
elemeket nyújtó kiadványokhoz. Azon
kívül, hogy a vonal és színfolt stilizáció-
jának titkaiba engednek bepillantást, még 
azért is figyelemre érdemes a társszer
zők műve, mert egy új fogásra akarják 
a tervezőket megtanítani, t. i. a csuklós
tükör használatára. Az ötlet nagyon egy
szerű. Két összeragasztott tükörlapnégy
zetet mellékelnek a motívum halmaza
tukhoz, a melynek segítségével aztán, 
a mint a két lap nagyobb vagy kisebb 
szögre van nyitva, változatos kombinációi 
jönnek a tervezeteknek létre. Kényelmes 
segédeszköz a csuklóstükör kétségen kí
vül, s ha csak az összhatás kitanulmá-
nyozására használja fel a tervező mű
vész, nem akarván egyszerre az egészet 
megrajzolni, hanem avval sokszorosítja 
tervezetét, nem is ártalmas; ellenben ha 
a kompozíció megalkotásánál egyedül 
ilyen játékszerű eszközre támaszkodik, 
az igazi alkalmazott művészet elsőrangú 
termékét sohasem hozhatja létre, többé-
kevésbbé kaleidoszkopszerű marad min
dig műve. 

^"""pbOUTET DE MONVEL. Az Art 
"•TíBb et Décoration folyó évi februári 
Ü , ^ száma evvel a kiváló francia 
dekorativ művészszel foglalkozik, a ki 
legnagyobb sikereit a könyvillusztráció 
terén érte el. Főművei a Civilité puérile 
et honnéte, Fables de La Fontaine, Jeanne 
d'Arc és Nos Enfants. Ritka művész az, 
a ki annyira meg tudja magát értetni a 
gyermekvilággal, mint Boutet de Monvel. 
A jó és a rossz gyermek közti különb
séget finom oktató hangon ábrázolja és 
különösen jellemzi művészetét az az 
erősen nemzeti, történeti, már-már csak
nem politikai érzés, a mely a pedagógiai 
elv mellett érvényesül nála. Derült hu
morát, szellemes iróniáját még a régi 
mesék és legendák közt is ragyogtatni 
tudja. 

HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. 

/ f fh\ AGYAR IPARMŰVÉSZETI 
WÉjr TÁRSULAT választmánya 1902. 
•saSü̂ b február hó 1-én Ráth György 

elnöklése mellett ülést tartott, a melyen 
jelen voltak: Alpár Ignác, gróf Bánffy 

György, Faragó Ödön, Gaul Károly, 
Horti Pál, Kammerer Ernő, Kriesch Aladár, 
Nádler Róbert, Péterffy Lajos, Radisics 
Jenő, Rauscher Lajos, Szmrecsányi Miklós 
és Víg Albert választmányi tagok és 
Györgyi Kálmán titkár, a ki a jegyző
könyvet vezeti. 

Az elnök megnyitja az ülést és felkéri 
a jegyzőkönyv hitelesítésére gr. Bánffy 
György vál. tagot, mire jelenti, hogy 
Gelléri, K. Lippich és Thék vál. tagok 
kimentették távolmaradásukat. Elnök szo
morú kötelességet teljesít, a midőn tudo
mására hozza a választmánynak, hogy 
sok éven át volt buzgó tagja, Kiss István 
építész, január hó 9-én meghalt. A nagyra
becsült tagtárs elhunytával érzékeny 
veszteség éri a társulatot, mert benne 
egyik buzgó, lelkes munkását vesztette. 
Az elnökség az elhunyt özvegyéhez a 
társulat nevében részvétiratot intézett, 
melyet az özvegy meg is köszönt. 

A választmány mély sajnálattal fogadja 
a bejelentést s elhatározza, hogy fájdalmát 
a jegyzőkönyv megörökítse. 

Titkár előterjeszti a kereskedelmi 
minisztériumtól ujabbban érkezett leira
tokat, nevezetesen: 

a) a miniszter elbírálását kívánja Weid-
ringer Antal asztalos jelentésének, a ki 
a temesvári kereskedelmi és iparkamara 
ösztöndíjával külföldön folytatja tanul
mányait. 

A válaszmány a jelentést kiadja elbí
rálás végett Gaul Károly választmányi 
tagnak és Györgyi Kálmán vezértitkárnak. 

b) Mirkovszkyné Greguss Gizellának a 
társulat által pártolt kérvényét, a melyben 
egy mustrarajzolő műterem alapításához 
4000 korona segélyt kér, a miniszter 
fedezet hiányában nem veheti figyelembe. 

A választmány a leiratot sajnálattal 
tudomásul veszi. 

Mogyoróssy Sándor szobrásznak kül
földi utazási segélyért való folyamodását 
a miniszter fedezet hiányában szintén 
nem veheti figyelembe. A miniszter egyben 
értesítette a társulatot, hogy abbeli javas
latát, hogy tanulmányaikat külföldön ki
egészíteni óhajtó növendékek részére a 
miniszter bizonyos számú ösztöndíjat ala
pítson, a melyek évenkint nyilvános 
pályázat útján volnának odaítélendők, 
elhatározta, hogy továbbra is fönntartja 
az eddigi eljárást, mely szerint a rendel
kezésre álló anyagi eszközök korlátain 
belül, a jelentkezők közül a támogatásra 
valóban érdemeseket részesíti ösztön
díjban. 



A hazai agyagipar regenerálása végett 
alapítandó központi műhelynek szervezé
sére vonatkozó leiratot (melyet a Magyar 
Iparművészet januári füzete a 21. oldalon 
szőszerint közölt) a választmány örömmel 
fogadja. 

A karácsonyi kiállítás kitüntetései dol
gában a kereskedelemügyi miniszter hely
benhagyta az illetékes jurynak javasla
tait, a melyek értelmében a 2000 koronás 
állami nagy díjat a Bútorcsarnok szövet
kezetnek adományozta, az általa alapított 
állami éremmel pedig három kiállítót 
tüntetett ki, nevezetesen Forreider és 
Schiller budapesti vasműveseket, Huber 
Oszkár ékszerész és zománcolót, és a 
Torontáli szőnyeggyár r. társaságot. 

Szmrecsányi Miklós indítványára pedig 
elhatározta, hogy a kész érmek majdan 
ünnepélyes módon a választmány színe 
előtt adassanak át a kitüntetett kiállí
tóknak. 

Az ötvösipar felkarolása ügyében inté
zett fölterjesztésre, a miniszter a javasolt 
ötvösművészeti kiállításra vonatkozó rész
letes költségvetést kér. 

A választmány a kiállítás kérdését 
nem tartja még aktuálisnak, egyfelől 
azért, mert a társulat tevékenységét most 
a nagyfontosságú torinói kiállítás leköti; 
a tavasz folyamán pedig az Orsz. iparmű
vészi múzeum angol kiállítására elfoglalja 
a társulat kiállítási helyiségeit, őszszel 
a társulat a karácsonyi kiállítás előké
szítésével van elfoglalva, másfelől pedig 
tudvalevő, hogy a budapesti orvosi szö
vetség, özvegyei é§ árvái javára, őszszel 
a városligeti műcsarnokban nagyobbsza-
bású kép- és ötvösművészeti kiállítást 
fog rendezni, a melyre a magánosok 
birtokában levő érdekesebb műtárgyakat 
gyűjti egybe. Ezért a választmány helyén
valónak látja, hogy ez a kiállítás bevá-
rassék s csak ha azután még szükségét 
látja egy külön ötvösművészeti kiállítás 
rendezésének, akkor foglalkozzék tüze
tesen a kiállítás rendezésének kérdésével. 
Ezért a miniszterhez ilyen értelmű föl
terjesztés intézendő, azzal, hogy a java
solt ötvösművészeti kiállítás rendezése 
egyelőre függőben tartassék. 

A titkár beszámol a torinói kiállítás 
előkészületeiről. Bejelenti, hogy a keres
kedelemügyi miniszter a kiállítás költ
ségére 8000 koronát engedélyezett, a mit 
a választmány hálás köszönettel fogad. 
A kereskedelemügyi miniszter leiratát, 
mely szerint elrendelte, hogy a kiállí
tásra a főhatósága alatt levő ipari szak

iskolák kiválóbb tárgyaikat beküldjék, 
továbbá a kiállítás igazgatóságának érte
sítését, hogy a megnyitás napját végle
gesen április hó 26-ára tűzte ki, s hogy, 
mint a kiállításon résztvevő nemzet, a 
magyar kiállítók is egy tagot választanak 
a nemzetközi bíráló bizottságba, a választ
mány tudomásul veszi. 

Scholz Róbert cs. és kir. udvari szoba
festő igéretét, amely szerint a kiállítás 
összes díszítő festészeti munkáit a maga 
költségén végezteti s csupán azt kívánja, 
hogy munkásainak utazási- s a festő
szerszámok s anyagok szállítási költsé
geit a társulat fedezze, a választmány 
elismeréssel s köszönettel fogadja. 

A kiállítás előkészítő bizottságába, il
letve a magyar csoport előjuryjébe elnök 
indítványára a választmány beválasztja K. 
Lippich Elek és Fittler Kamill tagokat. 

Horti Pál bemutatja a magyar csoport 
alaprajzát s az installácziók terveit, me
lyeket a választmány tetszéssel fogad. 

Titkár jelenti, hogy a karácsonyi kiál
lítás alkalmából fölmerült költségtöbblet 
számadásának átvizsgálásával, illetve a 
fedezetre vonatkozó javaslattétellel meg
bízott két tag megbízásában eljárt s 
javasolja a válaszmánynak, hogy miután 
a többlet-kiadások részben oly tárgyak 
és felszerelések beszerzésére szolgáltak, 
a melyeket a társulat több kiállításon át 
használhat, az ilyen természetű kiadásokat 
úgymint: válaszfalak, ablakok, mennye
zetek, kárpitozás stb. három évre osztas
sanak be és pedig a 1901, az 1902 és 1903 
egyesületi évre. Így esnék a három év 
mindegyikére egyenkint 1160 korona. 
A bizottság egyúttal azt az óhajt fejezi 
ki, hogy jövőben a kiadások a költség
vetési keretet túl ne lépjék. 

A választmány a javaslatot elfogadja 
és felkéri az elnököt, hogy jövőben 
lehetőleg résztvegyen minden bizottsági 
tanácskozásban, oly bizottságokban is, a 
melyeknek nem tagja, hogy a társulat 
sokféle elágazó tevékenysége mellett az 
egyes működési körök között szükséges 
összhang s általában a társulat anyagi 
eszközeinek egyensúlya minden irányban 
megóvassék. 

Titkár jelenti, hogy Gaul Károly, Víg 
Albert s szóló a választmány megbízá
sából fölkeresték Bordás István rézöntő 
és Pardavy Gyula mozaikvágó és intarzia 
készítőnek műhelyét s megállapodtak a 
kérvényükre vonatkozó s a kereskede
lemügyi minisztertől bekivánt jelentés 
dolgában. 



A választmány mindkét véleményes 
jelentésre nézve elfogadja a kiküldött 
bizottság javaslatát s megbízza az elnök
séget, hogy ilyen értelmű fölterjesztést 
tegyen. 

Az Orsz. Iparművészeti Múzeum igaz
gatóságához a kereskedelemügyi miniszter 
véleményezés s észrevételeinek közlése 
végett leküldte az ipari minták oltalmáról 
szóló törvényjavaslat tervezetét s az 
igazgatóság a társulathoz áttette a javas
latot azzal, hogy esetleges megjegyzéseit 
vele közölje, melyeket a fölterjesztésében 
figyelembe kivánna venni. 

A választmány felkéri Dr. Szmrecsányi 
Miklós választmányi tagot, hogy a törvény
javaslat tervezetét tanulmányozza s a 
netán kívánatosnak mutatkozó módosí
tásokra nézve javaslatot tegyen. 

Radisics Jenő, az Iparművészeti Mú
zeum igazgatója tudomására hozza a 
választmánynak, hogy M. George Fletcher 
irlandi iparoktatási főfelügyelő őt fel
kereste s kérte, hogy a f. évben Cork-ban 
(Irland) rendezendő nemzetközi kiállí
tásra állítson össze egy kisebb terjedelmű 
iparművészeti csoportot, amelynek összes 
költségeit a kiállítás rendezősége fedezné. 
Miután pedig a társulat amúgy is folyton 
foglalkozik kiállítások rendezésével, fel
kéri a választmányt, hogy az ügyet 
magáévá tegye s a magyar csoport össze
állítása, illetve rendezése iránt intéz
kedjék. 

A választmány helyeselvén a javasolt 
csoport szervezését, az ezzel kapcsolatos 
teendőket a torinói kiállítás magyar 
bizottságára bízza. 

Végre a titkár bejelenti, hogy a leg
utóbbi választmányi ülés óta 61 rendes 
taggal szaporodott a társulat, a mit a 
választmány örömmel tudomásul vesz. 

Jj5 Wj TAGOK. Folyó évi január hó 
<«? BT 25-ike óta e füzet megjelenéséig 
^ . „ ^ a következők léptek be a Ma

gyar Iparművészeti Társulat rendes tagjai
nak sorába: 

AdlerEmil Budapest, Bártfai áll. gimná
zium Bártfa, Bera Ferenc Budapest, Bonn 
Alajos Budapest, Bierbaner István Buda
pest, Brichta József Budapest, Brichta 
Sándor Budapest, Bartha István Buda
pest, Bruchsteiner Jakab Budapest, Breuer 
Mór Budapest, Bramcz és Ullmann Buda
pest, dr. Bartha Nándor Budapest, Blon-
der Lajos Budapest, Bruck Ede Budapest, 
Bencze György Zala-Egerszeg, Budapest 
iparosképző Protestáns Egylet Budapest, 

Bárdon Ferenc Nagyvárad, Braun Mihály 
Nagyvárad, Braunstein Mór London, gróf 
Csáky Gyula Budapest, Csortos Géza 
Gyöngyös, Darvas Ödön Budapest, Darilek 
Henrik Pécs, Endrényi Imre Szeged, Fa-
ludy Ferenc Budapest, Faiszer János Pécs, 
Grünbaum Vilmos Nagybecskerek, Gere 
Andor Pécs, Galambos Jenő Berlin, Gold-
finger Dezső Zala - Egerszeg, Gerencsér 
Károly Zala-Egerszeg, Gyöngyösi társa
dalmi Kör Gyöngyös, dr. Hintz György 
Kolozsvár, Heininger János Budapest, 
ifj. Hoffmann Alajos Budapest, Hegedűs 
László Budapest, Hagymásy Ilonka Zala-
Egerszeg, Kolozsvári áll. segélyezett nő-
ipariskola Kolozsvár, Komáromi ipar
testület Komárom, Kisújszállási ev. ref. 
főgimnázium Kisújszállás, Kismartoni áll. 
lakatos ipartanműhely Kismarton, Kauf-
mann Adolfné Zala-Egerszeg, KöllerEdéné 
Zala-Egerszeg, Kaszás Kálmán Zala-Eger
szeg, Köblös Ferenc Nagyvárad, Kopeczek 
György Budapest, Lázár Imre Budapest, 
Luka László Budapest, Lehel Antal Gyön
gyös, Légszeszfütő készülékek gyára Révai 
Oskár Budapest, Lándor József Budapest, 
Müllerlrma Budapest, gróf Máiláth József 
Perbenyik, Mack Lajos Pécs, Magy. kir. 
áll. faipari szakiskola Igló, özv. Mayer 
Nándorné Budapest, Matinszóka Győző 
Budapest, Nagyváradi reáliskola Önképző
köre Nagyvárad, Nagykikindai áll. fő
gimnázium Nagykikinda, Nikelszky Géza 
Pécs, K. Nagy Mihály Pécs, Nagy János 
Budapest, Nagy József Zala-Egerszeg, 
Nagyváradi Nőipariskola Nagyvárad, 
Nagykanizsai kir. ügyészség Nagykanizsa, 
Oesterreicher Samuné Zala-Egerszeg, dr. 
Papp Ernő Kolozsvár, Paar Ferenc Buda
pest, Péterffy Sándor Zala-Egerszeg, Preis 
Mihály és fia Nagyvárad, Pittermann István 
Zala-Egerszeg, Reismann Miksa Buda
pest, Reisz Zoltán Budapest, Rottenbücher 
Ágoston Budapest, ifj. Roszner István 
Budapest, Reisz és Porjesz Budapest, dr. 
Roszner Aladár Budapest, Soproni ev. fő
gimnázium Sopron, Székelyudvarhelyi ev. 
ref. kollégium Székelyudvarhely, Szulcz-
berger József Budapest, Szuchy János 
Budapest, Székelyudvarhelyi áll. főreál
iskola Székely-Udvarhely, Szászvárosi ev. 
ref. kollégium Szászváros, Szmetana József 
Budapest, Tróján Antal Budapest, Takách 
Edwárd Budapest, Trajtler József Konjica, 
Várnai Alajos Budapest, Varga Lajos 
Budapest, Vörösmarty Kör Székesfehér
vár, Weisz P. Vilmos Budapest,, Zágrábi 
orsz. m. kir. ipariskola Zágráb. Összesen 
92 új tag. 




