TÓ,R YÉS POGÁNY
Az

építőművészet

renaissance-ának virágzásában, az olasz cínquecentó
korában elengedhetetlen s a mellett természetes követelmény volt az, hogy
a műalkotásoknál a képzőművészet minden ága szabad kifejlesztést nyerjen
s dacára ennek, egymást kiegészítve harmónikusan foglaljon helyet egymás
mellett. E követelmény kielégítése annál könnyebben volt keresztülvihető, mert
e kor alkotó mesterei az építőművészeten kívül előszeretettel faragták a követ,
több-kevesebb jártassággal kezelték az ecsetet; egyike-másika a tollforgatástól
sem 'idegenkedett, értett a zenéhez és sonette-et is költött. A kor nyughatatlan
tettrevágyása Pal,l adió-t a csillagászat tal is 'foglalkoztatta, a hires Bramante-ból
valóságos ud,v aroncot formált s agenialis Michelangelot, aki, korának szobrászai
közül legelől járt, ,Íreskótl\űvésZszé s élte alkonyán a római S~ent-Péter-templom
kupolájának megalkotása által halhatatlan emlékű építészszé avatta fel. Az egy
emberben egyidejüleg kifejlődött tehetségek sorozata bizonyos lelki egyensúlyt
eredményezett e korban, mely nem engedhette meg az egyik tehetség túltengését
a másik fölött; e művészi lelki egyensúly hozhatta létre 'azután azon ffiüremekeket,
amelyek a fantáziának változatosságában és , képzőművészeti formák tökéletességében, még , ma is méltán képezik csodálatunk tárgyait.
Amig azonban akkor a társadalom minden rétegét , a képzőművészetek
iránt. érzett ,előszeretet ,jellemezte, addig ma 'a ' mindennapi kenyér megszerzése
a művészet minden ágát ,mostoha módon míndennap háttérbe szorítja. Amig
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az akkori társadalom a művészeket, mint a tehetségekben rendkivüli t s az
emberiség kiváltságos lényeit tisztelte és mindenkor ünnepelte is,addig napjainkban
művészeinkröl - egyes kivételeken kivül - csak nagy nehezen vesz tudomást.
Amig végre az akkori társadalom patricius családjai valósággal vetekedtek
egymással abban, hogy mecenásai lehessenek egyik-másik művésznek és
vagyonuk minéL nagyobb részét áldozták fel palotáik homlokzatának szépségeire és műkincseiknek gyarapítására, addig manapság a művészeti testületeknek valóságos reklámhadjáratot kell indítaniok, a nagyközönség érdeklödésének felkeltésével, hogya kiállítási festményeket vagy szoborműveket
bemutathassák és azok százaiból W- 20 darabot el is adhassanak ; az épületekre pedig mecenások annyira nem akadnak, hogy azokat - nem is beszélve
a magánépülete,kröl - lehetöleg csekély pénzal~ppal rendese n súlyos kamatfizetések mellett s nagyobbrészt bankkölcsönböl épitik fel manapság.
Lehet-e csodálkozni ezek folytán azon, hogy az a lelkesülés, mely a fiatal
művészembert a rég elmult korok műemlékei .után fiatal korában áthatja,
korunk realitása és a társadalmunk anyagiakban való szűkölködése következtében az idök folytán lassan-lassan lelohad. Lehet-e csodálkoznunk azon,
hogy épitészgárdánkból , - ezúttal a képzöművészet csak ei ágáról kivánván
szólani - egy-egy tag a mecenások és külföldi tökéletes művészi környezet
hijján megrendül, reményét veszti el és összeroskad?

* * *
Két építész ünk ambiciózus munkálkodásának képét az alábbi tervrajzokban
bemutat juk, kiknek művészi fejlödése egyedül tehetségük,. munkabirásuk és az
építöművészet iránt való rajongásuknak tudható be. T öry Emil műegyetemi
nyilv. rk. tanár az egyik és Pogány Móric műépítész a másik. T öry pályájának
kezdetén egyedül . működik. Az épitészvilágban még bizonyára emlékezetes
az a nagysza~ású tervpályázat, melyet megdícsöült Erzsébet kírálynénk emlékművének beszerzésére hirdettek s amelyben az egyik W.OOO koronás elsö dijat
T öry terve Telcs szobrászszal együttesen nyerte el. Emlékezetes bizonyára
az a nemzetközi tervpályázat is, mely Hollandiában Hága városa számára
készítendö békepalota terveinek beszerzéseire hirdettetett; ez alkalommal
a világ minden részéböl közel 300 tervezet érkezett be s az ezrekre rúgó
tervrajzlapok egy egész palotát töltöttek meg, amelyek között eligazodni
a legkomplikáItabb feladatok közé tartozott: a nemzetközi biráló-bizottság
Töry tervezetét a pályázaton dícséretével tüntette ki.
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Ekkor történt hogy Pogány, aki ez időben irodavezetői teendőket végzett
T őry irodájában, a felszinre került halottégetés külföldi eszméjén annyira
felbuzduit, hogy a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet által hirdetett évi nagypályázaton gyönyörű tervet nyujtott be s főúri kastély tervezete által a nagyaranyérmet érdemelte ki. A következő évben önáIIóan már egy másik szép
feladat foglalkoztatja; a székesfőváros ugyanis az ország nagynevű fiának,
a .s zabadságharcban vértanúhalált szenvedett Batthyány grófnak emlékművet
óhajtván emelni, annak terveire a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet útján
a "Batthyány örökmécs u eimén tervpályázatot hirdetett. Pogány tervezete oly
sikert aratott ez alkalommal, hogy vele az Ybl-dijat s a székesfőváros részéről
. a kiviteIIel való megbízatást is sikúült elérnie.
Tőryaz irodájában működő Pogányt mindinkább megfigyelve azon meggyőződésre jutott, hogy munka-szeretete s ambieiója a saját magáéhoz
hasonló, amely tulajdonságokat alig lehet eléggé megbecsülni és munkatársává
fogadta.
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Ezelőtt

három évvel az olasz királyság jubileumi évfordulóját megünneplendő,
T urinban, a nemzetkőzi kiállitás magyar
épületeinek megtervezésénél már együtt
látjuk fáradni a két munkatársat, olyan
buzgalommal, hogy ez alkalommal- dacára
az olasz kellemetlen sztrájkviszonyoknak
és a szokatlanul hosszú . télnek - mégis
Magyarország lehetett az első, mely a külországokat megelőzve, a kitüzőtt napra nyithatta meg kiállitási csarnokait. Tőrekvésük
ezúttal odairányult t hogy az épületek külső
és belső kiképzésénél a magyar nemzeti
motívumokat lehetőleg mütőrténetí alapon
alkalmazzák, hogy ezáltal internatíonálís
területen a magyar épitészeti stílus tőrek
véseít demonstrálhassák. A külfőldi lapokban egyhangúan megnyilatkozó elismerés, amely fáradozásaikat kisérte, elég
bizonyítéka ama sikernek, amelyet ezirányban elérni ők sikerült.
A legutóbbi Erzsébet királyné emlékmü tervpályái után a müépítők pályatervükben a Várhegy oldalrészét csupán mint monumentális hOZZájutás alakítását
oldották meg; magát az emlékmüvet fenn a Várhegy magasságában intim
módon kiképzett berekben helyezték el, oly módon, hogy az a sok sorscsapás
által " magábavonul( királynénk természetének legjobban adhasson kifejezést.
Budapest székesfőváros ának polgármestere néhány év óta azon fáradozik,
hogyalakásviszonyokat megjavitsa s külőnősen, hogy a kisebb anyagi erővel
rendelkező polgárság résZére egészséges s amellett olcsó lakásokat hozzon
létre. E jó példán felbuzdulva, az eddig parlagon heverő s az esztergomi
fő káptalan tulajdonát képező, csaknem 3000 O -ől nagyságú kertjét Tőry és
Pogány illetékes helyen beépíteni proponálja; beépiteni pedig úgy t hogy
a tervezett tér és a tágas négy utca mentén nyuljanak el olyan épületek,
melyek hygienikus feltételeket elsősorban tartván szem előtt, kisebb, külőnösen
olcsó lakásokat bocsáthassanak a nagyközönség rendelkezésére. A főkápta
lannak áldozatkészsége ez életrevaló nagyszabású házbércsoport felépítését
lehetővé tette s azt azóta teljesen be is fejezte.
Székesfővárosunk nagyarányú fejlődése lépten-nyomon, a jövőre szóló
kihatásában, kiszámíthatlan kérdéseket vet felszinre; ezek közé tartozik
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a nyugati pályaudvar mellett lévő, jelenleg kihasználatlan s igen elhanyagolt
Ferdinánd-tér rendezése, melynek kiváns'á ga a székes fövárosmérnöki ·hivatalának
agilis, magasépitészeti osztályából indult
ki s a magánépítészek karában élénk visszhangra talált. T öry és Pogánynak olyan
t~rrendezö megoldásokat sikerült létre-.
hozniok,melyekkelanagy térséget modern
városrendezési elvek szem elött tartásával,
a Ferdinánd-tér elönyös fekvését a közlekedö vonalak észszerű alkalmazásával a kombináczióba került új vásárcsarnokkal és iskolákkal hozzák érdekes egyszerű megoldással tetszetös összhangba.
Felmerülvén mult év elején a Bécsben létesitendö Osztrák-Magyar Bank
húszmí1liós' épületének eszméje, a négy osztrák és négy magyar építész között
T öry és Pogány is felszólítást nyertek a szűkebb pályázaton való közreműködésre. Az elökelö épitészekböl s nagynevű bankkapacitásokból alakult
biráló-bizottság nevezett építészek tervét nemcsak 16.000 koronás dijazással tüntette
ki, hanem a tervezetükben megnyilatkozó alaprajzi eszmét olyan sikerültnek is
találta, hogyakivítellel megbizott bécsi épitész felszólítást nyert arra, hogy
kivitelí terveinek elkészitésénél épitészeink alaprajzi eszméjéböl induljon ki.
Ma végül, hogy építészeink jelenéröl is beszéljünk, Töry · és Pogány
eljutottak oda, hogy a trieszti Adria Biztosító Társulat elökelö budapesti
palotáj ára kiírt szűkebb pályázaton nemzetközi zsüri részvételével ' az elsödij
és a kivitelí megbizatás elnyerése után olyan feladat elé jutottak, amelyben
lesz módju-kban kifejteni tehetségüket és ambiciózus szorgalmukat minden
irányban. Fentiekben vázolni iparkodtunk Töry és Pogány épitészek törekvéseiknek föbb megnyilvánulásait azon jelentösebb tervezeteik megemlítésével, mely mindennapi egyéb elfoglaltságuk témái mellett akiemelkedöbb tevékenységüknek mintegy jelzötáblái.
Nemcsak legújabb munkásságuk termékeit mutatjuk itt be,
hanem régebbi terveiket és váz-
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Tanulmány
t904

Krematórium
terve. Bejáró

lataikat is, hogy ez által hű tükrét adjuk törekvésüknek. Bemutatott régibb
és újabb tervezeteik és vázlataík bizonyos fejlődési processus kialakulásai,
melyek az Európa-szerte észrevehető képzőművészi forrongásnak hazánkban
is visszhangzó forma- és concepcio-kutatásaival jár. Ök is harcosai ama
purifikáló folyamatnak, me1y az angol nyomokból kiindulva, józan mérlege" léssel a nemzeti hagyományoknak iparkodik előbb-utóbb érvényt szerezni.
Budapest, 19J2. október 15.

Lenávay Károly.
I

Erzsébet-emlék e1helyezési terve a Várhegy oldalára.
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Krematórium bejáró kapuja

Tanulmányrajz ' a Batthyány-emlt,k hez
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A Batthyány örökmécs emIékterve
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Urnacsarnok belseje
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Krematórium kapuzata
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T uríní magyar ház kapuzata
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Turini magyar ház vizudvara
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Turini magyar ház nagycsarnoka
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A turini magyar ház '~nagycsarnokának üvegablakterveí
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A turini magyar ház belső metszete
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Freskórészlete,k a turini magyar ház homlokzatáról (Greff Lajos közreműködésével)
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Az Adría Biztosító Társaság palotájának alaprajzai
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Az Adriai Biztosító Társaság palotájának alaprajzai
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Az Osztrák-Magyar Bank bécsi palotájának pályaterve
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Központi papnöve1de Práter-utcai
kíslakásos bérházcsoportja
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Bártfa városháza

EGY KIÁLLITÁSRÓL
___.-~ y AKRAN halljuk, - sajnos, többnyire csak küIföldön, hogy az Iparművészeti Iskola ma a legérdekesebb művészeti intézete ennek
az országnak. Rohamlépésben halad előre és friss, pezsgő, határozottan művészi
a műkődése, egész belső élete. A vezetése arra törekszik, hogy az iskola és
az élet között erős kapcsolat létesüljön, hogy modern és magyar legyen ez az
iskola, hogy a növendékek színvonala évről-évre magasabb legyen. Ennek
az elérésére a hallgatók szociális helyzetét javítja, őket munkájuk teljesítésében támogatja és segiti. E segítség leghelyesebb módja kétségtelenül az, hogy
a növendékek szünidei munkásságát jutalmazza, műveikből vásárol és kiállítások rendezésével módot nyujt a közönség vételkedvének a kielégitésére is·
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• • • Vizsgáljuk, hogy mi a célja
a szünidei munkának és mint történik
a támogatás •••
Év végén intézet és növendékek
között a legtöbb helyen megszűnik
minden összeköttetés. Hosszú szünidök úgynevezett pihenéssel, meddön
mulnak el, amelyet semmiféle hasznos
munka nem zavar. Így olyan generációk nőnek fel, amelyek a saját hazájukat nem ismerik, az életben tapasztalatokat nem gyüjtenek, a magyar
mult s a magyar jelen nagyon sok szépségét nem látják, nem élvezik, tehát
nem szerethetik meg. A szeretet és
megértés hiánya azután sok mindent
.
pusztulásnak enged.
o"
Az iskola és az Iparművészeti
Társulat
régidőtől fogva arra töreKassai börtönház.
kedtek, hogya növendékekkel ne szakadjon meg vakációk idején sem az intézet összeköttetése. Az volt a cél, hogy
a fiatal, ruganyos, magukban bízó fiatalemberek járják be keresztül-kasul az
országot és kezükben ecsettel meg ónnal gyűjtsék össze a magyar nép művésze
tének minden megnyilvánulását. Az anyagi eszközök ugyan szerények voltak,
ám lelkesedéssel meg hittel egész tömeg ' sok ezerre menő szinesés szürkelap őrzi a Társulatnál a magyarság diszitő művészetének virágait.

-.

EHETETLENSÉG, hogy e pár fiatal művészember figyelme
mindent felöleljen. A végzett munka szép volt, jó volt, de meglehetősen rendszertelen. Különösen épitészeti irányban volt
gyenge a gyüjtés, viszont ugyanegy vidéken járkáltak a gyüjtők s Magyarország nagyrésze kiaknázatlanul maradt, ami
azt is jelenti nálunk, hogy sok minden veszendőbe mehetett
azalatt. Pár év óta az iskolán a magyar népművészetről is
tartanak előadásokat. Ez előadások elsősorban arravalók, hogy bizonyos történelmi fejlődésre mutassanak rá, hogy az egyes országrészek művészetének keletkező okaira vessenek világosságot, hogy az anyag szerepét hangsúlyozZák márcsak az ornamentika megszületése és elhelyezése szempontjából is, hogy megmutassák hol és mink van még mindig, mi az élő és mi a veszendőbe menő,
hogy mi ennek a kincsnek az okszerű gyüjtési, felhasználási, ílIetőleg tovább_
fejlesztési módja. Ezeken az előadásokon tanár és diák együtt dolgozott,
a növendékek valamennyien szabad előadásokat tartottak a saját vidékük népi
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művészetéről

s a közös munkának a
magyarság művészi élete iránt felpezsdűlő szeretett egységes gyüjtési terv s ez
alapon a mostani kiállításon a kritika
osztatlan tetszés ével kísért temérdek vétel az eredménye. Lehetne esetleg több
iSt de egyelőre - szerény kezdetnek
- talán elég.
Ily módon t ahogy most történt t
néhány év alatt feldolgozható volna az
egész országnak népművészetí anyaga.
Az egész munkához aránylag kevés
pénz kellt kulturjelentőségéhez viszonyítva úgyszólván semmi. A gyüjtésnek abból kell kiíndulnia t hogy emberekt nagyon érdekes magyarok egész
szines életét kell megörökitenünk. Épen
Eperjesi Rákóczi-ház
ezért szüJetésüktöl a halálukig végig kell
kisérnünk őket. A bölcsőtöl kezdve
a keresztig t a fejfáig ••• Nem szabad kihagynunk t lekicsinyelnünkt elhamarkodnunk semmit. Elindulása előtt minden csoport kapja meg vidékének térképétt beszéltessék meg vele a várható eredménYt jelöljük meg a művészeti életében gazdag községekett a többit
- esetleg a helyszinén történő
ellenőrzéssel - bizzuk rá a növendékekre. Az eredmény hármas lesz. Előszőr együvé kerül
a hazai népművészet egész
anyagat másodszor a növendékek magán a valóságos talajon ismerik meg egy-egy vidék
művészetét t anyagbeli tudásukt
diszítőtalentumok erősödik t kézügyességük fokozódik t országot
és népet ismernek meg és az
Isten szabad levegőjén jutnak
mindehez. Harmadszor az iskolai oktatáshoz nagyon sok
értékes s e g i t ő e s Zk ö Zt szednek
......,..,.~
össze • .• Meggyőződésem aZt
,.-....- -.
......--hogy a külföld sok állama vagyont áldozna azért t ha az övé
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'Volna diszítőművészetünk kincstengere. Igy is · szeretik és ismerik odakint. És csodálatosképen csak ezeket
szeretik, kicsiny kivitelünkken a magyar ornamentikát keresik.
Tavaly Bokros Ferencz Erdélyben, Járó Imre Máramarosban már úgy
gyüjtöttek, hogy igen nagy . gondot
fordítottak az épitészeti emlékekre.
A ház- és fatemplom-tipusok rendre
felvevődtek. Érdekes tetőmegoldá
sok, egész sereg alaprajz szerepel
e gyüjteményekben. Ezidén Cselényi
Elemér, Heim József és Singhoffer
Géza a palócok népművészetét szedték, ugyaníly irányban kiindulva, össze.
Képeink csak töredékét adják a kifogástalan eredménynek. Megfígyeléseiket fel is jegyezték. Ezekből kivonatosan a következőket adjuk:

Kassai Orbán-torony

Tanulmányutunk Nógrád, Heves és Borsod megyéken vitt keresztül, amely három vármegyében
a palócságot legérdekesebb mivoltában találtuk meg... Anyagunk
legértékesebb részét a Mátra alján
elterülő hevesi falvakban és a borsodi Bükk-hegységben eldugott apró
falukban gyüjtöttük. Minden érdekelt
bennünket, de főleg ősrégi háztipusok és ezek interiőrjei voltak azok,
amelyekb ől kiindultunk ... A palóc
nép háztájéka s az egész ház konstrukciója valóságos szenzációként
hatott ránk ••. Legtöbbnyire régi,
százötven-kétszáz esztendős faházak
ezek, Mátra-Derecskén (Heves m.)
l682-ben épült ilyen házat is találtunk. Vannak vályogtéglából épültek is, ezek időre későbbiek ••• Kivülről a ház igen egyszerű, csupán
« •••

Mihály-kápolna Kassán

Magyar Építőművészet
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BOKROS F.
ERBITS J.

FELVET ELE

Lőcsei

városháza
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BOKROS f.
ERBITS J.
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a vértelek tájéka
van sok esetben figurális - ornamentikával diszitve. Jellemzők a
magas szalmatetők és
apró ablakok ••• Régebben a tornácosház oszlopain alkalmaztak faragást, ilyet
azonban már csak
egyet találtunk BükkMogyorósdon, Borsod megyében .
• . . A ház alaprajzi elrendezése a
következő: a palóc
. megkülönböztet
l. pitart, 2. kamrát,
3. belső házat(szoba).
Gazdagabbaknál két
belső ház van. A piLőcsei Thurzó-ház
tarban van a kürtőskemence, amelynek
kürtőj~'n távozik a padláson keresztül a füst. Ez a régibb tipus. A szabadtűzhelynél a tűzhelypadka alatt a menyezetgerendák között nyilást hagynak,
amelyen keresztül, a padláso n át jut ki a szabadba a füst... Kürtős
kemencéket találtúnk Sirokon, Heves megyében is, ahol a lakosság egyharmada hegybevájt szobákban lakik. Itt a kürtőnyilás a hegy falán vezető
dött keresztül •.• Megtaláljuk a búbos kemencéket is a belső házban, -a mely
a ház legfontosabb szerepét tölti be, itt gyülnek össze a látogatók, téli estéken
itt szőnek-fonnak, itt születnek a mesék, a nóták •.• Formai gazdagsága nem
igen van a háznak, minden feleslegeset mellőznek, a házak erős konstruktiv
gondolkodás mellett tanúskodnak •.. Gazdagabb vagy szegényebb ház között
nem igen tesznek különbséget. Ennek az a magyarázata, hogy a legtöbb faluban törzscsaládok vannak s ezek anyagi helyzetétől függ az egész falu képe.
Ily ősrégi állapotot találtunk Bükk-Mogyorósdon, ahol a falucska két családból és ezek leszármazóiból áll •.•
Virágjában már alig leltünk valamit. •• Amely község közel van városhoz
vagy bányához (ez utóbbiból van itt elég), a férfilakosság oda jár dolgozni.
A munkabér elég magas s a megtakaritott pénz nyomán egymásután rombolódnak le az ősrégi, szép házak, hogy a helyükbe lehetetlenségek épül-
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jenek ... Heves megyében pedig
az «amerikaiak,> dúlnak. A visszavándorlók dollárjai megölik a népviseletet, a kürtöskemencét, a régi
emlékeket. Az amerikai kultúra kis
csirája ahoz gyenge, hogy tényleg
használjon valamit. De erjeszteni,
azt aztán tud •.• »
Általában kiterjed figyelmük
minden apróságra is és ezek a sok
feljegyzések a szinben, vonalban
elsörangúan megfestett és megrajzolt felvételek .egész csapatával támogatódnak. Házak, interiörök,
eszközök, bútorok, ruházat, keszkenöszél stb. váltogatják egymást.
Szokatlanul egységes e gyüjteménynek a hatása és a Társulat ·
támogatása ezúttal nagyon szerencsés befektetésnek bizonyult.
E csoporton kivül népművé
szeti gyüjtést végeztek még Motd
Zborói templom
Román, aki Torontál himzett, varrott dolgairól állitott össze nagy
szorgalommal egy tekintélyes gyüjteményt, ifj. Predmerszky Béla, aki Bács
megye vidékét járta össze, Martínka József, aki a mezökövesdi matyók rengeteg himzését szedte össze és Somfai István és Fábri Dezsö, aki nagyon fígyelemreméltóan dolgozott.
A népművészet gyüjtése mellett, lehetetlen, hogy ne érezzük meglévö mű
emlékeink megörökítésének szükségét. Ezen a feladaton felül ugyanez emlékek
művészi feldolgozása, sokszorositása vidékek idegenforgaimát emeli. Ezt
a célt szolgálta Bokros Ferenc és Erbíts Jenö szünideí tevékenysége. A kassai
kereskedelmi és iparkamara vendégeiként a Felvidék kurucfövárosának minden
szépségét megörökitették; bejárták az egész környéket, meglátogatták Eperjest,
Körmöczöt, azok építészeti emlékeiröl is hozván sok-sok elsörangú grafíkát.
A Cselényi--Heim-Singhoffer- és a · Bokros- Erbíts-csoport domináló
ereje mellett ez a mostani kiállítás rendkivül változatos. Szobrok és képek,
bör, textil, ékszer, fémmunka és üveg töltenek be néhány termet és számos
üvegszekrény t. A bútor fejlödését is látjuk gondos rajzok hosszú sorozatán
keresztül. Mindenen keresztül pedig valami belsö forrás, valami meleg érzik.
A küzdés, a haladás, az elötörés melege, amelynek végsö pontja nem lehet más,
mint a közös célért együtt dolgozás. Olyan stratégiával, ahol a vezérkar szerepét
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az anyaművészet : az épitészet viszi. Ennek is eljön az ideje, mert másutt
már úgy van, és mert máskép nem lehet.
Addig pedig mindenkinek jól esik e kiállitás látása. Egy raj méh kivonul
messzi mezőkre a kaptárból. És hozza a méztömegét egy csomóba. Mindet
el lehet raktározni türelemmel, fáradtsággal. Kícsinyelni, közömbösen nézni
nem szabad az ügyet •.• Mert tudok eseteket, amikor szorongatott nemzeteknek
egyetlen mentsváruk a művészetükben lévő faji erő. Olyan 'védőfal, amelyről
lesiklik a szuronyok erdeje, amelyet nem fog a gránát.
••• Valahol ott fent - Északon •••
Bu1apest, október havában.

Mal'gítay

Ernő
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BOKROS F.
ERBITS J.
FELVÉTELE

Nagyszalánczi vár

Krasznahorka vára
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BOKROS F.
ERBITS J.
FELVÉTELE
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BOKROS F.
ERBITS J.
FELVÉTELE

Lőcse

o

városkapuja

:=~==:-1BRÁINKAT, melyeket a cikk keretében helyeztünk el, továbbá a szines
mellékietet Bokros Ferenc és Erbits
Jenö, az Országos Magyar Királyi
Iparművészeti Iskola grafikai szakosztályának növendékei rajzolták a
"Felsömagyarországi Idegenforgalmi Lapu számára.
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SINGHOff
FELVÉTEl

Hollókői

templom belseje
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CSELÉNYI
HEIM J. ÉS
SINGHOffER
fELVÉTELEI
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CSELÉN)
HEIMj.É
SINGHOFf
FELVÉTEL
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CSELÉNYI
HEIM J. ÉS
HNGHOFFER
:OELVÉTELEI

Pítar Nekézsenyben (Borsod megye)
Pitar

Bükk-Mogyoróson
(Borsod megy e)
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CSELÉNYI
HEIM J. ÉS
SINGHOFFER
FELVÉTELEI

o
Pitar Szent-Mártonban (Borsod megye)
Pitar

Nekézsenyben (Borsod megye)
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CSELÉNYI
H EI M J. ÉS
SINGHOffER
fELVÉTELEI

Hegybevájt szoba belseje §írokról (Borsod megye)
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CSELÉNYI
HEIM J. ÉS
SINOHOFFER
FELVÉTELEI

Pítar M átra-Derecskén (Heves megye)
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CSELÉNYI
HEIM J. ÉS
SINGHOFFER
FELVÉTELEI

Tűzhely

Mátra-Derecskén
(Heves megye)
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CSELÉN
HEIM J. Í
SINGHOf

fELVÉTE

Pitar

Sirok.
(Heves
megye)

CSELÉNYI
HEIM J. ÉS
INGHOFFER
ELVÉTELEI
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