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Jótállás mellett elvállal: gáz- és vízvezetéki berendezéseket, elosetek, csatornázások bármely rend
szerű, központi és helvi-futés és szellőztetések, szivattyúk, vizerőmíivi gépek, gőz, mosó. főző és konyha- 
szűrő, fertőztelenitő, száritó és lurdőberendezések és gőzfürdő készítését, városok, kastélyok, gyárak, 
bérházak sth. számára.

Vállalkozik s egészségügyi berendezések tervezésére és készítésére.
Tervek és költségvetések készséggel készíttetnek.

DUSÁN FELSZERELT KŐAGYAGCSŐ RAKTÁRA.
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egy és két oldali tetszés szerinti színben.

ír. grafit papír, kékitöpapir
sll>.

H A K T  A 11
iiiindenneniii rajz- és másolópapiriiól.

iiiiltiinint vászonból.

Árjegyzék és m inták rendelkezésre.
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E L Ő F I Z E T É S :
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A FŐVÁROS PARKJAI

Rendszerről szólni építkezéseinkben 
alig Lehet, minthogy nálunk egyáltalá
ban nincsen rendszer. Nálunk mindent 
ötletszerűen terveznek és készítenek. 
Ötletszerűen merül fel egyes utcák, 
terek rendezése, egyes középületek el
helyezésének kérdése slh. slh. Kp ily 
ötletszerűen merüli fel a parkok kér
dése. Nem mintha a közönség nem 
érezte volna a parkok hiányát s nem 
mintha a főváros, melyhez az ügy tar
tozik, több oldalról nem ismerte volna 
el ennek szükségét, de azért évekig 
semmit sem tett ez ügyben. \ égre most 
a mérnöki hivatal —  a közgyűlés uta-

a X. kér. Liget-tér 1344 forint költ
séggel.

Mindezen terek hefásitását, illetőleg 
parkírozását mi sem akadályozza ; csak 
a szükséges 71 ezer frt költséget szavazza 
meg a közgyűlés. Minthogy azonban 
a folyó évi költségelőirányzatban alig 
lesz e célra fedezet kimutatható,ez évben 
már nem igen fogunk új parkot kapni.

A későbbi években ezután befási- 
tandó, illetőleg parkírozandó volna 
még :

A régi téglagyár mellett a budai 
külső körúton levő tér.

A budai külső körúton levő köz
sitására — előterjesztést tett parkok és 
sétányok rendezése tárgyában. Az elő
terjesztés szerint a lexjhözelebbi jövőben, 
és pedig a lehetőséghez képest még ez 
év őszén (a nyáron nagyobb szükség 
volna) vagy legkésőbben a jövő év 
tavaszán a következő terek volnának 
parkirozandók.

A II. kér. fazekas-tér 73ŐO frt.
A II. kér. bomba-tér 14Ö0 frt.
Az V. kerületi operaház körüli tér

12.000 frt.
Az V. kér. bazilika körüli tér 1000

forint.
A VII. kér. István-tér 7000 frt.
A VIII. kér. Sándor-tér 400 Irt.
A VIII. kér. ujvásár-tér 23,.>00 Irt. 
A VIII. kér. Teleki-tér 3(>7)() frt.
A Vili. kér. Hákóczv-tér 700 Irt.
A IX. kér. Ferencz-tér 2Ő00 fii, s végül

terület.
A Pálffy-tér.
A Vérhalom-dűlő.
A budai Klemm-léle telek.
A Christen-féle gödör.
A váczi vámház melletti tér.
A Ferdinánd-tér.
A rákosfalvi templom körüli tér.
A Nagv-Zuglé) és Rákosfalva közötti 

terület.
A közkórház és a ragálvosok kór

háza közötti erdős terület.
A mázsa-tér.
A Jánya-tér.
A Rezső-tér.
Kzenfölül az V-ik kerületben még 

<S, a Vl-ik kerületben 2 s a Vll-ik 
kerületben 3 kisebb-nagyobb területet 
jelöl ki a mérnöki hivatal, melyek 
10 lő éven belül a város fejlődéséhez
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képest szintén parkirozandók volnának. 
Végül szükségesnek tartja a mérnöki 
hivatal az üllői-úti népligetnek 173,800 j 
négyszögöllel való kiterjesztésétsaz alsó- 
rákosi réteken egy 103,500 négyszög-öl 
kiterjedésű nagyobi) park létesítését.

Magára a népligetnek kiterjeszté
sére háromszáznegyvenötezer forint, a 
rákosi réteken tervezett új parkra pé
pig százháromezer forint kellene, — a 
többi tervezett sétányok létesítése is el
nyelne harminc-negyvcnezer forintot.

Hogy pedig Budapestnek parkra 
szüksége van, arról senki sem lehet 
kétségben. A költségeket elő kell te
remteni minden áron. Hiszsziik, hogy 
a közgyűlés nem fog érdemleges kifo
gást tenni a költségek ellen, a belügy
miniszter pedig helyben fogja hagyni 
a közgyűlést kívánságát.

Kiég haj úgyis, hogy az ügy mostariig 
halasztódott, azaz jobban mondva : ér
demlegesen senki sem törődött vele.

Fővárosunk szépen gyarapodott. Ha- ■ 
lalmas dimeusiójú utcái és utai épül
tek, hatalmas házsorai keletkeztek, csak 
egy kis valamire való park nem ke
letkezett.

Pedig Buda pestnek, melynek több mint 
egy tél millié) lakossága van, s tudva
levőleg kiterjedése is óriási; van ez idő 
szerint 21 belásitott, illetőleg parkíro
zott tere és csak három nagyobb ligete, 
llé$ymiut: a városliget, a városmajor és 
az új népliget.

A mérnöki hivatal előterjesztését 
különben, ami a parkírozandó helyeket 
illeti, valami szerencsésnek épen nem 
mondhatjuk. Krdekes, hogy mennvire 
pártlogásába veszi a főváros budai ol
dalát, hol a «legközelebhi jövőben* és 
a «későbbi evekben* egy egész sereg 
teret jelölt ki, mely belásitandó, illető
leg parkírozandó volna. Arról azonban 
semmit sem olvasunk a mérnöki hiva
tal előterjesztésében, hogy az újépület 
helyére egy gyönyörű parkot proponálna.

De igaz, itt a város valami tiz- 
tizenöt utczát tervez, holmi apró-cseprő 
terekkel.

Az Andrássy-út után felépült a nagy
körút. S az egész nagy-kőrúton nincs 
egyetlenegy tenyérnyi zöld hely sem, 
hacsak a kávéházak mesterséges zöld
jét nem tekintjük annak. Még szerencse, 
hogy a mérnöki hivatal proposiciót telt 
hogy a közel jövőben a Kákóczy-tér 
egy kis része csekély 700 frt költséggel 
befásittassék, illetve parkiroztassék.

A parkokon akar úgy látszik a város 
meggazdagodni, illetve a költségvetés 
évről évre szaporodó tételeit itt meg
takarítani. Kzért értékesít minden apró 
szögletet, csakhogy mentül nagyobb 
anyagi jövedelme legyen. Pedig ha az 
újépület, a Károly-kaszárnya és a Ró- 
kus-kórház telkét céltalan építkezések
helyett üdülőhelynek rendeznék be, a 
főváros lakossága nagy gondtól szaba
dulna meg. Mert a város egy elveszett
nek hitt költségét egyéb úton könnyen 
pótolhatja. A park kioszkjai, kávéházai, 
vendéglői stb. lassanként visszalizelnék 
azt az áldozatot, melyet a székes fő
város hozott volna közönsége érde
kében.

Áldozatoktól, bármily nagyok legye
nek azok, visszariadni nem szabad. Ha 
valamiben, úgy itt a sok pénz is kevés, 
vagy legalább is nem fölösleges.

Hs még egyet. Igyekezzünk a kér
dést mihamarább megoldani. Az ügy 
mindenki előtt érett lehet annyira, hogy 
holmi ezerféle bizottsági tárgyalásokba 
nem kívánja vinni, mert ha igen, akkor 
ez évben alig fogunk valamit láthatni 
a parkokból, talán még jövőre sem. 
Pedig a millenniumra idetóduló kö
zönség ugyancsak rá lesz szorulva a
parkok kellemes levegőjére.

A tőváros szépségének és fejlődésé
nek érdeke az, hogy e kérdés mielőbb 
befejezést nyerjen. Tehát fel a mun
kára s a siker nem fog elmaradni !
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TAVASZI KIÁLLÍTÁS A MŰCSARNOKBAN.
I R T A :  ISTVÁNFFY GYULA.

A tavaszi Ir ^gőt élvező sétálóközön
ség nagy része a Képzőművészeti Tár
sulat műcsarnokának pluchedivánjain 
szokta kipihenni a séta fáradalmait, 
hogy egyúttal a magyar képzőművé
szet tavaszát is élvezze a kiállításon. 
Különösen a nagyterem kanapéi telnek 
meg az elfáradt úrhölgyekkel és urakkal, 
de mi teremről teremre járva annak 
rendje és módja szerint teszszük meg 
sétánkat.

I. terem : Kezdi Kovács László
«Mocsárrészlet»-e poétikusan felfogott 
és a kivitelben is sikerült mű, mely
nek levegője s különösen első tere, 
(virágzásban levő vízi növények), az 
aquarellben szokatlan bravourral van
nak megcsinálva, de szerencsétlenül 
választott rámája nem engedi a kép 
szépségeit, úgy mint megérdemelné, 
érvénvesülni.

(iebauer Gizella csendélete méltó 
szomszédja az előbbinek.

Szívesen üdvözölnők az előttünk 
eddig ismeretlen fiatal művészt: Hieger 
Győzőt (úgy hallottuk, Vidéki tanít
ványa), ha érdekes téli tájt ábrázoló 
vízfestménve előterében, tyúkjain kissé 
erősebb, pontosabb rajzot látnánk.

Koroknijai Ottó pastelljei a leg
érdekesebb művek az egész első terem
ben. A férfi és a nő életszakaszait adja 
ben nők : a «Négy évszak» c. műve az 
«örök nőt» mint leányt, mint szerelmes 
menyecskét, mint a háziasszony typusát 
s végül mint öregasszonyt állítja elénk 
ez a kedves művész, a kinek sympa- 
thikus, sajátkezűleg s szintén nagy mű
vészettel készített arcképrajza is ránk
mosolyog a falról. Mind e remek bijou- 
kat azonban ott nála, az ő hangulatos 
műtermében, a kellő . környezetben 
kellene mindenkinek megnézni, hogy 
ott méltányolja igazi hatásukat.

Szláni/i Lajos hét aquarellje közül, 
melyek tájrészleteket, erdőket ábrázol
nak, a hozzáértő is bajosan tudná 
kiválasztani a legszebbiket; a festőt 
mégis egy alföldi tájt föltüntető, fedő 
színnel kezelt műve érdekelheti leg
inkább.

Edvi Illés Aladárnak mocsaras és 
partrészleteket elénk állító, hangulatos 
tájképein meglátszik, hogy a fiatal mű

vész sokat tanul a franciáktól, de 
megtartja egyúttal egyéniségének ma
gyarságát is. ~

II. terem : Az örökifjú Telepi/ bácsi 
tájképei közül kiválik a Murány kies 
völgyét feltüntető, a mely olyan hatás
sal van ránk, mintha egy jó Ligetit 
látnánk.

Igen érdekes a Horthy Béla francia 
modorban készült arcképe.

Topp Sándor, a ki előttünk eddig 
ismeretlen, egy falu végét vagy elejét 
festette. Képének az előadása egy kissé 
még durva és zavaros, egyébként szá
mottevő mű.

Mesterházij Kálmán Badacsonyának 
levegője és perspectivája a sikerülteb
bek közül való, de előtere egy kissé 
elhamarkodott.

Spánijiiiú az «Erdei útjánáL mos
tanában nem is láttam szebb képet: 
meg is vették mindjárt az első napon.

Jendrássik Jenő Klárikája akár jé) 
reggelt kíván, akár talán pukkerlit 
csinál: csókolni való babuska.

Szenes arcképe igen szerencsésen 
felfogott képmás, melyen a fődolog a 
modell lelkének visszatükrözése volt, 
minden egyéb, ruha, kéz stb. mellékes: 
elmosódott. Üdvözlöm a művészt s 
üdvözlöm a tulajdonost is, mert 
pláne nálunk —  így csak művelt em
bernek lehet pingálni.

Baditz női tanulmányfeje is megér
demli a szokott dicsérést.

Karlovszki/  Bertalan tüneményszerű 
fejekkel dominálja a termet, sőt az 
egész kiállítást. Kzek a képek bizo
nyítják, hogy a festészetben nincs «di
vat » : ha a régi képtárba tennők őket, 
ott is otthon lennének s modern mo
dorú képek közt is talán ezek lenné
nek a legmodernebbek. A Szemere 
Attiláné arcképén kívül, mely valósá
gos műremek, csupa gyönyörűség a 
japáni hátterű arcképrajz, és a két női 
lej közül a pastell.

A kik a miniatürfestészet kedvelői, 
nézzék meg Rubovics képecskéit.

Meissl mesterileg festett tinói eleve
nen nem ennék meg az olyan színű zöld
séget, a milyen most festve van előttük.

Ferenczg Károlvnak gróf Somssiehot 
ábrázoló remek arcképén látszik, liogvt ~
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a művész Münchenben nemcsak a 
modern művészeket, de a régieket is 
szorgalmasan tanulmányozza abban a 
világhírű pinakot békái nm.

Bárcsak nálunk is úgy lehetne ! 
Mert bár szé> sem térhet az Esterházy- 
féle, minden tekintetben a legkénye
sebb igényeket is kielégítő képtárhoz, 
a Nemzeti Múzeum képtárában is 
mennyit tanulhatna a kezdő művész, 
ha hetenként csupán kétszer, akkor is 
í)— 1 óra közt nyitva levő termekben 
nem rontaná meg műélvezetét és ta
nulmányozását az eső s hideg elől oda 
menekülő csőcselék bűze, a termek 
szellőzetlen volta, a veterán-őrök go
rombasága sth. ! Mikor is épül lel az 
új képtár s az új képekkel mikor köl
tözik bele az ezek háboritlan élvezetét 
biztosité) modern kényelem !?...

Kitűnő, pezsgő humorral megfestett 
genre-kép a Karvaly Mór konyha
gavallér című műve : egy a küldetését 
a hús Jiferálását — befejező typikus 
mészáros legény knrizái a szintén typi
kus konyhaszemélyzetnek. De a mű
vésznek a realistikus való minden 
eszközére, még a konyhaeszközök sze
münkbe állítására is kiterjedő túlságos 
figyelme talán kárára van az egész mű 
egyöntetűségének. Egyébként teljes jog
gal pályázik vele a műbarátok ösztön
díjára. Ugyanezt mondhatjuk Karvaly
nak az «Incselkcdő» című, igen szép, 
friss hatású, komoly tanulmányon ala
púié) képéről, mely egy régebben már 
kiállított s katonákkal tréfálkozó két 
parasztleányt ábrázok) művének frag
mentuma, melyen azonban —  mint 
egyik veterán művészünk a vernissa- 
geon megjegyezte — a karok paralle- 
li sinusa kissé zavarja a mű teljes ér
vé nyesül bélését.

Akárhogy kritizálják s esetleg ítélik 
el Benczúrnak kikent modorát, képei 
általában mindig imponálnak. Bizo
nyítja ezt a most kiállított műve is: 
Eerdinánd bolgár fejedelem portraitja, 
melyen a technikai bűvészet minden 
számottevő fogása a legkitűnőbben ér
vényesül.

Érdekes dolog a Kolozsvári/ Lajos
Vígasztalé) álma. Eiatal, beteg hölgy
fekszik álmodozva, nem tudni, tavaszi-e
vagy éíszi környezetben s álmában a
vigasztalás, vagy talán a halál nemlője
jelenik meg előtte. Thémája tehát igen
szép, poétikus gondolat, csak a kép-

• 1

nek ne volna olyan impertinens a hát
tere. Vájjon a ki ilyen korrektül fes
tette a beteget és a nemiéit, csakugyan 
olvannak látta-e a környezetet is, a 
milyennek előtünteti? Hiszen azok a 
fák s általán az az őszi és tavaszi szín
pompa teljesen zavarja nemcsak a be
teg álmát, hanem a néző élvezetét is.

hogy úgy mondjukhiszen azok 
kiugratlak a rámából.

Jcndrássik Jené) pastell tanulmány- 
fején különösen a búsrészek vannak 
finomsággal felfogva és előállítva.

Xadler-nck egy bosnyák varmleánya 
van, a kit azonban ne zavarjunk na
gyon is komoly munkájában.

A Székeli/ Árpád tájképein meglát
szik, hogy a sok tudás árt a művésznek.

Nem ezt mondta egy folyóiratnak 
a Képzéíművészeli Társulat téli kiállí
tásáról beszámoló kritikusa, a ki egy 
általa különben nagyon feldicsért táj- 
képről azt jegyezte meg, hogy milyen 
nagy kár rajta a fák fajának fölismer- 
hetlen volta ! Ajánlom neki, hogy néz
zen meg néhány (lőréd . . . Talán bota
nikát ne a művészetté)! tanuljunk, a 
minek mégis legfőbb célját inkább a

s alátszat s különösen a hangulat 
mennyiben a tárgyra nézve lehetséges

visszaadása 
fák levelein 
megszámlál-

a hangulat poézisének 
képezi, mint az, hogy a 
talán még az ereket is 
hassuk ! ? . . .

Hogy Bálli/a Leleszi in 
mussal és sok művészettel előadott Arc
képe nem hat a nála megszokott esz
tétikai élvezettel, annak oka talán a

nagy realis-

inodellben keresendő.
Ki is az a Horthy Béla? No mert 

tudlunkkal a tavaszi kiállításra csak 
magyar művészek küldik a műveiket. 
Pedig mennyire hódol ezen a Munka 
után című képen annak a bizonyosfrancia 
kéknek divatos tálba jszolásában. Fran
cia gyepen, francia kosztümben mun
káscsalád pihen. Igazán sajnáljuk, hogy 
éppen egy olyan tehetséges művész, 
mint a milyen Horthy, a kinek szinte* 
kötelessége lenne még a külfölddel is 
megismertetni a maga magyarságát, a 
helyett a sok szép, még ecsetre váré) 
magyar théma helyett, ilyen, egvéb- 
ként is elcsépelt dologgal traktál ben
nünket.

(ír. \\ iekenbnry István Cbrvsan- 
i theumokat ábrázoié) csendélete* igen 
! sikerült mű. Ha eddig a Fiume vidé



kéről lestett tájképeit is elismerés illette, 
most e virágcsendélete leginkább mu
tatja azt a tényt, hogy a csendéletek 
festése mennyire jó iskola a festészet 
technikájára."

III. terem : Horthy Yendéei polgárnő 
című pastell arcképe igazán poétikus 
hatású remek kép.

Igen érdekes úgy a felfogás, mint a 
technika tekintetében Gerluirdt Alajosné 
aquarcll tanulmányfeje is.

Kende István «Hgy kis kávéját» hiába 
néztem sokáig : kávézó asszonyainak a 
kanálemelése, ebben az aktusban, mint 
jelenben, nem fejezi ki a zsánerképek
nél a jelen kifejezése mellett a < jövő
nek és múltnak* is megkövetelt sze
münkbe állítását. Csak az első tekin
tetre nem látszik unalmasnak ez 
a kép.

(iebauer Gizellának a X. Szalonban 
kiállított csendéletét is jónak találtuk ; 
de ebben a Csendéletében, különösen 
a gyümölcsös-kosárból lelé)gó meg- 
koppasztotl csirkéjében igazi mester
művet állított elénk. Almáinak s egyéb 
gyümölcseinek részleteit is csak egy 
finom lelkű és biztos kezű nő tudja 
ilyen, szinte felülmidhatlan finomsággal 
felfogni és megfesteni.

Koszkol Jenő tájképei többet szok
tak érni figurális dolgainál, melyeket

úgy látszik — a publikum mégis
igyekszik a magáévá lenni. Csakhogy
nem mindig, sőt egyáltalán nem is 
fogadható cl «legjobb kritika» gyanánt 
a publikum tetszése, különösen még 
nálunk, a hol a közízlés még jóformán 
pólyákban ringadozik. A most kiállí
tott aquarellei közt legtöbbet mutatna 
a laikus előtt a «Jancsi és Juliska*, ha 
a Juliska szerfölött el rajzolt volta nem 
ütné agvon a Jancsi által keltett ha-

O v  0 00 0\tást a hozzáértő szemében.
De már a Kiss Gyula miniszteri 

tanácsosnak (ierhardl Alajosné által 
festett portraitje minden tekintetben 
sikerült kép. Á tulajdonosnak öröme 
telhetik benne.

Xudler Róbert aquarelljei felett a 
megérdemelt dicséretet mi sem tudjuk 
elhallgatni. Kiállított Kenései part, Este, 
Napsugár borús időben, Napelleni hatás 
című művei a hangulat és technika tekin
tetében egyaránt kitűnők s úgy látszik, 
ezek közelitik meg leginkább a magyar 
aquarellisták művei közt azokat a na
gyon híres angol aquarelleket.

Érdekes két téli táj a Xeoyrádi Antal 
képe, melyek egyikén, a Bizalmas köz- 
lések-en. egy erdőben a vadász és egv 
fiatal hölgy találkája áll előttünk, a 
másikon két alak távozik a néző szeme 
elől. Mindig ugyanaz a —  mondhat
nék Neográdi-féle —  hangulat s mindig 
ugyanazok a technikai fogások ! Neog- 
rádi tehetséges művész volta kétségen 
felül áll, sok reménynyel is voltunk 
iránta, de most a professzorsággal járó 
biztos anyagi existencia mintha meg
állította volna előrehaladásában; mintha 
az u. n. modorosságot vinné bele a 
naiv korában még sokkal több erede
tiséget, változatosságot produkált mű
vészetébe.

Vaszary János, Forrásnál című műve 
az egész kiállítás egyik gyöngye. A 
sziklából fakadó forráshoz ágaskodik 
egy gyönyörű fiatal nőalak, egészen 
háttal fordulva a nézőnek. A legalapo
sabb tanulmányra mutat a fiatal test 
bájainak, kivált a térdnek s a hát rész
leteinek végtelen finom érzékkel való 
előállítása. Az előtérben természetes 
nagyságban vízi liliomok nyílnak. A 
hangulat felséges, az összhang tökéle
tes, Vaszary eddigi műveihez képest 
nagy haladást mutat. Csak máskor is 
ilyen sok szépet lássunk tőle egyetlen 
képen !

I/and tinin n Adolf Erdélyi vásár 
című vízfestményével úgy vagyunk, 
mint majdnem minden kezdőember 
művével. H képéből látható a készült
sége, de a mikor egy erdélyi piacon 
azt a rengeteg mozgó, adó-vevő alakot, 
a részletekben túlságosan alapos tanul
mányok után igy tárja elénk, ismét 
meggyőz annak a régi axiómának igaz 
voltáról, hogy kevéssel sokra képes a 
kiforrt tehetségű művész, de sokkal is 
keveset ad a kezdő.

IV. terem : líaseh Gyula : «Ez az én 
nótáin*, egy cigarettázó hölgyé, a kinek 
a háttérben álló cigánybandából elő
lépett prímás húzza azt a fülébe 
úgy látszik a hölgy fölé hajló úri em
ber rendeletére. Vájjon milyen alkalom
ból ? 'falán házasfelek ezek, az asszony 
névnapját ünneplők1? Vagy szerelmesek 
s az van benn «az én né)támban«, 
hogy majd ha a cigány kitakarodott 
innen, majd ha a lámpások is elalud
tak, azután jön a többi ? . . . Hs mégis

furcsa — ez a kép «Csendélet* 
címmel nagyon kitűnő volna . . .
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Szegény török nép te ! Annyira 
elzüllöttél, hogy még a nap is meg
haragudott rád, még az is csupán a 
bágyadtabb sugarait küldi le hozzád! 
Vagy csak Nadler Róbert hiszi ezt. hogy 
a «Török ház kapujára» oly gyenge 
fényt küldet egyébként verőfényes na
poddal ? . . .

Ismét egy valódi remekmű : a Haditz 
Ottó « Mulatság után» címmel, a leg
mélyebb pszikológiai érzékre mutató 
képe, melyen egy bájos leánynak az 
első hál utáni sokféle boldog érzése 
van szóval elmondhatlanul kifejezve, 
íme egy gyönyörű példa, a mikor a 
festő többre képes az írónál.

Nadlertől «Leányok a réten» cím
mel, ebben a teremben nagyon gyenge 
kép függ.

A mellette levő kép előtt azonban 
már megállunk egy kissé. Zubriczkij 
Koráiul «A kém» című műve ez. Azaz 
hogy anatomikus hibái miatt talán nem 
is mű tulajdonképen, de azért kilátszik 
belőle az unguis leonis. Egy erdő szé
dítő magas fái közt osztrák uniformis
ban tisztet, egy kémet látunk, a ki 
egy banv ókától — ezzel véletlenül 
találkozhatott — nyer információkat. 
Ha a normális ember magassága (>— 7 
fej hosszúságú, akkor ez a kél alak 
óriás, mindkettő hihetetlenül magas s 
a levegője is a csillagok fölött volna a 
természetben; de másfelől van ebben 
a képben gondolat, van hangulat, a 
technikája is érdemes a megfigyelésre. 
Különben azoknak a kollegáimnak, a 
kik e kép előtt disputáivá, a közönsé
gesen francia modornak nevezett fes
tés fölött igyekeznek pálcát törni, 
Cheri) uliez «Természet és művészet* 
ezimü művét ajánlom a figyelmökbe. 
Majd meglátják abból : hányféle alak
ban van jogosultsága a képzőművé
szetnek ; bőven meglátják : mekkora
hiba elitélni egy nemzet művészetét, 
olyan nemzetét, melyben a közízlés a 
mienkhez képest aranykorát éli s elitélni 
ott, a hol még maga a művészet is

a mely tudja isten mikor lesz itt a 
közízlés szülőanyja — a gyermekkor 
tapogatózásával van tele. Hiszen nem-e 
épen Páris műizlésének fejlettsége teszi 
lehetővé a francia művészet olv szá
mos «irányának» existenciáját; vagy 
viszont, a magyar művészek egy jókora 
nagy része — persze a saját anyagi 
existenciájára gondolva — nem nézi-e

szinte jogosan rossz szemmel az itt 
kiállított «franciás* képeket, ha meg
esett, hogy egy vidéki főgimnáziumban 
az aesthetikából doktori diplomát nyert 
magvar professor is azt kérdezte egyik 
jónevű festő-kollégámtól : vájjon mi
féle hivatala van művészi állásán kívül 
s azt is állította meglehetős határozott
sággal. hogy Munkácsy szintén melles
leg bankhivatalnok is.

Azt is tudjuk, hogy a nálunk eddig 
kiállított «franciás* képek legtöbbjével 
úgy vagyunk, mint pl. a magyar iro
dalomban a Petőfi-utánzókkal : legtöbb
ször a mesterek hibáit látjuk bennük.

S elvégre azokat a furcsán kéklő 
levegőt meg a mistikus, meg majdnem 
a festék nélkül készült műveket nem 
is lehet ám csak amúgy «franciás* név 
alatt összefoglalni. Hahó! Mit szólna 
ehhez az angol mesterek néhány leg
nagyobbja? Hs mit szólna éppen a 
franciák e divatnak nem hódoló elő
kelő művészeinek egész serege? Nem, 
ez az általunk «franciásnak» nevezett 
festészeti irány nem a francia művé
szeté, hanem mondhatnók annak csak 
egy oly nagyobb töredékéé, mely a 
modern culturának abban a nagy cen
trumában bizony bőségesen megtalálja 
a maga művelt publikumát.

Régen láttunk szebb Ayíjhűzyi ennél 
az idei «()szi szántásnál*. Azért mon
dom ezt igy. mert én nem annyira a 
művet magát nézem, mint a műben a 
művész lelkének megnyilatkozását, az 
egyént, mint a szépséges szép természet 
fölött álló s ennek inspirációit magába 
szedő és tovább adó médiumot becsü
löm leginkább. S akkor itt eszembe 
jut: mi lenne a művészet, ha iskolában 
kellene azt tanulni, ha a természettől 
ellesett thémákba nem lehelne a művész 
lelkülete valami különlegességet, a melv- 
ről erre a médiumra is ráismernénk ? . .  . 
Hs akkor is tovább haladhatna a mi 
művészetünk, mondjuk, lenne nemzeti 
művészet, ha mindenki úgy pingálna, 
mint Munkácsy, vagy Renczur, vagy 
Lolz, vagy Mészöly, ha minden pikto
runk ezeknek a szemüvegén nézné ezt 
a világot? . . . Aggházy Gyula professor 
képén különben úgy a szántó ökrök 
rajza tökéletes, mint a poétikus hangu
latot nagvban emelik a hajnali ég ró
zsás felhői.

Mendl ik Oszkár urnák, Budapest. 
Már hogyan lehet, uram, mindjárt a
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képének a czimét is a numerus plurálisba 
rakni: Dalmát tengerpartokból? S aztán 
csakugyan látta Ón azt a tengert? Ha 
igen, liát tengeri betegségben szenve
dett, ugy-e bár ? Mert az Ön tengerén 
bizony hiányzik a sós vizen, a sós par
ton látható az a bizonyos — hogy úgy 
mondjam — sós vibráció, a mit egy- 
kétszeri látás után nem igen lehet meg
festeni, s a mit úgy látszik, egyátalán 
csak specialisták tudnak vászonra rakni, 
a mint hogy operációt kívánó beteg 
szemünkkel is lehetőleg speciálista szem
orvoshoz fordulunk. Még jó, hogy hajót 
nem festett a tengerére, mert akkor 
Győrök Leó művésztársunk, a ki hajós- 
kapitány volt, valószínűleg beperelné 
t. Uraságodat, a ki egy újabb Saragasso 
veszélyeinek akarja kitenni a hajója 
ártatlan matrózait.

Baseli Árpád pedig az «()lvasó 
leány és az anyóka» czimü eldugott 
aquarelleivel máskor ne bújjék el 
annyira, ne szerénykedjék olyan túl
ságosan, mert bátran kiállhat velők a 
placcra.

Teltseh Ede garabonciás diákja nem 
egyéb, mint a Papp Henrik pár évvel 
ezelőtt kiállított festménye gipszbe öntve.

Ebben a teremben függ a legszebb 
gyermekarckép László Ettlöptől. Eszes 
fiúcska ül urias kénvclemmcl egy rocoeo
pamlagon. Kedves az arckép, kedves 
rajt a művészet. Discret színei, elegáns 
felfogása, finom kivitele, különösen a 
gyerek puha kezének a nézése legalább 
gyönyörűséget kelt az emberben. Egyik
másik piktortársam azt mondja : vizes. 
Hát csak legyen minél számosabb ilyen 
hazai vízforrásunk.

Igen szép ajánlólevél egy — úgy 
hallom, 18 éves — fiatalembernek a «Pá- 
risi anarchisták». Baehmann Károly, a 
ki egy évvel ezelőtt csak rajzolni tanult 
még, ma már az éjjeli homályban egy 
lámpa mellett tanácskozó s a realitás 
oly erejével felfogott és megfestett bá
rom anarchistát állít elénk, hogy ezek
nek az alakoknak még modelljeivel 
sem szerelnék éjfél felé valahol a Garay- 
téren találkozni. . . Kár volna, ha az 
ily hamarosan megnyilatkozó tehetség 
különböző festészeti iránvok áldozatává
lenne. Fessen ez a fiatal ember a maga 
érzése szerint, az idegen befolyásoktól 
menten !

A kiállítás gennreképeinek egyik leg
elsője nZenijilénijiTivadar szívből fakadt

«Szegény asszony otthona». A kicsiny, 
szegényes padlásszoba külsőleg keveset 
különbözik a Petőfi Apostoláétól, csak
hogy körüllebeg benne a megelégedés 
levegője. Leolvassuk róla, kiolvassuk 
az asszony ebédjéből, az egy tál leves
ből, meg az egész hangulatból, hogy a 
legboldogabb az, a ki kevéssel beéri. 
Es a mű «németes» technikája ellen is 
csak az ostobaság szólhat.

Pállik Béla «Rab gólyá»-jának a 
háttere a tájképrész, valószínűleg a ta
tai színház dekorációi nyomán készült, 
a gólyát pedig ennek modell-korában, 
talán nagyon magasra helyezte ez a 
geniális állatfestőnk, mert ha az ember 
egészen leül a műcsarnok e termének 
parkettjére, akkor bámulhatja a Pállik 
állat-psyichológiáját, az egész tudását, 
magát «A rab gólvát»; de igy, a hogy 
van ebben a combinációban, ebben 
a környezetben előadva, az ember a 
kerepesi-úton levő «illúzió-hinta» hatá
sát érzi. Persze ahhoz fér a legtöbb 
szó hogy hogyan lehet Aranynak egy 
merőben allegorikus költeményét ennek 
betűszerinti értelmében megfesteni.

V. terem: Egyetlen mű van itt, talán 
azért egyetlen, mert ez is egy speciáli- 
tás a mi sablonos tárlatainkon. Nem 
érdektelen különben az Olgyai Viktor 
e «Kékkő vára kelet felől» cinül szénrajza, 
de mint szénrajz nem a legsikerültebb, 
bár meglátszik rajta, hogy látott Olgyai 
a müncheni pinakothéka kézrajzi gyűj
teményében Heinleintől és másoktól e 
genreben készült remekeket.

VI. terem: Érdekel itt engem mind
járt az a «Hullámtanulmány*, melyet 
Leard J. János joghallgató állított ki, 
a kinek nőtestvére fiumei tartózkodásom 
alatt tanítványom volt a picturában. 
Az egész család, melybe tartozik, egy 
művész-colonia. A papa nyugalmazott 
tengerész-admirál, két lánya, szabad 
idejükben, a stafelei előtt ülnek s feste
nek a zongora hangjai mellett. Magyar 
szellemű, művelt, angol eredetű család, 
melyből most a budapesti joghallgató 
urat nem a régi ismerősként, hanem 
első képkiállitása alkalmából, a Hullá
maiért üdvözlöm. Pompás hullámok 
ezek: tessék csak ezt a sikerült tengert 
jé)l szemügyre venni! Az a kár, hogy 
a levegő még ólmos, nehéz felette; ele 
az, a ki dilettáns korában a vizet igy 
tudja megfesteni, tudni fogja később a 
levegőt is . . .
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Griinwald Gy. Imre «Tehéntanulmá- 
nyai» mint tanulmányok, kivált szak
emberek előtt, kitűnő dolgok.

Hanem az AngyalfJ'g Erzsi «Der Tód 
und das Madchen»-e édes ízű, német, 
agyonverklizett gondolatot tartalmaz s 
a technikája is ennek megfelelő émely
gős szósz.

Mellette a kiállítási szabályzat egyik 
paragrafusának tilalma ellenére fölvett 
kép, a bécsi Haiisnuinn Géza «Mirha 
és Adonis»-a, az ecsettel eddig megtes
tesített banalitásoknak netovábbja ter
peszkedik. Egyáltalán nem vagyok sze
mérmes ember, hanem ez előtt mégis 
csak elundorodom. Kérem: egy hölgy, 
a Mirha, a sziklán, egy ingben, a leg
modernebb olyan ingben ül, melynek 
még az egyik kékes, vöröses foltokkal 
beszennyezett esücskéje olykép fityeg 
le a Mirha lábairól, hogy ezen hatás
nak mentségére a piktor nagyon is 
rászorul a «honny sóit, cpű mai ypense» 
régi szállóigére. A Mirhája beteg, állati 
gustusát, t. Adonis, nyugtassa meg 
nehány napig . . . akkor már egészsé
ges lesz a Mirhája. A képnek az az 
egy szerencséje van, hogy meglehetős 
sötét helyre került.

Igen szép, finom mű a Ili nek 1 lenn ina 
«Csendélete* ; még szebbek, jó hatásúak 
a Kőnek Ida «Ibolyái» melynek csak a 
technikája nehézkes egy kissé.

A Kezdi Kovács László kedves kollé
gám a «Cifra gulyá»-jának j ól adta 
meg a címét. Cifra bizony ez a kép, 
különösen az előtérben a víz cifra 
rajta: no ne haragudjék, de biz’ ez nem 
sikerült. A gulyát kivágnám képéből s 
el tenném — érni. lenne belőle idősebb 
művész korában egy becsesebb emléke; 
de az előtér vizét/m ondom , hátrább 
küldte a középnél s az egész képnek 
rossz a «légperspeetivája». De, elvégre, 
tévedni emberi dolog.

Nézze csak a képének szomszédját, 
íiz én <<Ködös őszi esté»-met: valószí
nűleg én is tévedtem rajta. Csak azért 
említem különben löl a magamét, hogv 
megmondjam Önnek és a kollégáim
nak: ime, ez a kép egy olajalapra 
festett aquarell. Csak ezzel a techniká
val tudtam azt az átlátszó ködöt, a 
hogyan ugv, «kihozni» — legyek bár 
Mcdnyánszky meg Ivacziányi Géza mel
lett a harmadik «bűnös bolond*.

Kaim Gyula «Erdő»-je érdekes do
log volna, de a színek hidegsége s

a divatos zöldje nagyon szemheötlik 
rajta.

Olggai Eerenenek tizenegy, na
gyobb részben balatonmelléki tanul
mánya előtt nem tudjuk, neki-e vagy 
a jurynek mondjunk nagyobb köszö
netét, hogy láthatunk nálunk is egy 
ilyen, a közönséget s a művészt egy
aránt megnyerő, «be nem végzett* mű
vekből álló, gyönyörű képciklust, ná
lunk, a hol folyton-lolyvást a «bevég- 
zettség» kívánalmának üres frázisát 
halljuk makogni. Dehogy bevégzetlen 
művek ezek ! Akkordok, melyek egy 
egész nagy műnek felséges harmóniáját 
hallatják velünk. Inkább mondhatjuk, 
hogy azok után a bizonyos < bevég- 
zett» művek után áhitozók műérzéke 
a befejezetlen, mint az Arany János 
balladái — hát persze hogy persze 
csak azok kezébe valók, a kik a sorok 
közt is sokat tudnak olvasni . . .  Ha a 
művész fölébreszt a képén a természet 
keblében nyugvó egv-egv eszmét, egv- 
egv érzelmet, ha keltett vele illusiot, 
megtette kötelességét. A kik a mate
riális valót keresik, menjenek magához 
a természethez, — mely a művésznek 
csak suggeráló közege: csupán a lelke 
húrjait hozza rezgésbe; azért a mit 
vászonra tesz, az nem maga a termé
szet valója, hanem ennek megtestesített 
hatása csak, mely az ő lelkén átszűrődve, 
megtisztulva váíik azután képpé.

Olgvai képei közt szépségével külö
nösen kettő tündököl : az «Augusztusi 
délután* és d é li  erdő*, mely utóbbit 
is direkt a természet után festvén, fes
tés közben fagyni készülő kezeit kellett 
melengetni, tornászati gyakorlatokat 
tartania — s íme a képet mily köz
vetlen hatásúvá tudta tenni, a mint a 
többi tanulmányai egyikén-másikán is 
igazi Corot-hangulal dereng.

Ugyanezt lehet mondani Szláni/i 
Lajos képeiről. Ivetten különben jó 
barátok, rokonok a művészetben, egvüll 
csinálták e tanulmányaikat, de azért 
mégsem egyformák. S* ennek igv is kell 
lennie : ez a derék, művelt két fiatal 
művész, bármennyire respektálja is 
egymást a mellett, hogy sokat tanulnak 
is egymástól, őrizze meg mindenik a 
maga egvéniségét. Szlánvi a zöld színek 
specialistája. A ki elvezni tudja a szín- 
nuanceok poézisét, arra körülbelül azt 
a hatást teszik, mint c*gv jo zeneértőre 
a nagy zeneművész trillái.
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A legjobb hatást reám a »Kukorica- 
föld»-je teszi, de valamennyiben im
ponálónak találom azt az egyszerűsé
get, melylyel az a sok szép dolog elő
adva van.

Griiiiwcild Gy. Imre Tehene egy 
mesterileg festett állat.

Peske Géza, ez a kitűnő, sokszor 
megbámult és nagyrabecsült gyermek- 
genrekép-festőnk leszáll a magas pie- 
destáljárói: portretiroz. Miért nem
marad odafönn, speciális múzsája ke
belén ? Benedek Ferenc premontrei 
prépost valószínűleg nem hiú ember s
tetszik neki a saját arcképe, de Peske 
miért hagyja el azt a teret, a melyen 
működni leginkább hivatott?

Következik Coulin Artúr arcképe. 
Hát ilyen nevű magyar ember is léte
zik? A képe különben érdekes női 
arcot ábrázol, érdekes technikával 
festve. A szem, az orr, a száj sikerült 
s egészben is kellemes.

Nadler Róbert: «Krett-e már a
körte ?» Túlságosan érett!

Komlósij Edétől a Széchenyi Imre 
gróf berlini nagykövet képmása ben- 
czúrisztikus tökéletességű, sikerült mű.

Stróbl Zsófia «Csendélet»-e is fino
man átérzett, kellemes composicióval 
bíró műdarab.

Kriesch Aladár «Női arckép »-én 
pedig technikailag a bús kezelése, 
psychologiailag az arckifejezés kitűnő; 
hanem ennek a nénikének bizony nem 
«jó 1 áll* a lilaszínű kosztüm.

VII. terem : Kezdi Kovács L. az
«Árva gólyá»-ját is kirakta a ráma elé 
egynéhány méterrel, valamint az e 
mögött levő tájképrészletet is az elő
tér elé festette. Úgy látszik, az idén 
nem voltak jó inspirációi.

Németh Bertalan «Vásártéri piac»-ára 
már az első napon ráírták, hogy meg
vétetett. A «Falusi vásárrészlet »-e is 
érdekes Pettenkofen. Kis alakjuk csak 
előnyükre van.

Különösen becsülöm azt a művészt, 
a ki számolni tud az eszmének meg
felelő térbeli formával annál inkább, 
mert minálunk az a szokás, hogy mé
terrel mérik a vásznat, a mi bizony 
sokszor káros dolog. Azt tartják, nagy 
a kép, tehát megéri a nagy árt. Pedig 
ezzel szemben példáid Corot egy kepe, 
alig néhány négyzet-centiméter nagy
ságú, Londonban vagy Párisban egy 
palota értékét képviseli. Nem tudom.

más is úgy van-e vele, de én Wengleim 
nagy vásznait nem becsülöm annyira, 
mint kisebb méretű bijouit. Nem koh 
i noor az a kéj), melynek értéke a 
súlyának hatványával akar növekedni. 
Ellenben a gyémántszemek is meg- 
becsülendők, mert ezekkel csiszolják a 
nagyobbakat.

Stróbl Zsófia pastell «Tanulmánya», 
egy kis fiú rococo-kosztümben, szín
ben, rajzban egyaránt előkelő. Mintha 
Stróbl, a híres szobrász nemes művész
vére vezetné a nőtestvére finom ke
zecskéit.

Kubániji Lajos «Tortúra* című képe, 
bármennyire tetszik is a publikumnak, 
nekem, be kell vallanom, — tortúra. 
Egyáltalán nem a rosszakaratú kritikus 
szól belőlem, de a kép részletei meg
ölik az egésznek a hatását. Aztán mi
csoda théma! Egy nagyon dilettáns 
műkedvelő-piktorra valló előadásit úton 
halad egy rettenetesen megrakott hintó ; 
azután valószínűleg az Andrássy-úti 
omnibuszvállalat kimustrálta két sze
rencsétlen Bosinante húz egy csomó 
elemózsiát, koffert s 3-KH-3 egy kocsi
ban ülő u. n. túristát, a kik közül az 
egyiknek nagyon fáj a foga. Szánalom 
ránézni, hogyan szenved a szegény. A 
tó csillámlik az út végén, —  szegény 
fogfájós! — hej, ha belefordulnak! Mi
nek is megy Ön pártira ? Hangulatot 
Inában keresünk a képen. Aztán az az 
impertinens lószörny, éppen mikor rá
néz az ember, felemeli a farkát. Pfuj ! 
I)e gustibus —  az igaz —  non est 
disputandum. Menjünk tovább! Csak 
még azt akarom mondani, hogy mo- 
ment fotográfgépe objective is nagyon 
elrajzol.

Sokkal jobb dolog ennél minden 
tekintetben az «C)lvasó parasztleány* 
pastell valamilyen Fitz Lipóttól.

Szlámji Lajos pedig «Utolsó ke
net »-ével megcáfolja azokat a vádakat, 
melyeket a fentemlitett képsorozatában 
produkált naturalismusára némelyek 
részéről hallottunk. A hangulatos éj 
csikorgó havas útján, álmosan, szinte 
haragosan megy a páter, az előtte járó 
minisztráns-gyereknek azonban mintha 
tetszenék az éjjeli séta. Legalább én 
ezt olvasom ki vonásaiból s igv ez egy 
nagyon érdekes psvhologiai contrast.

Zemplénéinek egy fiatal nőről készült 
arckép-tanulmánya nagyon finom, érde
kes mű. Fehér prémes köpönyege már
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a vállán van s indulás közben éppen 
a keztyüjét húzza föl.

«Akár iszom, akár nem . . . »  Fes
tette Britek Miksa. Pompásan előadott 
kis-városi havas piacon tántorog egy 
jól benvakalt paraszt, a kit a korán 
kelt, csintalan gyerekek hóval dobál
nak és csúfolnak. A közép téren be
kéri tett vörös kereszt, egy csupasz fa 
alatt pedig valószínűleg a berúgott pa
rasztunk felesége, vagy özvegy, a ki a 
múltból ismeri az ilyeneket, áll, kis 
gyermekével a karján; a kereszten túl, 
korcsmája ajtajában a zsidó nézi a 
tántorgó embert, mögötte a nyitott 
ajtón özönlik ki a korcsma éjjeli bűze, 
meg gyenge fénye a kialudni készülő 
petróleum-lámpának. A kép határozott, 
komoly tanulmányon alapul, de szép
ségei — ha kisebb méretben adódnak 
elő —  úgy gondolom, jobban érvé
nyesültek volna.

László Fülöptől a csecsemő Boris 
bolgár trónörökös arcképe nem sike
rült úgy, mint László másik gyermek
képe. Kiismerem, hogy részletei meg
lepő szépek, különösen azok a rózsák, 
melyeket — úgy látszik — éppen most 
dobált össze maga körül a fejedelemre 
a konvencionálisnál is sokkal rosszabbul 
festett kezecskéivel, de a valószínűleg 
fotográfia után készült arc sem jó. azok 
a kék szemek pedig oly rettenetesen 
kékek s annyira nyugtalanok, hogy 
absolutc nem maradnak meg a térben 
kellő helyükön.

Tornai Gyula álmából felzavart 
«Börtönőr*-ében méltán gyönyörköd
hetik, a ki a keleti pompás színeket 
és különlegességeket kedveli. De én nem 
ismerem a keletet s annak intensiv 
színeit s azért nekem csak a túlságos 
részletezés nem tetszik a képen.

A fényes tehetségű Fényes Adolfunk 
arckép tanúim ánva lélektanilag s techni
kailag egyaránt kitűnő, correct mű.

Szomszédja, a Ferenczy Károly 
«Olvasó leánya* zöld ruhás, kedves 
leányka, a ki hasra dűlve a szintén 
zöld kelmével borított asztalra vagy 
ládára, valószínűleg neki nagyon ked
ves levelet olvas. Kicsin}" kép, de nagy 
értékű; correct a rajza, végtelen fino
mak a színei s finom a technikája. Nem 
szívesen adnám oda a következő terem 
több nagy ponyvájáért.

Bol/i Menyhért «Gsüggedése» unal
mas, üres théma. Minek is az ilyent

megfesteni? Nem fájt a festőnek a mű
vész kollégáját még csak modellként 
is ilyen környezetben látni ? A képen 
t. i. Szarnovszky csüggedő, fiatal szob
rászunk banálisán közönséges, modern 
széken ülve a műterme kellő közepén 
(virágház volt hajdanában !) álló, nyo
morult, rozsdás kályhát akarja befűteni. 
Ha azonban a cultusminiszter figyel
mét akarja bizonyos dolgokra felhivni 
vele, akkor nagyon is van értelme a 
képnek; ha meg Szarnovszky modell 
csupán, ne üljön az ilyen képhez, mely 
a legvégén kellemetlen és szellemtelen 
hétköznapi dologgá válik s a melynek 
pingálása is csak a «mesterember* 
szempontjából van jól megcselekedve.

Nagyon gyenge dolog Wellnumn 
Róberttól a boldogult Hunfalvv Pál 
arcképe. A száraz paszuly magja nem 
látszik a hüvelytől, de ílunfalvyt jól 
ismertem : kinn ült a jóképű profeszor 
űr arcán a tudása, szelleme. Azért ez 
a kép olyan, mint a száraz paszuly. 
Nem érti az ember a Magyar Tud. 
Akadémiát, a melynek ez a kép tulaj
dona. Gróf Soinssich József «Vándor 
lovasa* furcsa egy dolog. Soha ilyen 
eget, soha ily hangulatot ! Valamilyen 
északi lapos vidéken vágtat egy kissé 
elrajzolt lovas hibás rajzó lovacskán. 
Kg és föld indigó-kék. Szokatlan és 
mégis érdekes valami : érdekes a laikus
nak, mert gróf' a festője, a szakember
nek, mert a gróf űr érdekes kedélyű 
művész. Még nem eredeti. í gy gvani- 
tom, sokat utazott, Angliában' is meg
fordulva jól megnézte a John Swan, 
Kast, Sir Keighton, Colé Millais, Nett- 
leship és különösen Whvstler és Stotl 
műveit. Az utóbbi kettőt különösen : 
ezek a hangulat-piktorok, a színek 
muzsikusai. Londonban is, München
ben is láttam pár száz ilyen tanul
mányt Whystlertől : <grau mit lila*,
"gold nnt grau», «grau mit roth», 
«grau mit grau* és Isten tudja, hány
féle variációt, hánvféle szín-akkordot 
durból mollba, mollból dúrba . . .  
Mintha Soinssich gróf is ilyesmit pró
bált volna vágtató lovasán, de még 
nem az igazit produkálta. Annyit ezzel 
is ígért, hogy érdekes ecsetét ' ezentúl 
nagyobb szerencsével lógja forgatni.

Költés Izsó most állította ki a leg
szebb női arcképét.

Kacziúny Ödön, ez a kiváló mű
veltségű piktorunk, merész thémát vá-
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lasztott, annál inkább merészet, mert 
nem megrendelésre készítette műveit. 
Csak azt nem értem, hogy a mi egy
házpolitikával telitett sphaeránkban nem 
akadt még a teljesen eredeti felfogás
sal és poétikus színezettel előadott 
« Golgothának » vevőj e.

Ha nem volna Nadler R. jó  tájkép
író, úgy látszik portraikkal is még tudná 
nyerni a közönségét.

Nem minden érdekesség nélkül való 
a báró Braunecker Stina «Chirante- 
már»-ja. Jó composiciója mellett oko
sak a színei.

A «Ferdinand Katona» aláírással 
ellátott «Magány» című képet inkább a 
Nemzeti Szalon mostani ciklusában 
lehet — még pedig Mednyánszkytól —  
naponta kilenctől-kilencig megtekinteni.

Peske Gézát erre az esztendőre
mintha egészen megrontotta volna az 
a szerencsétlen páter-portrait. Gyer
mek-tanulmányát, ezt a kezében kivi
lágított tököt tartó parasztgyereket 
sokkal jobban láttuk tőle már ~e csar
nokban.

Ha Mihalik Dániel, a ki «Kennel- 
ben» (kutyaólban) című képén érde
kesen felfogott és festett fehér és tarka 
kutyákat állított ki, nagygyá akar nőni 
a kutya-macska pikturaban, London
ban találná meg legjobb iskoláját.

VIII. terem : Ebben a teremben, a 
hol máskor a mi viszonyainkhoz mért 
grand art feltalálható, most bizonyos 
irtózattal néz az ember körül az óriás 
méretű ürességek között. De vannak 
megtekintendők és egv-két méltány
landó dolog is.

Burgcr Lajos arcképének hódolok 
először. Az ő művészetét különben is 
mindig magas niveaun állónak tartom : 
mindig szinte egész psychologiát festve 
egy-cgv arcra, mintegy játszva teremti 
meg az olyan portrait-ket, melyeknek 
századok múlva is fognak bámulói 
akadni.

Burger olyan művész, mint azok a 
doéták, írók, a kiknek művei nemcsak a 
kortársaknak s nem is csak egy-cgy 
kornak, hanem örök időknek szólnak, 
nem olyan, mint a kiknek hírét, nevét 
pár évtized alatt belepi a por és csak 
a könyvmoly és a tudós rágódik rajta.

Vajda Zsigmond Arcképcsoportján 
látszik, hogy szép, nagy lakása lehet a 
Nagy Sándor képviselő úrnak, a kép 
tulajdonosának s hogy maga Vajda

nem kicsiny fába vágta a fejszéjét. 
Elvégre egy olyan nagy családot a festés 
ideje alatt még csak rendben tartani 
is nagy dolog, hát még úgy festeni, 
hogy legalább a zongoránál játszó 
gyermekcsoport sikerüljön eléggé. Vaj
dának egyébként eddig igen sok sike
rült már egészben is, nincs oka a sa
ját művészete ellen panaszkodni.

Arany János «Tetemre hívása* ge- 
niális piktorának nevéhez nagy remé
nyeket fűztünk, de most, a «Pax»-a 
festésekor kigúnyolta a saját múzsája. 
Milyen kár, hogy Gyárfás Jenő Sepsi- 
Szentgyörgyön lakik : távol lévén a
központtól, nem akadt jóbarátja a 
juryben, a ki tiltakozott volna ennek 
a kétes értelmű és absolute rosszul 
festett képnek a kiállítása ellen. () 
maga csak az istenadta eredeti művész 
tehetsége ellen vétkezik, ha nem tölt 
évenként legalább egv-két hónapot a 
fővárosban : végtére is a magyar szel
lemi kapitális inkább itt, mint Sepsi- 
Szentgyörgyön van concentrálva, a 
vas pedig a tűzben tisztul, nedves he
lyen megrozsdásodik.

Akármennyire beszél a kiállítás egyik 
nagyrabecsült kritikusa a Hansniann 
Gézának «A rózsák királynője* című 
képe «a világ leköltőibb . . . »  stb.-éről, 
azt a rengeteg darab vásznat jobb lett 
volna cigányviskó tetejének felhasz
nálni ; a lovag záponvi Regenhard Fe
renc űr pedig, a kinek tulajdona ez 
a képszörny, soha életében okosabbat 
nem tehetett volna, mintha nem engedi 
kiállíttatni s a jury is nem tudom, mi
nek piszkol be vele akkora darab falat.

Szóról-szóra ugyanez mondható a 
Jászay József Meghiúsult szökéséről, a 
minek — ej, ha ! — 5000 forint volna 
az ára ! . . .

A terem gyöngye Ferenczytől Csók 
István kollégánk képmása, gobelin
modorban tartott, fénytelen, minden 
technikai fogás nélküli eredetiséggel meg
csinált mű. Ferenczyre nagy jövő vár : 
tehetséges, szorgalmas, művelt és gazdag 
ember.

Nem tehetek arról, hogy Med- 
nyámszkyval szemben mindig elfogult 
vagyok, mindig csak méltányolni tudom, 
benne hibát találni soha. Ez az ere
deti, magyar genieink olyan speciálista, 
amilyenre a külföldi nagyobb táborok
ban is alig akadunk. Minden képe egy 
befejezett, mély tartalmú gondolat, köí-
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temény. melyet ecsetével ír le. Képeit 
azonban csupán látni lehet, leírni nem 
s fölöttük ítéletet mondani csak oly ma
gasabb műveltségi fokról szabad, a mi- 
lvenen ő úgy is mint ember, úgy is 
mint művész áll. Persze aszott velejű 
u. n. műértők bolondnak, hóbortos
nak találják « szegényt* . . .

Spányi Béla nap ellen festett Őszi 
reggele a modern technika bravonl ának 
hatalmával megfestett hatásos műdarab.

Poéták mind a ketten. S nekem úgy 
tűnik föl. hogy ha ecset helyett rigmu
sokban dolgoznának.Mednyánszky min
dig rhapsódiát írna. Spányiból pedig 
kitűnő lyrikus válnék.

Márk Lajos Láza. melynek themája 
az élclapok. napilapok útján annyira 
ismerős, hogy feleslegesnek tartom leírni, 
mindenesetre nagyszabású, merész do
log. Beám azonban nincs hatással. 11a 
a kép az enyém volna, jobb felőli részét 
egészen Donáth . . . azaz. hogy a faunig 
kivágnám s büszke lennék a művemre. 
De azok a jól táplált szellemek, hogy 
spiritista-nyelvcn szóljak, épenséggel 
nem valók az ötödik dimensióból. Leg
alább megszokta az ember, hogy nem 
lát, húsból vérből való alakokat széllé-1

mek gyanánt. Aztán miért fest mindig 
lámpafényt ez a Márk —  kérdezik so
kan. Fél talán világosságtól? . . .

Katona Nándor: Kain.* Kain. Kain
mért cselekedted ezt ? — kérdi az írás. 
I ram. uram. Katona uram. mért cse
lekedte ezt? — kérdezem én. A mig 
véletlenül megtaláltam a szegény Ábel 
porhüvelyét. Kain addig már elszaladt. 
Az Úr büntetése azonban a piktor di
cséretére egyáltalán nem váló módon 
van kifejezve: Az ilyen tájképrészen
bizonyosan el lóg tévedni szegény 
Kain örökre, visszajöhetetlenül. Aztán 
mekkora méretek ! S hozzá még eladó. 
No gratulálok a t. vevőnek.

A mit legelőször illett volna emlí
tenem. a tárlat legnagyobb komposi- 
cióját: l juáry Ignáctól István első
magyar király szentté-avatását. maradt 
utoljára. De mivel a < Magyar Szalon 
ezt és még több más képet közölni fog 
másolatban úgyis, erről és egyebekről 
tovább szédnom felesleges.

Csak még azt említem föl. hogy a 
folyosón Teltsch. Ligeti. Markupp és 
Stocklass József többnyire többé-ke- 
vésbbé sikerült arckép - szobrai lát- 
liatók.

---rf*-

CSATOD NA FI MTKFIZFSFJx A COXTIXEXSEX FS ANGIJÁBAN.

A csatorna-építkezések kérdése ma 
minden nagyobb államban napiren
den van. főleg Franciaország és Ang
lia járnak e téren elől. Nézzük először 
Franciaországot, hol már évek óta 
szó van. hogy egy nagy tengerközi 
csatornát építenek az Atlanti-óceán és 
a Földközi-tenger között Bordeauxlól 
Narbonneig. A «Canal des deux Mers», 
mint ott a kérdést nevezik, jóformán 
állandó rovatot képez, különösen a 
szaksajtéiban és nemcsak a közvetlenül 
érdekelt vidékeken, hanem az egész 
országban hathatós agitáció van folva- 
niatban a terv kivitele érdekében. Leg
utóbb is a megyegyülésekről felhívást 
intéztek a kormányhoz, hogy az annvira 
óhajtott mű létesítését vegye kezébe. 
Azok az okok. a melyekkel a kívánsá
got támogatják, eléggé kecsegtetők. A 
csatorna valamennyi észak ml jövő  
hajót megkímélne attól, hogv körül-

hajókázva Spanyolországot, a környé
keit vidékekre a kereskedelem és for
galom élénkítésével óriási előnyökkel 
járna, sőt azt is felhozzák, hogv nagy 
stratégiai előnyökkel bírna a csatorna 
a mennyiben háború esetén lehetővé 
tenne a franciáknak, hogy egvesitsék 
északi és déli flottájukat, a mennyiben 
nem kellene a hajóhadnak a veszedel
mes gibraltári szoros előtt elhaladni. 
Lzek a csatorna barátainak főérvei.

A francia kormány persze nem 
várt arra, hogy a megyei tanácsok 
gyülekezetei ajánlják figvelmébe az 
ügyet. Még 1888-ban történt, hogv a 
tengerközi csatorna létesítésére alakult 
részvénytársaság liaihaut akkori köz
munka-miniszternek előterjesztette a ter
veket. a melyeket 188(>-baii és 1887-ben 
további részlettervekkel szereltek fel. 
A tervek megvizsgálására kiküldött 
bizottság kedvezőleg nyilatkozott félő-
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kik és elismerte úgy a vállalkozás ki- 
\ i 11 e t őségé t. mint j ö vedelni ez őségén ek 
kilátásait. így állítják, ezt egyik oldal
ból. Ellenben a Journal des Debats azt 
mondja, hogy ama bizottság, a melv 
állami tisztviselőkből és független tech
nikusokból állott, igen kedvezőtlen je
lentést készített. Hogv tehát az újabban 
megindított agitáció*’ a kellő korlátok 
közzé szorittassék vissza, közzéteszik a 
bizottsági jelentést, melynek lénveges 
tartalma a következő:

A csatornának Xarbonnetól Bor- 
deauxig 101 kilométer bosszúnak kellene 
lennie. Feltéve, hogy felső szélessége 
1 1 méter, alapszélessége 20 méter, 
melysége pedig 7 2 méter volna és 38 
zsilip építtetnék, akkor a csatorna 1,100 
millió irankba kerülne, sőt ez az összeg 
még 22Ő millióval emelkednék, ha a 
csatorna vízállása annyira emeltetnék, 
hogy öntözési célokra is jusson. Kz 
azonban még nem minden. Az eddigi 
tervvel csak Bordeauxtól Xarbonneig 
veszik a csatorna tervét. Hogy azon
ban a csatornán tengerjáró fiajók is 
közlekedhessenek, mindkét oldalról he 
kell azt vezetni a tengerbe és ez ismét 
210 millió költséget okoz, úgy hogy 
közel 2000 millió frankba kerülne a 
csatorna, úgy a mint azt valamennyi 
célnak megfelelően tervezik.

Mi volna most már ezen óriási 
tőkének valószínű kamatozásaV A terv 
pártolói 20 millió tonna átmenő forga
lomra számítanak, a mi tonnánkint 
33/4 frank illetéket számítva, 7ő millió 
frank volna évenkint. Már pedig a 
gibraltári szoroson áthaladó hajók 
tonnatartalma sem tesz többet 20 mil
liónál. Az említett bizottság megkisér- 
lette megbecsülni azt a tonnaterhet, 
a mely a csatornát igénybe vehetné. 
Tekintetbe véve a fen forgó nehézsége
ket és a ,18 zsilip által okozott kése- 
delmezést, kiszámította, hogy a csator
nán való átkelés 88 órai időt venne 
igénybe, úgy hogy gyorsjáratú hajók 
tulajdonképen meg sem rövidítenék 
útjukat a csatorna igénybevételével, 
hanem az csak a lassújáratú hajóknak 
szolgálna előnyére. Kbből a bizottsági 
jelentés azt következtette, hogy azon 
hajók számát, a melyek a csatornát 
használni fognák, nem szabad magasra 
becsülni. Xémi oplimismussal számítva, 
az uj csatornát használó hajók tonna- 1 
tartalmát 0 millióra tehetni, a mi tón- 1

liánként 33/4 frankot véve, 333/4 millió 
frank bevételt adna. Mivel a fentartási 
és üzemi kiadások legalább 22 millió 
frankot igényelnének, csak 12 millió, 
vagy a legjobb esetben 7Ő millió frank 
maradna a tőke kamatoztatására, a
mi kétségkívül ki nem elégítő eredmény.

De azon különböző előnyöket is, a 
melyeket a csatornától remélnek, kriti
kus szemmel nézi a bizottsági jelentés. 
A csatorna pártolói azt akarják, hogy 
az állam lépjen közbe a terv megvaló
sítására, akár a tőke beszerzése, akár 
kamatbiztositás nyújtása által, és indo
kolják ezt a csatorna általános szük
ségességével. Egyebek közöli egy-két 
év előtt a képviselőházhoz benyújtott 
javaslat a csatorna indokolására a kö
vetkezőket hozta föl: «A két tengernek 
összeköttetése egy 300 kilométer hosszú 
csatorna által, a mely a síkságon halad 
keresztül, előnyös módon pótolna ezer 
kilométer tengerpartot és megkönnyí
tené tengercsapataink szaporítását.* 
Már pedig csakugyan bajos belátni, 
hogy Toulouse, Montauban vagy Cas- 
telnaudarv lakossága egy 10 méter 
széles csatorna szomszédsága által mi
ként válhatik egyszerre tengerésznéppé. 
Valamivel több alapja van a stratégiai 
előnynek, a mely a Gibraltár-szoros 
kikerülésében áll. De e részben is a 
tengerészeti tanács már 1882-ben, a 
mikor eléje terjesztették a csatorna 
kérdését, úgy nyilatkozott, hogy igen 
meggondolandó volna, vájjon a hadi
hajókat keresztülvigyék-e a csatornán, 
egyrészt, mivel ez esetben azokat rész
ben le kellene szerelni a nagy súly te
her miatt, másrészt, mivel az a vesze
delem fenyegetné a hajókat, hogy út
közben valamely véletlen okból fel 
volnának tartóztatva, vagy a kimenet
nél idegen hajók által blockirozva.

Mindenesetre az új csatornát, hogy 
hadihajók számára is járható legyén, 
7*2 méternél mélyebbre kellene készí
teni és azonkívül mindkét oldalon a 
bejáratnál nagyszabású erődítményeket 
kellene építeni, a mi ismét sok millió 
frankkal szaporítaná a költségeket. A 
bizottsági jelentés szerint tehát bármely 
oldalról tekintjük is a kérdést, a vállal
kozás nem nyújt olyan előnyöket, a 
melyek arányban állanának a nagy 
áldozatokkal, a melyeket követel és az 
állam nem cselekednék okosan, ha a 
vállalatokhoz segélyt nyújtana.
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így szól a bizottsági jelentés. De a 
csatorna pártolóit mindezek nem ked- 
vetlenitik el és az agitáció egyre maga
sabb hullámokat vet. Nyilván az a cél 
lebeg szemeik előtt, hogy az ügyet 
politikai jellegűvé tegyék és ebben az 
esetben a kormány nem fog elzárkóz
hatni az elől, hogy foglalkozzék vele, 
annál is inkább, mivel az államra köz
vetett előnyök háramolnának a csator
nából. Mindenesetre azonban az a más
félezer millió, a mibe a csatorna ke
rülne, nem volna a kútba dobott 
pénz, mint voltak a Panama-csatorna 
milliárdj ai.

Franciaországhoz hasonlóan az an
gol közvélemény is kezd az utóbbi évek 
folyamán élénkebben foglalkozni a bel
hajózás kérdésével s mi ezzel kapcso
latban van, a csatornák építésével. 
Nemcsak azért, mert a vasutak tarifa- 
politikája ellen irányúit panaszok és az 
e tárgyban folytatott társadalmi és par
lamenti küzdelem önmagától is a vízi 
utakra, mint kisegítő közlekedési esz
közökre irányította a figyelmet, hanem 
azon okból is, mert éjien ezen érdek
lődés és a csatornák viszonyainak 
taglalása nyilvánvalóvá tette, hogy 
a belhajózás hanyatlóban van és 
hogy ezen a téren intézkedésekre van 
szükség.

A «Times»-nek egyik száma hosszabb 
cikket közölt ebben az irányban, a 
mely érdekes egyrészt azért, mivel 
retrospectiv történetét adja az angol 
csatornák fejlődésének, másrészt mivel 
conclusiójában a csatornák államosítá
sát propagálja.

A cikkíró mindenekelőtt constatálja, 
hogy az angol csatornák viszonyai iránt 
teljesen hiányzott a tájékozás, amíg az 
1888-iki Railway and Canal Traffic Act 
el nem rendelte a vízi utakra a rendes 
statistikai adatgyűjtést. Hímek az ered
ménye az a kékkönyv, a mely a csa
tornák viszonyait tárgyazza.

Az Egyesült Királyságban 8 818 
mértföld hajózható vízi út van, a mely
ből 2009 mértföld 71 különböző önálló 
társulatnak vagy testületnek és 1204 
mértföld lő vasúti társulatnak kezelése 
alatt áll. Ezeken a vízi utakon 1888-ban 
80.801,120 tonna árú szállíttatott és a 
bevételek 2.041,470 font sterlingre rúg
tak. Az Egyesült Királyságok csatornái
nak hossza, forgalma és bevételei a 
következők voltak :

C sa to rn á k  h o ssza  in érlfttltlt ‘kb«*n
ö n á l l ó  tá rsu la to k  V a su ta k  

k e z e l é s t 4 b  <• n
Aniriia és Wales 2,02(5 1,024
Írország ”>13 0(5
S k ó t o r s z á g ________70___________ **4

Ö sszesen  2,(500 1,204
Forgalom tonnákban :

Ö n á lló  tá rsu la tok  V asutak  
k e z e i é s  é b  e n

\nglia és Wales 27.715,875 (5.(500,304
Írország 480,104 30,38(5
S k ó t o r s z á g ______ (50,744 1.38(5,(517

ö s s z e s e n

3,050
(500
154

3.813

< isszesen

34.325,170
510,580

1.45(5,3(51
Ö sszesen  28.274,813 8.02(5,307 3(5.301,120

Hevételek font sterlingben:
Ö n á lló  tá rsu la to k  V asu tak  

li e z e 1 í  s é b  e n
Anglia és Wales
Írország
Skótország

1.430,343 
80,3(50 
12,011

437,080
(5,405

57,178

< Jsszesen

1.87(5,423 
05,8(51 
(50,180

Ö sszesen  1.540,723 500,753 2.041,47(5
Ami a csatornákba fektetett építési 

tőkét illeti, a Board of Trade jelentése 
nem tartalmaz adatokat a vasutak tu
lajdonát kéjiező csatornákra vonatko
zólag. Az önálló társulatok vezetésében 
lévő csatornák tőkeszámláját tekintve 
és ezt a vonalaiért földekkel elosztva 
azt találjuk, hogy Angliában és Wales
ben 9027 font sterling, Írországban 
4087 font sterling és Skótországban 
17,910 font sterling egy mértföld hosz- 
szaságú csatorna vonal átlagos költsége. 
Ezen átlagokat alkalmazva az egész 
csatornahálózatra a következő ered
ményre jutunk :

Ö n á lló  tá rsu la to k  V a su ta k  Ö sszesen  
k e z e l é s é  b  e  n

Anglia és Wales 18.288,702 0.243,(548 27.532.350
Írország 2.070,081 387,552 2.458,533
Skótország 1.254,050 1.504,8(50 2.758,010

Ö sszesen  21.(513,733 11.13(5,0(50 32.740,703
A belhajózás első szervezett nyo- 

j maira Angliában azokon a folyókon és 
folyamokon találunk, a melyek a tengeri 
kikötők felé irányúinak és a melyek 
ennélfogva kizárólag azt a vidéket szol
gálták, a mely az illettő folyó medrét 
környékezte. A parlament időnként jo 
gosítványt adott a folyómeder fentar- 

i tóinak, a vállalkozóknak és kereske- 
■ delmi megbízottaknak, hogy ezt a fo
lyamhajózást jirimitiv módon haszno- 

| sitsák és mivel e jogosítványok vám- 
szedési jogot foglaltak magukban és 
mert a hajózás fentartása iránt tett 
kiadások aránytalanul csekélyek vol
tak szemben a fejlődött kereskedelmi 

i forgalommal, a bevételek roppantul
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emelkednek és kivétel nélkül a hajó
zási társulatok és testületiek nemcsak 
bőségesen kamatoztatták a vállalatba 
fektetett tőkéiket, hanem a jövedelmek
ből tetemes összegeket fordítottak további 
befektetésekre egész a legújabb időkig.

A XVIII. század vége felé igen élén
ken érezték szükségét az olyan közle
kedési vonalaknak, a melyek közvetlen 
összeköttetést voltak hivatva létesíteni 
a nagyobb kikötők, —  mint London, 
Liverpool, Bristol és Hull, — valamin- 
az ország belsejében lévő iparos vidé
kek között. Brindley sikerei a mester
séges csatornák építése körül impulsust 
szolgáltattak az ez irányban való na
gyobb tevékenységre és dacára annak, 
hogy a tőkebeszerzés akkor — Angliá
nak külföldön viselt háborúi miatt 
sok nehézséggel járt, a jelenlegi angol 
csatornahálózat legnagyobb része abban 
az időben lett kiépítve, jeléül annak, 
hogy az égető szükség túltette magát a 
fenforgott akadályokon. Minthogy azon
ban a csatornák tervezése és építése 
dolgában hiányoztak általánosan köte
lező szabályok, az egyes csatornák kivi
telénél a helyi érdekek voltak inkább 
irányadók, semmint az országos érde
kek, a minek az volt a következménye, 
hogy csaknem minden közvetlen átme
netre szolgálni hivatott csatornavonal
nál más-más mederszélességgel, külön
böző zsiliprendszerekkel stb. találko
zunk, a melyek természetesen gátolták 
a forgalom gyors lebonyolítását.

Ezen hiányok dacára a csatorna- 
hálózat a maga egészében igen nagy 
javára kellett, hogy szolgáljon a keres
kedelemnek; abban az időben, a mi
kor a keletkező kis vasutak kiterjedtebb 
társaságokká kezdtek egyesülni, a csa
tornáknak még mindig jó dolguk volt 
és részvényeseiknek szép jövedelmet 
szolgáltatlak. Ezen időszak előtt a csa
tornaforgalom általában magánszállitók 
kezében összpontosúlt, a kik közül 
számosaknak az ország minden részé
ben ügynökeik voltak, de a lassankint 
tömörülő vasutaknak növekedő hatalma 
szemben a különféle forgalmi nehézsé
gekkel bajlódó csatornákkal csakhamar 
előtérbe lépett és a szállítók ügynöksé
geiket kezdték a vasutakra átruházni, 
a minek az volt az eredménye, hogy 
az átmeneti forgalom nagy része el lett 
vonva a csatornáktól és ezekre nézve 
örökre elveszett.

Az angol csatornák egymással oly- 
nemű összeköttetésben állanak, hogy 
physikailag közvetlen közlekedési vona
lakat képeznek az előlemlitett négy nagy 
kikötőhely és az ország belsejében levő 
kereskedelmi központok között. Ebből 
a szempontból úgy jelentkeznek e csa
tornák, mint egy a vasutakkal verseny
zésre alkalmas közlekedési szervezet. 
Csakhogy a 30Ö0 mértföldnyi csatorna
hálózathói 1024 mértföld 12 vasuttár- 
sulatnak képezi tulajdonát és ennek 
következtében a verseny nem érvénye
sülhet. Ennek az állapotnak egyedül a 
parlament az oka, amely annak idején 
a vasuttársulatoknak megadta a jogot, 
hogy bekebelezzék a csatornákat.

Az 184.Viki törvény felhatalmazta a 
csatornatársulatokat, hogy fuvarozási 
üzletet folytathassanak úgy a saját, 
mint a vonalaikkal kapcsolatos vizi 
utakon s egy 1847-iki törvény pedig 
felhatalmazta őket, hogy az előbb em
lített célra kölcsönöket vehessenek fel. 
Ezek a törvények lendítettek némileg 
a csatornák üzletén és alkalmat szol
gáltattak az elvesztett tér egy részének 
visszahóditására. Az a nehány csatorna- 
társulat az ország északi részében, a 
mely élt a jelzett törvényekben meg
adott jogositványnyal, tényleg a vasu
takkal versenyezve jelentékeny forgal
mat eredményezett. Azok a csatorna- 
társulatok, a melyek egyúttal fuvarozási 
üzletet is folytatnak, a következők : az 
Aire and Calder, a Leeds and Liver
pool, a Bridgewatcr, a Shropshire Union 
és a Rochdale csatornatársulat. Mind
ezek, a Shropshire Union-t kivéve, a 
liverpooli, huili, goolei kikötők és a 
lancashirei és west-ridingi iparos kerü
letek közti forgalmat közvetítik, inig a 
Shéopshire-L nion csatorna a Liverpool 
és Black Countrv vidéke közti forgalom 
czéljainak szolgál. Mindezen csatorná
kon a mederszélesség különbözősége 
többé-kevésbbé akadályt képez és bé
nítja a forgalom fejlődését.

Azokon a csatornákon, a melyek 
maguk nem folytatnak fuvarozási üz
letet. a forgalom a teljesítési képesség 
arányához viszonyítva igen csekély. 
Ivivévén a Birmingham-csatornát, a 
melven igen jelentékeny az ásványok 
szállítása. De kétséges, vájjon a forga
lom általában emelkedhetnék-e tete
mesen addig, a inig a csatornák méretei 
nem alakíttatnák át egyöntetüekkké.
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Mert Angliában a csatornák, még ott 
is, a hol közvetlen összeköttetésben 
állanak, sokkal nagyobb mértékben 
különböznek jellegüket és viszonyaikat 
tekintve egymástól, mint bárból másutt 
a vasutak. Általában az angolországi 
csatornákat következő tvpnsok szerint 
leket osztályozni :

1. Szabályozott és csatornázott 
folyók : az Aire and Calder, a Weaner 
csatornák.

2. Csatornák, a melyek síkföldön 
baladnak, csekély szánni zsilipekkel 
vannak ellátva, a vizet folvókból vagy 
kapcsolatos csatornákból nyerik és 
közvetlen forgalmi vonalak részeit ké
pezik : ilyenek a Bridgewater, Lee és 
Leicester csatorná k.

3. Csatornák, a melyek terjedelmes, 
önálló víziutat képeznek, ilyenek a 
Leeds and Liverpool és a Grand Jnnc- 
tion csatornák.

4. Nagy helyi forgalommal biró 
csatornák, a melyek egy közvetlen for- 
galmi vonalnak rövid és igen költséges 
előállítású részét képezik, ilyen a Bir- 
mingbam-csa torna.

ő. Rövid szakasza csatornák, a 
melyek szivattyúzás által nyerik a szük
ségelt vízmennyiséget. Ide tartoznak a 
Hegent és a Halifax csatornák.

(>. Csatornák csekély helyi forga
lommal, a melyek szakaszait“ képezik 
egy közvetlen forgalmú útvonalnak, 
dombos területen vezetnek át. számos 
zsilippel vannak ellátva és zsilipeik 
segélyével egyúttal vizet szolgáltatnak 
a velük kapcsolatos csatornáknak. Ilve- 
nek a Roclulale és a Huddenfield csa
tolnák.

Könnyű belátni, hogy azon egy
mástól nagyban eltérő közlekedési válla
latok építési és fentartási költségei szin
tén roppantul különböznek és ez okból 
a bevételek mértékére irányadó olyan 
jogosítvány, a mely igazságos és mél
tányos lenne az egyik vállalatra, ko
rántsem lehetne az a többire nézve

Az 1888-iki Railw av and Canal 
1 ralíic Act a többi között a csatorná
kat is kötelezte arra. hogy terjeszszenek 
elő a kereskedelmi hivatalnak egy új 
árúosztályozást és a maximális szállí
tási díjtételeknek egy új tarifáját. A ke
reskedelmi hivatal ezen előterjesztések 
egyidejű benyújtását követelte. A midőn 
aztán ez megtörtént és az árúosztályo
zás és a talilák nyilvánosságra kerül

tek, kitűnt, hogy a csatorna-társulatok
nak az árúoszlályozás és tarifa-meg- 
állapitás tekintetében szerfölött eltérő 
jogosítványaik vannak, úgy hogy a keres
kedelmi hivatal azt határozta, hogy a hat 
typikus csatorna-társulattal encpiéte-et 
tart. Typikus csatorna - társulatokként 
kiválasztattak a következők : az Aire
and ( kdder, a Leeds and Liverpool, a 
Grand Junction, a Birmingham, a War- 
wick and Birmingham és a Begents- 
csatorna. Az enquéte-et lord Balfour of 
Barleigb és Mr. Courtenav Boyle ve
zették. Lnnék az enquétenek az ered
ménye külön szakkönyvben tétetett 
közzé. Az enquéte folyamában kihall
gatták úgy az érdekelt társulatokat, 
mint a velük szemben állé) kereskedelmi 
köröket és a dolog vége az lett, hogy 
az enquéte jelentése alapján a Board 
of Trade a hat typikus csatorna-társu
latnak egy új szállítási díjszabást aján
lott, a mely egységes volt és a mely, 
í i z  igaz, alacsonyabb díjtételeket is tar
talmazott. mint a minők foglaltattak a 
régi díjszabásban. Kzl azonban a tár
sulatok egyike sem fogadván el. az ügy 
a parlament elé került, a mely a kérdés 
elbírálására az alsó)- és felső-háznak egv 
vegyes bizottságát küldte ki lord Xorlli- 
brook elnöklete alatt.

Kz a bizottság tárgyalta az iigvet. 
kihallgatásokat eszközölt, ügyelem be 
vette a Board of Trade javaslatait és 
akként döntött, hogy az Aire and Cal
der, a Leeds and Liverpool, a Grand 
Junction és a Warwick csatorna-társu
latokra nézve kedvezőbb díjszabást álla
pított meg, mint a minőt a Board of 
1 rade el nem fogadott javaslata kon- 
templált, de mégis a díjtételeket a ré
giekhez képest jelentékenyen mérsékelte. 
A Birmingham-csatornára nézvea Board 
of Trade javaslatait a parlamenti bi
zottság egyszerűen elvetette. A többi 
csatornák “díjszabási ügyében újahhi 
előzetes vizsgálat rendeltetett el. a mely 
még mai napig sincsen befejezve.

Lrdekes felemlíteni, hogv a parla
menti bizottság által eszközölt vizsgálat 
folyamán a kihallgatásoknál miiven 
jellegű volt és hogy nyilatkozott a “ke
reskedők ellenzése, szemben a csatorna- 
társulatok díjszabásaival. Mindössze két- 
három ügyvéd jelent meg a kereske
delmi kamarák, városi testületek és 
más, a kereskedők és iparosok érdekeit 
illetékesen képviselő hasonló testületek
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részéről, ellenben tömegesen jöttek a 
spediteurök vagy magánhajósok, a 
kik mind azt követelték, hogy a esa- 
tornaszállitási díjak általában és min
denütt a legalacsonyabb színvonalra 
szállíttassanak le. Ezek a spediteurök, 
vagyis inkább magánhajósok és fuva
rozók rendszerint tulajdonosa, vagy 
bérlője néhány hajónak, a melylyel 
kőszenet és más nyersterményeket szállít. 
Nem áll semmiféle kötelező szabályzat 
és felügyelet alatt, a szállítási árát sza
bad egyezkedés útján állapítja meg 
ügyfeleivel. Csakis olyan fuvarokat köz
vetít, a melyek neki tetszenek és nem 
törődik más fuvarokkal s különösen 
darabárukkal, vagy kis szállítmányok
kal, a melyeknek ennélfogva más utat 
kell választaniuk, hogy rendeltetési he
lyükre eljussanak. A magánhajósok ezen 
általános typusa alól azonban kivétel
nek is van helye, különösen Lancashire- 
ban, a hol ezek nem idegen árút szál
lítanak, hanem a saját áruikat saját vagy 
bérelt hajókon továbbítják. A magán- 
hajósok voltak azok. a kik a legéle- 
seíiben támadták a csatornák díjszabá
sát a parlamenti bizottság előtt folyt 
enquéte-en.

Nem lehet még sem állítani, hogy a 
magánhajósok nem volnának fontos 
tényezői a csatornahajózásnak. Mert 
hiszen azok a csatornatársulatok, a me
lyek maguk nem egyúttal szállítási vál
lalatok, tulajdonképen tőlük élnek, ott 
pedig a csatornatársulatok maguk is 
szállítási vállalatok, legalább azt a for
galmat közvetítik, a melyet a csatorna
vállalat elhanyagol. Általában azt lehet 
mondani, hogy a csatornatársulatok a 
(]) osztálvu és magasabb osztályú áru
kat szállítják, a magánhajósok rende
sen az A) és ti) osztályú árúkat.

A magán hajósok üzlete sok költ
séget okoz azon csatorna-társulatoknak, 
a melyek különleges helyzetüknél fogva 
gondoskodni kénytelenek mesterséges 
úton a kellő vízmennyiségről, mivel az 
üres bajok tömegesen mennek vissza 
egv iránvban. Hímek gyakran az a kö
vetkezése, hogy két egymással össze
köttetésben álló csatorna közül az egyik 
a folvtonos zsilipnvitogalás miatt szű
kölködik vízben, inig a másik csatorna 
iiiíivcn és ellenszolgáltatás nélkül kap
vizet, a melyet különben magának 
saját költségen kellene szereznie. Két-| 
séget sem szenved, hogy hovatovább |

ezeket a viszonyokat vízjogilag rendezni 
fog kelleni, mihelyt a meglevő vízmennyi
ségek a népesség szaporodása és az 
ipartelepek fejlődése által részben el
vonatván, a hajózás céljaira nem fog
nak oly mértékben rendelkezésre állani, 
mint most.

Gyakran említik föl, hogy a conti- 
nens csatornarendszere fölötte áll az 
angol csatornáknak és hogy ez okból 
az angol csatornákat is a continentalis 
színvonalra kellene emelni, úgy beren
dezéseik, mint forgalmi jelentőségük 
tekintetében. De ki eselekedje ezt V A 
continentalis csatornák csaknem álta
lában állami művek, mig az angol csa
tornákat magán vállalkozás hozta létre 
és ez tartja üzemben. Ezek a csator
nák számos önálló társaság tulajdonát 
képezik, a melyeket egy kalap alá hozni 
és egyesíteni igen nehéz. Egyik akadálya 
az ilyen megoldási módnak az, hogy a 
vasúttársaságok birtokolnak csatorná
kat. Mert nem lehet feltenni, hogy e 
vonatok önként csatlakoznának olyan 
actióhoz, a melynek eredménye az 
volna, hogy megkönnyítené a forga
lomnak vonalaikról való elterelését. 
Vannak még más nehézségei e kérdés
nek, a melyet gyökeresen megoldani 
csak egy tényezőnek áll hatalmában és 
ez — a parlament.

Egyedül a törvényhozásnak, az ál
lamhatalomnak áll módjaiban megszün
tetni azon visszásságokat, a melyek mai 
napság az angol beíhajózás terén ural
kodnak, még pedig az által, hogy az 
állam megvásárolja az összes csator
nákat, megfizetvén értük azt az árt, a 
melvet tényleg megérnek és akkor aztán 
egységes rendszerbe lehet majd hozni 
a csatornahálózatot és megszüntethető 
volna a méreteknek s szelvényeknek 
az a k ülőn félesége, a mely ma a for
galom kifejlődésének oly súlyos aka
dályait képezi. Az állami csatornaháló
zatot egy külön e célra felállítandó 
hivatal sokkal jobban és helyesebben 
tudná igazgatni, mint most a sokféle 
önálló társaság és helyi hatóság, a 
csatornák használata általánosabbá, a 
kereskedelem érdekeinek megfelelőbbé 
válnék és a mi szintén figyelemreméltó 
szempont, a rendelkezésre álló víz- 
mennyiség elosztásának kérdése, a mely
nek jogi rendezése úgy sem várathat 
soká magára, egyszerűen volna meg
oldható.

G
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Az e célra szükségelt tőke ki van 
fejezve a líoard of Trade l«S<S<S-iki kék
könyvében foglalt adatokban, a mely 
szerint az nem rúg többre .‘V2 7 I millió 
font sterlingnél és mig most csatorna
építési célokra j)énz cgyállalábán nem 
kapható, mivel a csatornák üzeme nem 
jár haszonnal, addig ebben az esetben, 
a midőn az összes csatornák egy kéz
ben egyesítve, egységes vízi úttá volná
nak átalakitandéík, a tőkepénz szívesen 
fordulna ezen vállalkozás felé, a mely 
biztos kilátást nyújtana a jövedelmező 
befektetésre.

Cikkünket nem fejezhetjük be a nél
kül, hogy a duna-oderai csatornám! is 
röviden meg ne emlékeznénk.

A duna-oderai csatornára vonatkozó 
terveket a Ilallier és Dietz-Monnin pá
risi épi tő-cég mull év októberében 
nyújtották át a kereskedelemügyi minisz
ternek azon kérelemmel, hogy a ne
vezett csatorna kiépítése és üzemének 
engedélyezése iránt bocsátkozzék velük 
tárgyalásba.

Nevezettek már 11 a évvel ezelőtt 
kaptak engedélyt a csatorna előmunká
lataira és részben francia, részben osz
trák mérnökök által terepfelvételeket 
is végeztetlek. A munkálatokat az egy 
hónappal ezelőtt elhalt Pcslin francia 
mérnök, ki északi Francziaország vízi 
ntainak főfelügyelője volt. továbbá Le 
Vnllois és Arcaid tanár vezették.

A csatorna tervét, annak előrebo
csátása mellett, hogy midőn Pcslin 
meghalt, az általa javasolt hajlott síkokra 
vonatkozó tanulmányok már teljesen 
be voltak fejezve, a «Cr. M.» után a 
következőkben ismertetjük.

A csatorna tervezeti vonalán elő- 
lordnló nagyobb magassági különbö
zetek legyőzésére az eleinte kilátásba
vett kamarás zsilipek többé nem talál
tattak alkalmasaknak, mert ezek még 
akkor is igen sok vizet fogyasztanak, 
ha a ( iarrie Fontaine és inasok által 
ajánlott oldalkamarákkal volnának el
látva. Különben is az ilyen szerkezetek 
csak 20 méternyi esésre voltak tervbe 
véve. Arra törekedtek tehát, liogv a 
cél emelőmiívek szerkesztése állal le
gyen elérhető.

Az emelómíívek rendszerével meg
oldották azt az elvet, hogy a hajók 
átzsilipeleséhez csak igen kevés v í z i t  

legyen szükség. Hz állal a csatornák 
építése vízszegény vidékeken és nagyobb

esések mellett is lehetővé van téve és a 
víz beszerzésére szolgáló nagy és költ
séges építkezések egészen feleslegesek 
lesznek, minthogy ezentúl csak ama 
vízmenn viségek pótlásáról kell majd 
gondoskodni, melyek az elpárolgás és 
kiszáradás folytán mennek veszendőbe, 
vagyis naponkint és kilométerenként 
.100— 1000 köbméter vízről.

A kivitelre került pneumatikus emelő 
művek cddigelé csak 1 .1.1 m. emelési 
magasságig és legfeljebb .1.10 tonnás 
hajóknál voltak alkalmazhatók. Na
gyobb terheknél a szerkezet oly com- 
plicált, hogy az üzem biztonsága kér
désessé vábk. Tekintettel az alapozások
mélységére, 20 méternyi emelési magas
ságon túl az emelő művek a gyakorlat
ban nem igen lesznek aikalmazbatok.

Pcslin belátván, hogy nagyobb ter
heknél és 20 méternél nagyobb emelési 
magasságnál az emelőművek nem alkal
mazhatók, elhtarozta hogy a már né
hány csatornán mozgó) kamarák nélkül 
alkalmazott «hajlott síkok* rendszeréi 
mozgó kamarákkal kibővíti s ez új rend
szerét az utolsó párisi hajózási con- 
gressuson behatóam ismertette.

Az ő terve szerint a kél mozgó) 
kamara kerekekkel ellátott Truck áll
ványokra helyezve, vágányokon mozog 
egy hajlott 1" 0-os emelkedéssel biró> 
hajlott síkon egyik álláshó)] a másikba. 
A kamarák tengelv körül szaladó) köte
lei \kel oly módon vaunak egvmással 
összekötve, hogy mig a felső kamra 
lelelé mozog, az első felfelé emeltetik. 
A hajóik ezen kamarákban is úszva 
morognak le és felfelé, ló rendszer a 
vízfogyasztás tekintetében ugyanazon 
előnyöket nyújtja, mint az emelő művek, 
a mennyiben a vízfogyasztás majdnem 
semmi, azonkívül az üzemet gazdasá
gossá teszi, a mennyiben Ö0 méternyi 
magassági különlmzetek is legvőzhctők 
s az összes teher eloszlása folytán a 
megállások szórnia csekélyebb minél- 
logva a zsilipéi esek száma is csökken. 
Hz az egyetlen rendszer, melynél a hajó) 
a lel- es lezsilipelletesnel egyidejűleg 
oly vízszintes utat tesz, melvet csaknem 
ugyanazon időben magában a lolvó- 
csalornában meglenne. I ellát ezen zsili
pekéi rendszer mellett nem megy idő 
veszendőbe.

Hz a rendszer a Pcslin duna-oderai 
csatorna tervezetében gyakorlati alkal
mazásra talál.
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A Dunából Xussdorf mellett kiágazó 
csatorna k öve kéz ő megállásokkal és az 
ezeket összekötő hajlott síkoknál kö
vetkező esésekkel bir. Az első és nyol
cadik megállásnál hajlott síkok, a nyol
cadik és kilencedik megállásnál egy 
kapcsolt zsilip van tervezve. A nyol
cadik megállásnál egy oldalcsatorna 
ágazik ki a reichswaldaui és ostraui 
szén vidékre. A legnagyobb esése van 
a Mührisch-Weisskirchennél lévő haj
lott síknak, hol az esés llő l ‘20 méterre 
13.) méter. A hajlott síkok többnyire 
a folyók keresztezéseinél vannak alkal
mazva.

Az annak idején csatornázott Duna- 
csatorna természetes folytatását képezi 
a duna-oderai csatornának egészen Bécs 
belsejébe.

A csatorna Bécstől indul ki és a
következő helyeket érinti: Stillfrid, Dürn- 
krut, Drösing, Ilohenau Landshut, Tiír- 
nitz, (iöding, Hohatetz, Bisenz, Xeda- 
konitz, l'ng.-l Iradiscb, Xapagedl Tin- 
malschau, 1 biliéin, Aujezd I liéin Máh- 
risch-Weiskirchen, Barnsdorf, Kunewald 
Xeiihiipl, ( ir.-Petersdorf, Alt-Biela Zab- 
recb, Wittkowitz, Mábrisch-Ostrau, Hru- 
scliau és Oderberg. Mindezen helyeken 
kikötők vanak: a legnagyobb köztük a 
willkow itz-máhrisch-ostraui.

A főcsatorna hossza 274 km., az 
aujezd-preraui szárnycsatornáé I li km., 
a hruschau-reichswaldaui (V3 km., ösz- 
szesen 281 í) km.

A mi csatorna és műtárgyak mére
teit illeti, Pe.slin általában a csatorná
zott Oderához és az újabb időben épí
tett Oder-Spree csatornához tartotta 
magát, a hol a zsilipek 8 0 m. szélesek 
és ŐO Ő m. kihasználható hoszszal bír
nak. Ugyan ily méretekkel fognak bírni 
a hajlott síkoknál lévő zsilipek is. A 
vízmélység a bécs-gödlingi szakaszon 
3 méter, a többi részen 2*2 méter lesz 
17 méter fenékszélesség mellett. így te
hát 1<8 m. merülésnél ezen csatornán 
000— 700 tonnás hajók fognak járhatni. 
A belső partlejtők felső része ki lesz 
kövezve, hogy nagyobb, óránkénti 3 
km. sebességgel lehessen haladni.

A csatorna építési költségei az idő
közi kamatok nélkül 72 millió forint
ban vannak előirányozva, azonban a 
tervezethez csatolt költségvetésben csak 
00 millió forint tőkének megfelelő jö 
vedelmi fedezet van kimutatva; ezt az 
összegei a syndicatus kész rendelkezésre 
bocsátani, ha a még fenmaradó 12 
milliót vagy a kormány adja, vagy pe
dig ugyanezen összegért kamatbiztosi- 
tást vállal.

A KIÁLLÍTÁSI c s o p o r t b iz o t t s á g o k .

A kereskedelmi miniszter a kiállítás
nagyobb sikere érdekében csoport- 
bizottságokat létesített kapcsolatosan 
a csojkh'Ibiztosi intézménynyel.

A csoportbiztosok hivatása az általa 
megállapított szabályzat értelmében 
ugyanis a következő:

aj Klső sorban mindazon leendők 
elintézése, melyeket a csoporlbizoltsági 
szervezeti szabályok a csoport biztosok 
ügykörébe utalnak;

l)l másodsorban a csoportbizottsá
goktól mindazon teendőket átvenni, 
melyek az a! pont alatti tevékenysé
gükkel szoros kapcsolatban állanak; 
nevezetesen:

1. Az egves szakmákra nézve, a 
csoporlbizoltsági elnök által megálla
pított munkamegosztás szerint, átveszik 
a bejelentési íveket, ezeket átvizsgálják

s ez alapon — a lehető legrövidebb 
idő alatt — javaslatot tesznek a beje
lentések elfogadhatóságára nézve, külö
nös figyeleméi a bejelentő személyére, 
a bejelentett tárgy származására és 
természetére, valamint az igénybe vett 
területre, esetleg e terület netalán szük
séges re ti u k c i ó j á r a.

2. Kbből kifolyólag gondoskodnak 
arról, hogy a bejelentési ívek tárgya
lása alkalmával mutatkozó hiányok az 
illető csoportban részvételre még nem 
jelentkezett termelők stb. buzdítása 
vagy a már jelentkezetteknek bejelen
téseik kiegészítésére való felszólítása 
által pótoltassanak, s általában őrködnek 
a fölött, hogy a csoport, a rendelkezésre 
álló területhez képest, minél teljesebb 
képet nyújtson.

3. A csoportbizottságok által elfő-
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gadott főbb elvek alapján megálla
pítják a kérdőívek szövegét a katalógus 
számára s a beérkezett adatok hite
lességét a lehetőséghez képest ellenőr
zik, illetőleg ez ellenőrzésről megfelelő 
módon más közegek útján gondos
kodnak.

1. Javaslatot tesznek csoportjuk kata
lógusa bevezető és ismertető, valamint 
történeti részeinek miként és ki vagy 
kik által való szerkesztésére nézve, a 
kész anyagot fölülvizsgálják s ennek 
netaláni módosítására vonatkozó észre
vételeiket illetékes helyen megteszik.

ö. A kiállítási tárgyak clőhirálatá- 
ban az erre vonatkozódag kiadaiulé) 
szabályzat értelmében közreműködnek.

(>. Támogatják a kiállítás igazgató)- 
ságának erre bivatot közegeit a csoport
jukba tartozó kiállítási tárgyak kieso- 
magolása, a véglegesen megállapított 
terv szerint való elrendezése és felállí
tása körül, és

7. ez alapon az elrendezésre és in
stallációra vonatkozó speciális óhajai
kat és javaslataikat közük az igazga
tósággal.

8. A bírálatok idején a jínynek a 
kívánt adatokat heszolgáltatják s álta
lában ajurvl felvilágosításokkal ellátják 
s föladata teljesítésében támogatják.

9. A kiállítás befejeztével a kiállítási 
tárgyak csomagolását és elszállítását 
ellenőrzik.

A felsorolt leendőket az egyes cso
portbizottságokra kinevezett biztosok 
egyctértőleg egymás között feloszthat
ják. de erről elnökük útján az igazga
tóságot haladéktalanul értesíteni tar
toznak.

Az egyes csoportok működését az 
alább közölt adatok tüntetik fel, s 
ezekből látható, hogy a kereskedelmi mi
niszter intézkedése helyes volt, mert 
a különböző csoportbizottságok igazán 
tevékenyen működtek, s nagyban hozzá 
lógnak járulni a kiállítás sikeréhez. 
Nézzük e csoportokat külön-külön.

I. A statisztikai csoport a következő 
munkák elkészítését javasolja. /. Hazánk 
népességének reconstrukeiója a múltra ;

hazánk telepítési története; 3. hon
ismertein ; '/. térképekkel és grafikonok
kal felszerelt s az ország népesedési és 
gazdasági viszonyait ismertető munka.

II. Az (‘(/rszséf/iifjt/i csoport, bűinek 
részletes programmja érdekében a cso
portbizottság beható tanácskozásokat

folytatott, melyek folyamán jórészt tisz
tázta a csoport részvételének fontosabb 
elvi kérdéseit. A csoport kiváló figyel
met akar fordítani az életmentési esz
közök bemutatására, továbbá a gyári 
munkások egészségének megóvására 
vonatkozó eszközök, a gépekkel való 
bánásmód közben létrejöhető sérülések 
ellen való eszközök, a tűz- és vízve- 
szély elhárítására vonatkozó) eszközök, 
a mentőállomások felszerelésére és szer
vezésére s az elsó) segélynyújtásra 
vonatkozó) eszközök inslructiv bemu
tatására. Azt is tervezik, hogy az egész
ségügyi osztálylval kapcsolatban az 
önkéntes mentő-egyesületnek állandó) 
fi tikja létesittessék a kiállítás területén. 
Az orvos-sebészeti műszerek- és készü-

egeszen

lékekbóíl a legnevezetesebbek, a leg
újabbak kellő rendszerességgel lesznek 
bemutatva. A minta-gvóigyszertár fel
szerelésére pedig a gyó)gyszerészek gré
miuma fog felkéretni. Kzenkívül e cso
port keretében, de valószínűleg a kiál
lítás falujába helyezve, egy mintakón ház 
kiállít á sá t tervezik.

K csoport egyik legérdekesebb része 
a gyermekeyészséyiigi/  lesz, mely föl 
fog ölelni minden anyagot, mely a cse
cseméire születésétől kezdve 
gyermekké fejlődéséig vonatkozik.

A gyermekápolás, a dajkanevelés, 
a táplálás és öltöztetés, a gverniekbe- 
tegségek és ezek gyógyítási 'módja, a 
játékszerek a gyermek értelmi fejlődé
sére stb. minti oly fejezetek lesznek, 
melyeknek kidomboritására kiváló súly 
lesz helyezve. Alig van az egészségügy
nek egy ága is, melynek szemléltető 
mtídon való) népszerű bemutatása által 
a közönségre oly rendkívüli hatást 
lehetne gyakorolni, mint ebben az alcso
portban. Nagy súlyt kíván a csoport 
a kisdedek ápolására, táplálására és 
nevelésére vonatkozó) és ugv a múlt
ban, mint jelenleg használatban levő 
tárgyak bemutatására helvczui. Ilyenek 
különösen az öltözékek, bölcsők,'gyer
mekékszerek. játékszerek, járókészülé
kek és képeskönyvek. Kzen tárgyaknak 
a tegszj-'tfényebb néposztályoktól kezdve 
a főúri családokig, a különböző vidé
kek és nemzetiségek szerint élő képek
ben való bemutatása ethnografiai szem
pontból is fontossággal bir, és az erre 
lű\atott körök felkarolása és támoga
tása esetében a kiállítás egyik legérde
kesebb osztályának Ígérkezik. A csoport
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bizottság a gyermekpavillon szervezése 
és rendezése tekintetében a legilletéke
sebb tényezőknek, a nőknek közremű
ködésére és támogatására számit, s e 
czélból különösen a főúri hölgyek 
sorából külön bizottság szervezését 
tervezi.

A hazai fürdők és ásványvíz-forrá
sok kiállítására szolgáló pavillon tér
fogatát a bizottság 800 négyszögmé
terben állapította meg. A részvétel mó
dozatait leginkább az érdekeltek maguk 
lévén hivatva megállapítani, e kérdéssel 
tüzetesen foglalkozott a balneologiai 
kongresszus, mely az eszmét az érde
keltekkel közölvén, ezeket a pavillon 
létesítésének biztosítására egyenkint fel- 
hÍAta. E felhívás alapján eddig 44 tulaj
donos mindössze 15,030 Irtot irt alá. 
Több nagyobb fürdőtelep azonban még 
nem nyilatkozott és igy valószínű, hogy 
a pavillon költségeire 20,000 írt fog 
egybegyűlni. Az érdekeltek részéről a 
hozzájárulás azon feltételhez lett kötve, 
hogy a balneologiai pavillon létesülése 
esetére semminemű külön fürdőügyi 
vagy ásványvíz-pavillon a kiállítási terü
leten ne engedélyeztessék. A kereske
delemügyi miniszter, mint az országos 
bizottság elnöke, e feltétel teljesítéséhez 
a maga részéről is hozzájárult, s ezen
felül a kiállítási alapból a szükséghez 
képest mintegy 10,000 irtot engedélye
zett a pavillon költségeire, úgy hogy 
ezzel a fürdő- és forrásviz-pavillon léte
sítése, mint az ezredéves országos kiál
lítás egészségügyi esoportjának egyik 
nagyérdekű kiegészítő része, bizto
sítva van.

Az egészségügyi csoport összes al 
csoportjai tüzetesen megállapították 
programnijuk részleteit is és . most 
egyenkint ezek miként való kivitelének 
módozatai tárgyában folytatnak érdem
leges tárgyalásokat a kiállítás igazgató
ságával.

III. .1 kereskedelmi, pénz- és hitel- 
iifjifi csoport egyik feladata volt a 
Xlacjijaror szánj kereskedelmének lel tün
tetésére vonatkozó programmot rész
leteiben megállapítani. A bizottság e 
feladatát teljesen megoldotta. Megálla
pította az összes statisztikai és grafikai 
munkálatokat, melyek e részben vég
zendők, fölkérvén a kereskedelemügyi 
miniszter urat, hogy e munkálatok ke
resztülvitelével az országos statistikai 
hivatalt bízza meg.

Az említett munkálatok az árufor
galmat, az árústatistikát és a kereske
delemmel foglalkozók statistikáját lóg
ják szemléltető módon bemutatni.

A negyvenes évek áruforgalmi ki
mutatásait a bizottság az eredeti har- 
mincadi lajstromok alapján kívánván 
összeállítani, ez utóbbiakat kutatta, de 
eredménytelenül. A fennállott harmin
cadok vámlajstromai immár sem az 
országos levéltár kamarai osztályában, 
sem az osztrák pénzügyminisztérium 
irattárában, a hová a fennállott álta
lános udvari kamara számvevőségének 
iratai kerültek, nem voltak feltalál
hat ók.

Az első alcsoport kiállítása számára 
szükséges területet a bizottság (i() 
m2-ben állapította meg s a költségekre 
3500 Irtot irányzott elő.

Ugyané csoport második végre
hajtó bizottsága hatáskörébe utaltattak 
a második alcsoport («a kereskedelem 
eszközeit>} összes osztályai a pénz- és 
hitelintézeti osztályon kívül, a mely
nek kiállítását a harmadik végrehajtó 
bizottság vezeti.

A második végrehajtó bizottság 
munkálatai a kővetkezőkben foglaltat
nak össze :

Az első osztály («kereskedelmi iro
dákul számára elkészíttettek a tervraj
zok és pedig úgy a régi (ötven év 
előtti), mint a modern (terményüzleti) 
irodára nézve. Jegyzékbe vétettek és 
részben beszereztettek, illetve biztosít
tattak az irodák berendezési és fölsze
relési tárgyai, bútorok, üzleti könyvek, 
n vöm tat vány minták stb.

A régi iroda 25 m2-rel, a modern 
iroda helyiségeinek területe 75 m2-rel 
lett előirányozva.

A második osztály j«raktárakul ki
állítására nézve jegyzékbe vétettek az 
országban létező összes jelentékenyebb 
raktárak és pedig a fővárosból az e 
végből kiküldött bizottság kiszemelése 
szerint, a vidékről a kereskedelmi ka
marák útmutatása alapján.

Hasonló módon vétettek jegyzékbe 
a múltból még fenmaradt régibb rak
tárépületek.

Budapest fő- és székváros tanácsa 
fölkéretett, hogy a város tulajdonát 
képező közraktárak és elevátor mo
delljeit e csoport számára engedje át, 
a mire nézve a tanács kedvező hatá
rozatot hozott.
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Az országban létező közraktári tár
sulatok felhivattak a megfelelő rajzok 
és leiró-dolgozatok elkészíttetésére s 
erre kivétel nélkül vállalkoztak is.

Ez osztály területe 70 m2-ben lett 
előirányozva.

A harmadik («csomagolási»} osz
tályban összeirattak mindazok az áru- 
ezfkkek, a melyeknek csomagolási for
mája — külön a nagyban, és külön a 
kicsiben való csomagolást tekintve 
érdekes vagy a régebbi viszonyokkal 
való összehasonlításban tanulságos. E 
végből egyes kereskedőkhöz a külön
böző üzletágak szerint kérdőívek kül
dettek. A beérkezett válaszokkal egy
szersmind már valamelyes anyag is 
bocsáttatott az osztály rendelkezésére 
s még több lett e célra kilátásba he
lyezve.

Az osztály számára szükséges terü
let <S() m2-rel lett fölvéve.

A negyedik osztály («reklámeszkö
zök »J részéről felhívások mentek szél 
a városi levéltárakhoz, hogy a csoport 
ez úton birtokába jusson az idevágó 
régibb anyagnak, egyszersmind a nyom- 
dalulajdonosok felszólittattak, hogy a 
kiadásukban megjelent reklámszerű 
nyomtatványoknak egy-egy példányát 
bocsássák a kiállítás rendelkezésére. 
Mind a két felhívásnak már eddig is 
konstatálható az eredménye. A beérke
zett válaszok, valamint a beküldött 
kiállítási anyag jegyzékbe van véve.

Az ezen osztály rendezésével meg
bízott dr. Kovács Gyula csoportelőadó 
az országos bizottság elnökének meg
bízásából tanulmányozta a lefolyt év
ben Milanóban tartott szakkiállítást, 
hogy tapasztalait ezen osztály érdekes
sége tekintetében érvényesíthesse.

Az osztály számára szükségelt terü
let 150 m2-rel lett fölvéve az előirány
zatban.

Az ötödik osztály («szállítási eszkö
zök« stb.) körében a munkálatok abban 
az irányban indultak meg, hogy kisze
meltettek azok az áruk, a melyeknek 
nagyban való csomagoltatása ez osz
tály keretében lesz bemutatható.

A szállítási irodák berendezésére 
nézve az osztály élén álló bizottsági 
tagokkal most folynak az értekezletek.

Az osztály által elfoglalandó terület 
120 m2-rel lett előirányozva.

A kereskedelmi múzeumra nézve 
függőben hagyatott ez intézet keleti

mintatárának kiállítása. Ennek befog
lalása a csoport anyagi eszközeinek 
alakulásától lett függővé téve, miután 
e célra további 150 m2-nyi terület volna
szükséges.

A csoport legterjedelmesebb osztálya 
a nvolcadik, mely a «pénz- és hilel- 
inlézeJek» kiállítását tartalmazza. Ennek 
előmunkálatait a harmadik végrehajtó 
bizottság Lukács Antal elnöklete alatt 
intézte és kevés híján befejezte, sőt 
eaves részekre nézve a munkálatokat 
már foganatba vette.

Az osztály keretébe tartozó részle
tek közül az állami pénz- és hilelügy , 
a «jegvbank» és a «m. kir. postataka- 
rékpén ztá r kiállít á sá n a k rém lezésére
a pénzügyminiszter úr, illetve az osztrák
magyar bank és a m. kir. postatakarék
pénztár kéretlek föl. Mind a báromra 
nézve az előkészületek illetékes helyen 
folyamatban vannak.

Az osztály többi részére, a takarék- 
pénztárak-, bankok-, hitelszövetkeze 
tek-, biztositó társaságok- stb.-re vonat
kozólag megállapittatlak a készítendő 
slatislikai és grafikai munkálatok s a 
kereskedelemügyi miniszter úr fölkére
tett, hogy azok keresztülvitelével az 
országos slatislikai hivatalt bízza meg.

Megállapittatott továbbá a magyar 
pénzintézetek történetéi tárgyaló munka 
kerete s annak megírásával Yaryhu 
Gyula miniszteri osztálytanácsos, az 
országos slatislikai hivatal aligazgatója, 
bízatott meg.

Az osztály történeti része számára 
megállapittatott az emlékezetes és jel
legzetes mozzanatok korszakonkénti 
bemutatása.

Az e részben a csoport programmjá- 
ban jelzett teendők közül a < Pesti 
I lazai Első Takarékpénztár-Egyesület 
magára vállalta első irodahelyiségének 
reconstruálását, a Pesti Magyar Keres
kedelmi l»ank pedig késznek nyilat
kozott mindama tárgyak átengedésére, 
melyek az intézetnek keletkezése első 
idejéből birtokában vannak.

I gy e történeti helyiségekre, mint a 
többiekre nézve, a melyeket a csoport 
általános programmja felsorolt, részle
tes tervezet készíttetett.

E elszokhattak továbbá mindazok a 
vidéki takarékpénztárak, melyek a 
negyvenes években alakultak, szám
szerűit huszonkilenc, hogy az intézetük 
keletkezesére vonatkozó ideillő tár-
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nyakat jelentsék he. Az étidig heérke
zett válaszok már is szép gyűjteményt 
helyeznek kilátásba.

A hatodik osztály («iHisáiri'njij ») ér
dekében a municipiumok felszólít lát
ták, hogy levéltáraikban az ide vonal
közé) anyagot, vásári engedélyeket, pri
vilégiumokat, régi súlyokat, mértékeket 
sth. kutassák. Kz úton már jelentékeny 
anyag van összeírva.

A tervezett vásári seeneriák egyike 
egy jelen századbeli debreezeni, másika 
egy ninlt századbeli nagyszebeni vásár. 
A bizottság megkeresése folytán Deb
recen városa késznek nyilatkozott, 
hogy ennek költségeihez 1000 Írttal 
járul.

Az osztály számára szükséges terü
let 200 m2-rel van előirányozva.

A hetedik osztály /« kereskedelmi 
utazók*! kiállítására nézve a kereske
delmi utazéik egyesülete magára vál
lalta, hogy a hemutatandé) tárgyakat 
(speciális málhákat és eszközöket) be
szerzi és az egyesület beléletét tárgyaló 
dolgozídot elkészítteti.

Kz osztály helyisége 25 m2-rel van 
előirányozva.

A külön végrehajtó) bizottság által 
vezetett nyolcadik osztályról lentebb 
szidván, a sorrend szerint követkézé) 
kilencedik osztályról («tőzsdék, t/aboua- 
és árucsarnokok »I ezek emelhetők ki:

A budapesti áru- és értéktőzsde 
tanácsa felkéretett, hogy a csoport 
programúijábód a budapesti tőzsdére 
vonatkozó) rész keresztülvitelét vállalja 
magára. A tőzsdetanács ezt elhatároz
ván, kebeléből bizottságot küldött ki.

A budapesti tőzsde kiállítása szói
mára szükséges helyiség 100 m'-’-ben 
lett előirányozva.

A tanácskozások folyamán fölme
rült az az eszme, hogy e kiállítással 
kapcsolatosan országos gabonavásár 
rendeztcssék. A kiállítás igazgatósága 
e tervet helyeselvén, késznek nyilatko
zott e célra a kongresszusi csarnokot 
átengedni. A vásár ideje összeesnék a 
földmivelési minister által közzéteendő 
térmési eredmények publikálásával.

Az országban egyebütt létezéí ga
bona- és árucsarnokok felhivattak a 
történetüket és működésük eredményeit 
tartalmazó munkáknak, esetleg csarno
kaik rajzainak bemutatására. A leg- 
tcibbje erre való) készségét bejelentette 
s a munkálatok megindultak.

K7

Az osztály e részéhez szükséges 
helyiség 25 m2 területet fog igénybe 
venni.

A tizedik osztály («<t kereskedelem 
érdekeinek előmozdítására szolyádó in
tézmények») keretébe tartozó intézetek, 
u. m.: a kereskedelmi múzeum, a ke
reskedelmi kamarák, a kereskedelmi 
testületek, hitelezői védegyletek sth. 
felhivattak a programul rájok vonal
közt) részének megvalóisitására, a mo
nográfiák megírására, épületeik és 
egyéb létesítményeik rajzainak elké
szítésére sth., és ez irányban a munká
latok mindenütt folyamatban vannak.

A kamarai intézmény történetét 
tartalmazó) munka megírását a buda
pesti kereskedelmi- és iparkamara vál
lalta magára.

Kz osztály számára a szükséges 
térület Idő m2-rel van előirányozva.

Az osztály számára a szükséges 
terület Ő00 nK-rel s a költségek 25.000 
írttal irányoztattak elő.

Habár a föntebb mondottak szerint 
minden osztály számára jelentékeny 
anyag összegyűlte volt remélhető, ez 
íiz egész programul betartására még 
sem látszott elegendőnek. A kereske
delemügyi minister ennélfogva megbízta 
Mernie IJÓulog csoport előadóit, hogy 
az országban körutat tegyen, a csoport 
céljainak megfelelő anyagot kutassa és 
jegyzékbe vegye. Az előadó) e célbóil 
eddigelé huszonnégy városban fordult 
meg, és mint jelentésében mondja: a 
csoport iránt mindenütt meleg érdek
lődést tapasztalt, mely egyszersmind 
biztosítéka annak, hogy az illetők által 
még ezentúl eszközlendő kutatások 
sem lesznek eredménytelenek. Az elő- 
adó) a hatóisági levéltárakban, valamint 
egyeseknél a csoport minden osztálya 
számára jelöli ki nagyszáméi és sok 
tekintetben érdekes .emlékeket okmá
nyokat, képeket, üzleti vagy irodai 
tárgyakat, nyomtatványokat sth.

K tárgyak felsorolása itt nem lévén 
helyén, csak a következők emelendők 
ki, mint a melyek a kutatások irányát 
és már eddig is eredményes voltát 
mutatják:

Kinyomoztattak a nagyszombati ke
reskedő céh alapszabályai 1517-ből, 
továbbá pecsétje és jegyzőkönyve? 
155(i-tó)l l()51-ig. í gy az. alapszabályok, 
mint a jegyzőkönyvek nyelve mayyar.

Megtaláltattak az 1808-ban keíetke-
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zett «Komáromi priv. Assecuranz-Tár- 
saság engedélyokmánya, alapszabályai, 
tarifái, több részvénye, pecsétje, összes 
üzleti könyvei és évi zárszámadásai; a 
latin szövegű engedélyokmány kivéte- 
telével mind magyar.

Az egyes helyiségekhez tervbe vett 
arczképek közül a csoport számára 
megszereztettek Berzeviczy Gergelyé (az 
«Ungarns Commerz und Industrie* 
írójáé), Fáy Andrásé, Malvieux-é (Ivap- 
pel Frigyesen kívül a negyvenes évek
ben Pest egyetlen pénzváltójáé, a le
számítoló bankká átalakult váltóüzlet 
tulajdonosáé) és Ullmann Móré (a ha 
sonnevü cég és a Pesti magyar keres
kedelmi bank egyik alapitójáé).

A felkutatott tárgyak egy része már 
beszállittatott s a kiállítás igazgatóságá
nál van őrizet alatt, másik része jegy
zékbe véve, az illetők által annak ide
jén be fog küldetni.

A csoport keretében felállítandó 
szakkönyvtárra nézve a javaslat ké
szen van és foganatosítása minden 
nehézség nélkül eszközölhető lesz.

Végül még a csoportra vonatkozó 
következő két ügyről; az anyagi esz
közökről és a csoport épületéről kell 
említést tenni.

A csoport költségeinek fedezése vé
gett a bizottság az év elején felhívást 
intézett az országban létező pénzinté
zetekhez s a jelentékenyebb kereskedői 
cégekhez. Az eredmény, ha nem is 
volt teljesen kielégítő, nem mondható 
csekélynek. A folyó év végéig összesen 
mintegy nyolcvanezer forintot ajánlot
tak fel az illetők e célra, és van re
mény, hogy még a szükségelt összeg is 
be fog ez úton kerülni.

A csoport elhelyezésére emelendő 
épület most van tervezés alatt. Az elő
zetes megállapodás szerint nagyobb- 
szerü emeletes épület lesz, udvarral, 
régibb kereskedői házak és csarnokok 
motívumaival, melyek alkalmasak lesz
nek, hogy jellegzetességük által az épü
let rendeltetését már külsőleg is mutas
sák. A költségek 45— 50,(XX) írttal van
nak előirányozva.

P  • A közlekedés, lu tjét zás és tenge
részeti I. csoport a tengerészet kiállítá
sára nézve a következőkben állapodott 
meg: a fiumei nagy kikötő V,0 nagyság
ban a tó partjára építendő, s ennek men
tén az összes hajónemek szintén ’/io nagy
ságban bemutatandók (dock, vitorla

hajó, gőzös, gőzcsónak, felszerelt ár 
hoc stb.), ezzel kapcsolatban világi tó 
torony, forgóhíd, lorpedó-lanszirozási 
állomás létesítendő. Pemntalandók a 
halászati eszközök, berendezések és 
gyűjtemények, egy circpienizzai halász
bárka teljes felszerelésében; továbbá a 
tengerészet történeti fejlődése, a fiumei 
kikötő fokozatos fejlődésére vonatkozó 
adatokkal (térképek, domborművek, 
grafikonok stb.). A tengeri halak acpia- 
riumban, a partvidék panorámában 
mutatandó he.

Időközben a tengerészeti albizottság 
több érdekes javaslattal egészítette ki 
e programmot; nevezetesen javaslatba 
hozta, hogy egyes magánkiállitőkkal és 
magánosokkal a birtokukban levő ten
gerészeti vonatkozású tárgyak (hajó
minták, hajó-tervek, régi képek slh.) 
kiállítása iránt vagy a tengerészeti 
bizottság, vagy a kiállítás rendezésével 
meghízott egyének közvetlen érintke
zésbe lépjenek.

Javasolja továbbá a bizottság, hogy 
tengerészetünk népszerűén irt és számos 
képpel ellátott történelmének lehetőleg 
több nyelven való megiratására a mi
niszter ui* megfelelő segélyösszeget bo
csásson a bizottság rendelkezésére és 
azt hatalmazza fel, hogy ezen mű meg
írása végett arra alkalmas egyénnel tár
gyalhasson.

Azt a javaslatot, hogy az egész 
Quarnerónak domborművé mutattassék 
be, oda módosítja, hogy elegendő 
volna a magyar-horvát tengerpartot ily 
módon bemutatni, mely javaslat elfo
gadtatott.

Az antwerpeni kiállításon tapasz
taltak alapján tett azon javaslatok. hog\ 
a kiállítás alkalmával egy búvárnak 
víz alatti működése megfelelő módon 
mulattassák be, szintúgy hogy egv tel
jesen berendezett hajó-fülke, ‘mely Ho- 
W’ald hajógyára, vagy valamely ‘ hajó
zási vállalat által volna kiállítandó, és

n mennyiben egy nagvobbszerű pa
noráma berendezése nem sikerülne, 
egy a tengerpartot feltüntető dioráma 
állittassék fel, előjegyzésbe* vétettek.

Továbbá minthogy kívánatos, hogy 
ez országos kiállításon csak oly jár
művek legyenek kiállítva, milyenek 
tengerpartunk mentén a magyar királyok 
uralma idejében tényleg megfordultak, 
az cgv- és háromszoros evezős hajók 
mintái el volnának hagvandók, és ezek
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helyett az első magyar gőzös, valamint 
a Portorében a múlt században épült 
hadi hajók mintái volnának kiállitandók.

Végül ez alkalommal a martinschizzai 
vesztegintézet mintájának avagv esetleg 
tervrajzainak kiállítása is javaslatba 
hozatott, mit az alcsoport-bizottság ten
gerészeti intézményének teljes bemuta
tása érdekében szintén helvesel.

A tengerészeti alcsoport fönnebbi pro
gramul jának részbeni végrehajtása iránt 
a kereskedelemügyi miniszter úr már 
intézkedett. Függőben csak a tengeré
szet népszerű ismertetésére vonatkozó 
mű kiadását tartotta, mivel erre fedezet 
nincs.

Függőben van még a folyamhajózási 
alcsoport programmjának keresztül
vitele. mire nézve a tanácskozások még 
mindig folyamatban vannak.

A közlekedési paVillonban a magyar 
királyi államvasutak méltó módon 
fognak részt venni, úgy hogy e hatal
mas közlekedési intézményünk előre
láthatólag a külföld érdeklődését is 
nagy mérvben fogja fölkelthetni.

Ki lesznek állítva — az eddigi ter
vezet szerint —  a vasutak enyedélye- 
z esc re vonal kozó okmányok egyéb álta
lános adatok feltüntetésével. Továbbá 
a magyar szent korona országai vasúti 
hálózatának térképe, a magyar vasutak 
fejlődését feltüntető térképek stb. Az 
alépítmények, mint földmunkák, hidak, 
viaductok. alagutak fényképekben, terv
rajzokban, továbbá a felépítmények, 
igy az érdekesebb pályaudvarok hely
zetrajzai. kimutatások a talpfákról. A 
magas építmény. különösen több régi 
és uj állomás, pályaudvar alaprajzai, 
részben fotográfiában és metszetben, 
az építés idejének kitüntetésével, vala
mint az állomási felszerelés, gépészet- 
berendezés és a pálvafentartás, részben 
természetben feltüntetve, nagy gonddal 
állíttatnak össze, és azt hiszszük, hogy 
nemcsak a szakembereket, hanem a 
laikusokat is le fogja bilincselni a szár
nyas kerék világának változatos ki
áll itása.

A forgalmi szolgálatra vonatkozó 
készülékek többnyire természetben lesz
nek fölállítva. Így távíró-állomások, 
harangművek, egy váltóbódé, váltó- 
állitő torony; továbbá a kiállításra 
egybe fogják állítani a vonatforgalom, 
a távirda és jelzés fejlődését.

A kereskedelmi szolgáltára vonat

kozó ügyek közt különös érdekű a 
személy- és áruforgalom, valamint a 
tarifák fejlődésének feltüntetése.

A vontatási és mii helyi szolgálatra 
vonatkozó ügyek nagy csoportot fog
nak képezni. Ide tartozik ti műhely- 
berendezés, egy teljes személy- és teher
vonat, különböző kocsik, kerekek és 
szerszámok, a fémanyagokkal meg
ejtendő próbák természetben való be
mutatása és a személykocsikkal tartott 
futási próbák. A vontatási és műhely- 
szolgálat statistikai összeállításokban, 
rajzokban és grafikonokban is látható 
lesz.

Az anyag- és leltárszolgálat cso
portjában közgazdasági szempontból 
nagyon tanulságos azon anyagok gyűj
teménye, melyek azelőtt külföldről sze
reztettek be, de az államvasutak támo
gatása folytán most már belföldön 
gyártatnak, valamint mindazon anya
gok gyűjteménye, melyek most is kül
földről szereztetnek be. K csoportban 
festői képet nyújtanak majd a szolgálati 
ruhákat viselő életnagyságéi ember
alakok.

Az egészségügyi szolgádat szintén 
megfelelő módon lesz feltüntetve.

A pénzügyi szolgálatnak nagy része 
inkább szakkörök részére állittatik ösz- 
sze; igy a bevételek és kiadások, az 
üzleti fölösleg, a befektetett tőke, a 
fizető és elegytonna-vonatkilométerek 
táblázatos és grafikai kimutatásokban.

Y. Az agyag- és üvegipari csoport 
immár részletesen kijelölte az agvag- 
és üvegipar azon egyes gyártási pro- 
cessusait, melyek a tűzveszély kikerü
lésével gyakorlatilag bemutathatok. Súlyt 
kíván e csoport arra is helyezni, hogy 
a régibb keramikai tárgyak bemutatásá
val ez iparág közelmúltjáról is nyújtson 
képet a közönségnek, s összeírta az e 
csoportban ismert amateurök jegyzé
két, a kiket ez eszme megvalósítására 
felhívni szándékozik.

VI. A hadügyi csoport tartalma a 
következő lesz :

A közös hadsereg épületei a követ
kezők : 1. Központi csarnok. Az egész 
kiállítás 10 alosztályba volna tagolva ; 
a központi csarnok a közös hadsereg 
kiállításának mintegy központját ké
pezné.

A csarnok representacionalis célokra 
is szolgálna és ennek megfelelően volna 
díszítendő.
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A többi kiállítási tárgyak bizonyos 
szánni alosztályokban cgvesittetnénck, 
melyek mindegyike magába foglalná 
azokat a kiállítási tárgyakat, melyek 
természetüknél fogva együvé tartoznak.

Khhez képest az alosztályok a kö
vetkezők volnának ;

2 gyalogság:
8. 'lovasság, ezzel kapcsolatosan a 

katonai állatorvosi intézet;
4. tüzérség; 
ö. utász-csapatok;
(>. szekerészét;
7. télbori vaséit, távírda és posta ;
8. élelmezés; 

egészségiiggi szolgálat;
10. katonai föld rajzi intézel.
Az egyes alosztályok részletes pro

gram injának kidolgozásánál az az elv 
volt irányadó, hogy lehetőleg már meg
levő tárgyakat kell kiállítani és költsé
ges beszerzéseket kerülni.

Újonnan beszerzendő kiáll Hét si tár- 
ggak csak a következők lesznek :

(d a különféle fegyvernemek és szol
gálati ágak körében előírt tábornoki, 
törzstiszti, tiszti és hivatalnoki egyen
ruhákat. továbbá a katonai tanintéze
tek növendékeinek fölszerelését föltün
tető képek. Kzek a képek egyes sze
mélyek vagy egész csoportok színes 
fényképei volnának, melyeket a katonai 
földrajzi intézet fényképészeti osztálya 
állítana elő saját fölvételei nyomán.

b) Nem színes csoport-fényképek, 
melyek kisebb osztagok vagy munka
csapatok hivatásszerű tevékenységét 
tüntetnék föl, és melyeket a katonai 
műszaki bizottság vagy a katonai föld
rajzi intézet állítana elő.

el Átnézeti táblázatok, grafikai táb
lák stb. effélék, melyeket az egyes alosz
tályok által kidolgozott tervezetek alap
ján a katonai földrajzi intézet állí
tana elő.

Beszerzendők volnának továbbá : 
dl Bábuk a különféle fegyverne

mekhez tartozó altisztek és legénvek 
cgyenruházatának és fölszerelésének 
főítünletése ezéIjáhói;

ej ló-minták és lovak papir-ma- 
ehéhól;

fj lobogók, diszitési tárgyak, fölirati 
táblák, catalognsok stb. a külső és 
belső berendezéshez, a föltétlenül szük
séges mennyiségben.

A hadi tengerészeti csoport neveze
tesebb alosztályai a következők lesznek : I

1. A cs. és kir. hadi tengerészet szer
vezete.

2. Ilajóépités: (d hadihajók mo
delljei ; bj fali képek ; ej fényképek a 
es. és kir. tengeri arzenál épitőhelyei- 
ről; dl hajópáncélozás (rajzok); el 
sajka-tipusok.

8. (lépek és géprészek, és pedig 
modellekben, fényképekben és raj
zokban.

4. Tiizérség: aj fegyverek terme
szeiben, modellekben és fényképekben ; 
bj projectilek; el egyéb mnnició; dl 
gyuj tószerek, ütegek, páncél-lemezek ; 
ej fegvver-gvüjlemény és trófeák, mentő
eszközök.

ő. I'orpcdéik.
(>. Villamosság.
7. Építkezések.
8. Xaiilikus színszámok és karto

gráfia.
9. Szakindomángi pnblikáeiéik.
10. Ugészségiigg.
Föl fogja még ölelni e csoport a 

honvédség, a csendőrség, a vöröskereszt- 
egglet, a katonai szét!liléik és azon ipa
rosok kiállítását, kik katonai célokra 
szolgáló cikkeket készítenek.

A honvédelmi miniszter úr kiállításá
ban az eddigi javaslatok szerint a kö
vetkezők lennének :

a ggalogsátgi és lovassági öltöny, 
feggverzet, /elszerelés, vonatangag, hon
védségi élelmezés és katonai nevelés. 
okial('is és felsőbb kiképzés.

A vöröskereszt-egylet hi va tásszerű 
működését külön pavillonban fogja be
mutatni.

A hint/Ölszerelési cikkek kiállítására 
nézve irányadóul szolgál az az elv. 
hogy a hadsereg, hadi tengerészet, hon
védség, népfölkelés és csendőrség, szóval 
a katonai fegyveres erő részére szállí
tott cikkek egyedül a hadügyi csoport
ban állíthatók ki.

A s z í  dlitéík egy e célból összelő volt 
értekezleten elhatározták, hogy a ma
gyar iparnak a hadsereg-ellátás terén 
való jelentékeny versenyképessége fel
tüntetést* céljából lehetőleg lén vesén 
fognak kiállítani ; elvben kijelentették 
továbbá az érdekellek, hogv a hadügyi 
csoport számára emelendő pavillon 
költségeinek fedezéséhez is a meg
felelő í irányban készséggel hozzá
járulnak.

\ II. A vegyészeti csoport bizottsága 
e szakma képviselőihez egy felhívás!
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bocsájtott ki. melynek lényege a kö
vetkező :

Az 18{)(i-iki ezredéves országos 
kiállitás vegyészeti csoporthizottsága 
elhatározta, hogy az országnak a ve
gyészeti ipar terén működő legkiválóhh 
iparosait egyenként felkérje nemcsak 
arra, hogy az ezredéves országos ki
állításon mint kiállítók részt vegyenek, 
hanem arra is, hogy személyes befo
lyásukat és tekintélyüket a kiállitás 
sikere érdekéhen érvényesítsék azon 
körökben is, melyekben hivatvák ve
zérszerepet játszani.

Az 18t)()-iki kiállitás, ha egyelőre 
bizonyos áldozatokkal jár is a kiálli- 
tókra, előreláthatólag igen nagy elő
nyért' fog válni íi hazai iparnak, 
melynek természetszerűleg iparcikkei
vel a kelet és az Aldunátől délre fekvő 
országok felé kell gravitálni

A jövő országos kiállítás lesz a 
legjobb alkalom arra, hogy iparunkat 
bemutassuk kivált azoknak, a kikre.
mint fogyasztókra számítunk es geo
gráfiái helyzetünknél fogva okvetlenül 
számitanunk kell.

r. Ítélő lég sok más európai kiállítás
tól, az 18í)(>-iki kiállitás egy valt»ságos 
szükségnek felel meg és rendezni kel
lett volna az ország iparának érdeké
ben akkor is. ha az ezredéves jubileum 
mint legjobb alkalom erre nem kí
nálkozott volna.

A kiállítás igazgatósága mindent el 
fog követni, hogy a legszélesebb pub
licitás útján a bel- és külföldi sajtóban 
a kiállít ás minden egyes része megis
mertessék, még pedig nemcsak a ki
állítás fényének emelésére, hanem azért 
is, hogy a kiállítok anyagai érdekei ez
által lehetőleg előmozdiltassanak. Ter
mészetes, hogy e mellett azon morális 
elégtétel sem maradhat ki, melyre 
egyes, u kiállitás érdekében kiváló buzgón 
működő egyének méltán igényt tart
hatnak.

A vegyészeti csoport programúi ja 
kellő tájékozást fog nyújtani arra nézve, 
liogv a csoportbizottság milyen elvek 
szerint véli az egyes vegyészeti x ipar
ágak kiállítását rendezendőnek. Általá
nos elvnek tekinthető, hogy az ipar
cikkek az előállításukhoz szükséges 
nyersterményekkel és ha csak lehetsé
ges, a gépek mintáival vagy rajzaival 
együtt ízlésesen állíttassanak ki, úgy 
hogy a szemlélő lehető bű, változatos

és tetszetős képet nyerjen az egész 
gyártási m ű vel e t rő 1.«

VIII. Az élelmi szerek mint iparcik
kek csoportja programul jának meg
valósításán (malomipari pavillon, cukor
gyárak pavillonja stb.) serényen dolgo
zott s az építkezések terveit részben 
elkészítette. K csoport tevékenységének 
részleteiből fölemlítjük a következőket :

K csoport azon, főleg őstermelé
sünkön alapúiéi iparágakat ölelvén ma
géiba, melyek hazánkban már megerő
södtek, sőt bizonyos tekintetben nem
zeti iparokká váltak, a gazdasági élet 
erőteljes nyilvánítására van hivatva. 
Az e csoportba tartozó előkelő ipar
ágak érdekeltjei teljes ambícióval is 
igyekeztek a millennium ünnepe alkal
mából hazafias kötelességüknek meg- 
felelni, sőt mondhatni, hogy példaadó 
buzgéísággal karolták fel szakmáik mélté) 
képviseletét az ezredéves kiállításon.

Miután az e csoportba tartozó indus- 
triák . a malomipar, a cukoripar, a 
szeszipar, az összes élelmi cikkek ipar
ágai stb. termékeik, illetőleg gyártmá
nyaik fogyasztásra elkészített állapot
ban való kiállításával csak bizonyos 
monoton és chablonszerű expositiókra 
lettek volna képesítve, amennyiben a 
közönség által úgyis ismert gyártmá
nyaiknak (minő a liszt, a cukor, az 
italok stb.) még oly díszes kiállításával 
sem nyújthattak volna vonzó vagy 
tanulságos látványt, mindjárt kezdetben 
az az eszme foglalkoztatta az érdekel
teket. hogy magának a gyártásnak, 
tehát az iparok mégis kevésbbé ismert 
belső életműködésének fázisait mutas
sák be, hogy igy egyrészt műszaki 
tökélyük, valamint gazdasági jelentősé
gük íehető teljes kifejtésével mutassák 
be az ipari haladást, másrészt beléle- 
tük feltárásával popularizálják indus- 
triális tehetségeiket a 
kőiében.

Kz eszmét első sorban a malom
ipar karolta fel és a csoport elnöké
nek buzgédkodása csakhamar tüzetes 
tervezet alapján biztosította a kivitelt 
is, nagy malmaink elismerésremélté) 
áldozatkészséggel járulván hozzá a
120,000 írttal előirányzott költségszük
séglet biztosításához, minek folytán a 
teljesen önállé>an tervezett malomipari 
csarnok létesítésének előmunkálatai 
szükebb körű pályázatban Qniltner 
Zsigmoiul építésznek egyhangúlag ko-

nagy közönség
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szoruzott tervei alapján — már ez év 
őszén foganatba vétethettek és tavasz
kor már az építkezés me}> is indulhat.

A malomipari kiállítás egy szak
szerűen rendezett buza-kiállitással kez
dődik, hogy a mezőgazdasággal meg 
lehessen ismertetni a különböző buza- 
fajok őrlési értékét és felvilágosítást 
lehessen adni a tekintetben, hogy mire 
kellene törekednie, hogy a búzaterme
lést a malomipar igényeinek megfelelőleg 
minőségileg emelhesse. Ez bizonyosan 
hatással lesz a gazdákra, de hasznára 
váland a malomiparnak is, a mennyi
ben tudományos módszer szerint és 
vegytani analytikai alapon nvujtathat- 
nának adatok a magyar buzafajok 
őrlési értéke tekintetében.

Ehhez sorakozik a malomipar lénye
gének bemutatása és pedig a históriai 
fejlődés alapján. Kezdenék ezt a régi 
magyar szélmalommal, a milyennek az 
a történelmi hagyományokban le van 
Írva, a terménynek ezen primitív fel- 
dolgozási módja után a sima őrlés fej
lődése mutattatnék be, azután a félmű- 
őrlés, végre a modern magyar műőrlési 
rendszer tétetnék szemléíhetővé mo
dellekben, mi által fogalmat lehet alkotni 
a magyar malomiparnak mai technikai 
fejlettségéről és nagy vívmányairól. Egy 
nagy gőzmalomnak ilyen modellje bizo
nyára kiváló attractióját képezendi a 
kiállításnak és habár ezt a malom- 
modellt csak részben lehet működés
ben tartani, műszakilag mégis egészen 
könnyen kivihető lesz, hogy a sok
szerű gyártási mozzanatok harmonikus 
áttekintésben szemléltethessenek.

Ezt kiegészíti a malomipar összes 
technikai segédeszközeinek, a raktáro
zási rendszereknek, elevátoroknak, szál
lítási és csomagolási módoknak, szóval 
a nagyipar körében a mai forgalom 
szolgálatában álló összes berendezések
nek fontosság szerinti bemutatása.

Miután a malmok egymásközti viszo
nyainak is természetesen a versenv 
értelmében kell kifejezésre jutniok, egy 
külön szakasz lesz a kész liszt-termékek 
számára, a melyben azután a malmok 
gyártási képességük és különleges viszo
nyaik szerint jutnának érvényre. Itt 
meg lesz a lehetőség arra is, hogy a 
magyar malmok körében néhány év 
óta létrejött typirozási reform, annak 
jelentősége, tápérlékviszonvai és keres
kedelmi fontossága tekintetében föltűn-I

tettessék; be fogják még mutatni továbbá 
a liszt vizsgálat modern eszközeit, a 
vegvelemzési methodusokat stb. és ez 
az osztály volna a jury működésének 
tulajdonképeni színhelye a kitüntetések 
odaítélésére.

Az összkiállitásnak méltó befejezé
sét egy statisztikai gyűjtemény képezi, 
a mely miatt — minthogy az utolsó 
malomstatisztika 1880-ben készült 
uj felvételekre lesz szükség, a mely által 
azután a malomiparnak nagyszerű köz- 
gazdasági jelentősége elvitathatlan mó
don lesz kifejezésre juttatható és ezen 
nemzeti iparnak nagysága hathatósan 
lesz érvényesíthető.

IX. A pénzügyi bizottság hivatása : 
a) a számvitel ellenőrzése, mely fel

adatának gvakorolhatása céljából a 
'pénzkezelési és számviteli szabályzat
ban» említett számadások, nyilvántar
tási könyvek stb. bármikor rendelkezé
sére bocsáttathatnak, illetve általa 
megtekinthetők;

bj javaslatot tenni az elárusitási és 
fogyasztási illetékek megállapítása és 
azok kezelési módozataira nézve;

cl javaslatot kidolgozni a kiállítási 
tárgyak elárusilására vonatkozó sza
bályzat megállapítására, illetőleg a ki
állítási elárusító iroda szervezésére 
nézve;

dl javaslatot tenni a kiállítási tár
gyak és épületek biztosítási műveletének 
keresztülvitelére nézve;

el véleményezni a kiállítási sors
játék szervezését és javaslatképen ki
dolgozni az ennek netaláni bérbeadá
sára vagy kezelésére vonatkozó módo
zatokat ;

fi javaslatot tenni a kiállítási belépti 
és bérleti jegyek kezelésére, esetleg bér
beadására vonatkozólag;

gl javaslatot tenni a reklámszerve
zet pénzügyi részére vonatkozólag ne
vezetesen a kerítések, a hivatalos kiad
ványok hirdetési részének bérbeadása, 
a kiállítás kid- es belföldi hirdetéseinek 
rendszeresítése tárgyában stb., és

bl véleményt mondani a kiállítás 
minden oly pénzügyi műveletének ter
vezetére vonatkozolag, melyet a kiállí
tás országos bizottságának elnöke 
hozzáutal.

A pénzügyi bizottság munkálkodá
sának előkészítésére a kiállítás titkára 
a kereskedelemügyi miniszter megbízá
sából statistikai adatokat állított ősz-
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sze az újabbkori kiállítások köréből. 
Kz adatok felölelték a következő feje
zeteket: a térbeli arányok, a kiállítók 
száma, a belépti dijak, a látogatók 
száma, a biztosítás, az elárusitás szer
vezése, italmérési illetékek és konces- 
sié)k, sorsjáték, financiális tervek, 
egyéb adatok és előirányzott jövedelmi 
források.

A pénzügyi bizottság munkálkodá
sát a sorsjáték szervezésével és a bizto
sítási ügy rendezésével már legköze
lebb megkezdi.

X. A kiállítás sajtó-osztályának 
szervezési progranunjáil az e tárgyban 
a sajtó legkiválóbb képviselőinek rész
vétele mellett tartott szükebbköríí érte
kezlet véleménye alapján a kereske
delemügyi miniszter úr a következőkben 
állapította meg:

A kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter, mint az 1890-iki ezredéves kiállítás 
országos bizottságának elnöke, a kiállí
tás igazgatóságával kapcsolatban külön 
sajtót-osztályt tervez, melynek feladata:

a bel- és külföldi sajtót a kiállításra 
vonatkozó közérí lekül kö z lenién i/ekkel 
ellátni, illetőleg e közlemények számára 
a szükséges anyagot szolgáltatni és a 
kiállítás iránt való közérdeklődést a 
bel- és külföldön felkelteni és állan
dóan ébren tartani; végre a sajté) 
képviselőit a kiállítás előtt és a kiállítás 
folyama alatt minden irányban támo
gatni, különösen pétiig a külföldi sajté) 
képviselőinek kellő tájékoztatásáról gon
doskodni.

K feladatok megvalósítása céljából 
a sajtó-osztály:

(d legkésőbb 181)0. január 1-jétől 
kezelve hetenkint legalább kétszer (ma
gyar nyelven és német fordításban) 
megjelenő úgynevezett kön yomalos ki
állítási értesítőt ad ki a fővárosi napi
sajté) számára;

b f külön közleményekkel látja el 
hasonló módon a hazai vidéki sajtot;

cl 1895. őszétől kezdve francia, 
angol, német és legalább egy keleti 
nyelven rendszeres értesítéseket borsód 
ki a külföldi sajtét számára;

dl megfelelő illnstrációkkal, ille
tőleg ebhez való anyaggal látja el a 
bel- és külföldi szépirodalmi lapokat;

el ellenőrzi a közönség tájékozta
tására szánt hivatalos publikációik tar
talmát (calalogus, kalauz, hivatalos 
közlöny, hirdető ívek stb.) s megbírálja

a nyilvános publikációikra szánt ké
peket ;

ff gondoskodik a kiállítás iránti ér
deklődés felkeltéséről és állandó ébren
tartásáré)! a kiil- és belföldön egyaránt 
(plakátok, hirdetések stb.);

g) külön sajtó-bizottság támogatása 
mellett gondoskodik a kiil- és belföldi 
sajtó igényeinek kiállítási szempontból 
minden irányban való kielégítéséről (a 
sajté)-pavillonnak a hírlapirodalom mél
tányos igényei szerint megfelelő beren
dezése, kedvezmények kieszközlése, sta- 
tistikai adatok és egyéb nyers anyag
halmaz kiszolgáltatása stb.);

III a hírlapírók testületi képvisele
tének («Otthon» stb.) közreműködésével 
gondoskodik a külföldi és a hazai 
vidéki sajtét képviselőinek kellő fogad
tatásáról, tájékoztatásáról és megfelelő 
erkölcsi támogatásáról a kiállítás egész 
tartama alatt.

Kzen feladatok megvalósítása érde
kében állandót sajtó-bizottság létesitte- 
tik, mely egyrészt mint a kiállítás igazga- 
té)ságának a sajtóügyekre nézve állandó 
tanácsa, javaslatot tesz a fennebb fel
sorolt összes pontozatok érvényesítésére 
nézve, s másrészt mint a sajtó állandó 
képviselete, kijelöli azokat az irányel
veket és esetleg a részletes módozato
kat, melyek mellett a sajtónak megfelelő 
kiszolgálása rendszeresítendő és időről- 
időre concret előterjesztéseket tesz ezen 
érdekek megfelelő kielégítésére nézve.

A sajtóbizottságba az egyes e célra 
illetékes lapok részéről való kikülde
tések még nincsenek befejezve, de a 
jövő év elején e bizottság is biztosan 
megkezdheti munkálkodását.

XI. A kiállítási érmek és okmányok 
elkészítésére a kereskedelemügyi mi
niszter pályázatot írt ki, mely 1894. 
október 1-én járt le. A Szalay Imre volt 
min tanácsos úr elnöklete alatt szer
vezett bíráló bizottság beható tanács
kozás után az érmekre kitűzött díjakat 
(összesen 1200 korona) lieck Ö. Fülöp- 
nek ítélte oda, mint a kinek mind a 
három tervezete (millenniumi érem, 
kiállítási érem, közreműködők érme) 
legjobbnak találtatott. A bizottság azon
ban több javítást és átdolgozást kötött 
ki, melyeket a pályadíjnyertessel együtt 
már tüzetesen megállapított. Kzek ke
resztülvitele után fog az igazgatóság az 
érmek kivitele iránt határozni.

Az érempályázaton még Heisner
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József pénzverőhivatali vésnök egyik 
munkáját vette meg a bizottság 200 
koronáért.

Az okmányuk'pályázata meddő volt; 
a hiráló bizottság javaslatához képest 
tehát a kereskedelemügjd miniszter több 
elsőrendű művészt kért fel az ok
mányok tervezetének elkészítésére s 
a szakbizottság már meg is állapí
totta az okmányok kivitelének méxlo- 
zatait, melyeknek lényege a követke
zőkben áll :

a) az okmányok A i ni ide lipoyro/iai 
szempontból: a díszoklevél és a millen
niumi oklevél rézkare vagy heliogravnre, 
a lobi okmányok vagy ugyanazon eiő- 
állíti»si mód, vagy fametszet álján rep- 
rodukálandé)k ;

h) az okmányok nayysáya: a dísz
oklevél s a millenniumi érem oklevele 
tervezhető magasság vagy szélesség 
szerint, a többi bárom oklevél esakis 
szélességije tervezendő. A nagyságra 
nézve addig, a inig a minta-papirokréíl

a pontos méret megadatik, hozzávető
leges alapmérelekni ajánltalnak az 50 

70 cm, a kisebbek számára, a 05 00
cm. a nagyobbak számára ;

e) a korona alkalmazására nézve 
az értekezlet abban állapodik meg, hogy 
az igazgaté>ság a heraldikai és genea
lógiai lársulallé)l, valamint az országos 
levéltártól hivatalosan bekéri a magyar 
szent korona országai teljes koronás 
címerének rajzát, és csak is ez utóbbi 
által adott rajz lehel az alkalmazásnál 
mértékadó; a részletekre nézve az érte
kezlet kimondta még, hogy a cimer- 
paizs mezői ábra, színjelzés és beosztás 
tekintetében változatlanul kell hogv 
maradjanak, a eimerpaizs külső kerete 
és slilhcli felfogása azonban a tervező 
művész állal az okmány jeliegéhez alkal- 
mazhaté). A korona a paizszsal kapcso
latosan, vagy a felett a két lebegő 
angyal által tartva is ábrázolható, (li- 
merlartoknl csak is a két lebegő an
gyalt szabad alkalmazni.

P A L V A X A T <> K.
5? Vasvármegye, alispánja a vár

megye tulajdonát képező, szombat
h e l y i  Mikes-léle ház telkére építendő 
áj kétemeletes épület terveinek elké
szítésére nyilvános pályázatot hir
det. Knnélfogva felhívja a pályázni 
kivárni magyar honpolgár műépítész 
urakat, hogy terveiket hozzá folyó 
1805. évi június hó 30-ikának délelőtti 
10 órájáig az egyidejűleg kiadott pro
gram m és pályázati feltételek figyelembe 
vételével megszerkesztve eljultaItassák. 
A viszonylag legjobb pályaterv tiszte
letdíja —  költségvetés nélkül, melv nem 
kívántatik — <S00, a másodiké 500 ko
ronában van megállapítva. A helyszín, 
vázlat es pályázati feltételek, valamint a 
programul a vasvármegyei kir.államépi- 
teszeti Ili vatálnál dí j talanti 1 beszerezhető.

Pályázat az ezredéves orszáu/os 
kiállítási két jóbejáró kajmzatának ter
vezésére. 1. Kívántatik az Andrássy-úl 
folytatásában a kiáliitási híd elé áíli- 
landó, Jóbejáré) kapuzat. A kapuzat 
monumentális építészeti formákban, a 
tervezi) által tetszés szerint megválaszt
ható stílusban tervezendő, de csak ideig
lenes rendeltetésének megfelelő anvag- 
ból épüljön, úgy, hogy az építés költ

sége 12 ezer forintnál több ne legven.
2. Kívántatik a kiállítási korzó elé az
188.»-iki kiállítás iőhejárója helvérc 
állítandó /óbejáró kapuzat. A kapuzat 
a faarehiteelura formáiban tervezendő 
s összes költséget) / ezer forint legyen. 
«*>. Mindkét kapuzatban legven egv nagv 
kocsibejáró kapu. két gyalogbejáré) kapu, 
oly méretben, hogy azok mindegviké- 
ben k ét-két tourniquet elférjen, s két 
házikó a jegyek eladására. I. Mind a 
kél pályázatiján részlvchel a M. Mérnök- 
és Kpitész-lágylelnek minden tagja és 
|>c'dig vagy csak az egyik, vagy mind 
a kettőben. 5. A pályázótól kívántatik 
egy alaprajz s egy homlokzat, az eset
ben pedig, ha a belső nézel a külsőtől 
eltérő, kei homlokzalrajz 1 :.>0 mér
tékben. 0. A pályatervek jeligés levél
kével ellátva, az cgvcsiílel titkárához 
adandók be. /. A legjobb s építésre 
alkalmas lcr\ szerzője a kiállítás igaz
gatósága részéről a' művezetéssel ‘ fog 
megbízatni ; a második legjobb terv 
szerzője a kiállítás igazgatósága állal e 
célra fe lajánlott 200 200 korona juta
lomban részesül. A bíráló-bizottság tag
jai : Alpár Ignác, (lieryt Kálmán, Miiller 
íícla. Pártos (ívnia és Peez Samu.
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Az orszáí/ház építése.. Ezen a címen ! 

a «Budapesti líirlap» egy fölötte érdekes 
vezércikket közöl az új orszá^ház építésé
nek csigalassúságáról. A cikk egv része 
következőkép hangzik :

«Minél tovább tart az építés, annál 
többe kerül. Hz talán egyik oka, liogv 
húzzák, halasztják, pedig egy bizottság 
is loglalkozik ez ügygyei állandóan s 
az országgyűlés a költségeket minden 
évben megszavazza, de senki az építést 
meg nem nézi és senki sem ellenőrzi. 
A partról gyönyörködnek benne az 
emberek, de szakértő vizsgálat, a vág}' 
a szabad gazdálkodásnak elbírálása 
nem esz k özöÍtélik.

A velünk közölt adatok szerint kö
telességünk némi magyarázatát adni a 
késésnek, a hibáknak és a több költ
ségnek.

A késésnek főoka Steiinll tanár ur 
mn/i/on sokféle el főt fialt sáu/a. Xeki nem 
elét) ambicié) nevét az oi’száf/házban 
met/örök ileni, neki nem elé}/ feladat a 
mnef/i/elemen a nun/i/ar ifjnsái/ol az 
építő mii vészét re oktatni, két urat szol
gálni neki kevés, inkább szolgál sokat. 
Xeki kelt a kassai dénnol restaurálni, 
ő é/tili az erzsébetnárosi lem/tlomol és 
mindi}/ nan nála neháni/ templomépi- 
tési terv munkálatiam. Nem csoda tehát, 
hogy oly kevés időt szakíthat az ország- 
ház építésére. A ki ebben kételkednék, 
látogassa meg az országház építési iro
dáját, a mely állami épületben a min
denféle templomépitési tervek készül
nek, valószínííleg nem a lő ezer forint 
átalány számlájára. De bizonyos, hogy 
minél tovább tart az építkezés, annál 
tovább kell fizetni az átalányt. Sleindl 
tanár innak tehát nincs oka, a mun
kával sietni. De azt már csakugyan 
nem értjük, hogy segédei az egyetlen 
építési irodájában annyira túl vannak 
halmozva munkával, hogy még az 
országház vasalkatrészeinek elkészíté
sére sem értek rá.

Ez már hiba. Különösen ha az is 
igaz, hogy e terveket a szállító Schlick- 
gyár maga készítette. Itt érdekellentét 
forog fönn a szállító részvénytársaság | 
és a fizető kincstár között. A gyár mi
nél többet kíván szállítani s tehát úgy j 
tervezte a vasszerkezelet, liogv minél i 
több legyen a vasmunka. Ez pedig

nemcsak pénzkérdés, hanem építészeti 
hiba is, mert az országház java azt 
követeli, hogy a tető vasszerkezete csak 
éjien oly súlyos legyen, mint okvetet- 
lenül szükséges s ennél nagyobb teher 
az épületre ne nehezedjék. A súly több
létéért kifizetett összeg nemcsak kido
bott jiénz, de valóságos kár, sőt lehet 
veszedelem. Hogy lehetett, ezt tudva, 
a tető vasszerkezetének tervezését a
Schlick-gyárra bízni ? Ennek ez a kö
vetkezménye, hogy majdnem egy har
madrészszel súlyosabb vasalkotmányt 
raktak föl a faiakra, mintsem kellett 
volna.

Ily körülmények mellett hogy 
mennyibe fog kerülni az új országháza 
Magyarországnak, azt majd csak a jövő 
században fogjuk látni. Egy millió 
százötvenezer forint évenkint a bud- 

tbe fölvéve igen jól esik mindazok
nak, kik abbéd részesednek és ha még 
öt esztendeig csinálják külsőleg, belső
leg, mire elkészülnek vele, természetesen 
annál nagyobb lesz Sleindl Imre dicső
sége. A milliókat, ha kiadják, be is 
veszik. Egy benne vagyunk a jiazar- 
lásban, mintha nekünk fizették volna 
a franciák az öt milliárdot.

Minthogy a kéjniselőháznak nincs 
semmi dolga, megnézhetné uj jialotáját 
s meg is vizsgálhatná az ottani állaim- 
lókat. De senki sem akar darázsfészekbe 
nyúlni, hanem azt csakugyan megkér
dezhetnék a kormánytól, hogy kész 
lesz-e az országház a millenniumra és 
mennyi az a munka, a mi még 181)0- 
ban sem készülhet el s ez mibe kerül?*

E cikkre ludtuukkal sem Sleindl, 
sem az illetékes körökből nem vála
szolt senki. Helyette azonban nehány 
naj) múlva egy levél érkezett Kassáréd 
ugyancsak a Budapesti I űrlaphoz, melyet 
tanulságos voltánál fogva szintén köz
lünk :

Itt Kassán nagy érdekkel olvasták 
a «Budapesti Hírlap» vezércikkét az 
országház épüléséről, mely Sleindl úr 
sokoldalú elfoglaltsága miatt csigalassú
sággal halad. Hogy Sleindl úr vezeti 
a kassai dóm építését is, az igaz, de 
hogy ez a munkája vonná el őt az 
országház építésétől, ez már csak azok 
szemében lehet jé) argumentum, a kik 
nem tudják, hogy a kassai dóm igazán
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botrányos lassúsággal készül. Közel 1.) 
éve dolgoznak rajta s ha valamiképen 
nem siettetik, eltart még e munka vagy 
ugyanannyi évig. Mi kassaiak azt hittük, 
hogy Steüull ur az országház építése 
miatt nem ér rá a mi dómunkkal 
sietni s most látjuk e lapokból, hogy a 
dóm miatt meg az országház építését 
nem ér rá siettetni. Mert a dolog, t. 
szerkesztő ur, úgy áll, hogy Steindl 
ur vezeti ugyan a kassai dóm építését, 
de csak Budapestről s évenkint csak 
egyszer jön le megnézni a munkát s 
helvette egv német «Baumeister» bol
dogítja itt a kőmíveseket. A munka 
aztán igazán botrányosan lassan halad, 
annyira, hogy már az illetékes tényezők 
is kijöttek a türelmükből s el vannak 
keseredve, mert ilyen álmosan lassú 
munka mellett csak a jövő nemzedék
nek lehet reménysége arra, hogy a dóm 
fölépülését megéri. Kérem, Írja ki, szer
kesztő ur a mi keservünket az újságba, | 
talán Steindl ur szivére veszi a dolgot 
s az országház mellett a dóm építését 
is gyorsítani fogja.»

Hát biz ezek nem a legépületesebb j 
dolgok. Meddig fognak még késni az 
illetékes körök, hogy ezen ázsiai álla
potoknak véget vessenek 7

* Palot népi lés Győrött. A győri 
kath. legényegylet mai háza helyén és 
a várostól s a szomszédoktól megvett 
területeken a legközelebb díszes palota 
építését kezdi meg. A palota tágas 
tárhelyeket fog magában foglalni, ven
déglőül és társaskörök helyiségéül al
kalmasakat. Az építkezési terveket leg
közelebb beterjesztik a városhoz.

* Az Északi- és Keleti-tenger közti 
csatorna, melynek alapkövét 1887. jú
nius hó 8-án tették le, a jövő év folya
mán elkészül. Mennél inkább közeledik 
a csatorna építése befejezésének ideje, 
annál nagyobb az új vízi út iránti 
érdeklődés. A csatorna gazdasági jelen
tőségét illetőleg mindenek előtt a csa
torna használatából azEszaki-ésaKeleti
tenger hajózási forgalmára nézve fel
merülő út-rövidités és időnyereség jő  
tekintetbe. Az időnyereség — a gőzö
söknek óránkinti 9~(> tengeri mértföld 
menetsebessége mellett — Hamburgra 
44, Bremcrhafenre 88, Emdenre 29, 
Amsterdamra, Rotterdamra, Antwer
penre, Dünkirchenre, és Londonra nézve 
24 óra lesz. Az Északi- és Keleti-tengeri 
csatornára nézve tekintetbe jövő hajó

zási forgalmat évi 11.700,000 register 
tonnára becsülik. Az üzemköltségek és 
az építési tőke kamatozása évi 19 millió 
márkára vannak előirányozva. K becslé
sek alapján fog a díjszabás megállapit- 
tatni. A csatornát éjjel is fogják hasz
nálhatni, mert az egész vonalon villamos 
világítás lesz berendezve. A csatornán 
való átmenetre, a megállások és tartóz
kodások beszámításával óránkinti 8 8 
tengeri mértföld menetsebesség mellett, 
18 órát számítanak. Az Északi- és Keleti
tengeri csatorna jelentőségét még fokozni 
fogja az is, hogy időnyereségen kiviil 
még fokozottabb biztonságot isnynjtand. 
A Skagen-l'ok körüli hajózási viszonyok 
— a hajó-balesetek statistikája szerint 

rendkívül veszélyesek. Az Északi- és 
Keleti-tenger közti csatorna a Scagen 
körüli hajózás elkerülhetését fogja lehe
tővé tenni. A német tengerhajózási 
egyletnek Berlinben tartandó legköze
lebbi nagygyűlésén külön berendezések 
és intézkedések is szóba fognak hozatni, 
melyek a hajózási forgalomnak e csator
nán való könnyítésére és biztosítására 
szolgálnának. A forgalmi viszonyoknak 
az uj csatorna helyreállítása után vár
ható változására való tekintettel Dánia 
Koppenhágában már szabad kikötőt 
építtetett s most Svédország is ilv kikötő 
eszméjével kezd foglalkozni.

* Az Álltainkra veszélyben. A spanvol- 
mór építészet legszebb műemléke, az 
Alhambra annyira korhadt már. hogy 
a legnagyobb erőlködések dacára tar
tani kelt beomlásátói. A spanvol kor
mány eddig is meglehetősen jelentékeny 
összeget adott ki minden évben az 
óriási épidet lönlartására, de a pom
pás műemlék lenyegotő összeomlásáról 
érkezett hír annyira fölizgatta a spanvol 
közvéleményt, hogy a spanyol pénz
ügyek nem ép fényes állapota dacára 
is ismét nagyobb áldozatot keli hoznia 
a kormánynak, hogy az Alhamhrát 
rest auráltat hassa.

kiölj úr étsétyi épület Köbáni/án. A 
belügyminiszter leiratilag tudatta, hogy 
megadja a hozzájárulását Kőbánván
80,000 Irt költséggel építendő előljáró- 

épület emeléséhez, de csak olyan 
föltétellel, ha ugyanabban a kerületi 
rendőrség is elhelyezhető lesz.

liendörltdxlanya-épités. Az ezred
éves kiállítás alkalmából az állalkerl 
háta mögött leve) üres telken egv rendőr
laktanyát fognak építeni.
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