újabb időben -  jóllehet erdőségeink 
nincsenek mégis mintegy központja a Délvidék fake
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reskedésének s véleményem szerint egy felsőbb faipa
riskola Szabadkára nézve megmérhetetlen előny len
ne.

Szegeden láthatjuk, hogy a fa és fémipariskolá
ban, míg a fémipari szakma túlzsúfolva van, addig a 
faipariskolában alig van tanuló. Könnyen elérhetnők, 
hogy a faipariskola Szabadkára helyeztettne természe
tesen a mainál sokkal, sokkal magasabb színvonalon -  
mely az iparművészeti múzeummal kapcsolatban en
nek méltó kiegészítése lenne.

Kérem a tekintetes Tanácsot, méltoztassék oda
hatni, hogy a Közművelődési Házzal kapcsolatos Ipari- 
és Iparművészeti Múzeum minél előbb létesüljön.

Hazafias üdvözlettel 
Aczél Henrik 

szabadkai lakos
(Levéltár, Városi tanács, II. 179/1907; 16013)

5.

Aczél Henrik ajánlata a régi városháza megfes
tésére (1908):

Tekintetes Városi Tanács!

Azon alkalomból, hogy Szabadka város uj szék
házat emel s a régi székházat már a közel napokban 
lebontatja, bátor vagyok a régi városi székház s a 
közelében szintén lebontandó környékének megfesté
sére jelen ajánlatomat benyújtani.

A megfestendő kép méretei és kiállítási módja 
megegyezik azon festményem méreteivel és kiállításá
val, mely jelenleg Szabadka város székháznak tanács
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termében van kifüggesztve s mely a Kállav Albert-ut- 
cának egy lebontandó részét ábrázolja.

A régi székház egy vagy két képen lenne megfes
tendő s az utóbbi esetben az egyik a főhomlokzatot 
ábrázolná a piactérrel, a másik pedig a székháznak a 
Kossuth utcára néző részét és környékét.

Az esetben, ha a tekintetes Tanács csak egy 
képen óhajtaná a régi székházat megörökíteni, t. i. a 
főhomlokzat felől, úgy a képet 500 K é r t vagyok hajlan
dó megfesteni, ha pedig fent jelzett két oldalról 2 
képen, úgy egyenként -100-400 K ért, vagyis összesen 
800 K ért. A Kállav utczai részt szintén 400 koronáért.

A régi székház és környékének megfestése vá
rosunk kultúrtörténetére nézve felette fontos lévén, 
remélem, hogy a tekintetes Tanács elfogadja az aján
latom at és b. megbízásuk elvártában vagyok

kiváló tisztelettel 
Aczél Henrik 
festőművész

Szabadkán 1908. április hó 3.
(Levéltár, Városi tanács, I. 190/1908; 7812)

6.

Aczél Henrik bemutatja a régi városházáról és 
környékéről készített festményt (1909):

Tekintetes Városi Tanács!

A tekintetes városi tanács illetve közgyűlés . . . 
számú megbízása folytán elkészítettem a régi városhá
za és környékének olajfestésű látképét és azt a mai 
napon dr Vojnich Ferenc főjegyző úr kezeihez beszol
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gáltattam. Kérem a tek. tanácsot hogy a kép átvételé
vel az érte járó összeget valamint a felmerült különbö- 
zetet úgyszintén a hozzá szükséges ráma árát részem
re kiutalni kegyeskedjék.

Indokaim: A tek. tanács illetve közgyűlés az 
általam bem utatott Killav Albert utczát ábrázoló fest
ményem méretében rendelte m ega festményt. A kép 
elkezdésénél illetve felrajzolásánál pedigarraa tapasz
talatra jöttem , hogyha némileg is feltüntetni akarom, 
hogy a régi városháza fekvése milyen volt ugv a megha
tározott nagyságnál legalább 2 !/2 szer nagyobbra kell 
a képet festeni, a m int azt cl is készítettem. A minta 
szerinti nagyságnál tudniillik maga a régi városháza 
pld. alig lett volna nagyobb tenyérnyinél.

Nagyon természetes dolog hogy ebben a nagy
ságban nem tartha ttam  alkalmasnak egy történelmi 
épület megörökítését, m iután az épületnek egyetlen 
részletét sem tüntette volna fel érthetően, az ablakok 
pldul csak nagyobb pontoknak látszottak volna.

Miután megbizatásomkor sem én sem a tek. 
tanács nem is gondolhatott erre az eshetőségre hiszen 
magam is hetekig tanakodtam hogy m it is csináljak, 
alázatosan kérem a tek. tanácsot hogy ezen nagyobb 
kép elkészítéséért munkámnak díjjazását az anélkül is 
csekély 500 koronáról 700 koronára emelni méltóztas- 
sék, és úgy ezen összeget valamint a rám áért járó 170 
koronát részemre kiutalni méltóztassék.

Megjegyezni kívánom hogy a rám áért azért szá
mítok csupán 170 koronát m ert a rám a tervezéséért, 
m int elkészítésének naponkint! felügyeletéért és be
dolgozásáért semmit sem kérek, megelégszem azzal az 
erkölcsi eredménnyel hogy egy szabadkai iparost egy
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ilyen eredeti művészi munkával foglalkoztathattam, 
legfőképpen pedig hogy oktathattam .

A tek. tanácsnak kész szolgája 
Aczél Henrik

Szabadka 1909 január 16.
(Levéltár, Városi tanács, I. 190/1908; 1310)

7.

A szabadkai általános ipartestület az ipar fej
lesztését, az iparosok gyermekei részére alapítványok 
és ösztöndíjak létesítését indítványozza (1908):

Szabadka szabad királyi város Tekintetes Tanácsának
Helyben

A szabadkai általános ipartestület elöljáróságá
nak f. évi szeptember hó 15-én ta rto tt rendes ülésén a 
követkető egyhangú határozatot hozta:

„Sajnálattal vett tudomást arról, hogy a váro
sunkat földrajzi kedvező elhelyezésénél, illetve fekvé
sénél, lakosainak nagy számánál és országos hírű vas
úti összeköttetéseinél fogva joggal megillető felső ipar
iskola nem Szabadkán, hanem a rendkívüli állami tá
mogatásban részesülő Szegeden lett felállítva; ebben az 
intézkedésben mellőzve látja városunk iparosainak ré
gi óhaját és el nem vitatható jogos érdekeit.

Amidőn a megmásíthatatlan ténvbe kényszerű
ségből belenyugszik, ugyanakkor szükségesnek tartja 
azonban, hogy ezen sérelem némi lég envhí tessék, mely 
okból elhatározza, hogy megkeresi Szabadka szabad 
királyi város Tekintetes Tanácsát, m iszerint a szegedi
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felső ipariskola látogatásának megkönnyítése céljából 
szabadkai iparosok gyermekei részére alapítványokat 
és ösztöndíjakat létesíteni, illetve ez iránt a város 
közönsége elé javaslatot terjeszteni szíveskedjék."

Amidőn az elöljáróságnak ezen határozatról a 
Tekintetes Tanács ezennel tisztelettel értesítjük, ré
szünkről sem m ulaszthatjuk el, hogy ezt a méltányos 
kérelmet a Tekintetes Tanács különös jó indulatába és 
figyelmébe ajánljuk; meg lévén arról győződve, hogy 
ezen jótékonyságával olyan üdvös cselekedetet fog vé
gezni, a minek városunk ipar fejlesztésére hova-előbb 
hasznos eredményei lesznek.

Azon reményben, hogy a Tekintetes Tanács 
nem fogja ezen hazafiui forrásból fakadó kérelmünket 
elutasítani, a nemes ügy nevében m ár eleve is hálás 
köszönetünket nyilvánítjuk és maradunk a Tekintetes 
Tanácsnak

kiváló tisztelettel
Németh Simon Knapecz Jakab

ipartestületi jegyző ipartestületi h. elnök
(Levéltár, Városi tanács, II. 49/1909; 21038)

8.
Knapecz Jakab ipartestületi elnökhelyettes az 

ipar fellendítését, ipari szakiskolák létesítését szorgal
mazza (1908):

Tekintetes Városi Tanács!

Alólírottak, m int a szabadkai általános ipartes
tületnek értelm i vezetői aggódva nézzük azt, hogy 
városunk ipari fejlődése a helyett, hogy előre haladna:
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inkább stagnál; a helyett, hogy a lakosság emelkedet- 
tebb színvonalának megfelelő modern ipari vállalatok 
létesülnének: számtalan olyan ipari cikkek özönlenek 
be hozzánk idegen helyekről, a melyek itt is előállitha- 
tók volnának.

Ennek okait kutatva, arra a tapasztalatra ju to t
tunk, hogy városunk iíjainak nem áll módjukban a 
magasabb ipari képzettséget megszerezni; m ert távol 
esnek az ipari szakiskoláktól és így az ipari pályát 
felkereső szegény sorsú ifjak legnagyobb része csak 
primitiv előképzettség mellett válhat önálló iparossá.

A polgári iskolából kikerülő iíjak nagy része 
ugyanazon okból nem megy az ipari pályára, pedig 
ennek az iskolának tulajdonképpen az volna a hivatá
sa, hogy a gyakorlati pályákra készítse elő tanulóit; 
csakhogy egyrészt a szegénység, m ásrészt pedig az 
inaskodástól való irtózat és álszemérem okozza azt 
hogy a polgárit végzett iíjak nem keresik fel ezt a pá
lyát, hanem szaporítják a szellemi proletárok seregét.

Mily m ásként alakulnának a viszonyok, ha 
olyan intézményeink volnának, a melyekkel az ipari 
pályákhoz köthetnénk le ezen ifjainkat? Ha például 
megkaphattuk volna a felső ipariskolát, akkor ma már 
egy gonddal kevesebb bántana bennünket, m ert a felső 
kereskedelmi mellett ez a felső ipariskola teljesen 
felszívta volna azt a fölösleget, a m it egyetlen felső 
középiskolánk befogadni képtelen.

Az ipari és iparos élet érdekeinek gondozása 
kötelességünkké teszi, hogy figyelmünket minden vo
nalra kiterjesszük és azért hivatásunknak vélünk csak 
eleget tenni akkor, a midőn a Tekintetes Tanácsnak 
szíves figyelmét felhívjuk arra, hogy ezen a téren le
hetne, sőt rövidesen kellene is valamit tenni a mivel a 
közeli jövő iparfejlesztését meg lehetne alapozni és
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tanult ifjainknak lehetővé tenni, hogy minél többen 
lépjenek az ipari pályára. E rre legalkalmasabbnak kí
nálkozna ez idő szerint az a megoldás, ha a Tekintetes 
Tanács megkeresné a kereskedelmi kormányt, hogy 
mielőbb állítson fel városunkban -  megfelelő gyakorla
ti műhelyekkel kapcsolatban -  fa- és fémipari szak
iskolákat. Ezeket fokozatosan annyira lehetne fejlesz
teni, hogy rövid időn belül szinte önmagából nőné ki 
magát a mire régóta vágyódunk: a felső ipariskola. 
Ezek az iskolák hatalmas lendületet adnának váro
sunk fejlődésének s a míg egyrészt teljesen átalakíta
nánk a jelenlegi primitív ipari életet, m ásrészt fris
sebb, egészségesebb vérkeringést vinnének közéle
tünkbe és olyan idegen forgalmat vonnának maguk
hoz, a miből városunk lakosságának közvetett és 
közvetlen haszna lenne.

Felkérjük ennélfogva a Tekintetes Tanácsot, 
szíveskedjék ezen felvetett eszmét felkarolni, magáévá 
tenni és sürgős lépéseket tenni, m ert minden legkisebb 
késedelem azzal a veszélylyel járhat, hogy elesünk 
ezektől az iskoláktól is, a mi pedig nagy veszteséget 
jelentene városunkra és annak iparfejlesztésére.

Azon reményben, hogy a Tekintetes Tanács 
osztani fogja a mi felfogásunkat és minden lehetőt el 
fog követni, hogy ezen szakiskolákat városunk részére 
biztosítsa, a nemes ügy iránt kifejtendő buzgalmáért 
előre is köszönetét mondva maradunk a

Tekintetes Tanácsnak 
kiváló tisztelettel

Szabadka, 1908. szeptember hó 29-én
Németh Simon Knapecz Jakab

ipartestületi jegyző ipartestületi h. elnök
(Levéltár, Városi tanács, II. 19/1909; 2131G)
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9.

Aczél Henrik és Németh Simon kormányható
sági támogatást kér a karácsonyi iparkiállítás megren
dezéséhez (1908):

Nagyméltóságu Miniszter Úr!
Kegyelmes urunk!

A szabadkai iparosoknak folyó év október hó 
18-án az általános ipartcstület elöljáróságának részvé
tele m ellett m egtartott nagy értekezlete egyhangú lel
kesedéssel elhatározta, hogy az idén, december hó 
20-tól bezárólag december 27-ig karácsonyi vásárral 
egybekötött iparkiállitást rendez.

Iparosainkat ezen elhatározásukban leginkább 
az a cél vezette, hogy a vevőközönség a karácsonyi 
ajándékoknak alkalmas iparcikkeket lehetőleg a helyi 
iparosoktól vásárolja, akik erejüknek javát fogják bele 
vinni ebbe a kiállításba, hogy tanúságot tegyenek foko
zatos fejlődésükről és bebizonyítsák, m iszerint haladá
sukkal, versenyképességükkel szolid és tartós m unká
jukkal teljes mértékben rászolgáltak a vásárló közön
ség támogatására.

Különös fontosságot kölcsönöz ennek a kiállí
tásnak az az alapgondolata és törekvése, hogy verseny- 
képes cikkeivel ki akarja szorítani az idegen, de legna
gyobbrészt Ausztriából beözönlő ipari cikkeket. Ez a 
törekvés egyrészt hazafiui érzésből fakad, m ásrészt 
pedig a helybeli iparosok anyagi és erkölcsi értékét 
akarja előmozdítani, a mire ebben az Ínséges, pénzte
len időben igen nagy szüksége van az iparosságnak.
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A szabadkai iparosok ezidőszerint még nem ren
delkeznek árucsarnokkal és igya hasonló irányú célok 
megvalósitását csak az ilyen alkalmi kiá 11 itásokkal és 
vásárokkal lehet biztosi tani, valamint a vevőközönség 
hajlamát a hazai iparcikkek beszerzése tekintetében 
fokozni és ébren tartani.

Városunk iparosainak szakfejlesztésére szüksé
ges intézményei nincsenek. A tökéletesség elérésére 
szolgáló minden eszköze csak az önképzés; de azért 
azzal az egyetlen eszközzel is olyan szép haladásról 
tudnak tanúbizonyságot tenni, hogy a legmesszebb
menő támogatásra is teljes mértékben rászolgáltak.

Azért, amidőn a legnagyobb alázattal arra  kér
jük Nagyméltóságodat, hogy ezen rendezendő kiállítá
sunkat erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni 
kegyeskedjék, meg vagyunk arról győződve, hogy kiál
lításunkkal hasznos szolgálatot teszünk a hazai ipar- 
fejlesztésnek és oly eredményeket tudunk felmutatni, 
melyek minden tekontetben igazolni fogják azt, hogy 
Szabadka iparossága teljesen rászolgált arra, hogy ne 
csak az illetékes helyi faktorok, hanem maga a keres
kedelmi kormány is megfelelő támogatásban részesít
se; m ert sajnos, de való tény az, hogy a szabadkai 
iparosság nem rendelkezik olyan alappal, a miből a 
kiállítási dijakat, jutalm akat és kész kiadásokat fedez
ni tudná és azért utalva van arra, hogy céljainak meg- 
valósitásáraa magas kormány, a helyi hatóságés egye
sek áldozatkészségéhez apelláljon. Ezen okoknál fogva 
újból alázattal kérjük Nagyméltóságodat hogy kiállítá
sunkat atyai pártfogásba venni, a kiállítók jutalm azá
sára dijakat, illetve kitüntetéseket engedélyezni és a
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kiadások fedezésére megfelelő pénzbeli segélyt utalvá
nyozni méltóztassék.

Egyben a legmélyebb alázattal arra  kérjük Nagy
méltóságodat, kegyeskednék kiállításunkat lehetőleg 
személyes, nagybecsű látogatásával szerencséltetni; 
netáni akadályoztatása esetén pedig aziránt intéz
kedni, hogy a bölcs vezetése a la tt álló kereskedelmi 
minisztérium képviselete ne hiányozzék a kiállítás 
megnyitó ünnepélyéről, mely az eddigi megállapodások 
szerint folyó év december hó 20-án délelőtt 9 órakor 
fog m egtartatni.

A kiállítás rendezésében részt vesz az ipartestü
let elöljárósága is; védnökei pedig Bezerédy István 
főispán, Dr. Mukits Simon országgyűlési képviselő, 
Dr. Biró Károly polgármester kir. tanácsos és Báró 
Podmaniczky Frigyes a Demke szabadkai ipari szak
osztályának elnöke.

Nagyméltóságu M iniszter Úr! Kegyelmes 
Urunk!

A kiállítás rendező bizottsága a legnemesebb 
intentióktól áthatva, a legnagyobb buzgalommal és 
szorgos munkálkodással mindent elkövet, hogy a m a
ga elé tűzött célokat legsikeresebben megvalósíthassa 
és a hazai iparfejlesztésnek hasznos szolgálatot te
gyen. Igaz lelkesedéssel és hazafiui kötelességérzettől 
sarkalva viszi bele tudásának és erejének javát a nagy 
munkába és azért a legnagyobb bizalommal fordul 
Nagyméltóságod atyai szivéhez és annak a biztos re 
ményének ad kifejezést, hogy Kegyelmes Urunk, az 
iparosok igaz édes atyja meg fogja hallgatni szerény 
kérését, am iért ugv a maga, valamint Szabadka város
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összes iparossága nevében előre is a leghálásabb köszö
netét mondva, a Nagyméltóságu Kegyelmes urunknak

legalázatosabb szolgái: 
Aczél Henrik, 

a Demke szabadkai ipari 
szakosztálvának titkára, 

m int kiállítási elnök.
Németh Simon 

ipartestületi jegyző, 
mint kiállítási jegyző.

(Bácskai Napló, 1908. október 25.)

10 .

Aczél Henrik, a szabadkai iparkiállítás elnöke a 
kisipar fejlesztését indítványozza (1908):

Zászlóbontás

A magyar kisipar érdekében indulunk harcba és 
hivunk fel mindenkit, hogy tömörüljenek zászlónk alá. 
Azért a magyar kis iparért, amely hosszú idők óta 
mindég mostoha gyermeke volt a magyar politikai és 
társadalmi tényezőknek egyaránt. Holott a magyar 
gazdaságnak úgy, m int gazdaságnak ez az eleven ereje.

Hiába küzdött a sajtó egy tekintélyes része és 
más tiszteletreméltó egyének azért, hogy megértesse 
azokkal, kiket illet, m iszerint hálátlan és az országra 
nézve öngyilkos politika a nagy ipart támogatni a 
kisipar rovására.

Hiába volt minden alapos érv és a külföldi példa 
fölkinálkozása, amely azt bizonyítja, hogy a józanság
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elvével is ellenkezik a nagyipar otromba testével ráfe
küdni és agyonnyomni a kis iparnak még fejletlen, de 
fejlődésre képes szervezetét.

Csak az utóbbi idők fáradozásainak sikerült né
mi eredményt elérnie, amely reményt nvujt arra, hogy 
végre ügyünk: a kisiparosok ügye helyes mederbe jut.

Hogy ez az eredmény elérhető volt, az természe
tesen mindenek előtt maguknak a kisiparosoknak ér
deme, am int érdeke is.

Megértették egyrészt ugyanis, hogy mástól ne 
reméljenek semmit, hanem fejlesszék önerejüket oda, 
ahol m ár nemcsak kéréshez, hanem követeléshez is 
joguk nyilik.

De megértették másrészt és főleg azt, hogy ez 
az erőfejlesztés csak egy uton-módon lehetséges. A kis 
ipar term ékeit versenyképessé tenni úgy a külföldi, 
m int a belföldi gyáripar termékeivel szemben.

Amióta ezt kisiparosaink megértették, az ön- 
fentartás ösztöne sokra m egtanította őket. Ö ntudat a 
cselekvésben, művészi gondolat és művészi kivitel a 
munkában és józan agitáció a saját ügyük mellett -  
olyan tényezők mik a biztos jövőt előkészítik, megala
pozzák.

A megkezdett m unkát folytatni kell. Önérdek és 
az ország érdeke kívánják ezt. Es ehhez a munkához, 
mely nem a szavak, hanem a tettek munkája lesz, 
kérjük mindazok segítségét, akiknek joguk is, köteles
ségük is segítségünkre lenni.

(A szabadkai iparkiállitás és karácsonyi vásár 
Emlék-Albuma és katalógusa. 1908. Szerkeszti Né
meth Simon. Szabadka, 1908. 3-1.)
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11.

Németh Simon kiállítási titkár ism erteti a sza
badkai iparkiállítás és karácsonyi vásár történetét 
(1908):

A szabadkai iparkiállítás és karácsonyi vásár 
története

A szabadkai általános ipartestület elöljáróságá
nak kebeléből 1906. év december havában -  karácsony 
előtt alig két héttel -  megindult egy mozgalom, mely
nek úgyszólván az volt a fo célja, hogy alkalom adassék 
a közönségnek arra, hogy karácsonyi ajándéknak szánt 
ipari cikkeit a helybeli iparosoktól vásárolja. Másik 
célja pedig az volt, hogy a pangó helyiipart ezzel a 
vásárral némileg felenditse.

A rendelkezésre állott rövid idő a latt a ren
dezőség mindent megtett, hogy a maga elé tűzö tt célo
kat mentül sikeresebben megvalósítsa és ez a törekvé
se anynyiban sikerült is, hogy a kisebb ipari cikkeknek 
meglehetősen keletjük volt.

A bizottság azt az alkalmat az ambitiók fokozá
sára is felakarta használni és ezért érm eket is itélt 
egyes kiállítóknak abból a 400 koronából, am it a kiál
lítás céljaira Szabadka város közönségétől kapott. Ez 
az összeg azonban még a mai napig sem lett kifizetve 
és igy az érm eket sem lehetett elkészíteni.

Ennek okát kutatva megállapítottuk, hogy a 
város részéről nem tö rtén t mulasztás, m ert az akkori
-  most m ár megboldogult -  ipartestületi elnök több
ször meg le tt kínálva az összeg felvételére, de ő érthe
tetlen okokból azt soha fel nem vette.
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Az akkori bizottság obligóban volt a kiállítókkal 
és annak egyes tagjai többször bolygatták is azt az 
ügyet, de eredménytelenül. Úgy gondolták tehát, hogy 
az alább felsorolandó egyéb okok is kötelességükké 
teszik azt, hogy az idén -  most m ár kellő időben -  ujabb 
mozgalmat indítsanak egy rendszeresebb kiállítás ren 
dezésére, mely alkalommal a harmadévi tartozásukat 
is leróhatnák -  az akkori kiállítókkal szemben.

Ezen okon kivül főleg az a szándék vezette a 
bizottságot a kiállítás megismétlésére, mivel erre néz
ve szokatlan nagy hajlam m utatkozott az iparosok 
körében és mivel mind sűrűbben jöttek a panaszok, 
hogy a közönség nem kellő módon pártolja a honi 
ipart, holott az itt készült iparcikkek úgy versenyké
pesség m int tartósság tekintetében teljesen kiállják a 
versenyt bárhonnan származó idegen ipari term ékek
kel. Azután meg az önművelődés mai színvonalának 
bem utatása is arra  sarkalta ezt a bizottságot, hogy 
rá terelje a közönség érdeklődését a szabadkai iparcik
kekre és hogy ezt a magára hagyott osztályt akciójával 
érdem szerinti helyhez juttassa.

A régi bizottságnak ezen lelkes tagjai érintke
zésbe léptek tehát a szabadkai általános ipartestület 
vezető férfiaival és elhatározták, hogy ezt a bizottságot 
egy iparos nagygyűlésen kiegészíttetik és hozzálátnak 
az alapvető munkálatokhoz.

Folyó évi október hó 18-án tarto tták  meg az ipa
rosok rendkívüli nagy számban látogatott első ülésü
ket, melyen egyhangúlag kimondták, hogy szükséges
nek tartják a kiállítás rendezését és nyomban megvá
lasztották a tisztikart és kiegészítették a bizottságot.

Az ipartpártolás eszméjének egyik leglelkesebb 
apostola Aczél Henrik festő művész, m int a kiállítás
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elnöke pihenés nélkül, úgyszólván éjt nappallá téve 
fáradozott a kiállítás sikerén. A bizottságra is nagy 
feladat hárult, m ert semmiféle szervezeti szabályai 
nem voltak. Minden legkisebb részletet ennek a bizott
ságnak kellett megteremteni. Nem mentünk idegen 
minták után, hanem az életben leszürödött tapaszta
latok alapos megvitatásával hoztuk meg minden hatá
rozatainkat.

Mindenekelőtt a kiállítás erkölcsi oldalának biz
tosítására fordítottuk fofigyelmünket és megválasztot
tuk a kiállítás védnökeit, a kiket küldöttségileg kér
tünk fel a kiállítás támogatására. És m ár ennél az első 
lépésünknél örömmel tapasztaltuk azt, hogy városunk 
vezető férfiai milyen készséggel Ígérték meg legmesz- 
szebb menő támogatásukat és miként lelkesítettek 
bennünket a munkára.

Második lépésünk az volt, hogy hazánk nagyne
vű fiát Kossuth Ferencet, illetve a kereskedelmi m i
nisztériumot, az országos iparegyesületet, az ipartes
tületek országos szövetségét, a szegedi kereskedelmi 
és iparkamarát, a szabadkai intézeteket, egyesületeket 
valamint a város intelligentiáját megkerestük, hogy 
erkölcsi és anyagi támogatásban részesítsék ezt az 
önzetlen hazafias vállalkozást. Hogy ebbeli fáradozá
sunk mily eredménnyel járt, azt egy külön fejezetben 
fogom ismertetni. I t t  csak általánosságban annyit ta r
tok szükségesnek megjegyezni, hogy hasonló kiállí
tásra még annyi érem, jutalom  és kitüntetés nem gyűlt 
össze, m int amennyi ezen a kiállításon ki lesz osztva. 
Soha nem tapasztalt lelkesedéssel karolta fel az iparo
sok ügyét a társadalom minden rétege.

Azonban ez nem volt egyetlen sikere a mi akci
ónknak. Első bizottsági ülésünkön elhatároztuk, hogy
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a közönséget felkérjük arra, hogy a karácsonyi aján
déknak szánt iparcikkeket m ár előzetesen rendelje 
meg valamely szegényebb sorsú iparosnál, hogy igy 
alkalom adassék azoknak is akik tőkét nem fektethet
nek bele a kiállításra szánt tárgyakba -  m int kiállítók 
részt vehessenek és pályázhassanak valamely dijra, 
vagy kitüntetésre. Ezt a felhívásunkat folyton ismétel
tük, az eszmét hírlapokban propagáltuk és ezzel a 
magunk elé tűzött célt sikerült is elérnünk, amennyi
ben számtalan előre megrendelt tárgy került ily módon 
a kiállításba.

A bizottság maga is foglalkozott ily megrendelé
sek közvetítésével és az ilyen esetekben 5% szerzési 
dijat szám ított fel; az ily módon befolyó jövedelmet 
pedig a kiállítás céljaira fogja fordítani.

A szervezési szabályok minden ülésben úgyszól
ván lépésről-lépésre lettek megalkotva és a hozott 
határozatok az ipartestület helyiségében voltak kifüg
gesztve; ezenkívül a helyi lapokban is közhírré té te t
tek.

Nem lehet célom, hogy ezen közlemény keretén 
belül minden részletét feltárjam az üléseken tárgyalt 
kérdéseknek, de szükségesnek vélem, hogy azokat a 
határozatokat közzé tegyem, amelyek szoros összefüg
gésben állanak a kiállítással, m ert ezekből a határoza
tokból készült az a mozaik-kép, melynek kiállítási 
szabályzat gyűjtő nevet adhatunk.

Minden terjengősséget elkerülendő, csak rövid 
kivonatban fogom tehát azokat felsorolni.

1. Szerelési munkák -  ha a készületek nem 
helyben lettek előállítva -  m int versenyen kivül állók 
tekintetnek.
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2. Olyan kiállítási tárgyakat, amelyeket a kiál
lító hasonlóval pótolhat -  vevők a kiállítás bezárása 
előtt is elvihetnek.

3. Ruha és vegytisztító iparosok is részt vehet
nek a kiállításon.

4. Tekintettel arra, hogy a háziipart országos, 
megyei és helyi szervezetek támogatják, a képesítés
hez kötött iparosok által rendezett kiállításon a házi 
iparcikkek kiállítói egyenjogúságot nem élvezhetnek, 
m iért is határozatilag kimondatott, hogy a háziipar 
körébe tartozó tárgyak csak m int valamely jogosult 
kiállító tárgyainak dekorálására szolgáló, kiegészítő 
alkatrészek gyanánt lesznek elfogadva és az ilyenek 
sem jutalom ra, sem kitüntetésre igényt nem ta r th a t
nak és elárusitásuk sincs megengedve. Az ilyen kiállí
tók azonban megrendeléseket elfogadhatnak.

5. A kiállításon csak Szabadka város határában 
készült iparcikkeket szabad kiállítani; más helyről 
származó iparcikkeket kiállítani tilos.

6. A kiállításra szánt terjedelmesebb tárgyak 
mint: bútorok, kocsik, gépek stb. bejelentési határideje 
november hó 16; a többi tárgyak legkésőbb december 
hó 6-ig -  a kiállítási irodában beszerezhető bejelentő- 
lapok rovatainak pontos kitöltése mellett -  f. évi de
cember hó 6-án este 6 óráig bejelentendők. Később 
érkezett bejelentések csak feltételesen lesznek elfo
gadva és a rendelkezésre álló terület arányában lesz
nek csak figyelembe véve.

7. A helyi villanytelepnek külföldről beszerzett 
különféle készülékei csak azon célból lesznek elfogad
va, hogy azoknak üzemben ta rto tt bemutatásával lás
sák iparosaink, hogy a villamerőt milyen ipari és egyéb 
célokra lehet felhasználni. Ezen tárgyak a versenyből 
és elárusitásból ki vannak zárva.
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8. Térdijak. Minden kiállító legkevesebb 1 ko
rona térdijat tartozik fizetni. Ö t méterig 5 korona 
térdij szedhető. Ö t D-métert, vág}" ugyanannyi folyó
m étert vagy falterületet meghaladó minden megkez
dett további m éter után 50 fillér fizetendő. Versenyen 
kivül álló kiállítók részére magasabb térdijak is megál
lapíthatók. Aki a bejelentéstől visszalép, tartozik szin
tén térdijat fizetni.

9. Egyes iparágak működésben levő gépekkel 
vagy eszközökkel a kiállítás területén gyakorlatilag is 
bemutathatók.

10. Az elnök hatásköre olyformán lett kibővítve, 
hogy esetenkint 100 koronáig terjedő kifizetéseket fo
lyósíthat. Az elnökség, mely áll az összes tisztikarból: 
szükség szerint bármely nagy összeg erejéig utalvá
nyozhat, köteles azonban a kiadásokról a rendes heti 
ülésen a nagybizottságnak utólagos jelentést tenni.

11. A kiállítási helyiségek biztosítására egy kü
lön bizottság lesz kiküldve.

12. Elhatároztatott, hogy a városi tanács és azon 
intézetek, testületek és magánosok, kik valamely ju 
talm at vagy érm et adtak a kiállításnak: a bíráló bizott
ságbem egy-egy taggal képviselhetik magukat.

13. A bíráló bizottság akként lesz majd megvá
lasztva, hogy az 5 csoportba osztott kiállítók csopor- 
tonkint egy-egy tagot, a nagy bizottság szintén minden 
csoportba egy-egy tagot választ, ezenkívül tagjai még 
a bíráló bizottságnak az elnök és a titkár is.

14. Egyöntetűség céljából a kiállított tárgyak 
megjelöléséről az elnökség fog gondoskodni.

15. A kiállítás céljaira rendelt szekrények m ár f. 
hó 16-án az elnökség által kijelölt helyre helyezhetők.
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16. A kiállítóknak megengedtetik, hogy kiállí
to tt tárgyaikat szolid és nem rikító színben díszítsék; 
de ebbeli szándékukat be kell az elnökségnél jelenteni 
és szorosan a nyert utasítás szerint tartoznak eljárni.

17. A kiállítási nagy bizottság az alábbi teendők 
ellátását az elnökségre bizta:

a) a kiállítás felügyelete feletti gondos
kodás.

b) a belépti jegyek árainak megállapítása 
valamint a kiadandó szabadjegyek iránti határozat ho
zatal.

c) a megnyitás napján rendezendő színházi 
díszelőadás iránti határozat hozatal.

d) a kiállítandó tárgyak megjelölésének 
egyöntetű módozatai fölötti való megállapodás.

18. A kiállítók máshol szerzett okleveleiket és 
érm eiket kiállításuk keretében bemutathatják.

19. Kiállítók tárgyaik elhelyezésére csak aszta
lokra tarthatnak igényt, mivel más eszközök felett a 
kiállítás bizottsága nem rendelkezik.

20. A tárgysorsjáték rendezése azon oknál fog
va, mivel a lotto igazgatósága 10.000 darab egvenkint 
25 fillér értékű sorsjegy kibocsájtása esetén 125 korona 
illetéket követel és mivel a hozott végzés későn érke
zett -  a napirendről levétetett.

21. Az elnökség belép ti jegyek elárusitására fel
kérte a helybeli leányegyesületet, melynek tagjai kész
séggel vállalkoztak ezen feladat teljesítésére.

22. A kiállított tárgyak tűz ellen biztosíttattak.
23. A kinek aggályai vannak arra  nézve, hogy 

valamely bejelentő jogtalanul idegen készitményü tá r
gyakat akar becsempészni a kiállítás területére, az 
tegyen erről jelentést az elnökségnek. Gondoskodva 
lesz arról, hogy ilyen esetek megakadályoztassanak.

24. A kiállítás területén tilos a dohányzás.
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25. A kereskedelmi kormány megkerestetett, 
hogy a szegedi kereskedelmi és iparkamara területére 
a csoportokban Szabadkára utazó látogatók részére 
kedvezményes, m enettérti jegyeket engedélyezzen.

26. A kiállitás 1908. évi december hó 20-án d. e. 
11 órakor lesz ünnepélyesen megnyitva. A magnyitási 
ünnepélyre Kossuth Ferencz kereskedelmi m iniszter 
ur ő nagyméltósága, valamint Szterényi József állam
titkár u r ő nagyméltósága Dr. Mukits Simon ország- 
gyűlési képviselő u r utján személyesen meghivatott.

Ezekből a határozatokból kifoylólag az elnökség 
még számtalan apró, de lényegében igen fontos, körül
tekintő intézkedéseket tett.

A következőkben beszámolok azokról az ér
mékről és jutalm akról, a melyekkel kiállitóink ju ta l
mazva lesznek.

A kiállitás céljaira létesitett érmek, jutalm ak 
és pénzbeli segélyek

Ez az alcím szinte zavarba, hoz mivel nem tu 
dom, hogy melyik adományt vagy ju talm at tegyem az 
első helyre; m ert tekintve a hazafias forrást, amelyből 
azok fakadtak: egyformán becsesek, bármilyen kicsiny 
vagy nagy azok értéke. Mégis első helyen kell megem
lékeznem saját szülővárosunk közönségének egyhan
gú határozatával hozott azon áldozatkészségről, melv- 
szerint 800 koronát szavazott meg a kiállitás céljaira 
és egyben elhatározta, hogy az iparkiállitás és karácso
nyi vásár alkalmából az uj városháza részére a polgár- 
mesteri szoba berendezéséhez szükséges bútort a kiál
lításon fogja megrendelni. A melyik iparost tehát az 
utóbbi szerencse ér, azt szintén kitüntetés számba
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veheti. A szabadkai általános ipartestület elöljárósága 
100 koronát szavazott meg a kiállitás céljaira. Ezt 
követte Báró Podmaniczky Endre védnöknek 100 ko
ronás adománya, melyet egy törekvő, egy segéddel 
dolgozó iparosnak szánt. Utána Piukovics József nagy- 
birtokos, volt országgyűlési képviselő te tt száz koronás 
alapitványt egy nő-iparos részére. Majd pedig Dr. Mu- 
kits Simon országgyűlési képviselő, m int a szabadkai 
általános ipartestület ügyészétől érkezett egy 100 ko
ronás jutalomdij aranyban, am it az adományozó szin
tén egy törekvő kisiparosnak szánt. A szegedi kereske
delmi és iparkamara 200 koronát szavazott meg a 
kiállitók jutalm azására és ezenkívül erkölcsi támoga
tásáról is biztosította a bizottságot.

Ezen adományokon kivül még az alábbi adomá
nyok érkeztek:

A Szabadkai Takarékpénztár és Népbank 200 
koronás adománya, melyből 2-2 iparos 50-50 koroná
val és 4 közreműködő munkás 25-25 koronával lesz 
jutalmazva.

A Kereskedelmi és Iparbank 50 korona kész
pénz adománya.

A Családgyámolitó egyesület száz koronás kész
pénz adománya.

A Gazdák és Iparosok Hitelszövetkezete 40 kor. 
készpénz adománya.

A Petőfi asztaltársaság 10 koronás készpénz 
adománya.

A ..Szent József' betegsegélyző és temetkezési 
egylet 20 koronás készpénz adománya.

Kárpáti Jakab 20 koronás adománya egy tö
rekvő fiatal szegény sorsú iparos jutalmazására.
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AIV. kerületi tantestü let? koronás pénzadomá
nya.

Soraim zártakor érkezett Kossuth Ferenc ke
reskedelmi M iniszter U r őnagyméltóságának sürgö
nye, melyben arról értesiti az ipartestületet, hogy a 
kiállítás céljaira 500 koronát adományozott.

Érmeket a következők adományoztak:
1. Az Országos Iparegyesület 2 ezüst és 3 bronz

érmet.
2. A kiállitási-bizottság érmei: 1 drb 100 koro

nás aranyérem, 5 drb arany, 10 drb ezüst és 20 drb 
bronzérem.

A nagylelkű adományozók hazafias áldozatkész
ségükért fogadják ezúton is a szabadkai iparosok őszin
te köszönetét és háláját.

Ezzel befejeztem volna a szabadkai iparkiállitás 
és karácsonyi vásár történetét; csak hogy ezzel nem 
tekinthető lezártnak ez a törtnénet, m ert folytatása 
lesz az elért erkölcsi és anyagi eredmény, valamint az 
a sok tamulság, ami ebből a kiállításból levonható. 
Erről természetesen most még nem irhatok; de gon
dom lesz rá, hogy ezek a később bekövetkezendő ese
mények, eredmények és tanulságok szintén ne marad
janak nyom nélkül. E célból további feljegyzéseket 
vezetek és annak idején szerzett tapasztalataim at köz
readom a most megindult ..Kiállítási Lapok" cimű új
ság hasábjain és közlöm az országos kiállítási bizott
sággal.

Bizom benne, hogy ezek a tapasztalatok csak jók 
és hasznosak lesznek.

(A szabadkai iparkiállitás és karácsonyi vásár 
Emlék-Albuma és katalógusa. 1908. Szerkeszti Né
m eth Simon. Szabadka, 1908. 21-27.)
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12.

Dr. Reisner Lajos ipartestületi ügyész levele 
Aczél Henrikhez és Németh Simonhoz (1908):

Aczél Henrik elnök és Németh Simon titkár uraknak

Szabadkán.
Szabadka, 1908 december 

hó 13-án.

Kedves barátaim!

Minapi estélyen csáját élvezve fölvetett arra  a 
kérdésiekre: ..mely okokra vezethető vissza az: hogy én 
fiscalis létemre az iparosok barátja, s az iparélet küzdő 
harczosa lettem és voltam egy negyed századon át?" -  
ebben a -  talán nem hosszú -  visszapillantásban (mely- 
lyel azonban nem akarok önéletrajzot adni) felelek.

Kezdem épen egyharmad századdal előző időből! 
T örtént az Urnák 1875. évében, hogy a szabadkai 
városi főgimnázium ..Széchényi ösztöndij alapja" pá
lyadijat tűzött ki. (25 pengő forintokat). A théma ez 
volt: ..A hazaszeretet és gróf Széchényi István". -  Pá
lyáztam én is. -  Jeligém volt: ..A haza minden előtt!"

Gróf Széchényi István politikai és közgazdasági, 
valójában nagyszerű és áldásthozó életét, működését 
és hatását tanulmányozva lelkem bevésődött a m un
kának és különösen a teremtő, a termelő ipari m unká
nak megbecsülése. -  Atéreztem a legnagyobb magyar 
bölcs mondásának nagy igazát: ..a mihez könynyen ju t 
az ember, azt közönségesen nem becsüli s másként 
bánik azon kincscsel, melyet világba léptekor m ár ké-
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szén talált", és megértettem Széchényi eszmerendsze
rének azt az alapgondolat/it, mely szerint ipari m un
kásság és ipari műveltség nélkül nemzet szabaddá, 
hatalmassá és függetlenné nem válhat soha, -  soha!

M egértettem és átéreztem azt is, hogy a mig 
egyrészt „a munka nemesit”, az embert az állat sorából 
emeli ki, addig más részrél a termelés, világot fenntar
tó erő, és ez az erő és képesség az, ami az embert a 
terem tő Istenhez -  kinek képére és hasonlatosságára 
alkotva lettünk -  emeli fel.

A termelés (productio) közel áll a teremtéshez, 
de soha sem azonos azzal, m ert teremteni, ami alatt 
anyagelőhozást értünk, képtelenek vagyunk. -  Ter
melni azonban igen. «A természet nem szolgáltatván 
közvetlenül és önkényt azt, ami szükségleteink kielé
gítésére kivánatos, csak erőkkel meg képességekkel 
látott el bennünket arra nézve, hogy létünk biztosítása 
és kellemessé tételéről magunk gondoskodhassunk. -  
Következik innen, hogy az ember arra van utalva, hogy 
munka és erőfeszítés által a neki szükséges javakat 
előállítsa, a természet által nyújtott anyagokat s tá r
gyakat fölismerni és céljaira alkalmazni törekedjék, 
szóval a kültermészetet magának alávesse, vagyont s 
szükségletfedezési eszközöket szervezzen" mondja 
Kautz Gusztáv.

így fogva fel a termelést, annak a tudatára ju 
tunk, hogy valójában és tényleg csakis a művész és 
iparos termel; -  minhogy legszorosabb értelemben 
productioról csak akkor lehet szó, ha a munka érték
képződésre vált.

M egtanultam a termelő ipari m unkát meg- és 
nagyrabecsülni, m ert beláttam és felismertem, hogy az 
ipari productiv munka nemcsak a szervezés forrása, 
hanem valóságos erkölcsi tényező. -  Tapasztaltam,
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12.

Dr. Reisner Lajos ipartestületi ügyész levele 
Aczél Henrikhez és Németh Simonhoz (1908):

Aczél Henrik elnök és Németh Simon titkár uraknak

Szabadkán.
Szabadka, 1908 december 

hó 13-án.

Kedves barátaim!

Minapi estélyen csáját élvezve fölvetett arra  a 
kérdéstekre: ..mely okokra vezethető vissza az: hogy én 
fiscalis létemre az iparosok barátja, s az iparélet küzdő 
harczosa lettem és voltam egy negyed századon át?" -  
ebben a -  talán nem hosszú-visszapillantásban (mely- 
lyel azonban nem akarok önéletrajzot adni) felelek.

Kezdem épen egvharmad századdal előző időből! 
T örtént az Urnák 1875. évében, hogy a szabadkai 
városi főgimnázium ..Széchényi ösztöndij alapja" pá
lyadijat tűzött ki. (25 pengő forintokat). A thém a ez 
volt: ..A hazaszeretet és gróf Széchényi István". -  Pá
lyáztam én is. -  Jeligém volt: ..A haza minden előtt!"

Gróf Széchényi István politikai és közgazdasági, 
valójában nagyszerű és áldásthozó életét, működését 
és hatását tanulmányozva lelkem bevésődött a m un
kának és különösen a teremtő, a termelő ipari m unká
nak megbecsülése. -  Atéreztem a legnagyobb magyar 
bölcs mondásának nagy igazát: ..a mihez könynyen ju t 
az ember, azt közönségesen nem becsüli s másként 
bánik azon kincscsel, melyet világba léptekor m ár ké
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szén talált", és megértettem Széchényi eszmerendsze
rének azt az alapgondolatát, mely szerint ipari m un
kásság és ipari műveltség nélkül nemzet szabaddá, 
hatalmassá és függetlenné nem válhat soha, -  soha!

Megértettem és átéreztem azt is, hogy a mig 
egyrészt „a munka nemesit", az embert az állat sorából 
emeli ki, addig más részrél a termelés, világot fenntar
tó erő, és ez az erő és képesség az, ami az embert a 
terem tő Istenhez -  kinek képére és hasonlatosságára 
alkotva lettünk -  emeli fel.

A termelés (productio) közel áll a teremtéshez, 
de soha sem azonos azzal, m ert teremteni, ami alatt 
anvagelőhozást értünk, képtelenek vagyunk. -  T er
melni azonban igen. »A term észet nem szolgáltatván 
közvetlenül és önkényt azt, ami szükségleteink kielé
gítésére kívánatos, csak erőkkel meg képességekkel 
látott el bennünket arra nézve, hogy létünk biztosítása 
és kellemessé tételéről magunk gondoskodhassunk. -  
Következik innen, hogy az ember arra van utalva, hogy 
munka és erőfeszítés által a neki szükséges javakat 
előállítsa, a természet által nyújtott anyagokat s tá r
gyakat fölismerni és céljaira alkalmazni törekedjék, 
szóval a kültermészetet magának alávesse, vagyont s 
szükségletfedezési eszközöket szervezzen" mondja 
Kautz Gusztáv.

így fogva fel a termelést, annak a tudatára ju 
tunk, hogy valójában és tényleg csakis a művész és 
iparos termel; -  minhogy legszorosabb értelemben 
productioról csak akkor lehet szó, ha a munka érték
képződésre vált.

M egtanultam a termelő ipari m unkát meg- és 
nagyrabecsülni, m ert beláttam és felismertem, hogy az 
ipari productiv munka nemcsak a szervezés forrása, 
hanem valóságos erkölcsi tényező. -  Tapasztaltam,
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hogy az iparos energiája nemcsak az anyagot és term é
szeti erőket győzi le, s alakítja át használható dolgok
ká, de diadalt a ra t az ember fölött, midőn akaratéinak 
érvényesülését megalakítja és ezzel a m unkát istenál
dásává teszi. -  És lelkembe vésődött Széchényi arany
mondatai közül annak az igazsága: „A kiművelt em 
berfő mennyisége a nemzet igazi hatalma! Nem a 
termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszi a 
közerőt, hanem az ész és az emberi munkaerő, mely 
azokat használni és ügyesen értékesíteni tudja."

Az ipari munka ilyetén való nagyrabecsülésében 
é rt az a kitüntetés, hogy az ügyvédségem első éveiben 
meghozott uj ipartörvény által creált iparhatósági biz
tosi tisztet majdnem egy negyedszázadon át betöltve 
módom és bő alkalmam nyilt közrehatni arra, hogy az 
ipari munka minél hatékonyabban érvényesüljön, a 
munkásosztály értelm i és erkölcsi niveaujának emelé
sével a nemzeti iparra dicsőség derüljön, hazánk alkot
mánya tökéletessége által a jog, törvény és igazság 
absolute érvényesülése nyomán és a népoktatási és 
közművelődési intézmények révén a felvilágosodás, 
gyakorlatiasság és m unkaszeretet terjesztessék.

És m ert működésemmel, melynek tartam a alatt 
egy egész uj nemzedék nevelődött és nőtt fel -  hatóság 
és munkásnép, munkaadók és alkalmazottak megvol
tak elégedve, köröttem csoportosult az iparos osztály 
s tulajdonképen nem én az ő, hanem ők lettek az én 
barátaim, s fegyvertársaim a társadalmi küzdelmek 
-  politikai harcokban -  és összeforrva törekvésben, 
vállvetve a küzdelemben: ..az emberiség összes gazda
sági munkáját ugv tekintettük, mint egy nagy és világ- 
jelentőségü küzdelmet, melyben az ember a phisikai 
világgal s annak erőivel szembeszáll, s magát a term é
szet urává tenni törekszik."
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Közrehatásom, buzdításaim eredménye -  amire 
önhittség nélkül büszkén tekintek -  az lett, hogy a 
szabadkai iparos és munkásosztály m int részese a 
magyar haza össziparosságának, nemzet fen tartó té 
nyezővé, sőt hatalommá vált ugvannyira, hogy a stré 
berek keresve keresték, hogyne mondjam kunyorálták 
ennek az előbb lenézett ignorált osztálynak a támoga
tását, rokonszenvét, melylyel működésem egész ta rta 
ma a la tt osztatlanul megajándékozott engemet és 
amelyben osztatlanul s nemes hevüléssel részesít Ben
neteket és a karácsonyi iparkiállitás és vásár rendező
bizottság elnökségét.

Használjátok ki a közjóra ezt a kedvező alkal
mat, vessétek emlékezetekbe Roscher igazságát: „Min
den foglalkozás, amelynek szolgálata ésszerüleg keres
tetik és megfizettetik, productiv volt, improductiv 
csak akkor, ha e szolgálat senkinek se kellett, senki 
által nem használtatott!"

..Hass, alkoss, gvarapits! s a haza fényre derül!"
Isten áldása legyen a munkátokon!

Üdvözöl barátotok 
dr. Reisner Lajos 

ipartestületi ügyész.
(A szabadkai iparkiállitás és karácsonyi vásár 

Emlék-Albuma és katalógusa. 1908. Szerkeszti Né
m eth Simon. Szabadka, 1908. 29-31.)

13.

A szabadkai ipartestület folyamodványa Kos
suth Ferenc kereskedelemügyi miniszterhez fa- és 
fémipari szakiskola felállításáért (1909):
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Nagyméltóságú M iniszter Úr!
Kegyelmes Urunk!

Alólírottak, m int a szabadkai ipari életnek és az 
iparosok érdekeinek hivatásos gondozói és képviselői 
azon alázatos kérelemmel járulunk Nagyméltóságod 
színe elé, m iszerint kegyeskednék az alább felsorolan
dó okok alapján -  lehetőleg a legközelebbi időben -  
városunkban egy fa- és fémipari szakiskolát felállítani.

Mielőtt ezen alázatos kérelmünk támogatására 
szolgáló érveinket felsorolnánk, engedje meg Nagy
méltóságod, hogy rám utassunk arra az országosan 
ism ert tényre, hogy Szabadka város az előbbeni korm á
nyoknak minden tekintetben mostoha gyermeke volt 
és soha sem részesült olyan támogatásban, aminek 
áldásos nyoma m aradt volna. Miliókra menő közadói
ból mindig más vidékeket és városokat támogattak. 
Kulturális és ipari fejlődésében visszamaradt, m ert 
magára hagyatva nem bírt megküzdeni a lakosság va
gyonosabb részének konzervatív irányzatával, mely 
leküzdhetetlen gátat emelt minden haladásnak. így 
aztán a lakosságnak szegényebb, de művelődésre hajló 
része a megfelelő kulturális intézmények hiányában 
szinte önfeláldozással küldte idegenbe fiait, hogy nekik 
a modern kor követelte képzettséget megszerezze. 
Azonban ennek dacára most is aggódva látjuk azt, hogy 
városunk kulturális és főként ipari fejlődése a helyett, 
hogy haladna, inkább stagnál, a helyett, hogy a lakos
ság emelkedettebb értelm i színvonalának megfelelő 
ipari vállalatok létesülnének: számtalan olyan iparcik
kek jönnek be idegen helyekről, amelyek itt is előállít- 
hatók volnának.

Ennek okait kutatva arra a szomorú tapaszta
latra jutottunk, hogy városunk ifjainak nem áll mód-
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jukban a magasabb ipari képzettséget megszerezni, 
m ert távol esnek az ipari szakiskoláktól és így az ipari 
pályára lépő szegénysorsú ifjaink legnagyobb része csak 
primitív képzettség m ellett válhat önálló iparossá.

A helybeli polgári iskolából kikerülő iíjak nagy 
része a szegény sors m iatt nem mehet ipari szakisko
lába, pedig ennek az iskolának az volna tulajdon képen 
a hivatása, hogy a gyakorlati pályákra készítse elő 
növendékeit; csakhogy egyrészt a szegénység, más
részt pedig az inaskodástól való írtózat azt szüli, hogy 
a polgárit végzett iíjak elkerülik ezt a pályát és szapo
rítják a félbenmaradt egzisztenciákból szármázó pro
letárok seregét.

Másként alakulhattak volna ezek a mi szomorú 
viszonyaink ha például megkaphattuk volna a felső 
ipariskolát, m ert akkor ezen iskola és a magán áldoza
tokból két évvel ezelőtt létesített felső kereskedelmi 
iskola teljesen felszívta volna azt a fölösleget, am it 
egyetlen felső középiskolánk a városi gymnásium be
fogadni képtelen.

A m últ év végén rendezett iparkiállitás és kará
csonyi vásár ennek daczára fényes bizonyságot te tt 
arról, hogy a szabadkai iparosok az önképzés erejével 
is tudnak fényes eredményeket felmutatni, ámde még 
mindig távol állnak attól a színvonaltól, amelyre csak 
szakiskolák révén emelkedhetnek. A jövő ipari nemze
dék neveléséhez azonban már nem elég az önm ű
velődésre támaszkodni.

Ha városunk elmaradt ipari életét iparosaink és 
a haza érdekében előbbre akarjuk vinni, akkor megfe
lelő segítő eszközökről is kell gondoskodnunk, csak
hogy városunk áldatlan társadalmi viszonyainál fogva 
a szegényebb sorsú hivatalnoki és iparos osztály cse
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kély ereje most is hajótörést szenved a vagyonosabb 
osztály zárkozottságán.

Ez az elhagyatottság késztet bennünket arra, 
hogy Nagyméltóságodat, m int az ipari élet legfőbb őrét 
arra  kérjük, kegyeskednék alázatos kérésünket atyai 
szivébe zárni és a kért fa és fémipari szakiskolát váro
sunkban felállítani.

Soha el nem múló hálával fog Szabadka város 
közönsége tartozni Nagyméltóságodnak és még utó
daink is áldani fogják atyai jóságát és gondosságát, ha 
ezen alázatos kérelmünket meghallgatja.

A magunk részéről megvagyunk arról győződve, 
hogy szerény, de jogos kérésünk elől Nagyméltóságod 
nem fog elzárkózni és azért már előre is a leghálásabb 
köszönetünket nyilvánítjuk és maradunk

Nagyméltóságú Kegyelmes Urunknak 
Szabadka, 1909. január hó 28-án

alázatos szolgái: 
Németh Simon Knapecz Jakab

ipartestületi jegyző ipartestületi h. elnök
Majland György 

alel nők 
Mukits Simon 

ügyész
G stalter Mátyás Arnold Pál

számvevő számvevő
Ipartestületi elöljárók:

Bihari Jakab 
Miháljevics Antal 
Barlaits Ferenc 
Gergics Lukács 
Hadnagy Mihály 

(Levéltár, Városi tanács, II. 49/1909; 11197)
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14.

A városi tanács felterjesztése az ipari szakiskola 
létesítése ügyében (1909):

Nagyméltóságu Kereskedelemügyi Miniszter Úr!

Hivatkozással 11197/VI.B. 1909 sz. ala tt kelt 
felhívására a leküldött kérelemnek visszaterjesztése 
mellett a városi tanács az ipari szakiskolának létesíté
se ügyében az alábbiakban nyilatkozik:

A városi tanács abban a szilárd meggyőződésben 
van, hogy egy ipari szakiskolának létesítésé Szabadkán 
kedvező talajjal bír és szép jövőnek néz eléje. Szabadka 
város nemcsak az ő 90000-et meghaladó lakosságával, 
hanem nagy környékével, mely kedvező vasúti össze
köttetése révén majdnem az egész megyére kiterjed, 
feltétlenül alkalmas egy középiskolai keretekben moz
gó szakiskola létesítésére. Ezt legfényesebben igazolja 
az, hogy a két évvel ezelőtt városi támogatás mellett, 
de magán igazgatás ala tt nagy tandíjjal megnyílt felső 
kereskedelmi iskola dacára a szomszéd hason iskolák
nak, nemcsak hogy azonnal megtelt, de a párhuzamos 
osztályok felállítását is csak a helyszűke m iatt kellett 
elhalasztani. Már egyedül a nagy lélek szám is indo
kolttá teszi egy ily iskolának létesítését, ha felemlítjük, 
hogy Szabadkán csak két közép-iskola: egy főgymna- 
sium és egy felsőbb kereskedelmi iskola áll a tanulni 
vágyó ifjúság rendelkezésére. -

Azonban nemcsak a város és környékének nagy 
lakossága teszik alkalmassá Szabadkát, hanem fejlődő 
ipari élete is. Eltekintve attól, hogy magának az iparos 
tanonc oktatásnak helyes megoldása is csak ezen utón 
remélhető, ezen szakiskolának létesítése m ár azért is

75



folyton növekvő szükségletet képez, m ert az ipari élet 
örvendetesen élénkül s kedvező megszilárdulását és 
fejlődését ezen támponton reménvli. -

De legfényesebb bizonyítéka a szükségletnek az, 
hogy maguk az iparosok, akik pedig legalább nálunk 
saját érdekeik iránt eddig közömbösseknek látszottak, 
jelentkeznek és kérik az iskola felállítását.

A városi tanács abban a reményben van, hogy 
kim utatva a létesítésnek szükségességét, az ipari élet 
fejlesztését melegen szivén viselve, Nagyméltóságod 
az előterjesztett kérelemnek helyt fog adni annál is 
inkább, m ert az a Szegeden a m últ évben megszünte
te tt szakiskolának áthelyezése által is teljesíthető.

Ezért a kérelmet teljes egészében magukévá 
téve arra  Nagyméltóságodnak kegyes jóindulatát a 
magunk részéről is kérjük és készséggel kijelentjük azt 
is, hogy ha ismeretesek lesznek a létesíteni kért szak
iskola szervezetére és méreteire vonatkozó adatok s a 
létesítésnek és fenntartásnak költségei, örömmel fog
ja az egyéb megoldásra váró és nagy közterheket kép
viselő feladatoknak figyelembe vételével a törvényha
tósági bizottságnak a hozzájáruláshoz való készséget 
is javasolni. -

Mindezekre való tekintettel kérjük, kegyesked
jék a felterjesztett kérelmet hathatós jóindulatába fo
gadni s a további tárgyalásokat olyan irányban elren
delni, hogy m iután a létesítés és fenntartás szükségle
tei m eghatároztattak, a városi hozzájárulásnak m érté
ke, kegyes figyelembe vételével eddig hátram aradt s 
most sok szükséglet megoldása előtt álló városunk 
csökkent teherviselési képességére, az ez irányban 
lefolytatandó tárgyalások alapján meghatároztassék. -  

Szabadkán, 1909 márczius hó 31.-én.
(Levéltár, Városi tanács, II. 49/1909; 3857)
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15.

Aczél Henrik és Liuba (Ljuba) Kornél a „képző- 
és iparművészeti tanfolyam" céljaira tanterm et kér
(1909):

Tekintetes Városi Tanács!

Gazdasági életünknek egyik főfeltétele az ipa
runk kifejlesztése és ezt nem érhetjük el az által, hogy 
csak iparosokat nevelünk, hanem szükséges hogy a 
nemzeti képességet az egész országban tettre ébresz- 
szük és az esztétikai ízlést fejlesszük.

Lassú átgondolt biztos alapokon nyugvó neve
léssel kell a közízlést átalakítani, közvetlenül az okta
tás utján és közvetve az arra hivatottak termelő és 
tervező munkássága által.

Ily célokat akar szolgálni a Szabadkán alapítan
dó „Képző- és iparművészeti” tanfolyam, melynek ve
zetése -  a D.M.K.E. támogatása mellett -  arra  hivatott 
egyének kezébe van letéve.

Mivel csak ritkán akad a nemes célokért áldo
zatkész nyilvánosság és a kezdet anyagi nehézségeit 
kissé megkönnyebbítendő, aziránt esedezünk a Tekin
tetes Városi Tanácshoz:

Méltoztassék részünkre a Központi elemi iskola 
nagy term ét díjtalanul fűtés világítással együtt áten
gedni; megjegyzendő, hogy a tanfolyami előadások csak 
kora délutáni időtartamokban tartatnak és a világítás
ra csak a téli hónapokban lesz esetleg szükség és a 
helység úgyis más tanfolyamok részére fűtve van és mi
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készséggel alávetjük magunkat az iskola igazgatósága 
által meghatározott időközöknek.

Kérésünket ismételve maradunk
Szabadka 1909. IX. 27. kiváló tisztelettel 

Aczél Henrik 
Liuba Kornél

(Levéltár, Városi tanács, II. 257/1909; 19642)

16.

Aczél Henrik az ipari szakosztály titkára anyagi 
támogatásáért folyamodik a városi tanácshoz (1910):

Tekintetes Városi Tanács!

Az Őfensége József főherceg védnöksége alatt 
működő D.M.KE. szabadkai osztálya az 1909. év ok
tóber havában egy iparművészeti tan folyamot alapí
tott, amelynek megkezdését Piukovics József úr már 
1908 novemberében indítványozta azzal a megokolás- 
sal, hogy szükséges a nőknek a kenyérkeresetet lehet
ségessé tenni. A D.M.KE. által ez évben létesített 
tanfolyam ezen cél betartásával alakult meg. Módot 
nyújt minden társadalmi osztályhoz tartozó férfiak
nak és nőknek arra, hogy a képző és iparművészet ágai 
közül a tanfolyam felöleli: a figurális festészetet, a fa 
és bőr égetését, a fa-, bőr- és fémszobrászatot és ipari 
tervezést, -  és ezekben a művészeti ágakban a tanfo
lyam növendékei a fővárosi és helyi sajtó egybehangzó 
vélekedése szerint olyan haladást tanúsítottak, amely 
reményt nyújt arra, hogy Szabadkán erős művészeti 
irányú kenyérkereseti ágak fejlődjenek ki.
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A D.M.KE. szabadkai osztálya elhatározta, 
hogy az első tanfolyam növendékeinek munkáiból kiál
lítást rendez. -  Ennek a kiállításnak kettős célja van: 
megismertetni a nagyközönséggel a növendékek m un
kájának eredményét és ilyen módon lehetővé tenni 
azok számára a kenyérkeresetet továbbá a szabadkai 
közönségben felébreszteni és nagyobbá tenni az 
iparművészeti munkák iránti szcrctetet.

A kiállítás és tanfolyam Szabadka kulturális éle
tében mindenesetre haladást jelent és alkalmas arra, 
hogy a tanfolyam kellő továbbfejlesztése mellett nagy 
szolgálatokat tehet Szabadka érdekeinek. Ez a körül
mény késztet a rra  bennünket, hogy a tek. Tanácstól a 
kiállításnak erkölcsi és anyagi segítségét kérjük.

Az anyagi segítségre azért van szükségünk, 
m ert a tanfolyam növendékei legnagyobbrészt tandíj- 
mentesek és m ert a tanításhoz szükséges anyag be
szerzése teljesen kulturális célokért létesült, egyesüle
tünket és a tanfolyam két tanárát terhelte.

A tek. Tanácstól a kiállítás rendezését, a tanfo
lyamunkon eddig felmerült tetemes kiadások egyré- 
szének fedezésére és a legtehetségesebb növendékek 
jutalm azására összesen 300 K , azaz, háromszáz koro
nát kérünk, hivatkozva arra a kulturális feladatra, 
amelyet egyesületünk esztendők óta teljesít és arra  a 
haszonra, amelyet az általunk létesített tanfolyam 
működése és továbbfejlesztése Szabadka közönségé
nek jelent.

A D.M.KE. szabadkai osztálya nevében:
a D.M.KE. elnöksége megbízásából: 

Aczél Henrik titkár 
Szabadkán 1910. évi június hó 10-én 
(Levéltár, Városi tanács, II. 111/1910; 10898)
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17.

Aczél Henrik, az ipari szakosztály titkára tudó
sít a képző- és iparművészeti tanfolyam eredményéről 
(1910):

Tekintetes Városi Tanács

Az 10898 számú tanácsi határozat folytán a 
D.M.KE. képző és iparművészeti tanfolyamának kiál
lítására a „Jutalmak és segedelmek” számlájából ado
mányozott 2 drb 20 és 2 drb 10 koronás aranyat a 
következő növendékek kapták:

Vass A Kálmán, a képzőművészeti 20 kr. a ra
nyat. Joó Irén a képzőművészeti 10 koronás aranyat, 
H ubert Lajosné az iparművészeti 20 kor. aranyat és 
végül Salánkv Lón ti az iparművészeti 10 kor. aranyat.

A midőn a fenti jutalm ak kiosztásáról jelentése
m et megteszem és a tekintetes Tanácsnak úgy a 
D.M.KE. m int a jutalm azottak nevében hálás köszö- 
netem et nyilvánítom, mély tisztelettel terjesztem be, 
a tanfolyam kiállítása alkalmával felmerült költségek 
számláját azon alázatos kérelemmel hogy azon össze
get a tekintetes Tanács kiutalni kegyeskedjék.

Kérelmünk támogatását első beadványunkban 
részletesen előterjesztettük, ez úttal csak azon kijelen
tésre szorítkozunk hogy tanfolyamunk a mely az egész 
ország szakköreinek érdeklődését magára vonta ezen 
első megnyilatkozásában tetemes anyagi áldozatot kí
vánt azoktól a kik a tanfolyam létesítésével amugv is 
terhes feladatot vállaltak magukra. Ism ételt kérel-
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műnk mellett a kiállitás költségeit az alábbiakban köz
löm:

korona fillér
Franki Salamon lé c z e k é r t................ 28.
Özv. Nagy Varjas Sándor

léczek összeállításáért................... 12.
Fischer Henrik kárpitos munka . . .  14.
Filoy Jenő a kiállított munka

fe lrag asz tásáért............................. 56. 54
Wilheim Samu, a kiállításhoz

szükséges papír, rajzszeg és stb. . 32. 20
Braun Adolf 300 drb meghívó . . . .  20.
Wilheim Samu, plakát kihordás

és nyom tatványok..........................25. -
Dukász Samu a kiállításhoz

szükséges zöld vászon ................... 20. 20
Lengyel Géza fényképfelvételek

a szaklapok r é s z é re .......................30.
Szolgák, kaszinóban, felügyeletért,

a munkák hozatala és viteléért . . 10.
Összesen .............................  247. 94

A tekintetes Tanács kész szolgája
Aczél Henrik 

a D.M.KE. oszt. titkára 
(Levéltár, Városi tanács, II. 141/1910; 11995)
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18.

Aczél Henrik a polgármester támogatását kéri 
a már országos hírű szaktanfolyam költségeinek fede
zésére (1910):

Mélyen tisztelt Polgármester Úr!

A D.M.KE. szaktanfolyamának kiállitásán fel
m erült költségek számláját, a m int azt mondani mél- 
tóztatott, egy újabb beadvány kapcsán, a jutalm ak ki
osztásáról szóló jelentésemmel egyidejűleg m ár egy 
hónappal ezelőtt bem utattam  a tekintetes Tanácsnak, 
kérve annak kiutalását.

Ezen kérelmünk mindezideig elintézést nem 
nyert. Miután pedig ezen számlákkal igen szegény 
embereknek tartozunk, a kiknek e hó végén házbérfi
zetési kötelezettségünk is van, szükségesnek tartom  
hogy polgármester úrnak ismételten felhívjam kegyes
ségét ügyünkre.

Szaktanfolyamunk a mely az ország összes 
szakférfiainak figyelmét magára vonta és a szaklapok 
terjedelmes ismétlése folytán a városok érdeklődését 
is felkeltette, olyan eredményt é rt el, hogy pldul Szol
nok, Nagybánya, Kassa, Miskolcz, Szatm ár Németi, 
nagy anyagi áldozattal terem tett művészeti telepeiket 
teljesen a mi rendszerünk szerint akarják átreform ál
ni.

Tanfolyamunkon 53 növendék járt, ebből csu
pán 7 fizetett némi tandíjja t. A D.M.KE. szorosan csak 
a tanszereket adta, már most az anyagi áldozat teljesen 
a tanfolyam két vezető tanárára nehezedik, a kik anél
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kül is teljesen díjtalanul teljesítették terhes feladatu
kat.

A bem utatott számlák összegének kiutalását 
ismételten kérve vagyok

Nagyságodnak kész szolgája 
Aczél Henrik 

a D.M.KE. ip. oszt. titkár
Szabadka 1910 VII/29.
(Levéltár, Városi tanács, II. 111/1910; 1-IÜ92)

19.

Podmaniczkv Endre báró, az ipari osztály elnö
ke jelentést ad a Szabadkai Felső Nőipar és Iparm űvé
szeti Szakiskola megalakításáról és feladatáról (1910):

Tekintetes városi Tanács!

A Délmagyarországi Magyar Közművelődési 
Egyesület esztendők óta követett célja, hogy a délvidé
ken igazi népkulturát teremtsen. Ezt a célt minden 
módon, anyagi áldozatokkal is igyekezik előmozdítani 
és az eddig elért eredmények bizonysága szerint a 
Dmke kulturm unkája nem volt meddő.

Egyesületünk most egv olyan intézetet állit fel 
Szabadkán, amely egyetlen az egész országban. Az 
intézet célja és feladata lesz a nőket olyan ipari szakok
tatásban részesíteni, amely lehetővé tegye önálló, füg
getlen megélhetésüket. Beható tanulmányozás előzte 
meg ezen iskola alapítását, a magyar királyi kereske
delemügyi minisztérium szakférfiaival folytatott szak
tanácskozásnak és a külföldi minták megfigyelésének
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eredménye az uj felső nőipari szakiskola tanulmányi 
rendje.

Iskolánk nagyfontosságíi nemzeti és kulturális 
missiónak a teljesítésére hivatott. Ebben az iskolában 
olyan kiképzést nyernek majd a növendékek, amilyet 
eddig Magyarországon sehol sem kaphattak. Iskolánk 
az életnek szánt iskola lesz, amelyben nem holt tan
anyag, hanem a praktikus és művészi kiképzés lesz a 
legfontosabb. A csatolt tervezet szerint iskolánk ki
próbált tanerők vezetése mellett elméleti és gyakorlati 
oktatást fog nyújtani az abban felsorolt tan tárgyakban. 
A felveendő tananyag és a teljesen új, angol mintán 
induló oktatási mód elég garancia arra  nézve, hogy ez 
a felső nőipari szakiskola eredményeiket fog elérni és 
egy erős kulturális áram lat középpontjává fogja tenni 
Szabadkát.

Iskolánknak nem az a célja, hogy a szellemi 
proletárok nagy számát növelje. Iskolánk módot fog 
nyújtani arra, hogy a női munka nagyobb értékelést 
nyerjen és amidőn iskolánk uj kenyérkereseti u takat 
nyit meg a nők előtt és erős gátakat von a családi 
tisztaság és a női erény megvédelmezésére. Iskolánk
nak kimondott és követelt célja önállóvá, függetlenné, 
keresetképessé tenni azokat a nőket, akik iskolánkban 
ipari kiképzést nyernek. Ennek a feladatnak a kultu
rális és nemzeti fontossága szembeszökő, amikor lát
juk a kivándorlást, a magyar lányokkal való kereske
dést és azt a túlzsúfoltságot, amely a tisztán szellemi 
m unkára képesített nőket az erkölcsi züllésbe vagy a 
nyomorba kergeti.

Ezen nagy nemzeti és kulturális érdekek bírták 
rá a Dmke-t, hogy ezen iskola felállításának és nagy 
fentartási költségeinek fedezéséről gondoskodjék a 
nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi minisztérium se
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gítésére támaszkodva. A szegedi kereskedelmi és ipar
kamara pedig m ár eddig is olyan módon segítette elő 
iskolánk célját, hogy a szükséges nagyértékű gépeket 
m ár rendelkezésünkre bocsátotta.

Van szerencsénk a tek. Tanácsnak az általunk 
alapított Szabadka ,.felső nőipari és iparművészeti 
szakiskola" szervezetét ide mellékelve bemutatni azon 
tiszteletteljes kérelemmel, hogy nevezett iskolánk 
fennállását tudomásul és pártfogásába venni méltoz- 
tassék.

Fogadja a tekintetes Tanács kiváló tiszteletem 
nyilvánítását

Szabadka, 1910. szeptember hó 10-én
báró Podmaniczkv Endre 

a D.M.KE. ipari oszt. elnöke
(Levéltár, Városi tanács, II. 214/1910; 17712)

20 .

Báró Podmaninczky Endre bővebben méltatja 
az országos jelentőségű Felső Nőipari és Iparművésze
ti Szakiskola jelenét és jövőjét. Bejelenti Aczél Henrik 
festő- és iparművész kinevezését a szakiskola igazga
tói állására, valamint indítványozza a szabadkai 
iparművészeti múzeum létrehozását (1910):

TEKINTETES VÁROSI TANÁCS!

A Délmagyarországi Magyar Közművelődési 
Egyesület Délmagyarország kulturális és gazdasági 
életének előmozdítására a m int az a Tekintetes 
Tanácshoz benyújtott kérelmünkben már beterjesztet
tük Szabadkán egy felső nőipari és iparművészeti szak
iskolát állítottunk fel.
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A csatolt tanítási szervezet részletesen tárgyal
ja a szakiskola m unkakörét és a tananyag felöleli 
mindazon iparágak oktatását, melyekkel eredménye
sen nemzeti kultúrm unkát lehet teljesíteni. Az iskola 
felállítása életszükséglet a Délvidéken és nagyban hoz
zá fog járulni ahhoz, hogy a tisztára agrikultúr életből 
és az itt felhalmozott nagy anyagi erők a magyar ipar 
szolgálatába álljanak és idővel és az anyagi segítő 
eszközök helyes felhasználásával műipari téren felve
hessék a versenyt a selejtes külföldi árúkkal, amelyek 
most valósággal elárasztják az országot s drága pénz 
árán terjesztik az Ízléstelenséget és a művészi barbár
ságot.

A D .M .KE. által Szabadkán lé tesíte tt felső 
nőipari és iparművészeti szakiskola tanítási szellemé
ben vezető gondolat a helyes, tiszta művészi kiképzés. 
A D.M.KE. ezen iskola felállítását hosszas előtanul
mányok után és csak azután határozta el, amidőn egy 
a D.M.KE. által Szabadkán támogatott iparművészeti 
és nőipari tanfolyam ezen évben meglepően szép ered
ményeket m utato tt fel és bizonságot te tt arról, hogy a 
közönség ilyen irányú ipari oktatás iránt érdeklődik és 
amidőn maga a közönség kérte egy teljes kiképzést 
nyújtó iskola felállítását.

A délvidéki viszonyok beható tanulmányozása 
után arra a meggyőződésre jutottunk, hogy az 
iparművészeti és nőipari szakiskola nemcsak hézag
pótló és egyedülálló lesz egész Délmagyarországon, 
hanem egyúttal olyan is, amely a Délvidék anyagilag 
eléggé jól stim ulált vállalkozó kedvű népét kenyérke
reseti módokhoz és eddig Magvarországon elhanyagolt 
iparágak felkarolásához és előbbre viteléhez fogja ve
zetni. Ezek voltak azon általános szempontok, am e
lyek az iskola felállításának szükségességét bizonyitot-
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ták. A legfontosabb ok azonban az volt, hogy a Délvi
déken épen úgy, m int bárhol Magyarországon még 
nem tö rtén t gondoskodás a nők praktikus életfentar- 
tást nyújtó kiképzésére. Ezen iskolának az lesz a leg
fontosabb célja, hogy olyan ismereteket nyújtson női 
növendékeinek, amelyeknek segítségével önállóan ke
reshetnék meg kenyerüket. Hangsúlyozzuk azonban, 
hogy ezen iskola nem fogja élesebbé tenni azt a sociális 
küzdelmet, mely a férfi és női munkás között m ár is 
fennáll, m iután főként arra nyújt módot, hogy a női 
m unka magasabb értékelést nyerjen.

A D.M.KE. által felállított szkiskolának az a 
célja, hogy népkultúrát teremtsen és beleilleszkedjék 
aD .M .KE. régen folytatott kultúrmunkájának a kere
tébe. Ezen okból az első évfolyamban a növendékek 
általános oktatást nyernek és ezek után, a midőn ké
pességeiről, hajlamaikról maguk és tanáraik meg
győződtek, fognak az egyes iparágakban szakszerű ki
képzést nyerni. Ebben a tekintetben is ez az iskola 
teljesen újszerű és egyedül álló lesz Magyarországon. 
Szakiskolánk m ár a rendes tanév elején ez év szeptem
ber 10-én megkezdte rendszeres működését és a nagy- 
közönség által oly nagy támogatásra talált, hogy mél
tán lehet következtetni, hogy a szakiskola a legmesz- 
szebb menő igényeket kielégítő eredményes munkát 
fog végezni.

Az intézetre vonatkozó szervezeti szabályzatot, 
tantervet, fegyelmi szabályzatot, költségvetést, a tan
testület névsorát valamint az iskola helyiségének pon
tos m éretű alaprajzát, amelyek azonosak a Nagymél
tóságú kereskedelmi kormányhoz benyújtott felter
jesztésünk mellékleteivel, tisztelettel m utatjuk be a 
Tekintetes Városi Tanácsnak azon jelentésünket, hogy 
szakiskolánk részére három évre a Deák utcai Vermes
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féle ház teljes első emeletét (:8 utcai 7 udvari szobából 
álló helyiséggel:) béreltük ki évi 2000 koronáért. Bár 
ezen szerződésünknél fogva az iskola helyiséget csak 
ez év november 1-én foglalhattuk volna el, módját 
ejtettük annak, hogy szakiskolánk részére albérlet ut
ján 4 utcai és 3 udvari szobát már a tanév elején 
megszereztünk és azt szakszerűen felszerelve a nö
vendékek rendelkezésére bocsájtottunk. A többi helyi
ség felszerelését november elsejétől fogva eszközöljük.

A D.M.KE. nagy kulturális feladatai nagy ter
heket rónak az egyesületre. A szabadkai szakiskola 
felállitása sem teljesíthető ezen beruházási évben egye
dül az egyesület által azért is hivatkozva szakiskolánk 
nagy kulturális céljaira, ipari fontosságára és az igy 
előmozdítandó nagyvárosi érdekekre, azon alázatos 
kérelemmel járulunk a Tekintetes Tanács elé, hogy a 
bem utatott terhes költségvetésünkből az iskola helyi
ségbérletére, fűtésre és világítására eső összeget vala
m int az egy rendszeresitett szolgai ellátással járó költ
ségeket Szabadka szab. kir. város közönsége által fe
deztesse.

Jelentjük még a Tekintetes Tanácsnak, hogy a 
helyiségek kibérlése alkalmából megállapodtunk az 
iránt is, hogy az iskola helyiség felett levő II. emeletet 
1800 koronáért és egy egyenesen az István térről a 
lépcsőházba nyíló utcai üzlethelyiséget (:Földes-féle:) 
a melyet kapunak kellene átlakítani 1400 koronáért 
megkaphatjuk, és igy a helyiség kérdése nem állja útját 
iskolánk további fejlesztésének. Az ez időszerinti bejá
rati kapu a la tt levő kút a bérlet kezdetekor el lesz 
távolítva.

Mély tisztelettel jelentjük még a Tekintetes Ta
nácsnak, hogy az iskolával kapcsolatban, m int a mel
lékelt tervrajzon is látható, nyilvános szakkönyvtárt
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rajz és olvasótermet bocsátunk a nagyközönség ren
delkezésére d.e. 10—12-ig és d.u. 5-8-ig. Ez a szak- 
könyvtár, amely c tekintetben a vidéken egyedül fog 
állani, a magyar iparfejlesztés szempontjából nagy 
szolgalatot fog tenni a közönségnek, különösen az 
iparosságnak, m ert Szabadkán egyetlen nyilvános 
könyvtár, rajz vagy olvasóterem nincsen. A szak- 
könyvtárban állandóan szakférfiú fog a látogató ipa
rosság és közönség rendelkezésére állani.

Végül jelentjük még a Tekintetes Tanácsnak, 
hogy egyesületünk nagy összekötettése folytán módjá
ban áll nagy részt ajándékozások útján az iskolával 
kapcsolatban (:II. em.:) egy gyakorlati iparművészeti 
múzeumot kifejleszteni a mely múzeum szervezési 
munkálatait az iskola műhelyeinek berendezése után 
azonnal megkezdhetjük. Ha ezen tervünk és m unkála
taink a Tekintetes Tanács támogatásával fog találkoz
ni, úgy kilátás van arra, hogy Szabadka szab. kir. város 
nagybecsű székházának közeli fölszentelését még két 
nagy kultúrintézmény létesítésével tehetjük ünnepel- 
tebbé.

Egyidejűleg tisztelettel bejelentjük a Tekintetes 
Tanácsnak, hogy a szakiskola igazgatói teendőinek 
ellátásával Aczél Henrik festő és iparművész urat, a 
D.M.K.E. szabadkai osztólvának titkárát bíztuk meg.

Nagy kérelmünket megismételve fogadja a Te
kintetes Tanács kiváló tiszteletünk őszinte nyilvánítá
sát.

Szabadka, 1910. évi október hó.
Gallowich Jenő báró Podmaniczky Endre 

D.M.KE. főtitkára ipari oszt. elnöke
(Levéltár, Városi tanács, II. 214/1910; 20167)
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21 .

Az Aczél Henrik irányításával működő Szabad
kai Felső Nőipari és Iparművészeti Szakiskola rendes, 
rendkívüli és tanfolyamhallgató tanulóinak névsora
(1910):

Krausz Valéria 
Harangozó Mariska 
Zárics Szmiliana 
Virág Leontin 

5 Víg M argit 
Futó Erzsébet 
Tóth Anna 
Tápay Kornélia 
Kmetz Adél

10 Salánky Ilona 
Liuba Adrién 
Liuba Valéria 
Joó Irén 
Hubert Lajosné

15 Tuba Margit 
Solti Erzsébet 
Vollek Erzsébet 
Viczai Rózsika 
Kohn Szilárdka

20 Koncz Mária 
Víg Im re 
Kovács Lujza 
Frieszt Etelka 
Göncöl Veronka

25 Szalay Etelka 
Kiss Dionezia 
Sztrokay Mária 
Gruda Jolán 
Schilling Endre 

30 Kollár József 
Kovács Imre 
Kántor Ferenc 
Kovács István 
Erdélyi Ilonka 

35 G rádAnna
Petrovics Nevenka 
Lengyel Ilonka 
Langer Olga 
Saller Borbála 

40 Józics Róza 
Karsai Lila 
Kreisler (?) 
Kreisler Ilona 
Zeke Erzsébet

45 Szmolenszky Rózsi 
Vaszkó Ibolya 
Slézinger Rózsika 
Iván Anna 
Ádám Erzsébet
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50 Bende Katalin 
Leskó Irm a 
Fischer Rózsi 
Halász Margit 
Bacsics Teréz

55 Somogyi Stefánia 
Istváncsics Matild 
Geiger Sarolta 
Ács Vilma 
Deutsch Rózsika

60 Erdélyi Margit 
Stein Ibolya 
Szarvay Anna 
Zeke Mária 
Rómics Mária

65 Szikra Etel 
Berényi Etel 
Szikra Margit 
Rosenfeld Rózsa 
Kmetz Lenke

70 Berger Rózsi 
Braun Lea 
HofTer Berta 
Bányai Irén 
Schmidt Ella

75 Törzs Jolán 
Bruck Irm a 
Szaghmeister Ilona 
Mamusich K.
Futó Regina

80 N everklaEtel 
Gruda Űrén 
Szudarevich Ilonka 
Kondor Margit 
Bolics Ervin

85 Tomasics Gerő 
Kohán Aladár 
Schlarb Keresztély 
Moldoványi István 
Kungl Lajos

90 Dvoracskó József 
Schmidt Károly 
Neuhausz Arnold 
Szász Károly 
Goldstein Jenő

95 Létmányi József 
Deutsch Sándor 
Kohn Sándor 
Fischer Mihály 
Offenbácher Ferenc

100 Zsiga Antal 
Govorkovics Béla 
Táborszky István 
Tyákity Tamás 
Hirn Zsigmond

105 Vrabec Jenő 
Kovács János 
Petrekánics István 
Reiner Antal 
Himelspach Jakab
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110 Krausz Sándor 
Kerekes György 
Spitzer Béla 
Adám Aladár 
SchőíTer József 

115 Sinkovics Ágoston 
Kiss Im re 
Vastagh György 
Ujj László 
Szedenik Ferenc

(Levéltár, Városi

120 Fülöp Dániel 
Szabó Ferenc 
Székely Béla 
Zengő Jakab 
Hlatki Géza 

125 Vajda József
Budincsevics István 
Szkenderovics István 
Rettig Imre 
Vojnits József 
Bakos Ernő

II. 214/1910).
130

tanács,

22.

Aczél Henrik, az iparművészeti szakiskola ve
zetője a palicsi bazárhelyiség átengedését kéri iparcik
kek árusítására (1911):

Tekintetes Tanács!

A D .M .KE. által Szabadkán lé tesíte tt felső 
nőipari és iparművészeti szakiskolának feladata a há
ziiparnak a középosztályban való megteremtése és 
annak műízléssel való fejlesztése. Ezen szakiskola pe
dig különösen nálunk azért fontos, m ert Szabadkán 
háziipar egyáltalán nincs és így nemcsak a középosz
tály, hanem az alsóbb néposztály is nélkülöz egy oly 
keresetforrást, mely minden körülmények közt a nép 
anyagi jólétének előmozdítására hivatott anélkül hogy 
az azzal foglalkozókat rendes hivatásuktól elvonná.

Ezen közigazgatási szempontból tehát nem je
lentéktelen intézmény rövid fönnállása óta is igen szép
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eredményeket képes felmutatni és hovatovább na
gyobb érdeklődési körre számíthat, olyannyira, hogy 
ma m ár ezen szakiskola növendékeinek keze alól kike
rülő tárgyaknak értékesítéséről is kell gondoskod
nunk, és minthogy ezen szakiskola eredményes m űkö
désének előmozdítása társadalmi, tehát közérdek, nem 
vélünk a Tekintetes Tanácsnal alkalmatlankodni, ha 
abbéli kérésünket terjesztjük elő, hogy a palicsi bazár
helyiséget ezen szakiskolánk iparcikkeinek árusításá
ra ingyenesen átengedni méltóztassék. Ezen ingyenes 
átengedés pedig nem jár közönsége részéről anyagi 
áldozattal, m ert -  úgy tudjuk -  ezen bolthelyiség bér
beadása nem vezetett eredményre.

Kijelentjük egyúttal, hogy amennyiben ezen 
szakiskolából ez idő szerint még nem kerülnek ki 
mindazon iparcikkek, melyeket egy ilyen fürdői bazár
ban árusítani szoktak, úgy kötelezi magát ezen intézet 
vezetősége arra, hogy pótlással a szükséges tárgyakat 
első sorban helyi iparosoktól szerzi be, remélve azon
ban, hogy a Tekintetes Tanács ily módon való támoga
tása mellett nem sokára azon helyzetbe jutunk, hogy 
a legváltozatosabb cikkeket fogjuk produkálhatni és 
amennyiben ezen intézmény sociális hatását még na
gyobb körben fogja éreztetni és egy m egterem tett helyi 
háziiparról beszélhetünk, iparcikkeinknek a város ha
tárán kívül más fürdőhelyeken is jó hírnevet fognak 
szerezhetni. Az úrijogelismeréséül hajlandók vagyunk 
a bazárbolt helyiség átengedéséért évenként egy 20 
koronás aranyat a város pénztárába lefizetni.

Tisztelettel 
Aczél Henrik 

a D.M.KE. titkára szakiskola vezetője
Szabadkán, 1911. március 14-én
(Levéltár, Városi tanács, XVIII. 16/1911; 5100)
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23.

Aczél Henrik szakiskolai igazgató a hatóság tá
mogatását kéri a kiállítás és a növendékek megjutal- 
mazására (1911):

Tekintetes Városi Tanács!

Szakiskolánk befejezvén első rendszeres tan
évét, a növendékek oly kiváló eredményt m utathatnak 
fel, hogy munkálataik nemcsak a város közönségének 
figyelmét, de méltán kiérdemelhetik illetékes szakkö
rök elismerését is.

Eredményes m unkánk ju talm ául Onagysága 
Vigh Albert iparoktatási főigazgató úr előterjesztést 
te tt a kereskedelmi kormánynak szakiskolánk segélye
zése és különféle feldolgozó gépek adományozása vé
gett is és nagybecsű értesítése szerint rövidesen veend- 
jük a miniszteri leiratot.

Szükségesnek m utatkozott tehát, hogy a növen
dékek ezévi m unkálatait (július 2-án, délelőtt */2 11 
órakor megnyíló) kiállitás keretében bemutassuk Sza
badka város nagyközönségének. S midőn ezen kiállitás 
ünnepélyes megnyitására Szabadka város Tekintetes 
Tanácsát meghívjuk, egyben mély tisztelettel arra  kér
jük a Tekintetes Tanácsot, hogy kiállításunk tetemes 
kiadásainak fedezésére 200 Koronát, a kiválóbb növen
dékek jutalm azására 100 Koronát, adományozni mél- 
tóztassék.

A Tekintetes Városi Tanács kész szolgája 
Aczél Henrik 

szakisk. igazgató
Szabadkán, 1911. június 29-én
(Levéltár, Városi tanács, II. 141/1910; 13632)
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24 .

Újjászervezik a szabadkai szakiskolát (jegyző
könyv -  részlet, 1911):

J e g y z ő k ö n y v

felvétett Szabadkán 1911. évi augusztus hó 15. 
napján a városi székház ideiglenes t a n á c s t e r m é -  
b e n  DR. BÉKEFFY GYULA ügyvéd, PERJÉSSY 
LÁSZLÓ a szegedi kereskedelmi és iparkam ara titká
ra, DR. SALÁNKY JÓZSEF kir. törvényszéki biró, 
DR. SZEIFERT ERNŐ ügyvéd, TONCS GUSZTÁV 
felső kereskedelmi iskolai igazgató és DR. VOJNICS 
FERENCZ főjegyző jelenlétében a DMKE szabadkai 
ipariosztálya által fentarto tt nőipari és iparművészeti 
iskola s a Szabadkai Nőiparegylet által létesített nő
ipariskola egyesitése ügyében m egtartott értekezle
téről.

Megállapitást nyert az, hogy sem az iparművé
szeti iskola, sem a nőipariskola külön-külön nem tud
ják sikeresen szolgálni azt az azonos célt, amelyért 
létesültek. Ha a DMKE központja s a szabadkai nő
iparegylet e célra egyesítenék erőiket, számot ta rth a t
nának úgy az állam m int a város fokozott segitségére 
s egyúttal a társadalom folyton növekedő támogatásá
ra  is. -

Ezen erők egyesitése a szabadkai nőiparokta
tásnak ügyét a siker biztos kilátásával tehetné felada
tává.

Ezeknek beható megvitatása után az értekezlet 
azon megállapodásra ju to tt, hogy:
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Mivel a két iskola egyesítésének ügye többrend
beli nehézségbe ütközik, nem azok egyesítése, hanem 
helyükbe egy uj iskola létesitése volna a célnak megfe
lelőbb. -

Ezen célból megkeresi a Délmagyarországi Köz
művelődési Egyesületet s a Szabadkai Nőiparegyletet, 
szíveskedjenek érdemi határozatot hozni arra  vonat
kozólag, hogy az ezen iskolák helyébe lépő uj nőipar
iskola létesítéséhez s további fentartásához évenkint 
legalább 2400, -  Kettőezernégyszáz korona segéllyel 
hozzájárulnak s 4-4 teljhatalm ú megbizottat kikülde- 
nek azon célból, hogy az iskola szervezetét megállapít
sák s annak felügyelő bizottságában ezen egyesületeket 
képviseljék. -

Hasonló megkereséssel Szabadka város tö r
vényhatóságához pedig azért fordul, hogy e célból kü
lön segélyt megszavazni s magát ugyancsak 4 taggal a 
szervező illetve felügyelő bizottságban képviseltetni 
méltóztassék. -

A megkeresések megszerkesztésére és benyúj
tására Dr. Vojnics Ferenc főjegyzőt kéri fel.

K. M. F.
Dr. Vojnics Ferenc 

(Levéltár, Városi tanács, II. 169/1911)

25.

Aczél Henrik jelentést ad a szakiskola tevékeny
ségéről, majd felmentik titkári állásából (jegyzőkönyv 
az ipari osztály igazgatósági üléséről a szakiskola á t
szervezésével kapcsolatban, 1911):
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J  e g y z ő k ö n y v

Felvétetett a D.M.K.E. szabadkai ipari osztályá
nak 1911. évi november hó 17.-én ta rto tt igazgatósági 
ülésén.

1./ Elnök Váli Gyula épitész a megjelent igaz
gatósági tagokat üdvözli és az ülést megnyitja.

2 ./ Elnök felolvassa báró Podmaniczky Endre 
D.M.KE. ipari őszi. elnökének hozzá intézett levelét, 
melyben őt bízza meg az igazgatósági ülésen való el
nökléssel. (Tudomásul szolgál.)

3 ./ Elnök ( elkéri a jegyzőkönyv vezetésére Liu- 
ba Kornél tanárt. (Az igazgatóság hozzájárul.)

4 ./ Elnök felkéri Aczél Henrik a D.M.KE. ipari 
oszt. titkárát jelentés tételre.

Aczél Henrik titkár megteszi jelentését, fölem
líti az ipari osztály 1908.-ban rendezett karácsonyi 
iparkiállítását, 1909.-ben rendezett iparművészeti 
tanfolyamát, amely 1910/11 évben már teljesen felsze
relt tanfolyam és rendes iskolává fejlődött 147 növen
dékkel, az 1911/12 tanévben a m. kir. kereskedelmi 
m iniszter 67035 sz. leirata értelmében módositott 
tantervének megfelelően 37 rendes növendék és szá
mos tanfolyam hallgató látogatja az iskolát. Az ipari 
osztály tagjainak száma 252. (Az igazgatóság a titkári 
jelentést tudomásul veszi.)

5 ./ A számvizsgáló bizottság által te tt jelentés 
szerint az 1910. évben az ipari osztálynak bevétele volt 
520.57 K  kiadása 520.57 K. volt.

Ezzel kapcsolatban elnök javasolja, hogy báró 
Podmaniczky Endre elnöknek és Aczél Henrik titkár
nak a fölmentés megadassék. (Az igazgatósága szoká
sos fölmentvényt megadja és az 1910. évre vonatkozó 
mérlegét a központnak megküldi. )
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6./ Elnök javasolja, hogy az igazgatóság a m. 
kir. kereskedelemügyi minisztérium G7033 sz. leirata 
értelmében a D.M.KE. szabadkai Nőipari szakiskolá
jának módositott szervezetét fogadja cl és ennek meg
felelően keresse meg átiratban Szabadka sz. kir. város 
közönségét, a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, a 
D.M.KE. központját, hogy a szervezeti szabályzathoz 
a maga részéről is hozzájárulni és az iskola fentartá- 
sához segélyt megszavazni kegyeskedjék. (Az igazga
tóság kimondja, hogy az iratok megfelelő közlésével 
megkeresi Szabadka szab. kir. város közönségét, a 
szegedi kereskedelmi és iparkam arát és a D.M.KE. 
központját, hogy a szervezési szabályzathoz maga ré
széről is hozzájárulni és az iskola fen tartásához segélyt 
megszavazni kegyeskedjék.)

8 ./  E lnök  he ly e tte s  e lő te rje sz ti, hogy a 
D.M .KE. szabadkai ipari osztálya által fen ta rto tt 
Nőipari szakiskola 20 tagból álló felügyelő bizottságá
ba a m. kir. kereskedelmi minisztérium 7G033. VII. 
1911 sz. leirata értelmében az igazgatóság a maga 
részéről válasszon négy tagot. (Az igazgatóság az elnök 
javaslatát elfogadja és a maga részéről Barkáes Mária 
tanitónőképző intézeti igazgató őnagyságát, Váli Gyu
la építész, Meznerics Ferencz felügyelő igazgató, Grü- 
ner Ádám takarékpénztári igazgató urakat választja 
meg, miről nevezettek értesíttetnek.)

9./ Váli Gyula elnök javasolja, hogy az igazga
tóság válassza mega D.M.KE. szabadkai iparosztályá
nak ügyészévé Dr. Szeifert Ernő ügyvéd, főjegyzővé Dr. 
Krizse József rkapitánv és pénztárosává Liuba Kornél 
urakat. (Az igazgatóság az elnök javaslatát elfogadja, 
miről Dr. Szeifert Ernő ügyvéd, Dr. Krizse József 
rkapitánv és Liuba Kornél urakat jegyzőkönyvi kivo
natban értesítik.)
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10./ Elnök javasolja, hogy a városhoz beter
jesztendő memorandumot az ipari oszt. titkára által 
szervezendő küldöttség nyújtsa át. (Az igazgatóság 
megbizza az ipari osztály titkárát a memorandum 
készítésével és a küldöttség szervezésével.)

11./ Aczél Henrik titkár indítványozza, hogy a 
szakiskolát terhelő adóságok kifizetésére az ipari 
osztály bevételeiből hitel engedélyeztessék. (Az igazga
tóságfelhatalmazza a pénztárost, hogy az ipari osztály 
hátralékos 2594 korona tagdijaiból a költségvetés 1. 
pontjában meghatározott 755 koronát meghaladó és a 
hátralékos tagdijakból befolyó összegből a fenálló ta r
tozásokat törlessze.)

12./ Zsíros Mihály központi főszámvevő java
solja, hogy az ügyésznek a hátralékokból kim utatás 
adassék azok behajtására. (Az indítvány elfogadta tik.)

Több tárgy nem lévén Elnök a megjelent igazga
tósági tagoknak köszönetét mond és az ülést bezárja.

Kmf.
Váli Gyula s. k. Liuba Kornél s. k.

elnök h. jegyző
(Levéltár, Városi tanács, II. 214/1910)

26.

Aczél Henrik és Váli Gyula iskolai felügyelő 
bizottság létesítését, valamint az ipari szakiskola tá
mogatását kéri (1912):

TEKINTETES VÁROSI TANÁCS!

Vonatkozással a 429/1910, kgy. illetve 
20467/1910 számú határozatra a Délmagyarországi



Magyar Közművelődési Egyesület ipari osztálya képvi
seletében a nőipari és iparművészeti szakiskola támo
gatása kérdésében van szerencsém a nagvmélt. m. kir. 
kereskedelmi M iniszternek az ipari osztályhoz in té
zett 323/1911 VI.B. 37461/1811 VLB. és 67035/1911 
VLB. szám alatti leiratait bemutatni azzal, hogy az 
iparosztály által ez idő szerint fentartott nőipariskola 
szervezeti szabályainak megállapitása illetve az iskola 
fentartása kérdésében a magas kormány az ipari osz
tálynak Szabadka sz. kir. városával való előzetes meg
állapodását tartja mindenek előtt óhajtandónak. A ma
gas kormány leirata szerinti kiegészítések kel ellátott 
szervezeti szabályzat egy példányát úgy az iparosztály 
igazgatóságának 1911. november 27.-én m egtartott 
igazgatósági üléséről fölvett jegyzőkönyvének kivona
tá t a létesítendő iskolai felügyelő bizottsági tagjainak 
választása tárgyában, úgyszintén a D.M.KE. központi 
igazgatóságának m int szakiskolánk egyik föntartó ha
tározatát bemutatni, kérjük a tekintetes törvényható
sági bizottságot, amely Szabadka sz. kir. város terüle
tén leendő felállításának eszméje kétségen kivül Te
kintetességed részéről is elismerendő kulturális je 
lentőséggel biró és a legmesszebb menő támogatást 
érdemli meg. Szervezése céljából most m ár méltóz- 
tassék közelebbi érintkezésbe bocsátkozni és a 
67035/1911 VI.B. számú magas miniszteri leirat kon- 
templációja szerint a felügyelő bizottság szervezéséhez 
hozzájárulni és Szabadka sz. kir. város polgármesterét 
és oktatásügyi tanácsosát kiküldeni, úgyszintén a vá
ros közönsége által 5 évre választandó két felügyelő 
bizottsági tag megválasztása iránt a kellő intézkedése
ket megtenni. Egyben az iránt terjesztünk elő további 
sürgős alázatos kérelmet, hogy a fenti kérelmünk é r
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demében a magas kormány részéről hozandó végleges 
határozat meghozataláig is méltóztassék ipari szak
iskolánknak szükséges fii tő és világi tó anyagok beszer
zésére 400 K  hozzájárulást megszavazni. Hisszük, 
hogy ezen segély megszavazásánál az iskolánk által 
m ár eddig is elért kulturális jelentőségű eredmények 
kérelmünk szószólói lesznek.

Szabadka, 1912. év január hó 10.-én.
Hazafias tisztelettel
Aczél Henrik Váli Gyula

a D.M.KE. ip. oszt. a D.M.KE. ip. oszt. 
titkára elnök h.

(Levéltár, Városi tanács, II 214/1910; 2500)

27.

Aczél Henrik szakiskolai igazgató beszámol az 
iskola kiváló eredményeiről, majd támogatást kér a 
szakkiállítás megrendezésére (1912):

Tekintetes Városi Tanács.

A Délmagyarországi magyar közművelődési 
egyesület által fentartott szabadkai nőipari szakiskola 
befejezvén az 1911-12-ik tanévét, arról a kiváló ered
ményről, a melyet a növendékek a kereskedelmi kor
mány által szakiskolánk részére megállapított szerve
zetnek megfelelően a felső ruha készítésből, m int a 
fehér színes kézimunka előállításából, de különösen a 
fehérnemű készítésből elért, míg egyrészt a folyó hó 
17-én délután 2 órakor egy szakvizsga keretében, 
másrészt folyó hó 23-án, délelőtt 9 órakor megnyitan
dó szakkiállítás keretében kívánja meggyőzödtetni a 
nagyközönséget.

101



A midőn a megtartandó szakvizsgálatokra m int 
a megnyitandó kiállításra, a melyen úgy az iparoktatá
si főigazgató m int a kereskedelmi és iparkamara kép
viselete is meg fog jelenni, Szabadka sz. kir. város 
nagyérdemű tanácsát mély tisztelettel meghívjuk, egy
ben kérjük a tekintetes Tanácsot, hogy ez évi kiadá
saink fedezésére miután a télen elhasznált fütő anya
got nem bírjuk kifizetni, 200 korona segélyt és a sze
gény sorsú kiváló és szorgalmas növendékek ju talm a
zására 100 koronát adományozni méltóztassék.

Szabadka 1912. június 9.
Aczél Henrik 

szakiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 173/1912; 13704)

28.

Aczél Henrik számlája a képek restaurálásáért 
(1912):

Számla

Szabadka sz. kir. város részére az 13755/912 
számú végzés folytán készült munkákról
1.) 4 drb polgármesteri kép restaurálása

és új keretre feszítése . . . .  á 50 á = 200 k.
2.) A régi városháza képeinek meg-

nagyobbítása, vaskeretre húzása . . . 130 k.
Összesen ............................................  330 k.
Szabadka, 1912. szept. 5.

Aczél Henrik
(Levéltár, Városi tanács, II. 177/1912; 21144)
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29.

Aczél Henrik újabb ajánlata a képek restaurálá
sára (1913):

Tekintetes Városi Tanács!

A város tulajdonát képező és jelenleg egy helyi
ségben elhelyezett 7 drb teljes életnagyságú, 1 drb 
Őfelségét ábrázoló kép, 4 drb portrait kép, 1 drb szent
kép, 2 drb palicsi kép és végül Jantvik Mátyás által 
festett 2 m éter magas és 2.80 cm. széles festmény 
művészi restaurálására ezennel ajánlatot nyújtok be.

Tekintve hogy a festmények eddig teljesen keze
lés nélkül voltak, nemcsak kiszáradtak de egy része a 
vászon megereszkcdése folytán az alkalmazott kereszt 
lécznek fekszik a mi által a kép teljesen értéktelenné 
válik. A képeknek ezért a múzeumokban szokásos 
regeneráláson kívül szükségük van arra  is hogy az alsó 
rám áikat teljesen átalakítjuk.

Egyik, másik képen tudatlan kezek által eszkö
zölt javításokat szintén elkeli távolítanom.

Képzett restaurátor az eredeti festményen sem
mi változtatást sem szokott eszközölni. Sajnos Ma
gyarországon az a szokás hogy minden festőről feltéte
lezik hogy egyben képrestaurator is, pedig az egy tel
jesen ellentétes külön tanulmányt igénylő művészet.

A régi színeket vegyszerekkel kell elővarázsolni 
és úgyszólván minden kornak a festészetét más és más 
eljárással kell kezelés alá venni, hengerelni, regenerál
ni, hogy az eredeti színeket megkapjuk.

M int volt múzeumi szaktisztviselő a ki több 
százra menő képet restauráltam , teljes szakismerettel
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hoznám rendbe a város tulajdonát képező festménye
ket, a miről m ár a tekintetes tanácsnak több ízben 
bizonságot szolgáltattam.

Ajánlati áram  a 16 drb festmény teljes rendbe 
hozására az asztalos munkákkal együtt 1260 korona.

Megjegyezni kívánom hogy a nevezett árak a 
legmérsékeltebben vannak számítva.

A tekintetes Tanács 
kész szolgája 
Aczél Henrik

Szabadka 1913. IX. 23.
(Levéltár, Városi tanács, II. 177/1912; 25328) 

30.

A városi tanács döntése Aczél Henrik képres
taurálási ajánlata kapcsán (1913):

Határozat:

A tanács értesíti ajánlattevőt, hogy mindaddig, 
míg a városi közkönyvtár és múzeum elhelyezése vég
leges megoldást nem nyer, addig a kérelemmel, m int 
időelőttivel nem foglalkozhatik.

Miről Aczél Henrik a jelen határozattal értesül.
Szabadka 1913. decz. 11.

Dr. Dembitz Lajos 
h. polgármester

(Levéltár, Városi tanács, II. 177/1912; 25328)
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P I X  Ú R  A M B Í C I Ó J A .

Az akácfák fürtös virágai illatot szórtak szerte a 
poros utcába aion a májusi reggelen, mikor mint uj- 
donsOH menyasszony először lebbent vígig az utcán 
Weln Sári. A friss reggeli dér piros rózsa-foltokat 

itt as arcára és a dévajkodó napkeleti azelló mel
léje szegOdOtt IcfsérOnek. Hozzá UpasztotU könnyű 
szOvetruháját a formás lábaihoz és kOrűlMzelegte a 

fejét Is, mintha dsAnek akarná üdvözölni a bol
dog menyasszonyt Wein Sári boldogan és büszkén 
fogadu az üdvözlést A lelke újjongott a verőfény 
tobzódásában és mintegy könnyű mámor OHe meg a 

> JárásáL Dacosan és parancsolta nézett bele a 
ell világba, mintha a hódolatot várná a sétáló 

vagy munkába slet0 társadalomtól. A közérdekiddé« 
azonban ezúttal a világért sem akart feléje tereMMni 
és Wein Sári hasztalan kiáltotta bele a szfve hangos 
dobogásával, hogy:

— íme tiszteli hölgyeim és uraim, itt sétál önök 
közt a kontinens legfrissebb és legboldogabb meny
asszonya. Félév múlva valóságos, törvényes hitvese 
Kerék FOlöp úrnak, a ki nagytehetségű és fényes 
Jövőjű mérnOke a tárnoki és kotoró! egyesült vasú

ik.
A társadalom azonban rideg és süketnéma, a 

mikor egy frlsskdetű menyasszony kiáltja felé hívó 
szózatát És Wein Sári mondhatni a közfigyelem 
legcsekélyebb jde nélkül rOppent végig a fflúton és 
a piactéren, a míg be nem fordult az apja boltjába, 

melyben Wein Sándor úr cége Jegyében teszik 
közkeletűvé a fűszert és gyarmatárukat

Am a hogy a boltajtóban szétáradt a ruhája 
kOnnyű ibolyaillata és bekukkant a nevető pillantása 
üdén és kacéran, menten fölébredt a kOzOnség nél
külözött érdeklődése. Csillogó szemek, pajkos és bi
zalmas mosolyok fordultak feléje. És egy szlwel-lé- 
lekkel köszöntötte öt a bolti közönség, az úgynevezett 
személyzet.« Rx úr, az első segéd és kirakat ren

dezi, Décsi úr, e nemben a második, Sanyi, a törekvO

inas és nemkevésbé Szabó, a boltiszolga. Mosolyogtak 
és bókkal köszöntötték a kisasszonyt a ki mindig 
szeretetreméltó munkatársuk volt a kas
régióiban.

— Jó reggelt szép menyasszony, — mondta 
például harmatos ajakkal DecsI úr és nyomban meg 
Is toldotta tisztesség okáért egy Illatos, fűszeres Öt
lettel: — bizonyosan

Sárika elpirult bár be kellett vallania, hogy Ke
rék úr sokkal finomabb burkolatban szoktaf útnak 
bocsájtanl az efféle diskrédókat Dehát az nem tesz 
semmit egy kirakatrendezőtől, a Id pláne e szakban 
csak második, ez is meglepd btzarrxág egy röpke 
ötletben. Szabónak szómban, a boltiszolgának határo
zottan több érzéke volt az efféle ünnepélyes jelenetek 
mikénti lebonyolítása iránt Szabó kivett a kabátja belső 
zsebébOl öt darab sárga és fehér rózsát, meghatottan 
letette a kassza asztalára, aztán megcsókolván a kis
asszony keskeny meleg kis kezét sok boldogságot 
kfvánt neki a nászhoz.
kozott, de .Wein Sárika megértette belőle a Szabó 
egész érző szívét És a menyasszony most valóban 
nem gondolt azokra a válogatott titulusokra, a melyek
kel közönséges alkalmakkor a természetrajz különböző 
osztályaiba szokták sorozni az adminisztratív ügyek 
eme derék mindenesét Weln Sári most nem Igen 
gondolt semmire, csak szorongatta meghatottan a 
Szabó kezét és törűlgette szorgalmasan a lepergő 
könyett. Közben pedig lopva arra nézett, a hol lázas 
tevékenységben sürögtek-forogtak a többiek, köztük 
bizonyos melanchollával PIx úr, az segéd.

Ez a melanchólla épenséggd nem volt szokatlan 
PIx úr részérOI. <3 ugyanis már kora Ifjúságától kezdve 
bizonyos bdső életet élve kezelte a fűszeres szakmát 
Sokszor napestig sem hallották szavát a tágas, kissé 
sötét boltban, a hol sletO vásárlók zaja, segédek tes- 
sékelése és egy kacagó angyal derűje töltötte be a

Tárcája aBácsország 1905. március 5-i számában
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1905 végén jelenti a városi tanácsnak, hogy a vállalt 
munkával elkészült
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Jegyzőkönyv a portré véleményezéséről (1906)



Jelentése hét díszoklevél elkészítéséről (1906)



A város elfogadja ajánlatát (1908)



Oatflaaá^i életünknek egyik fö fe l té te le  az iparunk k if* £  

lesz tése  és ez t nem érhatJük e l az Á lta l, hogy csak Iparosokat nevelünk, 

hnnen szükséges hogy a n a n e t i  képességet as egész orszrtcbnn t e t t r e  éb
resszük és ac e sz té tik a i Í z lé s t  fe jlesszü k .

Lassú Átgondolt b iztos alapokon nyugvó növeléssel k e ll a 

k ö z íz lést Á ta lak ítan i, közvetlenül az oktatás u tján  és közvetve as a rra  
h iv ato ttak  termelB és tervez i munkrtssáca Á lta l.

I ly  célokat aknr szolgálni a Szabadkán alapítandó „ Képző 

rfs iparművészeti tanfolyam, melynek vezetése -  a D. U. K. E. tímocutáaa 
m elle tt -  a rra  h iv a to tt  egyének kezébe van le té v e .

Ulvel csak r itk án  okad a nemes célokért áldozatkész ny il- 

vrínossáe és a kezdet anyaffl nehézségeit k issé  megkönnyebbitendö, az irán t 
esedezünk a Tekintetes Városi Tanácshoz:

íté lt óz tan sék résriinkr* n. Központi elemi isko la  nagy ter- 

n«?t d íjta la n u l fű tés v ilá g ítá s s a l  e ^ i i t t  átengedni; riegjei;y?.endö, hogy 

h \jy  a tanfolyami előadások csak kora délutáni időtartamokban tarta tn ak  

«s a v i lá g ítá s ra  csak a t é l i  hónapokban lesz  e se tleg  szükség és a hely

séé úgyis más tanfolyamok részére  fütve van és ml kézséggel alávetjük  

maeunkat az isko la  igazgatósága á l t a l  meghatározott időközöknek. 
Kérésünket Ismételve maradtunk

Képző- és iparművészeti tanfolyam megindítását 
szorgalmazza (1909)



Sürgeti az országos hírű szaktanfolyam költségeinek 
fedezését (1910)



SZABADKAI FELSŐ NÖIPARI ÉS IPARMŰVÉSZETI SZAKISKOLÁJA

Anyagi támogatást kér egy kiállítás megnyitására (1911)



J e g y s ö k ö n y v

i o l v ó t e t e t t  Ssabudkdn 1911. évi au i^uB itu s hó 15.napján a T á ró é i s s é k -  

W i ideiglenes t  a n d  o e l  e n (  b n  DR.B&RFFY GVULA Ügyvéd, 
PERJÉSSY LÁSZLÓ •  ssegedi kereskedelai és iparkamara titkára.DR.SA- 

IANíY JGZSEJf kir.törvéiiysae'ki biró.DR.SZEIFEHT EHNÖ Ugyvdd.TOUCS GUSZ
TÁV felső  k e n  okoddal Iskolai igaigatd ét JB.TOJNIOS fERENCZ föjegyí 
*fl jelenlétében a IKKU nsnbadkai ip ario ss tá ly a  á l ta l  fen ta rlo tt  nfl- 

ipu ri 6b i HarMlrÍRsa t i  iskola a a Szabadkai W iparegylet á l tó l  l é te s i-  
to t t  nfiipaiiskola egyesítése Ügyében m egtartott é rtek eslo trf il.-

M egállapltást nyert as, 

hogy neia as 1 parolivá e»e t i  isk o la ,b o b  

n nfiipariakola kUlön-kUlön nea tudjdk 

fúlioreaen saolgiilnl as t b b  nsonos o d lt, 

amelyért létesültök.H a a DfIKB k&spont- 

Ja a a sscbadkai ofliparegylet e óéira 

egyesítenék e rfliket,B i4aot.tarthatná

nak úgy as á lln a  a in t  a város fokosott 

cégitBigére s egyúttal a társodaloa 

folyton növekedő tánogatására i s . -

Bsen orfik egyesítése a 

szabadkai nSiparoktatácnak Ügyét a si 

kér b isto s  k ilá tásáva l tehetőé fe la 
datává.

lseknek beható aegvi- 

ta táaa  után as értekesie t asoo meg

állapodásra Jutott.hogy: ül vei a  két iskola egyesítési

nek Ugye t&bbrendbeli nehézségbe Ut- 

kAsik,nea ások egyesítése,hanoa he

lyükbe egy uj iskola lé te s íté se  vol-

Határozat a szabadkai nőipari és iparművészeti iskola 
további sorsáról



Az iskolává fejlődött tanfolyamnak 1911-ben mái' 147 
növendéke volt

.................. ....
F e l v é t e t e t t  n D.M.I.JSeeabudkai ipari oettályánák 1 9 1 1 .é v i ^  

n o v e m b e r hő  1 7 . -hl t a r t o t t  i £ a " C “ t d * á £ l  ülésén.

1 . / á l u ü k  V ú l i  G y u lu  é p i t ú o «  ■

ii m e g j e l e n t  í(;» ift;R tÓ B Á gi t n g o k n t

i i d v ü i l i  é*  a *  ü i ú « t  a e e n y i t j A .  1

2 . / K l n ü k  f e l o i v n e u i i  bATÓ

iodmnnioeky Ködre ü .M .K .S .ip n ri j ’ Ij í '1' : 1 ‘:
o ee t.e ln ö k én ek  hoará  in té e e t t  l e -  ' <
v a ló t.m elyben  .ét b ie ru  bpc i -  
í;a*<;*ittfeági ü lésen  való  e ln ü k lé o -
* o l .  T u d ó s á é u l  n a o l g / i l .

3./Elnök f e l k é r i  a  J o g y i ő -  

k ü u y v  v e e e t ó f é r e  L lu b a  J ío r n ó l

tanait As igaegutdaág hosaájárul.

4 . / i i l n ü k  f e l k é r i  A o t é l  H e n r ik  

a  j B . K . Í  i p u r i  o e e t . t i t k á r á t  j e 

le n t é i*  t é t e l r e .

A o«/- l f i e n r i k  t i t k á r  a e f c t e -  

e i i  J a l e u t > j * J Í > ; f o l e u a i t i  a i  i p a r i  

o s é t á l / .  1 9 0 8 .  r l r » n , r e n d e s e i t  k a 

r á c s o n y i  i p a r f c i á l l l t á e á t , 1 9 0 9 . -  

b e n  r e n d e s e t t  i p a r a ü v é e c e t i  t a n 

f o l y a m á t  a n e l y  1 9 1 0 /1 1  é v b e n  iaá r 

t e l j e e e n  f e l e a e r e l t  t a n f o l y a m  é e  

r e a d e e  i s k o l á v á  f e j l f f d & t t  1 « ?  * ü -  

r e a d é k k e l . a t  1 9 Í 1 / I 2  t a n é v b e n  a  
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M A P I  H H U B B L
Bét* a Szálai tárlatéi.

Vernissage előtt.

Nyolc évvel ezelőtt volt nálunk utóljára n 
Nemzeti Szalon s ma ismét vendégünk. 
Ugynnott, nhol régen: a Pest-szálló disz- 
termében rendezik n hntnlmns iinyngot, 
melyben magyar festőművészek szine-java 
szerepel. A Szalon ezidei szereplése arány- 
talonul impozánsabb, hatalmasabb, úgy kva
litás, mint mennyiség tekintetében a nyolc 
évvel ezelőttinél; ami csak e szimpatikus 
testület rohamos fejlődését és életképességét 
bizonyítja.

Egy rövid tájékoztató szolgáljon itt a kö
zönségnek némi útmutatásul a megnyitás 
napjára; bővebbet, hosszabb méltatást a tár
lat alaposabb tanulmányozása után adha
tunk csak, természetesen a megnyitás után.

Erő, zseniálitás, tudás dolgában minde
nek fölött Zempléni Tivadar foglalja el az 
első helyet. Vele bővebben foglalkozunk 
még. Hatás cimü hatalmas vászna a kiálli
tás legérdekesebb alkotása, melyre külön fel
hívjuk a figyelmet B ttlik Tibor több nagy 
tehetségről tanú ■’ szerepel. Ud-

vardy Géza Az ö virágai cimü képe már fel
tűnést keltett a Műcsarnokban is. Nagyobb 
méretű munkákkal vesznek részt a tárlaton: 
Feszty Árpád és Keményffy Jenő. Rend
kívül szimpatikus dolgai vannak Markó E r
nőnek, Mányai Józsefnek, Mérő Istvánnak, 
finom, nyugodt tudással megcsinált csend
életek a Pentelei-Molnár János dolgai. Részt 
ves/.neg még: Nvilussy Sándor, Packa Fe
renc és Cornélia, Szlányi Lajos, Kaszkol 
Jenő, Benczúr Gyula, Olgyay Viktor, Major 
Jenő, Gerster Károly, Tölgyessy Artúr, D.a- 
dits Andor, Mednyászky László báró, Mik- 
Iórsv Ödön. A szobrászok közül: Róna Jó- 
»ef, Istók János, Markup Béla, Bethlen, 
Kapás, Pongrác stb.

A helybeli művészek közül Farkas Béla 
pastelljei fognak igaz, megérdemelt feltű
nés kelteni és népszerűséget szerezni a fia
tal művésznek. Aczél Henrik is több képével 
■terepei. Oláh Sándor azonban sajnála
tunkra nem vesz részt, mivel egy nagyobb 
kollektív kiállításra készül.

Tudósítás a Nemzeti Szalon tárlatáról 
(Bácskai Hírlap, 1912. május 4.)



Tanítványai 1912 júniusában szakkiállítás keretében 
mutatták be munkáikat



A polgármesterekről készült képek restaurálásának 
számlája (1912)



Újabb ajánlata festmények helyreállítására (1913)



központi kérdésnek tarto tta, Liuba 
Kornéllal együtt 1909-ben képző- és 
iparművészeti tanfolyamot szerve
zett, amelyet -  a sikeren felbuzdul
va -  középfokú ipariskolává igyeke
zett fejleszteni. 1910-ben megalakí
to tta  a Szabadkai Felső Nőipari és 
Iparművészeti Szakiskolát, amely
nek első igazgatójává őt választották 
meg. A m ikor azonban az iskolát 
megfosztották iparművészeti jelle
gétől, lemondott a közéleti szerep
lésről. Egy ideig ugyan még a kor
mányhatóság ízlése szerint felállí
to tt új nőipariskola igazgatója ma
radt, de inkább a festészetben és a 
képzőművészetben keresett meg
nyugvást, a világháború kitörése 
előtt pedig elhagyta Szabadkát.

Aczél Henrik sokoldalú művész
egyéniség volt, aki nemcsak festő- és 
iparművészként, hanem restaurá
torként, tárcaíróként, a Szabad 
Lyceum tagjaként, különféle kiállí
tások szervezőjeként is említésre 
méltó tevékenységet fejtett ki. így 
például kezdettől fogva kapcsolat
ban állt a Hollósy Simon által alapí
to tt nagybányai művészteleppel.

Magyar László dokumentumkö
tetében, amelynek anyagát zömmel 
a Szabadkai Történelm i Levéltár 
gazdag gyűjteményéből m erítette, 
igyekezett minél teljesebb képet fes
teni Aczél Henrik Szabadkán kifej
te t t  munkásságáról. Vállalkozása 
vidékünkön úttörő jellegű, s minden 
bizonnyal hasonló művelődéstörté
neti kiadványok megjelentetésére 
ösztönzi helytörténeti kutatóinkat.


