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Bizalmas megbeszélések a városházán 
az uj közigazgatási választások körül 

(A Délmagi/arország munkatársától.') A 
városházán már meglátszik, hogy közelednek 
az uj közigazgatási választások. A közgyűlési 
teremebn délelőtt-délután gőzerővel javítgatja, 
korrigálhatja tiz tisztviselő a választók név jegy -
"ékét. A főjegyzői hivatalban a kerületi beosz. 
tások tervezetén dolgoznak, az adóhivatalban 
pedig a virilisjogu választők névjegyzékét ál-
litják össze. Ez a névjegyzék hétfőre el is 
készül és a főjegyzői hivatalban két-három-
napi közszemlére kerül. 

Délelőitönkint a város vezető tisztviselői 

többször is összeülnek és zárt ajtók mögött 
tárgyalnak a változásokról. Szombaton délelőtt 
dr- Aigner Károly főispán, dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester és dr. Tóth Béla fő-
jegyző üllek össze tanácskozásra. Erről a ta-
nácskozásról csak annyit sikerült megtud-
nunk, hogy a kerületi beosztásokról volt szó 
és a szükséges szabályrendelettervezetek le-
tárgyaltatása érdekében összehívandó rendki. 
vüli közgyűlésről. A főispán még nem álla-
pította meg a rendkívüli közgyűlés napját. 

Tovább tart a bonyodalom 
a fogadalmi templom mozai k -apostolai körül 

EHeníéles álláspontok a kartonok tulajdonjoga agyében 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Délmagyarország szombati száma a polgár-
mestertől kapott tájékoztató alapján vázlato-
san beszámolt már arról a bonyodalomról, 
amely a fogadalmi templom homlokzatára ke-
rülő tizenkét mozaik-apostol szines kartonjai 
körül keletkezett. Ezeket a kartonokat a vá-
ros Foerk Ernő professzor ajánlatára Márton 
Ferenc festőművésznél rendelte meg előre 
meghatározott tiszteletdijért. Most azután, ami-
kor sor került volna az időközben elkészített 
és bemutatott kartonok tiszteletdíjának kiuta-
lására, kiderült, hogy Márton Ferenc nem 
ugy gondolta a dolgot, mint ahogyan a város 
elképzelte. A festőművész bejelentette ugyan-
is a város halóságának, hogy ő a hétezer 
pengő tiszteletdijért a kartonokot tulajdonké-
pen nem adta el a városnak, azoknak a tulaj-
donjogát magának tartotta fenn és csak arra 
az időre engedi át, amig azok alapján a város 
elkészítteti a mozaikképeket. Célzásképen hi-
vatkozott arra is, hog/ hasonló esetben alko-
tásainak szellemi tulajdonjogáért rendszerint 

külön háromszor annyit kap, mint amennyit 
egyszerű tiszteletdijképen szokott kapni A 
város a hétezer pengő ellenében csupán azt a 
jogot szerezte meg, hogy a kartonok alapján 
elkészíttetheti a képeket, de neki, Márton Fe-
rencnek joga van mindig arra, hogy ugyan-
ezeket a kartonokat másnak is eladja. 

A polgármester rövid tájékoztatójától csak 
az derült ki, hogy a fogadalmi templom-
építési bizottság most a képzőművészeti fő-
iskola igazgatójához intéz ebben az ügyben 
kérdést és attól kér fölvilágosítást, vájjon Már-
ton Ferenc álláspontja helytálló-e. 

Másoldalról szerzett értesülésünk szerint a 
lemplomépitési bizottság ülésén sokkal érde-
kesebb dolgok történtek, amennyiben a véle-
mények nem igén kvaúráltak a polgármester 
által hangoztatott határozattal. Magának dr. 
Pálfy Józsefnek, mint a szabadságon lévő kul. 
turszenátor helyettesének egészen más volt a 
véleménye is, javaslata is. Pálfy József olyan 
javaslatot terjesztell a polgármester elé, hogy 
a város utalja ugyan ki Márton Ferencnek az 

előre kialkudott tiszteletdíjat, de "közölje a 
művésszel, hogy a kartonok tulajdonjogáról 
nem mond le, mivel a megállapodás alkalmá-
val kifejezetten tizenkét szines kartont rendelt 
nála, tehát ha a festmények szellemi tulajdon-
jogát ezzel a tiszteletdíjjal nem is szerezte 
meg, de a kartonok tulajdonjoga feltétlenül és 
vítáu felül megilleti. Erről pedig annál ke-
vésbé mondhat le, mivel néhány év, esetleg 
évtized múlva a mozaikok esetleg restaurá-
lásra. javításra szorulnak, amikor ezt a kényes 
munkát csakis az eredeti kartonok alapján le. 
het elvegezni. Abban az esetten pedig, ha a 
művész ezeket a kartonokot elviszi, nagyon, 
valószínűtlen, hogy a város felkutathatja-e 
majd őket. Ezért a város abban az esetben, ha 
Márton Ferenc nem lenne hajlandó békós 
uton átengedni a kartonokat, a város kény-
telen lenne jogait akár bírói uton is érvé-
nyesíteni. 

A jogászok dr. Pálfy József tanácsnok állás-, 
pontját teljesen helyesnek találták és kijelen-
tették, hogy pör esetén a város föltétlenül 
nyertes ienne, mivel Márton Ferenctől kife-
jezetten kartonokat rendelt a város. Ahoz vi-
szont joga van Mártonnak, hogy a város szá-
mára készített kartonokról másolatokat ké-
szítsen és ezeket a másolatokat mindaddig, 
amíg a város a festmények szellemi tulajdon-
jogát meg nem szerzi, másnak is eladhatja. 
De a rendelt kartonok tulajdonjoga éppen ugy 
a várost illeti, mint ahogyan a rendelőt illeti 
az a tervrajz is, amelyet megtelelő tisztelet-! 
dí j ellenében akármelyik építész készit a ren-
delő számára. 

A polgármester ezzel szemben kijelentette, 
hogy az ő jogi véleménye nem egyezik Pálfyé-
val. A két álláspont között olvan áthidalhatat. 
lan ellentét mutatkozott, hogy a képzőművé-
szeti főiskola igazgatójának megkérdezésecsak 
mint közvetítő megoldást fogadták el a bi-
zottság tagjai. Érdekes, hogy amikor Pálfy 
tanácsnok arra hivatkozott, hogy a későbbi 
retaurálások esetén a városnak szüksége lehet 
az eredeti kartonokra, a polgármester félig 
tréfásan, félig komolyan a következőképen 
vágott vissza: > ' 

— Talán jobb is lesz, ha nem lesznek meg. 
az eredeti kartonok. Hátha igv javítás után. 
szebbek lesznek azok a mozaik-apostolok . . . 
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