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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. 
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