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LEJÁRÓ PÁLYÁZATOK 

1916 május 15-én lejár a m. kir. posta-
bélyegek és hadibélyegek terveire hirdetett 
pályázat. Az Orsz. Magy. Iparművészeti Társu-
lat általános nyilvános pályázat útján akar 
alkalmas rajzokat beszerezni azzal a céllal, 
hogy felajánlja őket a m. kir. kereskedelem-
ügyi miniszternek új postai értékjegyek és pe-
dig úgy rendes használatra szánt postabélyeg, 
mint pedig különleges hadibélyegek készítésére. 
A pályázat föltételei a köve tkezők : 1. Tervez-
zenek a magyar állam méltóságához és a ma-

gyar művészet mai fejlettségéhez méltó posta-
bélyegeket és hadibélyegeket. 2. A tervrajz 
tárgyát a pályázó szabadon választhatja. Igye-
kezzék azonban Magyarország önálló államisá-
gának kidomborítására és a magyar jellegnek 
érvényesítésére. 3. A pályázati terveket négy-
szer akkorára kell készíteni, mint amekkorák a 
kívánt bélyegek. Minthogy kétféle méretű bé-
lyegekről lehet szó és pedig 1 9 X 2 3 és 2 0 X 2 6 
milliméternyi nagyságúakról, a pályázati rajznak 
egyik mérete 76 milliméter, a másik mérete 
92 milliméter, a nagyobb alakúnál pedig 80, 
illetőleg 104 milliméter legyen. A pályázó tet-
szése szerint álló vagy fekvő helyzetben ter-
vezheti meg pályaművét. A fekete rajzot fehér 
papiron tollal kell elkészíteni. Ennek a rajznak 
teljesen befejezettnek, sokszorosításra alkalmas-
nak kell lennie. 4. A tervezet lehet egyszínű 
vagy kétszínű, azaz egy nyomással vagy két-
szeri nyomással elkészíthető. Két színnél többet 
alkalmazni nem szabad még akkor sem, ha 
egyik szín helyett feketét használ a tervező. 
5. Ha a tervezet kétszínű, azaz kétszeri nyo-
mással elkészíthető kép, akkor a két színnek 
mindig egymás mellett, sohasem egymás fölött 
kell lennie. Tehát különböző színű vonalok 
nem keresztezhetik egymást. 6. Hogy a pálya-
tervek színhatása megítélhető legyen, a pályázó-
nak a 3. pontban megkívánt tisztán fekete 
rajzán kívül pályatervéhez — amennyiben azt 
kétszínű nyomásra szánta — egy vagy több 
színvázlatot kell csatolnia. Ezenkívül minden 
egyes tervről oly kisméretű fényképet is kell 
készíttetnie és mellékelnie, mely a bélyeg ere-
deti, azaz 1 9 X 2 3 , illetőleg 2 0 X 2 6 milli-
méternyi nagyságában mutassa a pályázati ter-
vezetet. 7. A kép rajzán az utánzást meg-
nehezítő finom hajszálvonalakat kell alkalmaz-
nia. Elég, ha ez a hajszálvonalas rész a terve-
zet egy helyén, vagy csak egyes helyein van. 
A bélyegek sokszorosítása kétféleképpen tör-
ténik. A filléres bélyegek nyomóduccal (klisé), 
azaz tipográfiái úton készülnek, a koronás 
bélyegek pedig rézmetszettel, azaz mélynyo-
mással, A filléres bélyegek rajzának tehát egy-
szerűbbnek kell lenni, mert túlságosan apró-
lékos vagy tömöt t kompozíciójú rajzok a 
nyomtatóauc vésését megnehezítik és a nyom-
tatásban a részletek finomságai nem érvénye-
sülhetnek. A koronás bélyegek rajza lehet. 
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gazdagabb és részletesebb, mert sokszoiosítása 
rézmetszésű lemezzel, ú. n. mélynyomással 
történik, mely technika több szabadságot en-
ged s a finomabb árnyalatok visszaadására is 
alkalmas. A tervezőnek tehát szem előtt kell 
tartania, hogy a bélyeg nyomólemeze úgy ké-
szül, hogy a fényképészeti úton kisebbített raj-
zot vonalról vonalra követve vésik a lemezre. 
Ezért még a legfinomabb vonalú részleteknek 
is szabatosaknak és tisztáknak kell lenniök, 
azonban arra kell figyelni, hogy a kisebbítés-
nél a vonalak túlságosan sűrűek ne legyenek. 
Ügyelnie kell még a tervezőnek arra is, hogy 
rajza ne legyen túlságosan tömött, mert azzal 
a postai kezeléssel járó felülbélyegzés fekete-
színű jelzésének olvashatóságát csökkentené. — 

Példaképpen felhozzuk, hogy a rajz tárgya le-
het a királynak arcképe, a magyar korona 
(az egyesített címernek — mert csak erről 
lehet szó — alkalmazását azért sem ajánljuk, 
mert a benne levő sok apró részletnek az 
adott méretre való kicsinyítése leküzdhetetlen 
technikai nehézségekbe ütközik), továbbá lehet-
nek még a hazai történelemnek kimagasló 
alakjai és korszakos eseményei, kiválóbb köz-
épületeink, műemlékeink, jellemző magyar tájak. 
A hadibélyegek tárgyai pedig lehetnek a most 
folyó világháborúra vonatkozó olyan képek is, 
melyek a magyar hadseregnek, a magyar kato-
nának legendás vitézségét és önfeláldozását 
eszményesítik. 8. Minden bélyegen tisztán ol-
vasható, tetszetős arányú betűkkel alkalmazni 
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kell a következő felírást: Magyar kir. posta. 
Ezenkívül vagy fillér, vagy korona szót. Ezek 
elé vagy fölé pedig szembeötlően az értéket 
jelző számok egyikét (1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 
20, 25, 30, 35, 50 és 60 fillér, vagy 1, 2 és 
5 korona) kell föltüntetni. A számokat a ter-
vező tetszése szerint egyszer vagy kétszer alkal-
mazhatja tervezetén. 9. A pályázaton csakis 
magyar honos állampolgár vehet részt. 10. A 
pályázók tájékoztatására művészi szempontból 
kiváló külföldi bélyegeknek sorozatát állítottuk 
ki az O. M. Iparművészeti Múzeumban, ahol 
azok a pályázat lejártáig naponkint 9—1 közt 
díjmentesen megtekinthetők. 11. A pályázat 
t i tkos; ennélfogva a pályaterveket jeligével 
kell ellátni s ugyanaval a jeligével ellátott zárt 
borítékban csatolandó a szerző neve és lakása. 
12. Amennyiben a pályázó több tervvel pályá-
zik, legcélszerűbb, ha minden egyes tervét a 
hozzátartozó színvázlattal és kisméretű fénykép-
pel külön-külön kartonlapra ragasztja. Ha pedig 
több tervét ugyanazzal a jeligével látja el, 
akkor a jelige mellé sorszámot is kell írni, 
13. A pályaműveket 1916. évi május hó 
15-dikére déli 12 óráig kell beküldeni az O. 
M. Iparművészeti Társulat igazgatóságához. E 
határidőn túl érkező művek pályadíjat nem 
kaphatnak. 14. A pályázatot az O. M. Ipar-
művészeti Társulati állandó bírálóbizottsága 
dönti el, mely magát ebből az alkalomból ki-
egészíti a m. kir. posta és távirda vezérigaz-
gatóságának és a m. kir. ál lamnyomda egy-
egy képviselőjével. 15. A Társulat öt 3 0 0 — 3 0 0 
koronás pályadíjat, összesen tehát 1500 koro-
nát tűz ki Emellett fenntartja a jogot magá-
nak, hogy mind az öt pályadíj kiadása esetén 
kiválóbb pályaműveket legalább 100—100 
koronáért megvásárolhasson. Amennyiben a 
díjazott vagy megvásárolt tervrajzokon a bíráló-
bizottság némi kisebb módosítást kívánna, ezt 
az illető pályázónak külön díjazás nélkül záros 
határidőre foganatosítania kell. 16. A pálya-
díjak csakis a pályázat föltételeinek megfelelő 
művészi becsű terveknek ítélhetők oda. 17. A 
pályadíjjal kitüntetett és megvásárolt tervraj-
zok tulajdonjoga az O. M. Iparművészeti Tár-
sulatot illeti meg, mely tehát a pályaművek 
felett szabadon rendelkezik. A Társulat lapja, 
a Magyar Iparművészet, pedig a pályaművek 
bármelyikét reprodukálhatja. 18. Valamennyi 

pályaművet a Társulat legalább tíz napig ki-
állítja az O. M. Iparművészeti Múzeumban. 
A nem díjazott és meg nem vásárolt pálya-
műveket pedig a kiállítás leszerelésétől számí-
tott 30 napon belül el kell vitetni, mert ezen-
túl a Társulat értök nem vállalhat felelősséget. 

1916 junius 1-én lejár az Erzsébet királyné 
emlékművére hirdetett pályázat. 

1917 junius 30-án lejár Zürich város be-
építési nemzetközi tervpályázata, amelyre együtt-
véve 65,000 frc díj van kitűzve. 

1916 október 1-én lejár a Magyar Mérnök-
és Építész Egyletnek hősök emléktáblájára 
hirdetett pályázata. 

1917 január 5-én lejár a Magyar Mérnök-
és Építész Egyletnek diadalkapu tervére hir-
detett pályázata. 

1917 — 1918-i téli tárlaton lejár az Orsz. Magy. 
Képzőművészeti Társulat pályázata, amelyen 
résztvehetnek a művészek oly tárgyú művei, 
amelyek a világháború magyar vonatkozású 
témáit dolgozzák fel s maradandó becsüek. 
Ezeknek jutalmazására néhai Andrássy Dénes gróf 
alapítványának kamataiból 10.000 korona áll 
a pályabiróság rendelkezésére oly módon, hogy 
a legnagyobb díj 5000 K-nál nagyobb, a leg-
kisebb pedig 2000 K-nál kisebb nem lehet. 
A jutalmakat az állami művészeti aranyérem 
pályabirósága ítéli oda. A díjazott mű a szerző 
tulajdona marad. Egy művész csak egy jutalom-
ban részesülhet. A pályabiróság végérvényesen 
dönt. Határozathozatalhoz legalább hat tag jelen-
léte szükséges. Döntéshez legalább kétharmad 
szótöbbség szükséges. A pályabiróság megfelelő 
alkotások hiányában kimondhatja, hogy a ren-
delkezésére bocsátott 10.000 K-t nem kívánja 
teljes egészében jutalmazásokra fordítani. 
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