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ZALA G Y Ö R G Y 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
TAVASZI KIÁLLÍTÁSA 

Művészeink e télen is serényen dolgoz-
tak, hogy föntartsák a művészi munka 

. folytonosságát, amelyet a világháború 
hosszú időre való megszakítással fenyegetett. 
A megszakítás a festésben és mintázásban egye-
nest katasztrófát is jelenthetne, jövőnknek tar to-
zunk tehát, hogy a kultúra minden terén ezer vihar 
közepette is tántoríthatatlanul munkáljunk meg 
minden talpalatnyi földet. Német szövetségeseink 
is így gondolkodtak, ott is szorgalmas kezek 
óvogatják, ápolgat ják irodalmukat, művészetü-
ket. Egész Középeurópa kultúrája dacol tehát 
a világháború szökő-árjának támadásával : résen 
voltak s vannak a mi művészeink is. Közönsé-
günk meg fogja érteni ennek a valóban nagyon 
nehéz munkának értékét, rokonszenvét éreztetni 
fogja azokkal, akik egy darab magyar kultúr-
értéket ki tudnak menteni a lángba borult világ 
üszkeiből és szívesen fogja ezt az erőfeszítést 
honorálni, mert hisz maga is nyer vele. 

Ha a nagy háború nem is volt képes meg-
akadályozni e munká t : a tavaszi tárlat bizonyos 
tekintetben mégis magán viseli az általános 
helyzet bélyegét. A Képzőművészeti Társulat 
hivatalos kiállítási palotája, a Műcsarnok, még 
mindig hadikórház. A Társulat már a háború 
elején felajánlotta díszes csarnokait a Vörös 

M Á T Y Á S KIRÁLY T U D Ó S A I É S MHJVÉSZEI K Ö Z T 

Kereszt-Egyesületnek, s azok mindmáig e haza-
fias szamari tánus célt szolgálják. A Társulat 
tehát ezt a tavaszi kiállítást is kölcsönkapott 
helyiségben, a Szépművészeti Muzeum három 
nagy termében, amelyek harmadika mozgatható 
falakkal kisebb helyiségekre oszlik, volt kény-
telen rendezni. Ez a körülmény sok nehézséget 
gördített a rendezők munkája elé, számolniok 
kellett a hely szűkével: a zsűri mindössze 345 
műtárgyat fogadhatott el s ezeknek elhelyezéss 
a nem éppen legjobb világítású helyiségekben 
igen nehéz volt. Általában az a vélemény, hogy 
a kiállított műtárgyak jobbak, mint amilyenek-
nek e célszerűtlenül világított termek muta t -
ják. Ezt úgy látszik számba vette a közönség 
is, amely rokonszenvvel fogadta a kiállítást 
s mindjárt a megnyitás napján meg is indult 
a vásár. 

A «Művészet» e füzetében némi ízelítőt ad 
a tavaszi kiállításból: egy sor képet és szobrot 
közöl, különböző évjáratba tartozó, különböző 
irányokat és törekvéseket képviselő, régibb, 
újabb és legújabb festőink és szobrászaink mun-
káit, hogy ezzel némi fogalmat adjon az itt 
képviselt művészek munkáinak sokféleségéről. 
S midőn az alább következő sorokkal kiegészí-
teni igyekszünk ezt az általános képet, nem a 
bírálat és esztetikai mérlegelés szándéka vezet, 
hanem azt tar t juk ezen a helyen feladatunknak, 
hogy legalább vázlatos ismertetését adjuk a 
kiállításnak. Az is kívül esik feladatunk kere-
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KOSZKOL J E N Ő T E R Í T E T T A S Z T A L 

tein, hogy minden egyes kiállító művészt külön 
megemlítsünk, ez már a katalógus dolga. 

A kiállító művészek ál talában két nagy cso-
portba oszlottak, amelyek mindegyike külön 
bírálóbizottsággal és külön rendezőkkel végez-
tette az előkészítő munkáka t s tehát t s rmek 
szerint is elkülönödik. A két csoport szobrászai 
a nagy előcsarnokban találkoznak, ahol Fakits 
Ernő, Rápolti Lajos, Wigand Edith, Siklódy 
Lőrinc, Szamosi Soós Vilmos és Murányi 
Gyula képmásszobrai, s Körmendi Frim J e n ő 
plakettjei között Zala György hatalmas méretű 

négy bronz-domborművét helyezték el. Ezek a 
városligeti ezredévi emlékmű fslmezőit vannak 
hivatva díszíteni és harmonikusan egészítik ki 
az ott már elhelyezett domborművek sorát. 
Négy történelmi jelenet a reliefek tárgya, az 
egri nők, Dugovics Titusz, a Vitám et sangui-
nem jelenete és Mátyás király tudósai és mű-
vészei közt. Alakokban gazdag kompozíciók, 
amelyeknek formái erőtel jesen domborodnak ki 
az alapból, szerzőjük b 'zonyára azért választotta 
az előadásnak ezt a módját , hogy számolva a 
szabad ég alatt kínálkozó sajátos világítással, 
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már messziről jól láthatóvá, kifejezővé tegye alak-
jait. Zala a tehetsége és élete javát szentelte 
annak a nagy műnek, amelynek e dombor-
művek a kiegészítő részei. A hosszú, küzdelmes 
munka gyengébb embert talán ellankasztott 
vo lna : ez a dombormű-sorozat azonban Zala 
minden mintázó-sajátságát azon a szinten mu-
tat ja, amelyen az emlékmű számára készített 
többi, sajátkezű nagy bronzműve áll. 

A jobboldali nagy terem a « Független Mű-
vészek)) csoportjáé. Ide is jutott néhány szo-
bor, még pedig különféle anyagból formált 
plasztikai művek. Damkó József, régtől ismert 
terrakotta-mesterünk, ezt a nálunk kissé elhanya-
gol tanyagot míveli s ezúttal három női fejet for-
mált égetett agyagból. Piciny, nipp-szerű, ren-
deltetésű bronzok kerültek ki Kopits János 
műhelyéből. Beszédes László gipszöntvényei is 

erre az anyagra utalnak. Istók János bronzból 
való kutyáját már reprodukálta a «Művészet», 
Tenkács J á n o s portré-szobrokkal szerepel. Egy 
régóta szereplő művészünk, Kiss György, hábo-
rús jelenetet, egy lováról lebukó hőst öntött 
bronzba. Míg Kiss realista cé lza tú: Keleti Sán-
dor szintén kisméretű szoborcsoportja inkább 
kötött formájú. E többi tér a festőké. 

A festők sorában is a legkülönfélébb tech-
nikájú művek kerültek egymás mellé, holott a 
régibb kiállításokon az olajfestmény, a vízfest-
mény, a pasztell szigorúan elkülönödött. Ok 
nélkül, mert amint itt látható, maga a tech-
nika még nem jelent hátrányt. Szépen tanul-
mányozható ez Koszkol J e n ő pasztelljein, 
amelyek olajfestmények közé kerülve, éppen 
nem bizonyultak sem bágyadtaknak, sem vér-
szegény színűeknek, holott a pasztell oly ember 
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GLATZ O S Z K Á R A CSIZMADIÁNÁL 

kezén, aki nem tudja igazában kiaknázni, köny-
nyen ilyfajta veszedelmet rejthet magában. Sze-
nes Fülöp, aki egy pasztellel és két olajfesték-
kel készült női fejet és portrét állított ki, egy-
forma nívót mutat e munkákon. Az akvarell 
művelői közül megjelent Edvi Illés Aladár, tipi-
kus istálló-képeivel, ezek oly stílusúak, mint 
amilyenekkel már egy sor díjat nyert a Műcsar-
nokban. Fö ldes Imre életképe az impresszióra 
helyez súlyt, végül ebben a teremben van a leg-
nagyobb akverellek egyike, amelyet láttunk, egy 
egész alakú, életnagyságú női képmás, Zoltai-
Zehrer József től , amely viszont inkább a lineáris 
és bensőséges dekoratív elemet hangsúlyozza. 
A többi kép olajfestmény, még pedig a leg-
különfélébb kézírású. 

Nem sok az arckép, de köztük van egy, 
amely eleve magára vonta a látogatók figyel-
mét : Benczúr Gyula a budapesti pénz-világ 

e^yik tagját festette meg a tőzsde számára s 
ez a kép minden tekintetben jellegzetes és mi-
nőségeivel harmonikusan beilleszkedik a köz-
életi szereplők ama nagy sorába, amelyet Ben-
czúr Gyula meg nem csappanó munkaerővel 
festett. Mint minden arckép, ez is nem egy, 
hanem két ember po r t r é j a : a lefestetté és a 
festőé. Megvannak bsnne világosan Benczúr 
festői célzatai, amelyeket logikusan tartot t meg 
mindezideig. Egy másik nagyon népszerű arc-
képfestőnk, Balló Ede, egy gyermek-arcképében 
hasonlóképen tanulmányozhatóvá teszi minden 
kvalitását. 

Az életkép ebben a csoportban a legkülön-
félébb területekről szerzi tárgyát. Komáromi 
Kacz Endre Madam Butterflyt festet te meg a 
lampion világítási hatásában. Béli Vörös Ernő 
egy interieurt ezzel a mot ívummal: a rabbi és 
leányai. Paczka F e r e n c a «Két anyá»-ban, Mi-
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BENCZÚR GYULA B. SIMON J A K A B 

A K Ö N Y V E S KALMAN J O G O S Í T Á S A V A L 

halovits Miklós a nevető cigányleányban, Már-
kus Imre a «Család»-ban három különböző ér-
zelmi húrt pendít meg, a fájdalomtól a naiv 
jókedvig. Van háborús vonatkozású kép is; 
első sorban Juszkó Béláé, aki megfestette a 
Kamalj-hegy támadását , éjszaka idején, a szürke 
és kék tónusok sorából fejtve ki formáit, Kal-
lós Árpád «Levél hazulróU c. műve egysze-
rűen megfestett , reflexióval teli kép, Rottmann 
Mozart «Meddig tart a háborún c. vidám gen-
réje képviseli a másik pólust A legenda kö-
tött stílusában festette meg Krusnyák Károly a 
«Júlia szép lsány» régi magyar motívumot. 

Feltűnő a sok csendélet. Pentelei Molnár 
J á n o s ismert stílusú nagy csendéletképei mel-

lett képviselve van a csaknem miniatúraszerű 
csendélet is, nevezetesen ilyenek Molnár Z. János 
és Gerritsen piciny képei. B. Paulay Erik, Ke-
mény Nándor, Tamássy Miklós, Gremsperger 
Ernő, br. Pongrácz Sarolta virágcsokrokat, por-
cellánt, szövetet festet tek, az állat-genret Heyer 
Artúr képviseli, a többi területet a tájfestők 
foglalják el. Kézdi Kovács László nagyméretű 
erdős képe, amely a budapesti Római fürdő 
egy részletét mutatja, már a megnyitás napján 
vásárlóra talált a királyban. Jellegzetes kézírású 
műveket küldött Déry Béla és Nádler Róbert, 
hangulatos pesti utcasort Berkes Antal, ismert 
virágdíszes tájakat Gergely Imre, vallásos vonat-
kozású tájképet Tury Gyula, esti hangulatot 
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Neogrády Antal, a tengermellékről vett motí-
vumokat Kézdi Kovács Elemér és Kümmerle 
Pál, erdei képet Edvi Illés Ödön, nilusmenti 
motívumot Gerster Károly, virágos fákat Uj-
váry Ignác, városképet Csapó J enő , egy széles 
vedutát Krutsay Ferenc , hangulatos munkákat 
Siligai Ferenc, Clauder Margit, stílusos, a tábla-
bíró-kor felfogására emlékeztető erdőszélét 
Benczúr Béla. 

A baloldali nagy te rmet mindenekelőtt beható 
akt-tanulmányok jellemzik. Ilyen Magyar-Mann-
heimer Gusztáv Amoret t je , Ferenczy Károly 
fekete háttérbe ágyalt nagy női akt ja , Herrer 
Cézár és Zemplényi Tivadar munkái , Hatvany 
Fe renc műve. Ebbe a sorba vehetők azok a 
képek, amelyeknek kompozíciós eleme első 
sorban az akt, például Iványi-Grünwald Béla 
«Siestá»-ja , Per l rot t -Csaba Vilmos Cigány-
modslljei, ezek kötöttebb stílusúak. Életképeket, 

amelyeknél a szín elemére esik a hangsúly, 
Czencz János, Glatz Oszkár, Csók István kül-
dött, az utóbbitól van itt egy nagy, ebédlőbe 
szánt díszítő falkép is, az egyetlen e nemű mű 
a kiállításon. Hasonlóképpen életnagyságú ala-
kok képesítik Nagy Vilmos «Kedélyes kirán-
dulása c. képét. Háborús vonatkozású Udvary 
Géza oGorlice után», Komoróczy Iván «Tatár 
hadifogoly)), Kiss Rezső «A bombázott Nieu-
port», Knopp Imre «A békeharang» című képe. 
Színes és bensőséges interieurökban sincs hiány, 
ebbe a sorba tartozik Boemm Ritta, Vidovszky 
Béla, Bruck Miksa, Keményffi J e n ő egy-egy 
műve. Arcképet P a p Emil, Boruth Andor, Kiss 
Rezső és Czigány Dezső festett, ez utóbbitól 
egy csendélet is van itt, ezt a tárgykört ennek 
a csoportnak művészei, úgy látszik, ezúttal ke-
vesebb figyelemre méltatták. Annál több a tá j -
kép. A táj hangulatváltozatait vette motívumul 
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HATVANY F E R E N C BÁRŐ A K T 

Gy. Sándor («Alkonyata), Kóber Henrik («Este»,) 
Szlányi Lajos («Alkonyat»), Kléh J á n o s («Szep-
tember délutána). Bosznay István a Nyitra zsi-
lipjét, Dobai Székely Andor Passaut és Van-
nest választotta tárgyul, Náray Aurél az árnyas 
völgy, Feiks Alfréd egy verőfényes tengerrészlet 
színes hatását adta. A szobrok jó része kép-
más, ilyenek Lányi Dezső, Csillag István, Tokajiné 
Borbély Gizella és Telcsné Stricker Gina mű-
vei. Egyébb ronde-bosse-művekksl szerepel 
F é m e s Beck Vilmos, Kóbor Elek. Esső Erzsé-
bet és Rubletzky Géza. aki egy sor plakettet is 
küldött. Ezt a műfajt különben eléggé kiadósan 
képviseli ez a terem, a plakett- és éremművé-
szet körébe eső munkákkal jelent meg Lukácsy 
Lajos és Szász Vilmos is. Az egyetlen háborús 
vonatkozású kerek szobor Kolozsvári Szeszák 
Ferenc stilizált műve: a Kárpátok őre. 

A kisebb termek kettejében a Szabadmüvé-
szek csoportja állított ki s mindenekelőtt az 
itt kiállított anyagot ismertetjük. Szobormű 
mindössze három van itt, Liipola Yrjőnek egy 
bronza, gyermekportré egy kecskével, aztán két 
női fej, ezek gipszöntvények, az egyik Lukácsy 

Lajos, a másik Lux Elek műve. Képmást kül-
dött egy sor festő is, így egy-egy önarcképet 
Erdei Viktor és Stetka Gyula, csoportarcképet 
Mathiász Oszkár, magános a lakokat Józsa Ká-
roly, Kada Lajos, Mányai József , Tatz László, 
Kunwald Cézár, Muszély Ágost, Ferenczy Va-
lér, Jendrássik Jenő, de van néhány oly fest-
mény is, amely inkább életképszerű felfogású, 
mint Náray Aurél pirosruhás kis lánya, Bed-
nár János , aki a portrét szintén piros ruhával 
kombinálta, M. Hadzsy Olga «Védőkezeka c. 
gyermektanulmánya, Dolányi Ida «Sári nénia-je. 
Bőven akad itt olyan kép is, amely a háborús 
időkre utal, így Barkász Lajos egy orosz házat, 
Pap Emil egy grodeki hidat és egy orosz fog-
lyot, Pogány Gyula galíciai ghetto-képet , Vass 
Elemér gardatavi tájat , Muzsinszky Nagy Endre 
trénoszlopot festett meg, ezek mellé sorakozik 
a békésebb, mindennapi élet számos jelenete s 
e képek tárgya valóban változatos. Vajda Zsig-
mond intérieur-képet festett egy alakkal ((Elő-
készületek)) címmel, Miklósi Mutschenbacher 
Ödön egy harmadosztályú váróterem szomorú 
esti hangulatát adja, Nagy Vilmos a hiúság egy 
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BRUCK MIKSA I N T É R I E U R 

J Á N O S F Ő H E R C E G O R T H - K A S T É L Y Á B Ó L 

kecses képviselőjét, Árkay Aladár a siófoki 
mézeskalácsos publikumát, Pállya Celesztin 
korcsmaudvart, Pörge Gergely ismert speciali tá-
sát, a magyar vásári életet , Tornai Gyula pedig 
a maga special i tását : a szeracsenyt festet te 
meg, Zombory Lajos a jégvágók nehéz munká-
ját, hideg téli tájban. A téli táj egyébként is 
bőven van képviselve: Börtsök Samu téli na-
pos délutánt festett, Olgyai Viktor t e m p e r á j a a 
fenyves téli pompájáról szól, Wagner Géza a 
budapesti Dunapart ködös-párás hangulatát adja, 
Vass Elemér napsütöt te falurészietet, Kádár 
Géza kis békés, télbe ágyalt proletárlakásokat, 
Gy. Sándor József a párás téli nap hangulatát, 
Kléh János havas falusi utcasort festett . A de-
rült nyár friss zöldjét Kárpáthy Rezső «Rózsa-

bokra» , Mundi Hugó nagybányai Virághegye, 
Várady Gyula pipacsos képe, W a g n e r Géza 
Quarnerója, Keményffi Jenő nyári napja, Zem-
plényi Tivadar major ja , Nyilassy Sándor dús-
bokrú tópartja («Eső után») mutat ja . E két 
ellentét közt a hangulatok finom változatait 
tanulmányozták képeiken Záhonyi Géza (((Haza-
térés))), Bosznay István («Óvár a Vág mellett»), 
Csáky László («Őszi szántás»), André Rezső 
(«Kecskenyáj»), Károly Ernő («Strandon»), 
Hende Vince («Monsalvat"). Sa j á to s budapesti 
városképek sem hiányzanak, ilyen pl. Mányai 
József Rózsadombi kilátása; mindenekfelett 
azonban a régi Tabán vityillói látszanak fes-
tőinket érdekelni, ezeket nagy szeretettel festik 
s e teremben is van néhány kép, amely Buda-
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C Z E N C Z J Á N O S ALVÓ NŐ 

pest e halálra itélt fészkét vette motívumul. 
Ilyent festett Szigety J e n ő és Várady Gyula. 
A csendéletek sorából való dobai Székely An-
dor. Romek Árpád, Wawra Ágoston, Cserna 
Rezső néhány műve, intérieuröket Boemm 
Rítta és Zombory Lajos festett. Aktot Belányi 
Viktor (cFürdő nő»), Czencz János («Félakt») 
és Mérő István («A gyöngysor») küldött. Fe jé r -
váry Erzsi pedig aktokból épített fel egy nagy 
kompozíciót. A grafikát Uitz Béla szénrajza, 
Kron Jenő és Egyed Erna rajzai képviselik. 

A ((Független művészek)) még hátralevő cso-
portjában csak egy szobormű, Radna ; Béla 
bronz-képmása foglal helyet. A többi művé-
szeti technikák sorából feltűnő a pasztellek vi-
szonylagos s z á m a : Litkei Antal két háborús 
vonatkozású darabot, egy öreg népfölkelőt és 
egy vöröskeresztes hölgyet küldött, Márton Fe-
renc egyik pasztellje szintén háborús vonat-
kozású aldunai kép orosz foglyokkal. Koszkol 

Jenő intérieurt, Páldy Zoltán aktot, Földes Imre 
külvárosi udvarrészietet, E.-Illésné Karádi Etel 
arcképeket küldött. A pasztell mellé akvarel -
lek sorakoznak : Komáromi Kacz Endréné nagy 
virág- és gyümölcsképet állított ki ezzel a 
c ímmel : «Egy év története — az ősz ígéretei» 
s egy gyümölcsből és szövetből rendezett 
csendéletet . Tájkép, dunamenti őszi mot ívum-
mal, van Vámossyné Eleöd Carolától, aki Há-
borús hírek címmel egy genret is akvarel le-
zett. Clauder Margit esti képe a t e m p e r a és 
vízfestés kombinációja, é le tkép van Földes Im-
rétől : egy napszámos. Tiszta temperát csak 
kettőt láttunk, az egyiket rózsa-motivumma.1 B. 
Paulay Erik festette, a másik Pogány Fe renc 
Monostori virágos kert c. képe, Páris Erzsi két 
rézkarcot állított ki, rajzot Márton Ferenctől és 
Krón Bélától láttunk, mind a ketten a harc-
téren készítették a nagy idők ez okmányait . 

A többi itt kiállított mű olajfestmény, amelyek 



EDVI I L L É S ALADÁR BORJÚ 

a legkülönfélébb tárgykörből vet ték mondani-
valójukat. 

Nagyon feltűnő e csoportban az a rcképek 
bősége, kisebb-nagyobb méretben ily munkákat 
állított ki Kallós Árpád, L. Hilbert Irén, Gei-
ger Richárd, Csermely János, Papp Sándor , 
Frank Frigyes, Mihálovits Miklós, Páldy Zoltán, 
Nagy Ernő, Csalány Béla és tanulmányszerü 
kiadásban Por te r Paula. Az embertanulmányok 
e sorához fűződik két akt i s : az egyik Paczka 
Ferencé, akinek ez ismert kedves tárgya, a 
másik Mihálovits Miklósé. A világháború az 
efajta nyugodalmas tanulmányoktól sok művé-
szünket a csatatérre hívta, ennek nyoma itt 
is meglátszik, mert elég kép számol be köz-
vetlenül vagy közvetve az év történeti jelle-
géről. Egyenest hadi akciót festett Edvi Il-
lés Ödön, még pedig a homonnai csatát . 
Sándor Béla pedig azt a jelenetet, amikor 
a Hindenburg-bakák raj taütnek a kozákokon. 
Ürmösi Sándor is a harctérről küldött ké-
pet : egy téli őrjáratot. Nyugodtabb élet lát-
szik Gimes La jos «Tiszti szolgáin». Különféle 
vonatkozásokkal belekapcsolódik a háborúba 
Klimo István «Háborús levéln, Klammer Ma-
riska ((Megemlékezés a hősrőln, Spányik Kor-
nél ((Levél a lövészárokbóln c. életképe, ső t 

van egy csendéletkép is, Fasching Antalé, 
amely legalább címével (((Elárvult holmin) utal 
a nagy harcokra . 

De a békés mindennapi élet jeleneteiben 
sincs hiány. Tanulmányszerűen adta elő Szüle 
Péter néhány szerbvidéki nő alakját és Bor-
széki Frigyes egyszerű mozdulatú asszonyait. 
Egy vak nőről festett studiumot Komáromi 
Kacz Endre, viszont vidám hangú jelenetet adott 
Jámbor Lajos («Offenzíva a front mögöttn) és 
Wolff Károly («Hogy is kezdjem ?»). Tibor Ernő a 
verőfény erejében sugárzó vásári jelenetet kül-
dött, amelyben a tájnak legalább akkora a 
szerepe, mint az alakoknak. 

A tá jképek száma e csoport olajfestményei 
közt nagy: a víz heves mozdulatát tanulmá-
nyozta Kézdi Kovács Elemér és Dietrich Adol f ; 
téli motivumokat Erdőssy Béla és Rubovics 
Márk dolgozott fel, mindkettő Budapest kör-
nyékéről, amaz a haraszti kompátkelőt, ez az új-
pesti Dunapar tot festette meg. A nyár színhatását 
mutatja báró Pongrácz Sarol ta «Nyári csönd»-je, 
Ujváry Ignác «Dülőúton» c. képe, Kézdi Ko-
vács László mocsaras tája, Berón Gyula hegyes 
vidéke. Bruck Hermina és Garzó Bertalan kert-
részleteket festettek. Dalmát tájat küldött a 
január sa já tos délvidéki világításában Tagyosi 
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CSÓK. ISTVÁN F A L K É P E B É D L Ő B E 

Rátz Péter. Ez már városkép s átvezet abba a 
tárgykörbe, amelyet e csoport művészei is sze-
retettel fes tenek: Budapest városmotivumaiba. 
Markó Ernő két tabáni képet festett, Klammer 
Mariska egy kilátást a János-hegyre, Nagy Lá-
zár a zivataros Dunát, Ubrankovics Kovács 
József angyalföldi részletet küldött. Sa já tos vér-
vörös világítási hatásokkal jelent meg Kacziány 
Ödön. Egy miniatűr-állatkert is került össze 
több vásznon: Heyer Artúr egy sompolygó ró-
kát, Rainerné Istvánffy Gabriella macskát, 
Vastagh Géza baromfiakat festett, Pilch Ede 
és Baranski E. László tó-képeket állítottak 
ki, mind a kettő súlyt vetve a hangulati 
e lemre is. 

Két intérieurt láttunk a kiállításnak ebben a 
részében. Az egyiknek («Ablakom») szerzője 
Merész Gyula, a másiké Glatter Ármin («Reg-
geli -hangulat))). Ehhez csatlakozik a csendélet-
képek egész sora. Virágkép van Bruck Her-
minától, gróf Lázár Árpádnétól, Kőnek Idától, 
Jurutka Józseftől . Gyümölcsöt festett K. Kotsy-

Horváth Jo l án és Ujházy Ferenc, porcelláno-
kat Schultz Ila, okmányokat , kopott régi köny-
veket, ékszerdobozokat Jurutka és Lakos Alfréd 
stb. Látnivaló, hogy nagyon sokféle t éma került 
ezen a télen vászonra. 

A kritikai méltatásnak volna feladata a ki-
állítás művészeti jellemvonásait, az egyes mű-
vek stílusát bírálat tárgyává tenni. Erre ezen a 
helyen nem vállalkozhatunk, inkább á t tekintés t 
adunk az egybegyűlt s a zsűri által megrostál t 
anyagról. Ebben igen sokféle irány van képvi-
selve, festőink veteránjaitól a tegnap még i sme-
retlen, de ma már kibontakozó fiatal t ehe t sé -
gekig. A művészi szándékok és törekvések, 
amelyek e műveken megállapíthatók, szintén 
soKfélék, az előadás módja, anyag, technika, 
felfogás, hatás változatos. A közönség szívesen 
honorálta a művészek munkásságát, a hivatalos 
és magánvásárlások nyomban a megnyitáskor 
megindultak. Eredményükről e lapnak m á s 
helyén számolnak be a Képzőművészeti Társu-
lat hivatalos adatai . 
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KOLOZSVÁRI 

S Z E S Z Á K F E R E N C 
A KÁRPÁTOK Ő R E 

A HARCTÉR HALOTTAI. 

Nemzetünk fegyveres küzdelmében, annak 
kezdete óta ott vannak a művészek is. 
Az első háborús ősz egyik napján, a már 

legendás uzsoki harcoknál esett el Sámuel Kornél, 
a nagytehetségű szobrász, azóta más művész-kato-
nák követték őt sorsában, azokból pedig bő sort 
lehetne összeírni, akik az ellenséggel szemben-
állva sebet kaptak. Ezúttal két művészről 
kell megemlékeznünk, akik a harctér glóriás 
halottai közt újabban a magyar művészet vesz-
teségei. 

E két művész : Plány Ervin és Engel Pá l . 
Festők voltak, fiatalok, épek testben és 
lélekben. Alig állottak sokkal tovább a m ű -

vészi pályán való elindulásnál, de ez az 
indulás mindegyiküknél figyelemreméltó Ígéret 
volt, szép reményekkel biztató. S ha nem is 
adatott meg, hogy kifejtsék képességeiket s egy 
kulturát árasztó munkás művész-életet teljesen 
végigéljenek: azért szintén Pantheonban pihen-
nek. A nemzet nagy Pantheonjában, ahol rangra, 
társadalmi rétegre s foglalkozásra való különb-
ség nélkül megdicsőülve egyesülnek s alusszák 
örök álmukat a magyar föld fanatikus védői. 

Plány Ervin harminckétéves volt, 1884-ben 
született Budapesten. Itt végezte a VII. ker. 
gimnáziumot, majd az egyetemre ment. Festői 
tanulmányokkal ekkor kezdett foglalkozni, bár 
teljesen még meglehetős ideig nem adta át 
magát ebbeli haj lamának. 1906—1907-ben tesz 
ebben az irányban erőteljesebb lépést, amikor 
két nyáron át Nagybányán dolgozik, mint Réti 
István tanítványa. De ezután is még mintha 
küzködne, hogy teljesen a festéshez pártoljon. 
Erre vall, hogy rövidesen egy napilap szerkesz-
tőségében vállal munkát, az azóta megszűnt 
"•Magyar Nemzető művészeti, zenei referense 
lesz. A következő években aztán annál intenzi-
vebb tanulmányokat folytat, olasz földön jár s 
jelentékeny haladást tesz. Több alkalommal ki 
is állít, t emperamentumos , élénk színeket hordó, 
plein air-ben festett tá jképeket . A megnyíló 
Ernst-muzeumban néhány hónapon át titkári 
állást tölt be. 1915 tavaszán vonul be katoná-
nak, mint a cs. és kir. 4. lovastüzérosztály 
kadétőrmestere kerül a harctérre, ahol kitűnő 
magatartása során zászlóssá, majd hadnaggyá 
lépett elő s megkapja a nagy ezüst vitézségi 
érmet. Az északi harctéren nov. 6-án kapott 
sebében 1916 jan. 5-én hal meg Budapesten. 
Szimpatikus lényét nem felejtik, akik ismerték, 
sírját meghatva, benső gyásszal állták körül 
ifjú pályatársai s mesterek, akiknek Plány Er-
vin a művészet iránti rajongó szeretetével volt 
tisztelője. Műveiből az Ernst-muzeum rendez 
hagyatéki kiállítást. 

Engel Pá l huszonhároméves volt (szül. Buda-
pesten 1892 okt. 3.). A mintagimnázium el-
végzése után, atyja kívánságára, orvosnak ké-
szült. Mint másodéves orvostanhallgató azonban 
festészeti tanulmányokkal akarja felcserélni az 
orvosit, ellenállhatlan vágyat érezve ehhez a 
művészethez. Az első szigorlat után, amit ki-
tüntetéssel tesz le, át is pártol a pikturához. 
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Komoly tanulmányokba fog előbb két éven át 
Szablya Frischauf Ferenc iskolájában, majd 
mint Ferenczy Károly tanítványa. 1913 őszén 
Párisba megy s 1914 nyarán a Julian-iskolá-
ban J e a n Paul Laurens tanítványa. Gyors és igen 
figyelemreméltó haladást mutat, amit párisi 
mesterének atyjához írt levele is bizonyít, amely-
ben többek közt ezt mondja : < ' . . . . En toute 
conscience, je puis vous dire, d 'aprés le tra-
vaux que j'ai vue de lui, qu'il posséde des 
dispositio.ns artistique exceptionelles bien qu'il 

ait encore beaucoup á fairé . . .» 1914 júniusá-
ban jön haza Párisból s mint önkéntes a 13. 
vadászzászlóaljhoz vonul be Krakóba. A Kárpá -
tokban s Bukovinában tizenhét ütközetben vett 
részt, bá tor és okos viselkedéseért megkap ja 
az ezüst vitézségi érmet s a vaskereszttel való 
kitüntetésre is felterjesztik. A Kárpátokban egy 
éjjeli őr járat alkalmával jár szerencsétlenül, 
Budapestre hozzák, ahol Hercel tanár bal lábát 
amputálja, de megmenteni nem sikerül: 1915 
nov. 14-én meghalt. 

LI1POLA Y R J Ő G R Ó F F E S T E T I C S N I C O L A S 

P O R T R É S Z O B R A 
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KRÓNIKA 

Azóta, hogy e folyóirat utolsó száma meg-
jelent : a művészi élet terén egész sor fel je-
gyezni való történt. Eldőlt néhány konkurren-
cia, köztük a főváros nagyobbszabású k rema-
tórium-pályázata, de a művészi események 
gerincét a különböző kiállítások adták. 

Ez a második szezon, amely a háború jegyé-
ben telt el, illetve még mindig tart. már 
egészen más volt, mint az első, a tavalyi. A 
messzi északra és messzi délre diadalmasan 
kitolt ellenséges front a művészet világában is 
éreztette hatását. Azzal mindenesetre, hogy 
megszüntette a közeli bizonytalanságot, ami 
semmit sem érint oly bénító módon, mint 
épen a művészek tevékenységét, a festéshez 
való kedvet, egy kép, egy szobor benső ügyé-
vel való törődést. Ha az erőfeszítések nem is 
értek véget, sőt nem is csökkentek, amelyek a 
harcterek irányában igénybe veszik a tá rsada-
lom minden rétegét, a nemzet teljes — most 
látszik csak, hogy mily bőséges — energia-
készségét : a, nyomasztó felhők eltávolodásával 
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a kulturélet területein is fordulat állt be, bátor, 
magabízó és produktív. A mai háborúnak ez 
az ellentmondás, ez a látszólagos anachroniz-
mus is oly vonása, amely jellemző korunkra, 
s amivel majd é rdemes lesz foglalkozni : a 
romboló és alkotó munka egyidejűsége. Az 
egyik künn a fegyveres küzdelem hősi föld-
jén, a másik emögött az iskolákban, az iro-
dákban, a műtermekben. 

Az arány természetesen a pusztulás és gya-
rapodás, a javak elhasználása és termelése 
közt korántsem egyenlő, a művészi életben is 
a közönség érdeklődése, ennek a művásárlás-
ban nyilvánuló toka, s a művészi alkotás in-
tenzivitása, a szabad tervezgetés és megvalósí-
tás lendülete még nem tart ott, ahol a szá-
mára alkalmasabb békeidőben tartana, sőt 
messze van tőle. Főleg az építőművészet az, 
amelyben a legnagyobb, szinte abszolút a 
mozdulatlanság, nincs teremtőkedv és tőke. De 
a fürgébb és kisebb kockázattal és anyagi be-
fektetéssel járó művészetek, elsősorban a fes-
tészet, az elmúlt nyáron, ősszel s a télen már 
egyre jobban felvették az elejtett munka fona-



lát, egyre több alkalmat kerestek, hogy mon-
danivalóikat közölhessék, jóllehet a művészek 
maguk folyvást többen teljesítenek katonai 
szolgálatot. Azok az intézmények, fórumok, 
amelyek művészetet szolgálnak, művészek mun-
káit közvetítik, egymásután rendezték kiállítá-
saikat. Volt oly hét, hogy két helyre is el kel-
lett látogatni a sajtó kritikusainak, a tudósítók-
nak. S végigtekintve e kiállítások sorain, senki 
sem mondhatja, hogy azok csak a szokás 
kedvéért rendeződtek, azért, hogy legyenek, 
hogy a közönség érdéklődése irántuk erősza-
kolt volt, s hogy színvonal dolgában a művé-
szet magasabb követelményei számára nem 
nyújtottak kielégítőt. Nem egy munkáról tu-
dunk, amely a merkantilis értéken fölül, mű-
vészeti kulturánk újabb gazdagodását jelenti. 

Mindez pedig, a magyar művészet szívós 
napfényre törése a dörgő fegyverek közt, 
épúgy bizonyítéka életrevalóságunknak, mint 
ahogy másfelől kiábrándító meglepetés lehet az 
idetekintő ellenségnek, amely matematikai bi-
zonyossággal hitt a kiéheztetés politikájában s 
amelynek egyes rétegei kétségkívül szószerint 
vették a sajtó által szélnek eresztett «barbár» 

megbélyegzést. Ezt a viharos jelzőt nem egye-
nest ránk találták ki ugyan s hirdették a 
franciák és angolok, de a szövetségi viszony 
révén, önkéntelenül felénk is jut belőle egy-
egy suhintás. Nos, a jövendő historikusa fel 
fogja jegyezni, hogy ilyen «barbárok» még 
nem akadtak a tör ténet folyamán, mint a 
négyes-szövetség hadviselő államai, amelyek 
a kulturának tudtak tüzeket gyújtani, s nem 
tágítottak e szenvedélyük mellől ugyanakkor, 
amikor csapataik rohamra mentek. 

A Műcsarnok téli tárlatát a mult évfolyam 
decemberi számában ismertet tük: itt most az 
utána következő egyéb kiállításokról teszünk 
említést. December 3-án a Nemzeti Szalon 
nyitotta meg téli kiállítását. A tárlaton a Sza-
lon rendes, nagyobbára ismert kiállítói vettek 
részt, köztük Cigány Dezső, egy chef d'oeuvre-
vel Rippl Rónai József («a Kossuth-imádó 
Ripli bácsi»), Zemplényi Tivadar, Uitz Béla, 
Záhonyi Géza, Pentelei Molnár János , Náray 
Aurél, Somogyi Miklós, Horvai János , Murányi 
Gyula, Pick Lajos, Szamosi Soós Vilmos stb. 
A kiállítás egy ponton mindenesetre meg-
mutatta, hogy háború v a n : nem emlékszünk 
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ugyanis egy téli tárlatra sem, amely a Szalon-
ban ennyi festő- és szobrásznőt juttatott volna 
szóhoz, kivéve amikor kifejezetten céhbeli be-
mutatkozásukról van szó. Ötvenhárom művész-
nőt olvastunk meg a katalógusban, .akiknek 
sorából egy-egy tar talmasabb képről, tanul-
mányról Boemm Ritta, Esső Erzsébet, Müller 
Ágosta, Katona Madarász A., Podvinecz Erzsé-
bet, Lehel Mária, Porter Paula neveit jegyez-
tük fel. Általában a művészet második hábo-
rús szezonjának szembeötlő s kézenfekvő ok-
ból érthető jelensége is a kiállítások e femini-
zálódása. 

Várakozás szempontjából a tárlatok közt 
kétségkívül előtérben állt a sajtóhadiszállás 
művésztagjainak bemutatkozása a Nemzeti 
Szalonban. A megnyitó, amely január 6-án 
ment végbe, társadalmi esemény volt. Első 
vendégként a király képviselője tekintet te meg 
a kiállítást, amelynek anyaga csak részben 
volt az, ami megelőzőleg a bécsi Künstler-
hausban került a császárváros nyilvánossága 

elé : nagyrészben új képek révén, új össze-
állításban szerepelt e kollekció Budapesten, a 
magyar festők mindenesetre jobban előtérbe 
léptek. A közönség elejétől kezdve mindvégig 
intenzív érdeklődéssel fordult a kollekció felé, 
amely nyolcvanegy művész 802 müvét tartal-
mazta. A magyar művészek közül legtöbb mun-
kával, külön tekintélyes kollekciókkal szerepelt 
Vaszary János, báró Mednyánszky László, 
Vadász Miklós, Maróti Géza, Zádor István, 
Kandó László, Bató József, Horthy Béla, 
számra nézve már kisebb sorozattal Basch 
Andor, Feiks J e n ő , Ligeti Miklós, Márton Fe-
rencz, Pogány Gyula, egy-két művel Bardócz 
Árpád, Ferenczy Valér, Feiks Alfréd, Lányi 
Dezső, Gimes Lajos, Deutsch Dános Dezső, 
Divéky József, Englert Emil, Gyöngyössy Ele-
mér, Horváth Károly, Juszkó Béla, Kovácsy 
Endre, Köves Tivadar, Makoldy József, Papp 
Emil, Senyei József , Udvary Géza, Zorád Géza. 
A festők e sorából mindjárt a háború kezde-
tén a sajtóhadiszállás tagjai voltak s a harc-
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téren dolgoztak báró Mednyánszky László, 
Vaszary János, Vadász Miklós, Kandó László, 
mások a hadifestők kategóriájába tartoznak 
(ezek katonai szolgálatot teljesítő, de rajzolói 
minőségben parancsnokságokhoz beosztott jnű-
vészek), s akadt néhány oly résztvevő is, aki 
nem tagja ugyan a hadiszállásnak, nem is 
hadifestő, de azon a címen került ide, hogy 
munkája valamely ponton, valamelyik vezető 
katonai személyiséggel kapcsolatos (egyes fes-
tett és mintázott portraitok). A különböző 
munkák keletkezése körülményeiből kifolyólag, 
természetszerűen a redukáltabb és könnyebben 
használható eszközökkel dolgozó grafika ját-
szotta a főszerepet, a krétával, ceruzával, tus-
sal csinált rajz, a vízfestmény, pasztell, kőrajz. 
gouache, szines rajz. Az osztrák vendégek kö-
zül, művészi fajsúlyuk alapján kiemelve idéz-
zük Pautscht, Schattensteint . Adamst, a len-
gyel Jarockit, A. Goltzot. 

NŐI AKT F E K E T E H Á T T É R E N 

A kritika s a közönség egyformán kíván-
csian tekintett a sajtóhadiszállás tárlata elé, 
ami több okból volt érthető. Az első az az 
újság, amit a kiállítás magáról a háborúról, 
az egyes frontokról igért, amelyeknek ma min-
den mozzanata szívünkhöz nő. A másik mint-
egy felelet arra, hogy a festők az ő eszközeik-
kel mit tudnak visszaadni Mars világából, s 
hogy a háborúnak van-e s minő formáló 
hatása a művészetre, egyelőre csak a festé-
szetre. Azok, akik a régi és újabb (Neuville) 
csataképek a lapján várták véres ütközetek 
mozgalmas ábrázolását, akik a háború heroikus 
éreztetését, borzalmát, a katonai vitézség, a 
hév és ősi indulat kifejezéseit keresték a saj tó-
hadiszállás kiállításán: ál talában csalódtak. 
Ezért azonban csak elhamarkodott ítélet vá-
dolhatta a festőket, akik mindössze néhány 
hónapja kerültek e számukra külsőségeiben 
s emberi vonatkozásaiban is u j világba. A kö-
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zönség itt n e m hagyhatja figyelmen kívül azt 
a tényt, hogy a mai háború oly ütközetsorozat, 
amelyet nemcsak egy, de számtalan lapra is 
összesűríteni — úgy látszik — nem lehet , 
amelynek sok döntő pillanata, a modern lő-
fegyverek félelmesen tökéletesedett szerepe 
miatt, a festészet számára láthatlan, a natura-
lisztikus ábrázolásnak szinte megközelíthetlen. 
Ha igen, úgy az ily festői visszaadás, a fel-
csigázott képzelet elé ugyancsak keveset fog 
rajzolni, t ámadók és védők közvetlen h a r c a 
helyett fedezékké alakított földhányásokat, 
ahonnan a távolból egymás felé apró fehér 
pontok szállnak, amelyekről külön kell tudni, 
hogy ezek szétpukkanó gránátok felhői. A régi 
szisztéma szerint, a galériákban függő csa ta -
képek alapján a közönség tehát nem várha t 
a modern festőktől háborús festményt. 

A sajtóhadiszállás tárlatán festők és rajzolók 

azt nyújtot ták, amit adhat tak : különböző fron-
tok formációit, a felvonulás és táborozás festői 
jelenségeit, egyes katonatipusok és hadvezérek 
portraitirozását. Az ily lejegyzéseken, a tá jké-
pek efaj ta , elsősorban puszta hűségre törekvő 
modellirozásán kívül, találtunk azonban oly ké-
peket és grafikus lapokat , amelyek háborús 
élményeknek nevezhetők, amelyek egészen kü-
lönös karakterrel és elrendeződésben hoztak 
elénk dolgokat és jelenségeket. A háború jegye 
van rajtuk, valami pontosan nem determinálható 
vonás teszi őket újjá és izgatóvá, háborús mű-
vek, anélkül, hogy rohamokat , fegyveres akció-
kat tényleg tükröznének. Ilyenek voltak minde-
nekelőtt Mednyánszky («Táborozás»), Vaszary 
(«Szurmay trénje az uzsoki táborhegy előtt», 
«Mackensen tüzérség felvonulása®) képei, s Bató 
József kőrajzai (aTűzben előre», «Közénk lő-
nek))), aki mint a harcokban részt vett aktiv 
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tiszt, közvetlen élményeit dolgozta fel forró le-
vegőjű, lázas viziókká. Ami a háborúnak a 
művészetre, a festészetre gyakorolt formáló ha-
tását illeti: erre nézve a kiállítás lényeges 
választ nem adhatott, legalább egyelőre. Lát-
tunk ugyan eseteket, Vaszaryt és Mednyánszkyt, 
akik valósággal felfrissültek művészi erejükben. 
Szerintünk azonban ez inkább minden képessé-
gük megfeszítése, hogy valahogyan megmarkol-
ják, megközelítsék az eléjük vetődő szenzáció-
kat, semmint arra engedő következtetés, hogy 
itt valami festői átalakulás kezdődik. Ma még 
nagyon kétséges ez átalakulás sorsa, iránya és 
természete, legalább is a háború következménye, 
függvénye és velejárója gyanánt, s azt hisszük, 
ha ilyesmi el is következik, semmi esetre sem 
jön úgy, mint ahogy ezt bizonyos türelmetlen 
esztetikai felfogás vallja, rangjuknál kelleténél 
jobban tolva előtérbe, a festészet mene té re 
nézve nem elsősorban döntő tényezőket 

Helyénvalónak tar t juk, e fontos érdekű ki-
állítás krónikájánál, hogy a katalógus magvas 
előszavából idézzük lovag Hoen Miksa vezér-
őrnagynak, a sajtóhadiszállás volt parancsnoká-
nak alábbi sorai t : «Az egész sajtóhadiszállás 
délvidéki utazása a művészeket is eljuttatta a 
déli harctérre, a Száva mellé és a Macsvába. 
a szerbekkel vívott legforróbb küzdelmek szín-
helyére. Ezután a limanovai csa ta tér megtekin-
tése következett — Limanova, ahol az orosz 
gőzhenger végképen megakadt és visszafelé 
kezdett gurulni. 

Az új esztendő kezdetével az eddigi közös 
utazások helyébe a haditudósítók kisebb cso-
portjainak kirándulásai léptek. Minden ily cso-
porthoz egy-egy képzőművész is csatlakozott. 
De kiderült, hogy a haditudósító és a képző-
művész érdekei közt áthidalhatlan szakadék tá-
tong. A hirlapiró siet, hogy sokat lásson és 
tudósítását hamarosan továbbíthassa, a képző-
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művész szeretne hosszasabban időzni egy-egy 
helyen, leginkább olyan helyen, amely számára 
benyomásokat igér, a haditudósító szemében 
pedig értéktelen. 

A kísérletek és próbáki eme szakában ked-
vező körülmények lehetővé tették, hogy egyes 
művészek rövidebb-hosszabb időre magasabb 
parancsnokságokhoz kerüljenek, ami igen elő-
nyösnek bizonyult. így aztán az lett a törekvés, 
hogy minél több művész nyerjen ilyen beosz-
tást. Ez végül állandó intézménynyé vált, ami-
kor a hadsereg főparancsnoksága a hadköte les 
művészeket hadifestőkké nevezte ki. A többi 
művészek számára úgynevezett művészkoloniák 
létesítése nyújtott igen jó alkalmat tanulmányok 
végzésére. Ezek a koloniák részint megfelelő 
helyen berendezett hadiszállásokon dolgoznak, 
részint a harctér távolabb eső pontjain, ahová 
kevés podgyásszal kocsin vagy automobilon 
jutnak el kisebb csoportok. Az első művész-
kolonia még a múlt télen létesült a hadimuzeum 
(Heeresmuseum) igazgatójának, dr. John tüzér-
ségi főmérnöknek vezetése alatt, a IV. hadse-
reg területén, Brzesko főállomással, a második 
több héten dolgozott Bukovinában, a harmadik, 
amely eddig az utolsó volt, a nagy májusi 
offenziva idején Tarnowban munkálkodott. 

Az 1915. év folyamán, különösen az úgy-
nevezett hadifestők intézményének megalakulása 
óta, megnövekedett a hadsereg kíséretébe be-

RUBLETZKY GÉZA S Á N D O R 

osztott művészek száma. Csoportvezetőkül si-
került Hesshaimer és Klein századosok szemé-
lyében két művészi téren munkálkodó tisztet 
megnyerni. 

Mily várakozások fűződtek ezek után ennek a 
művészcsoportnak munkásságához ? Mindenek-
előtt arról van szó, hogy a helyszínén nyert 
benyomások a nagy nyilvánossággal közöltesse-
nek, hogy a mai hadakozás lényege, a haza 
védelmezőinek a táborban folyó élete, a harcok 
színhelye mindenki számára ismertté váljék. 
Az elképzelő tehetségre a kép erősebben hat, 
mint a legszélesebb és legszemléltetőbb irott 
i smer te tés ; ez a legjobb eszköz az érdeklődés 
felkeltésére és ébrentartására. Az érdeklődés-
nek a háború iránt, amely mélyenjáró hatással 
van a legkisebb kunyhóban is, amely éles vál-
tozásokat okoz a gazdasági és társadalm1 ' élet 
minden ágában — ennek az érdeklődésnek nem 
szabad ellanyhulnia és kihűlnie. Ez az érdeklő-
dés töltse el és emel je fel azoknak lelkeit is, 
akik nem állanak szemben az ellenséggel és 
mégis hordozói az egyetlen és mindenkivel kö-
zös gondolatnak: a törhetlen győzni akarás 
gondolatának. Hiszen a mai küzdelem sorsa 
nem kizárólag a harctéren fog e ldőlni ! 

Másik, nem kevésbé fontos fe ladata a mű-
vészetnek a háborúban : vezérek és a kü-
lönösen kiváló hősök alakjait az egész monar-
chiában ismertté tenni. Az elképzelő tehetség 
könnyebben kapaszkodik egyes személyiségekbe, 
az érzékek számára a véderő óriás üzeme ne-
hezebben hozzáférhető fogalom. Számtalan vitéz 
harcos cselekedetei egyesekben testesülnek meg 
s mint a minden irányban húzódó hegyvonalak 
áttekinthetlen tömegéből a messze ellátszó or-
mok emelkednek ki. 

A császári és királyi sajtóhadiszállás által 
rendezett kiállítás cél ja megmutatni, mily mun-
kát teljesítettek a harctér művészei, a föntebbi 
irányelvek szerint dolgozva, a kiállítás ezenkívül 
gazdag anyagot ad, amely a jövőben különös 
jelentőségre számíthat. A nagy háború korszaka 
kétségkívül éveken át fog uralkodni a művészi 
életen. Az érzések és benyomások, amelyeket 
a művészben a világtörténet e legvéresebb lapja 
ébresztett, a nagy közönség a m a vágyával fog-
nak találkozni, amely erre a késő korra való 
emlékezést irónnal, ecsettel ás vésővel akar ja 
megörökítve látni. De nemcsak a népek e küz-
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delmének nagysága és jelentősége állítja a képző-
művészetet teljesen űj feladatok elé, hanem az 
a szinte sajátságos forma is, amelyet e háború 
a fegyverek felfokozott pusztító e re jének be-
hatása alatt vett fel. Valamikor a háború leg-
nagyobb erőnyilvánításának kifejezése az eleven 
csa takép volt, az fejezte ki az ember i harci 
elkesered-és legnagyobb fokát, ebben egyesítette 
a művész a festői hatásosságot, a főcselekmény 
tipikus ábrázolásival . A mai küzdelem az ő 
látszólag üres tájaival ilyesmire többé nem 
alkalmas. Nem mintha teljesen hiányoznának 
a mozgalmas harci jelenetek, hanem azért, mert 
most már ezek csak epizódok, amelyek nem 
fejezik ki azt, ami a hosszú és szívós harcban 
je l lemző: a hallatlan erővel, szüntelenül levá-
gódó pusztítóeszközök közt való tűrést és ki-
tartást , egy magasabbrendű és jobb harci-morál 
diadalát. 

Okvetlenül sikerülni fog megtalálni az utat, 
amely a mai háborút teljesen felfogó ábrázo-
láshoz vezet — ha nem is azonnal. Minden 
eredmény előtt munka halmozódik fel, különö-
sen itt, ahol arról van szó, hogy egy rettenetes 
erejű, teljesen új jelenség öntessék emberileg 
érthető formákba. Ehez a munkához kell a fron-
ton és a front mögött működő művészeknek, 
akik a valóság eleven benyomásait kapják, építő-
köveket hordaniok. Ebből a szempontból íté-
lendő meg az az anyag, amelyet a cs. és kir. 
sajtóhadiszállás háborús képkiállítása, mint az 
eddigi munkálkodás javarészét, gyűjtött egybe. 
Nem csupán a művészi forma dönt ezek felett 
az értékek felett. Legtöbbnyire a harctereken 
készültek ezek a munkák , a legsúlyosabb kö-
rülmények közt, mikor a művész néha kényel-
metlen fedezékbe szorulva, hidegtől, esőtől, 
széltől, legyektől és minden egyébb rossztól 
kínozva, dolgozott. Ezért nem kell nagyon szi-
gorú mértékkel mérni ezeknek a vázlatoknak 
egy részét. A magasabb célt tekintve ennek 
itt nincs is fontossága. A fődolog a meglátás 
művészete, az irónnal vagy ecsettel való el-
beszélés művészete, úgy, hogy még a mű-
kedvelő is, aki csak tökéletlenül bírja azt, ami 
a művészetben céhszerű, értékeset szolgáltathat a 
jövő számára. Épen ennek a háborúnak óriási 
keretei, amelyeken belül minden megtörténik, 
ami harcban egyáltalán történhet, épen ezek 
az óriás keretek hozzák magukkal, hogy egyet-

len szempár — még ha a legtehetségesebb é s 
legszorgalmasabb művészé is — a jelenségek-
nek csak kicsiny töredékét láthatja és fog-
hatja fel. A jól látó szemek egész seregének 
kell munkába állnia, hogy a számtalan benyo-
mást felfogja és megrögzítse. A jövő művésze-
tének, a hősi kor művészetének így ez lesz e 
forrásanyaga)). 

A Könyves Kálmán szalonjában, meglehetősen 
hosszú szünet után, láttunk ismét egy intim ki-
állítást. J anuá r 10-én nyilt m e g e kis tárlat, 
amely Garay Ákos és Honti Nándor új grafikai 
munkáit tar talmazta, néhány festménynyel t a r -
kítva. Háborús kiállítás volt ez is. Mindkét m ű -
vész a harctéren járt. Honti Nándor, akit főleg 
illusztrációiról és plakátjairól ismer a közönség, 
mint katona, Garay Ákos pedig mint polgári 
ruhás művész, habár azóta, ' a legutolsó nép-
fölkelő korosztály bevonulásával, a legtermé-
kenyebb és országosan népszerű magyar rajzoló 
huszárzubbonyt öltött. Honti Nándor kréta- és 
ceruzarajzokat állított ki, lehetőleg egyszerű elő-
adásra, folthatásra törekedve. Lapjain a front 
felé indulás egy-egy jellemző momentumát rögzí-
tette, katonavonatot, a budapesti utcán végig-
vonuló virágos és lobogós csapatokat . Garay 
Ákosnál a grafikai skála változatosabb volt, 
az egyszínű ceruzarajz, a kréta mellett bőven 
találtunk színes rajzokat , vízfestményt, gouache-t , 
központjában pedig e rajzoknak és festményeknek 
a huszár állt, egyedül és tömeget formálva, roham-
ban és a pihenés nyugalmas óráiban, kaszárnya-
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udvaron. Egész sor lapja elbeszélő izű volt, 
ami régi vonása művészetének, akadtak azonban 
oly munkái is, amelyekről az illusztratív jelleg 
egészen elmaradt, s tisztán egy-egy pillanatnyi 
momentum rajzbeli szépsége bontakozot t ki. 
Garay Ákos a magyar huszárnak régóta szinte 
specialistája, s ebből kifolyólag a ló te rmészet -
rajzának, anatómiájának, mozgási szépségének 
avatott ismerője Egy egy roham — kiállításán 
válogathattunk belőlük — nála nem sablon, 
hanem naturalisztikus igazsággal ható. Talán 
vérében van ez az érzék már kezdettől fogva, 
gyerekkora óta, mint általában megfigyeléseinek 
eredetisége, az a zamatosság, amelylyel a ma-
gyar kisváros, a falu népéletéből, vásárokról, 
tanyákról hasít ki markans alakokat és jelene-
teket. A «Művészet» mult évfolyamában von-
zóan és behatóan méltat ta őt Csók István, 
magyarságát, sajátosan gazdag kedélyét. 

Január 30-án az Ernst-muzeumban két festő 
mutatkozott b e : a legfiatalabb gárdához tartozó 
Matyasovszky-Zsolnay László és a tárlatokról 

mindig komoly törekvéséről ismert Kosztolányi 
Kann Gyula. Tá jkép az igazi eleme Kosztolányi-
nak, de a távlatok, a földformációk, lombok és 
hegyoldalak nála legtöbbször architektúrával 
kombinálódnak össze, napfényben csillogó színes 
tetőkkel és falakkal. Szinte szenvedélynek látszik 
az a kitartás, amelylyel ily fajta sujetjei t festi, 
ha sokszor más -más vidékről is, a nap más és 
más erejénél, bár leginkább az intenzív teljes-
fényre szavaz, amely a színeket áttüzesíti. Lehet, 
hogy ez az érdeklődés, amely következetesen 
ott állítja meg, ahol a lombok közül torony 
mered az égnek, vagy hirtelen megtörő utcák 
találkoznak össze : maradványa abbeli múltjá-
nak, amikor hivatásszerűen foglalkozott építé-
szeti tanulmányokkal. Természetesen anélkül, 
hogy képein azért az építész felfogása jutna 
szóhoz. Architektúrát Kosztolányi nem stiláris 
szépség kedveért fest, nem is konstruktív és 
formai értékekért, hanem mint egyenrangú 
részletét valamely kép egészének. A meredek 
te tő , a széles fal festményein nem jelentősebb, 
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mint a mellette lombosodó fa, az előtte tükröző 
víz szines já tékának hordozója, hangsúlyozot-
tan szinek révén élő, festői jelenség s nem 
architektúrái. Mostani kollekciójában is csupa 
ily képe került együvé, figurális alig egy-kettő. 
E képek túlnyomórészt legújabb fejlődésének 
eredményei. Szemben régebbi festményeivel, 
amelyek egy részletezőbb naturalizmus bátor-
talanabb s szárazabb gyermekei voltak: új 
munkái összefoglalóbb előadásra törekvők, bizo-
nyos dekoratív ízt rej tenek, színeikben meleg-
séget éreztetők. A másik festő az Ernst-muzeum 
e kiállításán, még tel jesen homo novus a ma-
gyar művészetben. Matyasovszky-Zsolnay László 
eddig Párisban tanult. Ahogyan megismertük, 
az meglepő festői kulturára vall. Munkái finom, 
rendkívül szenzitív természetnek mutatják, bár 
egyelőre alig mondanak többet, minthogy fogé-
kony volt a francia impresszionisták raffine-
mentjei iránt. De talentum, oly fajtából, aki 
komoly várakozást kelt további fejlődése, ki-
bontakozása iránt, amikor majd önmagára talál. 

A Szent György-céhről sem mondhatni, hogy 
tétlen, hogy nem igyekszik a háború dacára 
minden erejével megfelelni kitűzött céljainak. 
Január 30-án aukció keretében kiállítást nyi-
tott meg, amely ezúttal számra nézve kisebb 
anyagot nyújtott ugyan, de az aukció tárgyai 
közt épp úgy akadtak választékos ízlésű ritka-
ságok, finom iparművészeti holmik, mint ahogy 
a kiállítás két fiatal és szimpatikus tehetségű, 
modern művészt hozott közelebb a közönség-
hez. E két művész : Tichy Kálmán és Gyula. 
Testvérek, akik nemes versenyt fejtenek ki egy-
más közt a komoly, artisztikus törekvésben. 
Neveik még nem ismertek szélesebb körben, 
habár itt-ott mindegyik szerepelt több alkalom-
mal kiállításon, így Tichy Kálmán a Műcsar-
nokban. A régebbi munkásságú Tichy Gyula, 
aki Rozsnyón él, onnan indítja útnak grafikus 
lapjait, amelyek különös, bizarr fantázia s szub-
tilis előadás termékei . Tichy Kálmán fiatalabb, 
s mintha több temperamentumot mutatna. Mű-
vészetében sokszor szülőföldjének motivumai 
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tolmácsolódnak, valami sajátságos meseszerű 
éreztetéssel. Mindketten kiváltképen a grafika 
emberei, annak egész sor technikáját kultivál-
ják. Jövőjük elé érdemes várakozással tekin-
teni, ha ma, leginkább Tichy Kálmánnál, egy-
egy dekoratív lapon határozott idegenszerűség 
is van jelen, modern német szimbolikus rajzok 
jutnak eszünkbe. 

A Nemzet i Szalonban márczius 3-án nyitotta 
meg nyolcadik rendes évi tárlatát a magyar 
Képzőművésznők Egyesülete. A kiállítást röviden 
virágok és csendéletek kiállításának is nevez-
hetnénk. Ezt a vezérmotivumot, amely körül-
belül háromszáz kép és rajz közt vonul végig, 

magyarázza az, hogy hölgyekről van szó: 
kik fessenek elénk bazsarózsákat a pohárban, 
boudoirrészletet a székre dobott keztyűvel, 
vagy cica névre hallgató kedves fehér házi-
ál latkákat , ha nem ők. Senkinek sem lehet ki-
fogása e hajlamosság ellen, sőt örülhetünk rajta, 
amennyiben a virágkultuszt jelenti. Kissé bo-
nyolulttá teszi azonban a dolgot, hogy festői 
szempontból e kultusznak képeken való jelent-
kezése egyszersmind a dilettantizmus tünete is. 
Szinte külön népes kasztot alkotnak a virágfestő 
hölgyek, akár a zongorázó kisasszonyok. A tény 
örvendetes, némi haszonnal okvetlenül jár a 
festészet iránti érdeklődést illetőleg, a Nemzeti 
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Szalonban azonban művészi babérokra vágyik, 
úgy áll a kritika és közönség elé, hogy ime a 
művésznő, — s ez az, amit nem hallgathatunk 
el, jelen krónika teljessége kedvéért. Annál is 
inkább tehet jük ezt, mert a tárlaton va lóban 
hivatott képességű művésznők munkáiban is 
őszinte örömünk telhetett, akik e nevet kézzel-
fogható garanciák mellett viselik s nem egyszer 
sikerrel, győzelmesen állják az összehasonlítást 
az erősebb nemhez tartozó kollégáikkal. Ilyenek 
voltak mindenekelőtt Kalivoda Kata «Éjféli mise» 
s «Kis konyhaleány» c, figurális képei, amelyek-
hez hasonlókra fajsúly dolgában alig emlékszünk 
a művésznő eddigi oeuvrejében; ilyenek Boérné 
Undi Mariska munkái, ezek közt is elsősorban 
egy dekoratív szépségben gazdag üvegablak, s 
ezen a címen említjük itt Komáromi Kac Endréné 
vízfestésű interieurjeit, Augusztin Mariska réz-
karcait, Bruck Hermina, Büttner Helén, Katona 
Madarász Adél, E. Karinthy Ada, Klammer Ma-
riska, Müller Ágosta, Rauscher Juliska, Porter 
Paula, Vámossyné Eleöd Karola, Báró Soós 
Korányi Anna képeit és rajzait. 

Március 18-án Lotz Károly műveiből rende-
zett kiállítását nyitotta meg az Ernst-muzeum. 
Szükségtelen kiemelnünk, hogy ebbeli munkája 
kulturális jelentőség dolgában mennyire hasz-
nos. Lotz emléke távolról sincs ugyan még 
elmosódóban, de az újabban felnőtt generáció 
már nem ismeri annyira teljesen, százfelé lévő 

műveihez sohasem férhet oly közel, hogy egy 
ily kiállításra ne legyen időnkint szinte didak-
tikus szüség. Ettől eltekintve, Lotz egy-egy kol-
lekciója közt időzni mindig öröm, sőt sátoros 
ünnepnek nevezhetjük, ha a jobb ízlésű közön-
ség oly mértékben élvezheti Lotz művészeté-
nek varázsát , mint ezúttal az Ernst-muzeumban. 
Csak az a Lotz nincsen itt, amelyik nem is 
lehet : a falfestő. Egyébként meglehetős teljes-
séggel idézi a kiállítás Lotz különböző piktori 
területekre benyúló s mindig egyéni veretű 
művészetét, amely egy polgári arckép meg-
festésénél is mintha emelkedet t régiókban járna. 
Kezdve az ifjúkori kísérletektől, a gyűjtemény 
egyformán reprezentálja a decens előadású arc-
képek mesterét , a dekoratív finomságokkal el-
játszó, a női testet egyszer idillikus hangulatban 
festő, másszor annak érzéki szépségét bámuló 
s hirdető művészt. A képek magángyűjtemé-
nyekből kerültek ki, nem egy volt köztük, amely 
kiállításon most szerepelt először. Az Ernst-
muzeum jó dolgot cselekedett , hogy felidézte 
Lotz Károly emlékét, akinek gyönyörűen huma-
nista szellemű, örök fiatalságú művészete éppen 
a mai napokban nemcsak vigasztaló, hanem 
erőt is nyújtó kulturánk további építéséhez. 

Április 2-án a Nemzet i Szalon termeiben 
nyílt meg igen bőséges anyagú kiállítás, a ren-
des tavaszi tárlat, s ennek keretében több kol-
lekció : Roskovics Ignác hagyatéka, a «Fiatalok» 
csoportkiállítása, s Pogány Gyula és Leonhardt 
Vitold háborús képeinek gyűjteménye. A ta-
vaszi tárlatról a Szalon régebbi kiállítói általá-
ban elmaradtak, több új nevet, fiatal festőt 
találtunk, mint máskor , s főleg ismét feltűnően 
sok művésznőt. Hatvan festőnő szerepelt a tár-
laton, nagyrészt olyanok, akikhez ugyanezen 
falakon, a tárlatot közvetlenül megelőzően is 
szerencsénk volt, mint a Képzőművésznők Egye-
sületének tagjaihoz. Ha a sujet ugyanannál a 
szerzőnél más i s : egészben véve képeik oly 
benyomást keltenek, mintha egyik kiállításról 
a másikra átakasztot ták volna őket. Újabb, lé-
nyegesebb mondanivalót nem nyújtanak, bár 
igaz, hogy kevesebbet se. A tárlat anyagából 
kiemelhetjük Feiks Alfréd, Frank Frigyes, Már-
ton Ferenc, Szigeti Jenő, Somogyi Miklós, 
Beron Gyula, Egry József stb. képeit és raj-
zait, a festőnők közül Boemm Rítta, Podvinecz 
Erzsébet, Dömötör Gizella, Müller Ágosta mun-
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káit. A Hoffmann-hadseregcsoporthoz beosztott 
Pogány Gyula és az osztrák Leonhardt Vitold 
háborús festményei közül az előbbi szerepel 
nagyobb gyűjteménnyel. Pogány monotipiákat 
is kiállított, érdekes, finom festői hatásokat 
nyújtva. Roskovics Ignác hagyatéka gyanánt 
száz darabot számláló kollekció került a Sza-
lonba. A grafikai anyagban nem egy akadt, 
amely jellemző e nagy munkásságú művészre, 
őt régi erejének teljességében idézi föl. Egy-
egy ily tanulmánya gourmand ízlésű gyűjtők 
után kivánkozik. A «Fiatalok» elnevezésű festői 
csoportosulás, új összefogása hét festőnek, hogy 
a maguk programmja mellett tömören kitartson, 
keressék művészi érvényesülésüket. Lehet, hogy 
ez sikerülni fog, mi legalább kívánjuk, jóllehet 
tudomásunk szerint az ily csoportosulások nem 
mindig hosszúéletűek. Éppen a mi sa já tos kö-
rülményeink közt, az újabb időben több ily 
összeverődés széjjelment, mielőtt érvényesült 
volna. Ami a mostani csoportot illeti, ez egy-
mástól igen különböző törekvésű festők debut-je, 
sőt elképzelni se lehet nagyobb különbséget, mint 
ami a merőben tónusárnyalatokat hangsúlyozó 
Gulácsy s a masszív, erőteljes formákkal dol-
gozó Uitz Béla közt van. A «FiataIok» körének 
tagjai : Diener Dénes Rezső, Dobrovics Péter , 
Gulácsy Lajos, Kmetty János , Nemes Lampér th 
József, Perlrott Csaba Vilmos, Uitz Béla. Korra 
nézve egy-kettő kivételével tényleg fiatalok, de 
művészi megjelenésben már a zárt társaság 
nem mindegyik munkája fedi e jelszót. A ku-
bizmus szellője is fújdogál abban a teremben, 
ahol kiállították, de nem az az egyébként erő-
sen megszelídült kubizmus mondatja velünk, 
hogy a társaság néhány tagjának több képe 
inkább vértelen és affektált , mint friss és dia-
dalmasan fiatal. Szerencsére még éppen elég 
idejük van, hogy fejlődésük során tényleg meg-
fiatalodjanak, Tehetségük van, s senkise von-
hatja kétségbe, hogy hivatásukat nem fogják 
fel komolyan. Mi itt főként két ta lentumra hív-
juk fel a f igyelmet : Uitz Bélára, s az eddig 
— legalább részünkről — teljesen ismeretlen 
nevű Diener Dénes Rezsőre, akinél igen biztató 
az a jelenség, hogy képeit nem okoskodja el, 
hanem festi. A katalógusból közöljük azt a pár 
sornyi kommentárt , amit a csoport egyik tagja 
mond e festői mozgalomról. Rövid, de nem 
érdektelen előszó ez, többek között amiatt is. 

S Z Ü L E PÉTER K É S Z Ü L A C S A R A F É 

hogy benne az «akadémizmus»-ról történik meg-
lepő említés. «A «Fiatalok» öt év előtti tömö-
rülésének demonstrat ív karaktere volt. Új piktori 
eszmék propagálását határoztuk el, s amaz 
intenciók nyilvánosságra juttatását, amelyet fia-
talos hévvel magunk is hittünk és amelyeknek 
a győzelmét, tel jesülését magunk is óhajtottuk. 
Ez az egyesület — legalább is ebben a for-
mában — megszűnt. Lelkesültségünkben nem 
láttuk előre, hogy más gerincű és törekvésű 
egyének céljainkat hamarosan zsákutcába fog-
ják juttatni. Ennek következtében revizió alá 
vettük a régebbi tagokat s szívesen láttuk azo-
kat, akik eddig tőlünk távol szintén hasonló 
eszmékért lelkesedtek. Természetesen öt év sok 
dolgot máskép formált , mint eleinte hittük. 
Mindannyian az egyéniség szentségére esküd-
tünk, új szenzációs interpretációkra töreked-
tünk, ezek helyett ma, ha szabad ezt a szót 
használnom, akadémizmus felé törekszünk. Nem 
szabad ettől megijedni. Akadémiákat csak oly 
korok teremtettek, amelyek egységes szellem-
nek egységes kifejezést kerestek. Ha vajúdá-
saink eredményét nem tudtuk volna általáno-
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sítani, úgy az összes kínlódásaink nem forra-
dalmiak, hanem csa)k divat-karakterüek lettek 
volna.» 

Április 9-én a Szent György céh híveit 
ismét egy aukció megtekintésére hívta egybe. 
Amióta a háború tar t , ez már a hetedik aukció. 
Az irántuk való érdeklődés bizonyos ponton 
kétségkívül összefügg a háborúval, amely a tár-
sadalomban erős er jedést idézett elő, új réte-
get tol felszínre, máról-holnapra adott vagyont 
oly kezekbe, amelyek ezt azelőtt közelebbről 
nem is ismerték. Határozottan állítható, hogy régi 
iparművészeti holmik iránt a kereslet nem fo-
gyott, hanem emelkedett . Budapesten a leg-
utóbbi időben több olyán helyiség nyílt meg, 
amely effélékkel — ha nem is mindig való-
diakkal — kereskedik. Az új vagyonnak anti-
kvitás kell, mintha a hiányzó előkelőséget 
akarná vele frissen megszerezni. A Szent György 

céh XXVII. aukcióján nagyrészt régi holmik 
voltak többségben. 

A Könyves Ká lmán szalonjában Bér Dezső 
rendezett kiállítást, amely április 12-én nyílt 
meg. Bér Dezső ily minőségben ritkán szerepel, 
ellenben mint humoros hetilapok munkatársa, 
annál inkább minden vasárnap. Az ú. n. poli-
tikai karikatúrát műveli, f rappáns ötletekkel, 
utóbbi években egyre fejlettebb, fürge rajzképes-
séggel. A háborúval kapcsolatos ily irányú ka-
rikatúráit állította ki s ezenkívül egy sor fest-
ményét s gonddal rajzolt tanulmányát. 

* 

Egy építész halt meg Bécsben március 22-én, 
Fellner Tivadar Baurath, aki ott társával, Helmer-
rel együtt igen ismert, szerencsés névnek ör-
vendett, sőt ez a keresettség a császárváros ha-
tárain túl is messze földre kiható volt. Ha va-
lahol színházépítésre nyílt alkalom, Fellner és 
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Helmer pontosan megjelent, s rendszerint a 
kivitelre való megbízással távozott el. Ezért 
foglalkozunk vele itt is. Magyarországon a Fell-
ner és Helmer-féle építészet tág működési tér re 
talált. Több színházat építettek, mint az összes 
magyar építők együttvéve. Eltekintve magán-
épületektől, mint például a budapesti Károlyi-, 
Csekonics-palota- egyedül Budapesten három 
szinházépület szerzősége fűződik Fellner és Hel-
merhez. Ezek : a Népszínház, a Vígszínház és Fő-
városi Orfeum, amely utóbbi alaprajzi meg-
oldás, térkihasználás szempontjából talán leg-
különb munkájuk, a beépített frontú színházépü-
letek közt egyenest ritkamód sikerült. Ezenkívül 
a következő magyar városokról tudunk, ahol 
színházakat épí te t tek: Temesvár , Fiume, Sze-

ged, Pozsony, Tata, Kecskemét , Nagyvárad, 
Kolozsvár. Ha ehhez hozzávesszük, amit kül-
földön, Ausztria igen különböző pontjain, sőt 
Oroszországban építettek, — így Bécsben (S tad t -
theater, Deutsches Volkstheater), Augsburgban, 
Brünnben, Reichenbergben, Karlsbadban, P r á -
gában, Odesszában stb. — úgy a színházépítés 
terén Fellner és Helmer a modern architektu-
sok közt csakugyan a rekordot tartja. 

Bennünket érintő vonatkozásban Fellnerről 
azt is meg kell említenünk, hogy reája való 
tekintettel a budapesti új Nemzeti Színház pá-
lyázatának kiírása is majdnem tárgytalan lett. 
A magyar építők összeségének, a műszaki vi-
lágnak tel jes erővel kellett síkra lépni, hogy e 
terv azután lekerült a napirendről s pályázatot 
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irtak ki. A színházépítésben csakugyan speciál i -
zálódott Fel lner , de ami építőművészi je lentő-
ségét illeti, ez korántsem állt arányban t evé -
kenységének kiterjedésével. Fel lner egy normál -
szinház t ípusra törekedett, a praktikusság s zem-
pontjából minél tökéletesebb megoldással, de 
amikor eljutott egy ily típushoz, amelyre nézve 
jellemző a budapesti Vígszínház (a korábbi N é p -
színház még n e m ) : alapjában nem tett egye-
bet, mint azt egyszerűen mindenütt ú j ra i smé-
telte. Az a lkotás processzusa nála nem volt 
minden ese tben más, újra kezdődő, az egyes 
feladatokba elmélyülő. Sablont adott tovább, s 
ami különbség van színházépületei közt, az 

nem művészi különbség, csak annyi, hogy az 
egyiken több ajtó van, a másikon kevesebb 
emelet. Csak ilyformán magyarázható meg szín-
házainak rengeteg sora, amelyek belső kiképzés 
dolgában is, a menyezet stucco-díszétől a t a -
péták szinéig, teljesen uniformizáltak. Színházai 
rendszerint bécsi barokk-stí lusban készültek, de 
e stílus szépségeinek Fel lner nem volt modern 
gyarapítója. 

Ezen a helyen tesszük szóvá azt az átiratot 
is, amelyet márczius elején küldött a Magyar 
Mérnök- és Építészegyesülethez a bécsi építé-
szek központi egyesülete. Az átirat tartalma az 
volt, hogy a politikailag kapcsolatos két or-
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szágnak, Ausztriának és Magyarországnak szük-
séges közeledését az építészet terén is meg 
kellene valósítani, aminek biztosítékát a bécsiek 
abban látnák, ha a magyar tervpályázatokon 
osztrák építőművészek is részt vehetnének. Nem 
foglalkozunk itt a magunk argumentumaival s 
bővebben azzal, hogy e meglepő indítvány ellen, 
amelyből a viszonosság felajánlása is például 
hiányzott : mi minden szól. Csak leszögezzük 
röviden, hogy a Magyar Mérnök- és Építész-
Egyesület márczius 17-én tartott ülésén tár-
gyalta a felvetett eszmét, s bár az együtt-
működés gondolatát örömmel üdvözöl te : a 
tervezett egységesítést, amelynek a magyar épí-
tészet csak kárát vallaná, elfogadhatatlannak 

jelentette ki. Válaszában kifejtette az egyesület, 
hogy nyilvános építészeti pályázatainkon az ide-
vágó törvény ér te lmében kizáróan magyar ho-
nosok vehetnek részt. Mivel a tervpályázatok 
többségét éppen közhatóságok írják ki, a m a -
gyar honosság kri tériuma az azokban való rész-
vételben csak helyeselhető. De magasabb kul-
turális szempontok is szólnak az egységesítés 
ellen. A nemzeti kultura érdekében helytelen 
volna a két á l lam politikai egymásrautal tságát 
olyformán értelmezni, hogy kulturális életük is 
szorosan összeforrjon, mert a két ország népét 
nagyon is különböző néplélek jellemzi, aminek 
megnyilatkozása a művészetek te rén amily ter-
mészetes, épp oly kívánatos és szükséges is. 
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S ha talán a magyar néplélek épí tőművésze-
tünkben ez idő szerint még nem nyilatkozik 
meg elég pregnánsan : annak fölemelő tuda tá -
ban, hogy nemzeti sajátosságaink é le tképesek, 
mindent el kell hárítanunk, ami e sa já tosságokat 
kifejlődésükben akadályozhatja. Bizonyos épít-
kezéseknél azonban, amelyek a két ország kö-
zös ügyeiből erednek, az egyesület, a viszo-
nosság elveinél fogva, reméli és óhaj t ja is az 
ily nemzetközi, közös pályázat kiírását. 

* 

Azoknak a budapesti építészeknek sora, akik 
fővárosunk arculatának megadták mostani jel-
lemvonásait, ismét megritkult. Hubert Józsefe t , 
kiterjedt gyakorlatú építészt ragadta el a halál 
február 24-én. 

Hubert Pozsonyban született 1846-ban s ta-
nulmányait Zürichben végezte. Budapestre köl-
tözve eleinte Móry Károllyal társulva, utóbb 
önállóan munkálkodott. Egyik legnagyobb mun-
kája a Pálffyak bajmóci várkastélyának res tau-
rálása, illetve átépítése volt. Egyéb munkái 
nagyobbára a barokkból levezetett fo rmáka t 

mutattak, mint ahogy mindig az újabb történeti 
stílusoknak oly fajaihoz vonzódott, amelyek al-
kalmat adnak bizonyos díszítő kedv érvényesí-
tésére. Csakhamar ő vált az Osztrák-Magyar 
Bank vidéki építkezéseinek szinte kizárólagos 
mesterévé, ennek az intézetnek magyarországi 
fiókintézeteit mind ő építette, szám szerint 
32-t. Számos budapesti épülete közül meg-
említjük a Dreher-palotát, a Kisbirtokosok Or-
szágos Földhitelintézete palotáját, Kassán a 
Kassa-Oderbergi Vasút palotáját, Pozsonyban 
a Pásztory-palotát és az odavaló Kereskedelmi 
és Iparkamarát , Aradon az Arad-Csanádi Ta-
karékpénztár épületét. Templomot is te rvezet t : 
Újpesten a reformátusok templomát. Ezenfelül 
s íremlékeket is épített . A magyar építők gár-
dájának egyik köztiszteletnek örvendő, rokon-
szenves tagja húnyt el benne. 

* 

A magyar festők nesztora, Szoldatits Ferenc, 
január 25-ikén meghalt kilencvenöt éves korá-
ban Rómában, ahol hosszú életének legtöbb 
esztendejét töltötte. C s a k ritkán jött haza, ak-
kor is rövid időre, m é g ritkábban küldötte 
valamely képét a Műcsarnokba. Ha jól emlék-
szünk, a millenáris kiállításon vendégszerepelt 
nálunk utoljára, két olajfestésű Madonna-képpel 
és egy Máriát és Jézust ábrázoló rajzzal. Buda-
pesten legutóbb 1908-ban fordult meg ; a 
magyar művészek új nemzedéke szíves szere-
tettel ve t t e körül s mikor Szoldatits 1910-ben 
kilencvenéves lett, e látogatás megörökítésére 
Teles Edével készít tet tek plakettet s azt jut-
tat ták művészeink nesztorának. 

Szoldati ts Fe renc 1820 november 29-én 
született Vörösberényben. Húsz éves korában 
beiratkozott a bécsi képzőművészeti akadémiába. 
1853-ban már R ó m á b a n van, ahova őt, mint 
kora annyi más ifjú festőjét, nemcsak a régi 
művészetek, hanem az akkor ott élt nemzet-
közi művésztársaság is vonzotta. Csendes, min-
den rázkódást félve kerülő kedélye aztán oda 
is kö tö t te Rómához s oda az ekkor virágzó 
nazarénus művésztársasághoz is. Kivált Over-
beck vonzotta. így lett ő nazarénussá, az egyet-
len magyar nazarénus festővé. 

R ó m a hiába mutoga t ta e művészeknek ha-
t a lmas íveit, r e m e k b e faragott márványait. 
Michelangelo hiába festette a sixtusi kápolna 
menyezetfreskóit . Az erő e dacos jelei elől a 
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nazarénusok besurrantak a kolostor csöndes 
folyosóira, el a világtól, el a világ hiúságaitól. 
Gyengéd kedélyű embereknél ez akkor érthető 
volt. Az ész kultusza, a polgári for radalmak ije-
delmei ellenszenvesek voltak nekik. Mária a kis 
J é z u s s a l : e csöndes kép hívogatta őket. Keresték 
az áhítatot, sőt szinte kolostori formákba öl-
töztet ték életük rendjét, munkálkodásuk mene-
tét. A nazarénusok modell nélkül dolgoztak, 
mert a realitást a legkevésbbé sem tudták 
volna megegyeztetni a művészi ideállal. Min-
den, ami technikára emlékeztet, megvetet t do-
log volt az ő szemükben. A mult művészeté-
ből inkább a Rafael előtti korszakhoz simultak, 
mert abban nagyobb áhítatot, érzéssel teljesebb 
elmerülést láttak. Beato Angelico sokkal ked-
vesebb volt nekik, a 16-ik század bármely 
nagy mesterénél. De még Angelico is reálisabb, 
mint amilyenek ők voltak. 

Ez a társaság hatott leginkább Szoldatitsra. 
Köztük leginkább Overbeck. Művei minden na-
gyobb zökkenés nélkül belesorolhatók a naza-
rénusok művei sorába. Rafaelt mégis szerette. 
Nem annyira nagy kompozícióit, bizonyára nem 
az Athéni iskolát avagy a Parnasszust. Másolta 
is Bécs, Budapest számára. Azonkívül nagy 
sor Madonna-képet s oltárképet festett . Már 
1852-ben kiállította Bécsben a Madonnát a 
gyermek Jézussal. 1872-ben készítette a szi-
halmi oltárképet. Egy évvel rá, megint Bécsben, 
kiállította a Madonnát a Jézuskával és Szent 
Jánossal , ezzel együtt egy Szent Györgyöt. 
Temesvár számára készült a Mater gratiarum, 
a Károlyiak budapesti palotája számára egy 
Madonna. A római amatőrök korán megked-
velték képeit, főkép papok voltak mecénásai . 
E szent tárgyakon kívül festett arcképet is. 
1878-ban Kaczvinszky jászóvári plébános meg-
rendelésére megfestette a pápát. A szentatya 
maga is megnézte a képet s a maga számára 
is rendelt egyet. így festett meg még néhány 
pápát. E sok munkája révén jelentékeny va-
gyont is szerzett, de azt öreg korában elvesz-
tette, mert a bank, ahol gyümölcsöztette, meg-
bukott. Folytat ta tehát, élemedett korában is a 
szentképek festését. S egyik fiát Giorgiot, aki 
Dante-illusztrációival tünt fel, szintén festőnek 
nevelte. 

Az Olaszországgal való háború kitörése óta 
semmi hír sem jött az agg művészről. Ha va-

DAMKÓ J Ó Z S E F NŐI F E J 

lakit, úgy őt, aki második hazájának tekintette 
Itáliát, érintette ez a háború mélyen, tragikusan. 
Csak februárban tudtuk meg kerülő úton, hogy 
az egyetlen magyar nazarénus, a hazai festők 
nesztora, meghalt Rómában. 

* 

Mostani számunk már nyomdai előállítás alatt 
állt, amikor vettük a váratlan és gyászos hírt, 
hogy Malonyay Dezső meghalt. A «Művészet»-et 
közelről érinti, amit Malonyay Dezső gyors s 
viruló képességeit tekintve még nagyon is korai 
elmúlása, jelent a szellemi produkció világában. 
Mert nemcsak választékos stilü költő, a toll 
hivatott embere volt Malonyay D e z s ő : speciális 
minőségben a magyar művészeti propaganda 
törhetetlen hitű, lelkes és fáradhatatlan mun-
kása. A «Művészet» olvasói előtt ezt ép úgy 
nem kell bizonyítani, mint a legtágabb körű 
közönség előtt, amely egy — folyóiratunknál 
természeténél fogva nagyobb publicitású — napi-
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lap, a ((Budapesti Hirlap» hasábjairól ismeri 
nevét évtizedek óta. 

A dMűvészet»-nek régtől fogva munkatársa 
volt. Modern magyar művészekről írt méltatáso-
kat, azzal a könnyed, elegáns készséggel s tár-
gyának azzal a szeretetével, ami a kulturjelen-
ségek közül őt elsősorban a képzőművészet felé 
hajtotta. Nem szólva ugyanis most a belletriszti-
kát öncél gyanánt művelő íróról, aki a magyar 
irodalmat elbeszélésekkel, regényekkel és szín-
művekkel gazdagította: Malonyay itt volt jelen 
teljes tempramentumával . Mint újságíró, egyéb 

kérdésekkel is foglalkozott és kellett foglal-
koznia, de ha képek és szobrok sorsa jött szóba, 
ez a maga ügye is volt, itt egy bajvívó teljes 
fegyverzetével szállt síkra a művészetért és — 
sok művész tudja ezt — a művészekért, min-
den rendű boldogulásukért. Azt mondhatnánk, 
hogy valósággal megtisztelve érezte magát, amiért 
megadatot t számára az a lehetőség, hogy mes-
teri alkotások fölött érzett örömét másokkal 
közölhesse, hogy figyelmeztethetett rej tőző mű-
vészi értékekre, hogy fiatal talentumokra, akik 
névtelenül és küzködve álltak pályájuk mesgyé-
jén, ráirányíthatta a nyilvánosság reflektorát. Ez 
a haj lam, a képzőművészet felé vonzódó, sőt 
azért lángoló, egyidejű írói munkásságának meg-
indulásával. Egészen fiatal korában kezdődik 
Párisban, a magyar zseni, Munkácsy oldala 
mellett, akinek t i tkára volt, s később emléké-
nek, emberi és művészi nagyságának áhítatos 
hirdetője. Idővel képzettsége egyre jobban gya-
rapodott , műtörténeti tanulmányok, magyar és 
külföldi mesterekkel való érintkezés révén, s 
Malonyay maga is szenvedélyes műgyűjtő lett. 
Otthonában igazi ama tő r életet élt. 

A magyar művészi élet krónikása és kritikusa 
volt Malonyay Dezső s ebbeli hivatásának gya-
Korlása közben vezércsillagként fénylett előtte 
mindig a művészet magyarsága. Az eredeti, az 
önálló értékek aranyát kereste s a faji élet-
erő szemernyi jelentkezését is ünnepelni tudta. 
Ez vitte annak idején vidéki vándorútra, s 
munkatársaival ha ta lmas kötetekben publikálta 
bejár t magyar falvak kincsét, a nép művészke-
désének kallódó, tradicionális szépségeit. Művé-
szeink közül pedig két mester megismeréséhez 
adot t döntő jelentőségű adatokat, két mester 
emberi portraitjához ő szolgáltatott legtöbb 
v o n á s t : Munkácsyhoz ás báró Mednyánszky 
Lászlóhoz. 

Malonyay Dezső a háború eleje óta katonai 
szolgálatot teljesített . Uniformist viselt, amikor 
a halál érte. de belülről már ő azelőtt is katona 
volt a magyar kulturáért folyó vértelen küzde-
lemben. 
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A TÁRSULAT TAGJAINAK SZÍVES FI-
GYELMÉBE. Tárlataink katalógusaiban közöltük 
már, hogy a mult évi közgyűléstől nyert fel-
hatalmazás alapján és a választmány elhatáro-
zásából tagjaink ebben az esztendőben tagillet-
ményül egy jeles magyar vagy idegen művész 
ismertebb alkotásáról készült, bekeretezhető, ér-
tékes és szép műlapot kapnak. A műlapokat a 
tavasz folyamán kézbssíttetjük, küldetjük meg. 

A műlap mellett minden tag megkapja a 
Művészet folyóiratot két évkönyv jellegű szám-
ban, az elsőt a tavaszi, a másodikat a téli tár-
lat idején. 

ANDRÁSSY DÉNES GRÓF ALAPÍTVÁNYA. 
A magyar képzőművészet legnagyobb alapít-
ványának, amelyet a nemeslelkű főúr, néhai 
Andrássy Dénes gróf tett a társulatnál, az ala-
pítólevelét a kultuszminiszter a mult év őszén 
már jóváhagyta és így a nagy alapítvány ka-
matait az örökhagyó intencióinak megfelelően, 
az alapítólevél értelmében használja fel a tár-
sulat. Az alapítvány kamataiból 191 5-ben 37,049 
koronát használt fel a társulat, amely összeg 
bői 19,791 koronát előlegezett, mert a hagya 
téki bíróság odáig még nem hozta meg átadó 
végzését. Ez most már megtörtént és a bíró-
ság megállapította, hogy a nemes gróf halála 
óta képzőművészeti alapítványának javára 1915. 
év végéig folyó kamatok fejében 77,125 ko-
rona van együtt, melyet társulatunk részint 
idén, részint a jövő évben fog készpénzben 
megkapni. Ebből az összegből a társulat leg-
elsősorban a kamatok terhére mult évben elő-
legezett 19,791 koronát fedezi, vásárlásokra az 
idén 20,000 koronát fordít. A fenmaradó 
37,334 korona iránt közgyűlési határozattal ke-
resi meg a kultuszminisztert, hogy ne csatoltas-
sék az alapítványi tőkéhez, hanem a nemes-
lelkű örökhagyó intenciói szerint későbbi vá 
sárlásokra és jutalomdíjakra rezerváltassék. 

Ebben az összegben van benne az a 10,000 
korona is, melyet a választmány háborús té-
májú művészi alkotások szerzőinek a jutalmazá-
sára tűzött ki az alábbi pályázati feltételek mel le t t : 

* E h iva t a lo s rova to t Les skó J á n o s t á r su l a t i h. t i tkár 
veze t i . 

N f e . 
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mm 
CZIGÁNY DEZSŐ BIBORNOK 

Az Országos Magyar Képzőművészeti Tár -
sulat előmozdítani kívánja, hogy a jelen világ-
háborúból a magyar nemzet önfeláldozó küz-
delme képzőművészeti alkotásokban meg-
örökíttessék, s ezért ily alkotások szerzői 
részére pályázatot hirdet az alábbi feltételek 
mel le t t : 

1. A pályázat ideje és helye a társulatnak az 
1917—18. művészeti esztendőben kizárólag hazai 
művészek számára rendezendő rendes téli tárlata 
és a pályázaton résztvesznek a tárlaton kiállított 
mindazok a jelen világháborúból merített, ki-
zárólag magyar vonatkozású, háborús témájú, 
maradandó becsű alkotások, amelyeket a pálya-
bíróság a pályázatra bocsát. 

2. A legjobbaknak ítélt alkotások szerzőinek 
a jutalmazására a néhai Andrássy Dénes gróf 
alapítványának (eddigi) kamataiból tízezer ko-
rona áll rendelkezésre és ebből az összegből 
a pályabíróság három, legfeljebb négy mű szer-
zőjét jutalmazhatja akként, hogy a legnagyobb 
díj ötezer koronánál nagyobb, a legkisebb pedig 
kétezer koronánál kisebb nem lehet. 
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3. A pályabíróság tagjainak alkotásai a pályá-
zatban részt nem vehetnek. 

4. A jutalmakat az állami művészeti arany-
érmek pályabírósága ítéli oda. 

5. A pályabíróságnak korlátlan joga, hogy 
három vagy négy alkotás szerzője jutalmaztas-
sék-e és hogy a jutalmazandó művészek, a 
második pontban foglalt korlátozás mellett, mily 
összegű díjakkal tüntettessenek ki. 

6. A pályabíróság végérvényesen dönt és 
határozathozatalához legalább hat tag jelenléte 
és legalább kétharmad szótöbbség szükséges. 

7. A pályabíróság a jutalmakat a tárlat meg-
nyitásától számított négy héten belül ítéli oda. 

8. Egy művész csakis egy jutalomban része-
sülhet. 

9. A díjazott mű a szerző tulajdona marad. 
10. A pályabíróság, megfelelő alkotások hiá-

nyában kimondhatja, hogy a rendelkezésre bo-

csátott tízezer koronát nem kívánja teljes egé-
szében jutalmazásokra fordítani, s az így eset-
leg fenmaradó összeg hovafordítása felett a vá-
lasztmány határoz. 

Kelt a választmány 1916 március hó 16-án 
tartott II. üléséből. 

Az 1915 —16. téli tárlaton a társulat az ala-
pítvány kamataiból 17,200 koronáért a követ-
kező 16 művet vásárolta m e g : Bruck Miksá-
tól : Bártfa vidékéről, olf. Czigány Dezsőtől : 
Akt, olf. Heller Ödöntől : Menekültek, olf. Her-
rer Cézár tó l : Táncosnő, olf. Jendrássik J e n ő -
től : 1915, olf. Kallós Árpád tó l : Női akt. olf. 
Kiss Rezsőtő l : Gyöngyök, olf. Koszta József-
től : A modell, olf. Lux Elektől : Súlydobó, 
bronz-szobor. Magyar Mannheimer Gusztávtól: 
Akt, olf. Markup Bélától : Já t szó medvék, 
bronz-szobor. Muzsinszki Nagy Endrétől : Gali-
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ciai tűzhely, olf. Nagy Vilmostól : Elmerengve, 
olt. Pállya Celesztintől: Őszi szántás, olf. Pon-
grácz Szigfriedtől: Salome, kőszobor. Pörge 
Gergelytől; Pa tak mentén, olf. 

A megvásárolt művek sorsa felől az alapító 
levél rendelkezése szerint, a választmány ké-
sőbb határoz. 

* 

Andrássy Dénes gróf szobrával Róna József 
szobrászművész a tavasszal elkészült és a már-
ványba faragott szobrot a kiküldött bíróság az 
alkotótól elismeréssel vet te át. A társulat a 
szobrot a műcsarnok előtt állíttatja fel és akkor 
leplezi le ünnepélyesen, mikor a palotát eredeti 
rendeltetésére visszakapja. 

KÉPZŐMŰVÉSZEK SEGÍTŐBIZOTTSÁGA. 
A magyar képzőművészek háborús segítőbizottsága 
szakadatlanul folytatja áldásos munkásságát, amit 
a legélénkebben bizonyít az a kimutatás, melyet 
a bizottság részéről Róna József egyesületi és 
bizottsági elnök, zólyomi Wágner Géza dr. tár-
sulati igazgató, Bruck Miksa bizottsági előadó 
és pénztáros és Mészáros Ferenc társulati szám-

vevő állítottak össze és adtak ki március kö-
zepén. Ebből a kimutatásból kiemeljük a kö-
vetkező ada toka t : 

I. A bizottság rendelkezésére befolyt : 
A társulat nyerőtagjai nyereményvásárlásából a 
művészek által a segélyalapnak ajándékozott 
művek vételárából K 22,620.— 
A jótékonycélú kiállításon ma-

gánosok által vásárolt mű-
vekért __ « 1 2,175.— 

Pályadíjakból, melyek a segítő-
bizottságnak átengedtettek « 5,800.— 

Társulati nyerőtagok adományai-
ból, akik lemondtak nyeremé-
ményeikről . . . . . . . . . . . . . . . « 5,800.— 

A társulat adományából, a zá-
logtárgyakért befolyt összeg 
különbözetéből « 245.89 

ő Felsége, a király adomá-
nyából . . . . . . . . . « 20 ,000.— 

Az Auguszta-alap adományából 
menzára . . . . . . . . . . . . « 27 ,200 .— 

A Budapesti Közp. Segítő-Bizott-
ság adományából menzára « 5,150.— 

Róna Józsefné által rendezett 
hangversenyek jövedelméből « 3 ,837.— 

Magánosok adományáiból . . . « 38,120.47 
Összesen a bizottság rendelke-

zésére állott K 155,468.36 
II. A bizottság kifizetett: 

Segélyekre K 72,068.21 
Menzára . . . « 40,447.80 
Segélykölcsönökre . . . . . . . . . « 6,800.— 
Adminisztratív költségekre . . . « 1,315.73 

Mindössze K 120,631.74 
III. Összesítés. 

Bevétel K 155,468.36 
Kiadás « 120,631.74 
A segélyalap rendelkezésére már-

cius közepén van . . . . . . K 34,836.62 
Kimutatásunkkal egyetemben közöljük, hogy 

kezdettől egészen 1915 végéig a bizottság 267 
művésznek 1360 esetben 66,333 korona 21 
fillér segélyt nyújtott ; menzaebédekért 46,429 
díjtalan és 14,068 félárú adag fejében 38,899 
korona 55 fillért fizetett; segélykölcsönképpen 
adott 27 művésznek 49 esetben 8750 koronát, 
amelyből visszatérült 2100 korona s így az év 
végén a kölcsönzött összeg 6650 k o r o n a ; az 
adminisztráció költségei 1290 korona 51 fillért 
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tettek. Ezeket összegezvén, a bizottság 1915 
végéig mindössze kiadott 113,173 korona 27 
fillért. 

* 

A fentebbi kimutatásból kitűnik, hogy a se-
gítőbizottságnak március közepén 34,836 korona 
62 fillér volt rendelkezésére. Ez az összeg a 
sárosi művészsorsjáték tiszta jövedelméből, en-
nek egynegyed részével, mintegy 75,000 koro-
nával gyarapszik s így a bizottság jótékony 
működése egy időre ismét biztosítva van. 

A gazdag eredményű művészsorsjáték esz-
méjét társulatunk tiszteleti és választmányi 
tagja, Szmrecsányi Miklós dr. miniszteri taná-
csos vetette fel, az eszme életre kelt s a sors-
játéki bizottság csakhamar megkezdte műkö-
dését. A munkából legelsősorban kértek részt 
maguknak: a sárosiak nagybizottságának el-
nöke, Berzeviczy Albert dr. titkos tanácsos, tár-
sulatunk volt alelnöke, választmányunk tagja, 
Horváth Elemér főrend, a sorsjátéki bizottság 
elnöke, valamint Róna József egyesületi és 
bizottsági elnök. Ám kivették a részüket a 
munkából többen mások, úgy a sárosiak, vala-
mint a művészek vezető férfiai közül is. A mű-
vészekhez intézett lelkes felhívás, hogy adják 
oda ajándékul egy-egy alkotásukat kettős haza-
fias, jótékony cé l ra : az oroszok betörése által 
sújtott sárosi nép és hadbavonult meg a há-
ború miatt szükséget szenvedő művésztársaik 
és ezek családjainak a segítésére, élénk vissz-
hangra talált mindnyájuk körében. Legelsőkként 
küldték el fejedelmi ajándékaikat festészetünk 
nagymesterei, Benczúr Gyula dr. és Szinyei 
Merse Pál. Áldozatkészen követte őket nyomon 
a többi művész mind-mind és Lesskó János 
társulati helyettes titkár, a sorsjáték anyagának 
gyűjtője és kiállításának szervezője ősszel arról 
tehetet t jelentést, hogy nem kevesebb mint 850 
ajándékalkotás van együtt, amelyek értéke a 
művész-zsűrik becslése szerint megközelítette a 
a 400 ,000 koronát. Ebből a hatalmas anyagból 
Sziányi Lajos festőművész, zsűrielőadó hónapo-
kon át önfeláldozó, szorgos munkával a Szép-
művészeti Muzeum palotájában hatalmas, gyö-
nyörű kiállítást rendezett, melynek védőségét 
társulatunk védnöke, József főherceg és neje 
Auguszta főhercegasszony vállalták és azt a főher-
cegasszony jelenlétében, József főherceg képvise-

B E S Z É D E S O S Z T R I G Á S 

L Á S Z L Ó LEÁNY 

letében, Tisza István gróf miniszterelnök nyi-
tot ta meg. A kiállítást, amely híven tükrözte 
vissza úgyszólván az elmúlt század egész ma-
gyar művészetét , sok ezeren látogatták és a 
közönség körében egyre fokozódott a sorsjegy 
vásárlási kedv. Ezeknek árusítását, tekintettel a 
hazafias jótékonycélra, a «Hermes Magyar Váltó-
üzlet Részvénytársasági) teljesen ingyen vál-
lalta s ez intézetnek, de különösen buzgó agi-
lis igazgatójának, Kónyi Hugónak és két asz-
szisztensének, Csépay Jenő pénzügyi tanácsos-
nak meg Nádas L. bankfőtisztviselőnek is nagy 
érdeme, hogy a sorsjáték eredménye olyan jó 
lett, amilyen eddigelé egyetlen nyereménysors-
játéké sem volt. 

A készpénzösszegen felül az el nem adott 
sorsjegyekre eső nyereményeket a művészek 
jótékonycélú alapja kapja meg. 
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K N O P P IMRE HOLLANDI LEÁNYOK 

AZ 1915. ÉS 1916. ÉVI TAGSÁGI S O R S -
JÁTÉK. Beszámoltunk már arról, hogy a tavalyi 
tavaszi sorsolás u tán 22,000 korona került 
művészeink kezébe, az őszi sors já ték után 
pedig 14,450 korona és így a mult évben ösz-
szesen 36,450 korona. Erre az évre a társulat 
a tagok között való kisorsolásra 30 ,000 koronát 
irányzott elő és amennyiben a köl tségvetésbe 
beállított 80,000 koroná«yi tagdíjjövedelemnél 
nagyobb összeg folyik be az idei tagdíjakból 
és 1915. évi hátralékokból , úgy a társulat a 
többletet közgyűlési határozattal a sorsjáték 
összegének növelésére fordítja. Az 1915. őszi 
sorsjátékon nyertes tagok a következő műtár-
gyakat vásárolták m e g : 

Gróf Andrássy Géza, Szlányi Lajos, 67. ((Kör-
möcbánya télen» című művét. 

Gróf Batthyány Elemér, Komáromi Kacz 
Endréné, 311. «Az ősz dala» című művét. 

Bálint Zoltán, Udvary Géza, 88. «Vázlat® 
című művét. 

Brüll Dániel, Va jda Zsigmond, 145. «Haza-
felé)) című művét. 

Gróf Csekonics Endre, Kézdi Kovács László, 
338 . «Erdő szélén» című müvét . 

Gróf Dessewffy Emil, Bruck Hermina, 107. 
«Házrészlet» című művét. 

Englerth Emil, J ó z s a Károly, 129. «Odaliszka» 
című művét. 

Jónás Adolf, Gergely Imre, 195. «Déltiroli 
részlet» című művét. 

Kléh Kálmán, Béli Vörös Ernő, 197. «Patak 
part ján» című művét . 

Kléh Kálmán, Komáromi Kacz Endréné, 310. 
((Pünkösdi hangulata című művét . 

Klinda Gyula, Klammer Mariska, 216. «Nyári 
virágok)) című művét. 
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Korponay J ános , Zs. Csiszér János, 39. «Rossz 
sejtelmek)) című művét. 

Lakner Ferenc, Rubovics Márk, 256. «Itatás» 
című művét. 

Muttnyánszky Ádám, B. Pauly Erik, 315. 
«Rododendron» című müvét. 

Náray Aurél, Náray Aurél, 55. «Az utolsó 
vacsora» című müvét. 

Polacsek Sándor , Gulácsy Lajos, 95. «Egy 
érdekes délután» című művét. 

Svéd Andor, Lasszgallner Oszkár, 355. ((Ta-
báni részlet)) című művét. 

Stankovánszky János , Nagj Lázár, 254. «Fel-
hők)) című művét. 

Thóren Ottóné, Wolíf Károly, 368. «A kis 
honleánya című művét. 

Dr. Torday Ferenc, Berkes Antal, 198. 
«Bulyovszky-utca eső után» című művét. 

Urbán Adolf, Magyar Mannheimer Gusztáv, 
175. «Czigánynép» című művét . 

Vélics La j os, Rubovics Márk, 370. ((Balaton 
partján» című művét. 

Összesen 22 mű 14,450 korona ér tékben, 
Ráfizetés 3 8 0 0 korona. Egy nyerő nyere-

ményéből 50 koronáról lemondot t . 
AZ 1915/16. ÉVI TÉLI TÁRLAT ERED-

MÉNYEI. A téli Tárlat eredményei a legutóbb 
1913/14-ben rendezett téli tár la t eredményei-
nél sokkalta kedvezőtlenebbek, aminek t e rmé-
szetszerűen a háború az okozója. Akkor 127 
művet vásárol tak meg 11 7,245 koronáért, most 
pedig csak 73 mű kelt el 66 ,160 koronáért. 
Ezek közül ő Felsége, a király vett 4-et 3950 
koronáér t ; az állam 5-öt 7200 koronáért ; 
Budapest székesíőváros 7-et 6 3 5 0 koronáér t ; 
a társulat néhai Andrássy Dénes gróf alapít-
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ványának kamataiból 16-ot 17,200 ko ronáé r t , 
társulati nyerő tagok 22-őt 14,450 koronáért : 
és magánosok 19-et 17,010 koronáért. 

A kirá'y a következő müveket vette m e g : 
Dolányi Idától : Rózsák, olf. Nádler Róber t tő l : 
Tiroli falu, olf. Tatz Lászlótól: Kosztümös nő, 
olf. Udvary Gézától : A Lokvicai cisterna, olf. 

Az állam által megvásárolt öt o la j fes tmény: 
Bruck Miksától : Zborói interieur, olf. Glatz 
Oszkártól: Nagyapó unokáival, olf. He rmann 
Lipóttól: Önarckép, olf. Kléh János tó l : Zagyva-
part télen, olf. Szüle Pé t e r tő l ; Akt, olf. 

Budapest Székesfőváros az alább felsorolt 
műveket vet te meg: Hadzsy Olgától: Pes t lát-
képe a Svábhegyről, olf. Kézdi Kovács László-
tól : Téli álom, olf. Kobor Henriktől: Május, 
olf. L á m n é Hilberth I réntő l : Leányom, olf. 
Murányi Gyulától: dobai Székely Andor és 
Csók István festőművészek bronzplakettjeit . 
Rubleczky Gázától: Intimitás bronzszobor, Zsá-
kodi Csiszér Jánostól: Egy utolsó istenhozzád 
a harctérről , bronz szobor. 

A tár la t ra kitűzött állami művészeti nagy 
aranyérmek egyikét a zsűri javaslatára a val-
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Glatz 
Oszkárnak ítélte oda «Nagyapó unokáival)) című 
olajfestményeért , a másikat pedig Pentelei Mol-
nár J ánosnak «Paprika» című olajfestményeért . 

Néhai Rudics József bárónak 6951 koroná-
ból álló ösztöndíjával a zsűri Burghardt Rezsőt, 
a Benczúr-mesteriskola tagját tüntette ki ((Tán-
cosnő)) című o la j fes tményeér t ; az Ipolyi-féle 
2000 koronás egyházfestészeti díjat Hende Vince 
nyerte el «Palestrina» című olaj fes tményével ; 
a néhai Ráth György-féle 1200 koronás díjat 
Holló Barnabás Mellszobor-tanulmányával ; a 
Lipótvárosi Kaszinó 1000 koronás díját Tatz 
László, a Benczúr-mesteriskola tagja ((Kosz-
tümös nő» című olajfestményével ; Esterházy 
Miklós Móric gróf 6 0 0 koronás akvarell díját 
Edvi Illés Aladár ((Fiatal bika» című képével ; 
az Erzsébetvárosi Kaszinó 500 koronás akt-
díját Czigány Dezső «Akt» című olajfestmé-
nyével és Halmos Izornak fiatal művészek jutal-

42 



mazására adományozott 500 koronás díját Kiss 
Rezső «Gyöngyök» című művével. 

AZ 1916. ÉVI TAVASZI TÁRLAT. Tavaszi 
tárlatunkat társulatunk védője, a harctéren küzdő 
József főherceg képviseletében, Jankovich Béla 
dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter április 
8-án nyitotta meg a Szépművészeti Muzeum-
ban, és azon 345 alkotás került kiállításra. 
A vásárlók között ismét a legelső volt a király, 
aki 10,000 koronáért az alábbi 10 olajfest-
ményt vette meg; Benczúr Bélától: Forrás. 
Bruck Miksától : Interieur, a János főhercegi 
Orth kastélyból. Glatz Oszkártól : Tavasz a falu-
ban. Kézdi Kovács Lászlótól: Erdőrészlet a 
Római-fürdőből. Krutsay Ferenctől : Eső után. 
Nagy Vilmostól: Hiúság. Pilch Dezsőtől: Szür-
kületkor. Sándor Józseftől: Párás téli nap. 
Ubrankovics Kovács József tő l : Angyalföldi rész-
let. Zemplényi Tivadartól : Felvidéki hangulat. 

Budapest székesfőváros a következő 10 művet 
vásárolta 10,330 koronáért : Czencz János tó l : 

Alvó nő. Gerritsen Vilmostól: Csendélet. Glatz 
Oszkártól: A csizmadiánál. Kiss Rezsőtől : Rész-
let a bombázott Nieuportból. Kunvald Cézár-
tól : Női fej. Molnár Z. J á n o s t ó l : Csendélet. 
Perlrott Csaba Vilmostól: Csendélet. Szász 
Vilmostól: Károly Ferencz József trónörökös 
és fia Ottó főherceg (ezüst plakett), Vidovszky 
Bélától: Interieur. Wágner Gézától: Dunaparti 
hangulat télen. A megvásárolt művek a plakett 
kivételével olajfestmények. 

A magánvásárlások igen kedvezően indultak 
meg, amennyiben Unghváry László ceglédi termelő 
egymaga 9 képet vásárolt meg 10,100 koronáért. 

ELTÁVOZÓ TÁRSULATI TISZTVISELŐ A 
társulatnak jelenleg legrégibb, érdemes és kiváló 
tudással ékes tisztviselője, Mészáros Ferenc, a 
számvevőség főnöke, hosszú időn át betöltött 
nehéz szolgálatára és korára való tekintettel, 
lemondott állásáról és még ez évben elhagyja. 
Mészáros Ferenc huszonnégy évvel ezelőtt, 1892 
május elsején, mint földhitelintézeti tisztviselő 

BÁRÓ SCHÖNAU M. 

A R C K É P E 
FRANK 

F R I G Y E S 
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vállalta magára számvevőségünk vezetését . Tár-
sulatunk akkor kis budgettel dolgozott, kevés 
volt még a tagok száma, kevesebb az alapít-
vány. Ám nőtt folytonosan a magyar művé-
szet, vele társulatunknál a munka. A hivatal 
rendszerét Mészáros széles látókörrel és ügyes 
kezekkel szervezte át, a mindjobban és jobban 
fokozódó igények kielégítésére. El lehet mon-
dani róla, hogy művésziesen vezet te hivatalát 
a művészek között, akik előzékeny, szeretetre-
méltó úri modoráért a társulat vezető férfiai-
val együtt tisztelték, becsülték, szerették. Más 
kultúrintézmények meg állandóan kérték sok 
mindenben útbaigazítását, tanácsát s ma nem 

egy az ő szellemében intézi ügyeit. Kitűnő 
gazda volt mindég ; a takarékosságban elment 
a legmesszebb határig, s a jó esztendők jöve-
delméből fizetgette a sovány esztendők hiányait. 
Emellett mindég minden törekvése az volt, hogy 
a társulat a művészeknek minél többet juttat-
hasson s ő teremtet te meg részükre a segély-
kölcsön alapot is, amelynek áldását már rég-
óta élvezik. Számadásai , melyeket mindég 
szigorú realitással csinált, mintaszerűek voltak, 
könyvei pontosak, és kiváló érdeme, hogy 
a társulat két háborús esztendőn át is min-
den különösebb rázkódtatás nélkül végezhette 
feladatait. 
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MADONNA. G Á C H ISTVÁNNAK O R O S Z F O G S Á G B A N 

K É S Z Í T E T T SZOBORMÜVE 

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. 

Felelős szerkesztő: LYKA KÁROLY 

Kiadótulajdonos: S1NGER és WOLFNER 
Budapest, Andrássy-ut 16. 

Pallas irodalmi é s nyomdai részvénytársaság nyomása, 
Budapesten. 

A Művészet kliséit Wolfner M. fotocinkografiai műintézet készíti 
Budapesten, VIII., Hunyadi-utca 32. 



Egy üveg ára 2 K 40 fiíl. 

A hajhullás leggya-
koribb oka a fejbőr 
korpázása. A korpa 
képződését kell tehát 
megakadályozni. — A 
kinek pedig már kor-
pás a fejbőre, alaposan 
kell azt tőle meg-
tisztítani. — Mind* 
két célra a legjobb-
nak bizonyult szer a 

— Aki ezt a hajszeszt 
rendszeresen hasz-
nálja, annak sose lesz 
korpás a fejbőre és 
nem fog hullni a haja. 
— Készíti Dr. Egger 
L e ó és E g g e r J 
gyógyszerésze t i és 
vegyésze t i c i k k e k 
gyára Budapest, VI., 
Révay-utca 12. szám. 

A Miííiók könyve 
a legnépszerűbb magyar és külföldi regények 
gyűjteménye. Egy teljes regény ára 24 fillér. 
Kéthetenkint egy teljes regény jelenik meg. 

A Miííiók könyve 
előfizetési ára postai bérmentes küldéssel: 
negyedévre <6 teljes regényre) 1.50 korona, 
félévre . . . <13 teljes regényre) 3.20 korona, 
egész évre <26 teljes regényre) 6.— korona. 
Előfizetni lehet a Milliók könyve kiadóhivata-
lánál, Budapesten, VI., Andrássy-út 16. szám. 

A Miííiók könyve 
minden egyes füzete teljesen befejezett re-
gényt ad 24 fillérért, melynek ára rendesen 
4, 3, 2 korona. Mindenütt kapható! 



I A I 
harctéren 

levő katonáinknak 
hozzátartozói keá= 
vesebb meglepetést 
nem szerezhetnek, 
mintha megrende-
0 lik nekik az 0 
0 UJ IDŐK-et. 0 
Ezer meg ezer íe-
véí bizonyítja, hogy 
a harctéren is nagy 
érdeklődéssel olvas-
sák az UJ IDŐK-et 
és gyönyörködnek 
a megkapóan szép 
harctéri felvételek^ 
ben. A lapot a tá= 
bori posta pontosan 
kézbesíti, az elő= 
fizetési díj a harc-
térre is negyedévre 

5 korona 

Az UJ IDOK 
KIADÓHIVATALA 
^ BUDAPEST 
VI., ANDRÁSSY-ÚT 16. 

KREUTLE FERENC 
BUDAPEST, IV.,KÁROLY-U. 1.,KÖZPONTI 
VÁROSHÁZ 11. SZ. BOLT. T E L E F O N 77-44 

Festővásznak, deszkák, kartonok, ecsetek és 
festőszerek. Gouache, góbiin, majolika, porceU 
Ián, selyem, üveg és zománcfestékek. Faégető 
készülékek, mindennemű festendő tárgyak s 
mintázó kellékekből. Nagy raktár művészeti 
olaj= és aquarelUfestékekből: J. Blockx & fils 
Vieux-Dieu, Fritz Behrendt München, Lefranc 
& Co. Paris, Müller Testvérek Budapest, Keim-
féle normalfestékek München, H. Schmíncke 
és Társa Düsseldorf, Dr. Fr . Schoenfeld & Co. 
Düsseldorf, Windsor és Newton London @s= 

HELYES 
M A G Y A R S Á G 
A magyaros s t í lus kézi" 
könyve . Irta S i m o n y i Z s i g -
m o n d , a Magyar N y e l v ő r 
szerkesztője . Harmadik ja-
v í t o t t kiadás. Á r a 3 korona . 

A HELYES 
M A G Y A R S Á G 
SZÓTÁRA 
A h i b á s kifejezések, a k e r ü -
l e n d ő idegen szók és a h e -
lyes írás i kétségek jegyzéke . 
Irta S imonyi Zs igmond. A r a 
1 k o r o n a 50 f i l lér. 

Kiadja S inger és Woí fner 
könyvkíadóhívata ía 
Budapest , Andrássy^ut 16 

.ekíamációkat 
csak 1 hónapon belül veszünk figyelembe. 
Minden a lap szétküldését illető reklamáció 
a lap kiadóhivatalába (Budapest, VI. ker. 
Andrássy-ut 16. szám II. emelet) küldendő. 

Pa l las i r o d a l m i és n y o m d a i r é s z v é n y t á r s a s á g n y o m d á j a B u d a p e s t e n . 




