
formában és módon, a miről, hogy ezt 
szintén kiemeljük, példát vehetnek a 
folyóirat-kiadók. 

Nem akarjuk itt ezt a témát kifej
teni ; hanem annyit mégis megengedünk 
magunknak, hogy kijelentsük, hogy úgy 
a külsőt mint a belsőt, a szöveg szelle
mét és az illusztrációs rész mikéntjét 
illetőleg is a francia finom izlés e kiad
ványban jelentékenyen érvényre jut. 
Ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe. 

Cs. Gy. 

HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. 

W ÁNG LAJOS DR. ÜDVÖZLÉSE. 
«§p i A Magyar Iparművészeti Társulat 
3SL.„JL elnöksége a május hó 23-án tar
tott választmányi ülés határozatának meg
felelően üdvözlő iratot intézett az új 
kereskedelemügyi miniszterhez, a mely 
a következőképpen szól: 

„A párisi világkiállítás eredménye nyo
mán a m. kir. kereskedelemügyi minisz
térium iparpártolási akcióját az iparmű
vészetre is rendszeresen kiterjesztette 
abban a helyes meggyőződésben, hogy 
a különösen hazánkra nézve rendkívüli 
fontossággal birő kisiparos-osztály élet-
s versenyképessége, tehát létele főleg 
attól függ, ha oly iparágak művelésére 
adja magát, melyekben eltérőleg a gyári 
termeléstől, az iparos egyéni tudása, ké
pessége és ízlése munkáinak értékére 
hathatós befolyással van, vagyis melyek 
az iparművészet keretébe belenyúlnak. 
Ezóta társulatunk abba a szerencsés hely
zetbe jutott, hogy a kereskedelemügyi 
minisztérium a kitűzött feladatok teljesí
tésénél jelentékeny anyagi eszközök 
engedélyezése mellett munkatársául fo
gadta, mely megtisztelő bizalomnak nagy 
lelkesedéssel és szerénytelenség nélkül 
mondhatjuk, sikeresen törekedett megfe
lelni. Ennél a szorosabb összeköttetésnél 
fogva az alulírt választmány kedves köte
lességet teljesít, midőn Nagyméltóságodat, 
hálásan megemlékezve a hazai közgazda
ság terén már eddig szerzett hervad
hatatlan érdemeiről, a kereskedelemügyi 
minisztérium élén őszintén, mély tiszte
lettel és teljes bizalommal üdvözli, egy
szersmind az általa képviselt iparművé
szeti társulatnak, valamint annak körében 
egyesült szakerőknek szolgálatait Nagy-
méltóságodnak készséggel felajánlja." 

WTjjíELHÍVÁS. A karácsonyi kiállí-
llf^M. tás rendező-bizottsága május hó 
Jíj. első napjaiban a következő fel
hívást tette közzé: 

Mint az előző években, úgy az idén is, 
társulatunk karácsonyi kiállítást rendez, 
hogy azon a hazai iparművészetnek fejlő
dését a magyar közönségnek bemutassa s 
hogy művészi iparosainknak alkalmat ad
jon kiválóbb munkáiknak értékesítésére. 

Fölhívásunkat már most közrebocsát
juk, hogy művészeink és művészi iparo
saink a kiállításra kellő időben készül
hessenek s azon minél nagyobb számban 
résztvegyenek. Kiállítóink buzdítására 
szolgálnak a kiállítás alkalmából kitűzött 
díjak, nevezetesen: 

a) a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter által alapított állami nagy arany 
érem, a mely kompozíció és kivitel tekin
tetében feltétlen becsű műipari termé
kekért ítélhető oda. (Az erre vonatkozó 
részletes szabályzat olvasható a Magyar 
Iparművészet 1898. évfolyamának 412-ik 
lapján); 

b) a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ter 2000 (kétezer) koronás nagy díja, 
melyet kizárólagosan iparosok nyerhet
nek el, kiváló műipari munkáikért, tekin
tet nélkül arra, vájjon a saját, vagy mások 
tervei után dolgoztak-e. Elengedhetetlen 
föltétel azonban az, hogy az illető iparos 
maga és segédei magyar állampolgárok, 
és a felhasznált anyagok, a mennyiben 
azok itthon megszerezhetők, hazaiak 
legyenek; 

c) a kereskedelemügyi m. kir. minisz
ternek állami érme, a mely több példány
ban odaítélhető, s a melyre nézve külön
ben a b) pontban foglaltak irányadók. 

Megjegyezzük, hogy a kereskedelem
ügyi miniszter nagy díját és érmét a 
választmány tagjaiból alakított héttagú 
jurynek javaslata alapján adományozza 
a miniszter. 

E kitüntetések mellett nagyobb arányú 
vásárlásokról is biztosíthatjuk kiállítóin
kat. Ő Felsége a király részéről ugyanis, 
úgy mint az az előző években is történt, 
nagyobb összegű vételek várhatók, to
vábbá a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr a múzeumok számára jelenté
kenyebb beszerzéseket fog tenni, társu
latunk pedig már is 2000 koronát irányzott 
elő a tagjai között rendezendő sorsjáték 
nyereményeinek megvásárlására. 

A társulat különös súlyt helyez arra, 
hogy a kiállításra kerülő munkák eredeti 
jő tervrajzok után készüljenek, hogy azok 
a jelenkor ízlésének megfelelők legyenek. 



Sablonos munkák, vagy meglevő dolgok
nak utánzatai tehát eleve ki vannak zárva. 

A tárgyak befogadása felett egyébként 
az alulírt rendező bizottság, mint jury, 
együttesen fog határozni. A kiállítás meg
nyitása, úgy mint tavaly, november hó 
elején lesz, s ezért szükséges, hogy a 
kiállítók a kész tárgyakat legkésőbben 
f. évi október hó 15-ig a társulat címére, 
az országos iparművészeti múzeumba 
küldjék. 

Helypénzt nem szed a társulat, hanem 
csupán a tényleg eladott, vagy a kiállítás 
révén megrendelt tárgyak eladási ára után 
számított 5°/o-ot von le bazárjutalék címen. 
Az esetleges biztosítás költségei a ki
állítót terhelik. 

Miután előrelátható, hogy ez idén az 
eddiginél még több kiállító akar kiállítá
sunkon részt venni, és mert helyi viszo
nyainkkal számolnunk kell, felkérjük 
azokat a t. művészeinket s művészi ipa
rosainkat, a kik a kiállításon részt venni 
akarnak, hogy előzetes tájékoztatásunk 
végett legkésőbben május hó 25-ig jelent
kezések nyomán elkészítjük az előzetes 
helyi beosztást, megjegyezzük azonban, 
hogy a bejelentés végleges elfogadása 
felett csakis a tárgyak rajzainak, vagy a 
kész megtekintése alapján dönthet a bi
zottság. — A bejelentésre szolgáljon az 
ide csatolt bejelentő-lap. 

Hazafias üdvözlettel Budapest, 1902. 
május havában, a rendező bizottság: 
Dr. Szmrecsányi Miklós, biz. elnök. Alpár 
Ignác, Faragó Ödön, Györgyi Kálmán, 
Horti Pál, Kriesch Aladár, Pap Henrik. 

E felhívás nyomán a kitűzött napig 
58 kiállító jelentkezett. A bejelentő íve
ken 44 teljes szobaberendezés szerepelt, 
tehát kétannyival több, mint a mennyi
nek a társulat helyt adhat. Ezért a ki
állítás rendezősége június hó 10-én tar
tott ülésén szükségét látta annak, hogy 
sorra véve a bejelentéseket, a szoba
berendezések közül 24-et törüljön. Itt 
különösen figyelemmel volt azokra a 
kiállítókra, a kik eddig még nem állí
tottak ki, illetve a kiket a társulat még 
nem támogatott. E mellett elhatározta, 
hogy a kiállítóknál kiköti, hogy a rendel
kezésükre bocsátott helynek megfelelő 
berendezéséről s a szükséges diszítésről 
maguk gondoskodjanak, föntartván a bi
zottságnak korlátlan ellenőrzési jogát erre 
nézve is. Végül elhatározta a bizottság, 
hogy a kiállításra szánt szobaberendezé
sek rajzait legkésőbben július hó 15-ig 

bekivánja, s hogy a bejelentés végleges 
elfogadását a rajzok megfelelő voltától 
teszi függővé. 

e ^ ÁRSAS KIRÁNDULÁSOK TU-
§ p 5 ^ , RINBA. A Magyar Iparművé-
\ \ J ^ szeti Társulat tagjai rendkívül 

kedvezményes áron tehetik meg az utat 
Turinba s vissza, a mire a társulat veze
tősége nekik a lehetőséget megszerezte. 
Az első ilyen kirándulás június hó 25-én 
lesz és pedig a résztvevő tagok szabadon 
választhatják az útirányt akár Fiume-
Velencén, akár a Pragerhof-Cormonson át, 
Milánó érintésével. A társulat titkáramájus 
hó utolsó napjaiban részletes tájékoztatót 
küldött a tagoknak, a melyben részletesen 
felsorolta a kirándulásokra és az azokkal 
járó három napi ellátásra, stb.-re vonat
kozó tudnivalókat. Kirándulások lesznek 
még július hó 30-án, augusztus 13-án, 
szeptember 3-án és október hő 1-én. 
Aẑ  ez iránt érdeklődő t. tagoknak a 
MÁV. budapesti menetjegyirodája (Hun
gária szálló) is készségesen szolgál föl-
világosítással. 

Megjegyezzük, hogy az újonnan belépő 
tagoknak, a kik a kirándulásban részt
venni kívánnak, az évi 10 korona tagsági 
díj helyett a f. évben kivételesen csak 
6 korona tagsági díjat kell fizetniök, mely 
a menetjegyirodában leróható. 

#'"*%? M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSU-
# f LAT VÁLASZTMÁNYA 1902. 
^ . . „ ^ t március hó 22-én Ráth György 

főrendiházi tag elnöklése mellett ülést 
tartott, melyen jelen voltak Czigler Győző 
alelnök, Faragó Ödön, Fittler Kamill, Gaul 
Károly, Moreili Gusztáv, Radisics Jenő, 
Szmrecsányi Miklós és Vig Albert választ
mányi tagok. Jegyző: Györgyi Kálmán 
titkár. 

Elnök megnyitván az ülést, jelenti, 
hogy Beck Dénes, Horti Pál, Nádler 
Róbert, Péterffy Lajos, Thék Endre és 
Zsolnay Miklós távolmaradásukat kimen
tették. A jegyzőkönyv hitelesítésére föl
kéri Vig Albert vál. tagot. 

A napirend előtt utal arra, hogy az 
utolsó ülés óta a kereskedelemügyi mi
nisztérium vezetésében változás történt. 
Visszalépett Hegedűs Sándor, az első a 
kereskedelemügyi tárca viselői között, 
a ki a hazai iparművészet felkarolását 
iparfejlesztési politikája egyik integráló 
részének tekintette, és a társulatot hiva
tása teljesítésében áldozatkészen minden 
irányban a leghathatósabban támogatta. 
Helyébe lépett Horánszky Nándor, a 



hazai kultúra régi, kipróbált harcosa, a 
ki már programmbeszédében az ipar
művészet forrását képező kis- és kéz
művesipar erélyes támogatásának fon
tosságát hangsúlyozta. Elnök indítvá
nyozza, hogy az élőbbemhez a társulat 
állandó háláját tolmácsoló üdvözlő irat, 
az új miniszterhez pedig a társulat közre
működését fölajánló üdvözlő irat intéz
tessék. A választmány az elnök mindkét 
indítványát egyhangúlag elfogadja. 

Titkár jelenti, hogy a számvizsgálók 
a társulat zárószámadásait megvizsgálták 
s azokat teljesen rendben találták. 

A számvizsgálók által is aláírt 1901. 
évi mérleg- s nyereség- és veszteség
számla felolvastatván, a választmány azt 
tudomásul veszi. Egyben megbízza az 
elnökséget, hogy nagyobb arányú tárgy
sorsjáték rendezése végett javaslatot ter-
jeszszen elő. A karácsonyi kiállítás ren
dezésével járó nagy költségek miatt pedig 
elrendeli a választmány, hogy az idei kará
csonyi kiállításon a hétnek két napját ki
véve, a mikor ingyenes lesz a belépés, a 
többi napokon 50 fillér belépő díj szedes
sék. A tagok azonban, úgy mint eddig, tag
sági jegyük felmutatása mellett, bármikor 
ingyen tekinthetik meg ezt a kiállítást is. 

Az 1902. évi költségelőirányzatot a 
választmány olyképpen, hogy 43.540 K. 
kiadással szemben 44.732 K. fedezet le
gyen, a közgyűlés elé terjesztés végett 
megállapítja. 

Az idei rendes közgyűlés napját a 
választmány április hó 13-ára tűzi ki. 

Az elnök indítványára a választmány 
megalakítja az idei karácsonyi kiállítás 
rendező bizottságát. Az elnöki tisztségre 
dr. Szmrecsányi Miklóst kéri fel, a ki 
köszönetet mond a választmány bizalmá
ért s a tisztséget elfogadja. Tagoknak 
megválasztják Alpár Ignácot, Faragó 
Ödönt, Györgyi Kálmánt, Horti Pált, 
Kriesch Aladárt és Pap Henriket. 

A titkár beszámol a torinói kiállítás 
előkészületeiről. Jelenti, hogy a költség
előirányzat szerint a kiállítás költségei 
mintegy 25.000 korona összeget fognak 
kitenni; a társulat azonban erre a célra 
a kereskedelemügyi miniszter úrtól 8000 
koronát, a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úrtól pedig 12.000 koronát, ösz-
szesen tehát 20.000 koronát kap. E sze
rint mintegy 5000 korona hiány mutat
kozik, melynek fedezésére egyelőre csak 
az eladási jutalékok révén várható be
vételek vehetők számba. Kéri a választ
mányt, hogy mindaddig, a míg erre az 
összegre nézve a társulat fedezetről nem 

gondoskodhatik, a szükségelt összeg a 
társulati pénztárból előlegeztessék. 

A választmány a jelentést tudomásul 
véve, fehatalmazza az elnököt, hogy a 
torinói kiállítás költség-többletét egyelőre 
a társulat pénztárából előlegezze. 

Weidringer Antal asztalos-segéd kül
földi tanulmányi jelentése a kereskede
lemügyi minisztertől bekivánt vélemé
nyes jelentés alapjául a választmány 
elfogadja Gaul Károly vál. tag által a 
választmány elé terjesztett véleményt s 
ebből kifolyólag a minisztert újból figyel
mezteti, hogy célszerű lenne, ha a kül
földi utazási ösztöndíjakat nyilvános pá
lyázatok útján adományozná. 

Bolkai Pál rimaszombati asztalos-mes
ter támogatása dolgában a kereskedelem
ügyi minisztertől érkezett sürgető leira
tot a választmány a végrehajtó-bizottság
hoz utalja. 

Walther Gida, mint a Forgó és Társa 
cég volt beltagja, a megszűnt cég alapítói 
tagságát a maga személyére kivánja át
íratni. A választmány ez ügyben véle
ményadásra a társulati ügyészt hivja fel. 

Végül a titkár bejelenti, hogy a leg
utóbbi választmányi ülés óta 84 új ren
des tag lépett be, a mit a választmány 
örömmel tudomásul vesz. 

Erre az elnök az ülést berekeszti. 

?%n$ M. IPARMŰVÉSZETI TÁR-
'# § SULAT XVII. RENDES ÉVI 
\..„Jk KÖZGYŰLÉSE 1902. április hó 

13-án volt, Ráth György társulati elnök 
vezetése mellett. Jelen voltak: Szalay 
Imre és Czigler Győző alelnökök, a 
választmány részéről Beck Dénes, T. 
Fischer Ignácz, Fittler Kamii, Gaul Ká
roly, Matlekovics Sándor, Moreili Gusztáv, 
Pap Henrik, Radisics Jenő, Szmrecsányi 
Miklós és Vig Albert s a nevezetteken 
kívül a társulatnak 43 tagja. Jegyző 
Györgyi Kálmán vezértitkár. Az elnök 
üdvözölvén a megjelenteket, a követ
kező beszéddel vezeti be a napirendet: 

Mint a mai napirendre kitűzött évi 
jelentésünkben felemlítjük, társulatunkra 
ismét az a nagy felelősséggel járó fel
adat háramlóit, hogy hazánk ifjú művészi 
iparát közös versenytéren a civilizált 
világ itélőszékének bemutassa. 

Olaszország majdnem közvetlenül ama 
csudaszerű látványosság letűnte után, 
melylyel a béke munkásainak Parisban 
egyesült összesége az új század beköszö-
nését felavatta, elhatározta, hogy e mun
katársak egy részét hajdani fővárosába 
újból összehívja. 
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E részleges világkiállítás céljául rende
zői azt tűzték ki, hogy az elmúlt század 
egyik legfontosabb kulturális vívmányá
nak, a diszítö" művészet, az iparművé
szet reneszánszának eddigi eredményeit 
megállapítsa. 

A programm a megújhodás nyitját 
helyesen keresi abban a már általánossá 
vált meggyőződésben, hogy az élet har
móniájának az ember saját otthonában, 
egész környezetében, is kell érvényesülni, 
— hogy itt és mindenütt koránk szelle
mének és művészi felfogásának, nem 
pedig letűnt idők reminiszcenciáinak kell 
kifejezésre jutniok. 

A modern iparművészetnek ilyen értel
mezésével a programm kizárja a régi 
stílusok egyszerű utánzásait szintúgy, 
mint a művészi értéket nélkülöző ipar
termékeket. Világosan kimondja, hogy 
csakis teljesen eredeti és az új irány 
szellemétől áthatott alkotások lehetnek 
a kiállításnak tárgyai. 

A mikor e mindenfelé rokonszenvesen 
fogadott programm alapján társulatunkat 
illetékes helyről felhívták, hogy a maga 
nemében páratlan kiállításon egy magyar 
csoportot rendezzünk, méltán aggódtunk, 
váljon az immár reánk nehezedett sok
féle feladat mellett képesek leszünk-e 
megfelelni a nagy felelősséggel járó uj 
megbízatásnak. 

Már előbb elhatároztuk, hogy az ősz 
folyamán Szegeden az első vidéki ipar
művészeti kiállítást rendezni fogjuk. Ka
rácsonyi kiállításunk iránt pedig ezúttal 
a szokottnál jóval nagyobb érdeklődés 
mutatkozott, úgy hogy gondoskodnunk 
kellett eddigi kiállítási helyiségeink ki
bővítéséről és azoknak költséges díszí
téséről. 

Azonkívül még folytonosan el voltunk 
foglalva a párisi világkiállításból folyó 
ügyek lebonyolításával. 

Ezek a rendkívüli feladatok nagy mér
tékben lekötötték társulatunk szellemi 
munkálkodását és anyagi erejét. 

E mellett, a mint tájékoztatásunk vé
gett az első előkészítő lépéseket meg
tettük, megtudtuk azt is, hogy noha 
az érdekelt kormánykörökben a kiállítás 
eszméje élénk visszhangra talált: a mos
tani pénzügyi viszonyok között csak kor
látolt államsegélyre számíthatunk; minél 
fogva az előreláthatólag beálló hiánynak 
más utón való fedezéséről magunknak 
kellend majd gondoskodni. 

Ha mindamellett érett megfontolás 
után a kérdésbe jövő művészi és iparos 
körök óhajtásához képest is belebocsát

koztunk a tetemes kockázattal járó vál
lalkozásba, erre a következő okok indí
tottak : 

Mint hitelesen értesültünk, a kiállítás
ban valamenyi kulturnemzet vesz részt, 
a melyeknek saját iparművészetük van, 
úgy hogy az európai államok közül csak 
Oroszország és a Balkán-fejedelemsé
gek maradtak távol. 

Ugy véltük tehát, hogy bizonyos tekin
tetben a nemzeti becsület megköveteli, 
hogy sorakozzunk a résztvevő államok
hoz. De azzal is tisztában voltunk, hogy 
elmaradásunkkal, jóformán feladván azo
kat a fényes eredményeket, melyeket a 
párisi kiállításon iparművészeti csopor
tunk elért, — mely sikerek nyilvánvalóvá 
tették, hogy fejlődésben levő iparmű
vészetünk majdnem minden irányban, 
művelőinek képessége és képzettsége, 
művészi és tehnikai tudása tekintetében 
egyenlő fegyverek mellett és egyforma 
küzdőtéren bátran megmérkőzhetik régi 
vetélytársunk, Ausztriának nagy anyagi 
erőkkel és vevő közönséggel bíró hír
neves ősi műiparával. S ennek az alig 
remélt sikernek megvolt az az üdvös 
következménye, hogy saját közönségünk
nek közönye, sőt mondhatnók előítélete, 
a hazai iparművészettel szembén elosz
lott, és végre e téren is megbecsülni 
kezdi a magyar kéz munkáját. Már ezért 
is úgy hiszszük végzetes mulasztást követ
nénk el, ha átengednők a teret régi el
nyomóinknak, kik az új világversenyre 
nagy anyagi, áldozatokkal készülnek s ez 
által mintegy elismernénk velünk szem
ben fölényüket, elismernénk, hogy emlí
tett sikereink csak efemer természetűek. 

így tehát látni való, hogy nemcsak 
erkölcsi kötelesség volt, hanem jól fel
fogott anyagi érdekeink is követelték, 
hogy a nemzetek versenyében újból részt 
vegyünk, hogy versenyképességünk iga
zolásával első sorban teljesen vissza
hódítsuk és biztosítsuk a magunk szá
mára a hazai piacot. Sőt, a mennyiben 
több művészi iparágban tényleg fölé
nyünk van az olaszok fölött, azt is 
remélhetjük, hogy ezt az alkalmat fel
használhatjuk arra is, hogy egyes cik
keinknek olasz földön piacot teremtsünk, 
különösen miután ezt a kedvező közle
kedési viszonyok és a két nemzet régi 
kölcsönös rokonszenve megkönnyítik. 

Végül nyomatékos befolyással volt el
határozásunkra az a jogos feltevésünk, 
hogy a tudni világkiállítás végeredmé
nyében dörttő lesz a megifjodott ipar
művészet jövő fejlődésének irányára. 



Tudjuk ugyanis, hogy az iparművészet 
reformálása a bizonyos meghatározott el
vekből indult ki. Ilyenek az anyagszerü-
ség és a logikai szerkezet követelményei
nek szoros szemmel tartása; az elavult 
diszítményi formáknak a természetből 
merített új anyaggal való felfrissítése; 
az egyszerűségre való törekvés és a cél
szerűség igényeinek fokozottabb mérték
ben való figyelembe vétele; — mind
annyi magukban véve helyes dolgok. 

Ám azt látjuk, hogy csak kevesen van
nak, a kik ezeket az üdvös elveket a 
gyakorlatban állandóan és következete
sen megvalósítani tudták. Ellenben sok
felé tapasztaljuk a szertelenségét, a túl-
hajtást és sok mindenféle visszásságot, 
a mire az eredetiség hajhászata és a 
feltűnési vágy vezetett. Épp ez az, a mi 
a hagyományos formákat megszokott 
közönséget jó részben elidegenítette a 
különben egészséges alapon nyugvó mo
dern iparművészettől, a melynek valóság
gal sok hamis és hivatatlan apostola van. 

A midőn társulatunk a más idők, viszo
nyok, és kultúra által megteremtett stí
lusokat mellőzve, saját hatáskörében fel
karolta a tespedő iparművészetet új életre 
ébresztő modern művészi irányt, azt bi
zonyos korlátok között és fentartással 
tette, melyekkel elejét akarta venni an
nak, hogy a túlkapások nálunk is elhara-
pódzzanak. Másfelől tisztában volt azzal, 
hogy a reform csak annyiban rejti magá
ban az állandóságnak, az életerőnek csi
ráit, a mennyiben a nemzeti jellegnek a 
múlt idők termékeiben felcsillámló sajá
toságát megőrzi és a fokozatos fejlődés 
elévülhetlen törvényeit követi. 

Ezt a felfogást fogja a turini kiállítás 
magyar csoportja is visszatükrözni. Jó
formán megbecsülhetetlen értékkel lesz 
tehát reánk nézve, ha a legilletékesebb 
bírák verdiktjéből meg fogjuk tudni, vál
jon helyes-e az irány, a mit társulatunk 
követ ? 

Ily fontos okok mellet bizton remél
jük, hogy a t. közgyűlés, a bemutatott 
évi jelentésünk tudomásul vételével he
lyeselni fogja ebbeli eljárásunkat. 

Az éljenzéssel fogadott beszéd után 
az elnök a közgyűlést megnyitja s kon
statálja, hogy annak napja és tárgysoro
zata az alapszabályokban előirt módon 
közzé volt téve. A jegyzőkönyv hitele
sítésére fölkéri emőkei Emich Gusztáv 
és Moreili Gusztáv társulati tagokat. 

A válaszmánynak a társulat 1901 évi 
működéséről szóló jelentését T. Fischer 
Ignácz indítványára a közgyűlés fölolva

sottnak tekinti s helyesléssel tudomásul 
veszi, miután a közgyűlés előtt 5 nappal 
minden tagnak megküldték s ezért a 
tagok annak tartalmát ismerik. 

Az 1901. évi zárószámadások megvizs
gálására a múlt évi közgyűlés által ki
küldött számvizsgálóknak jelentését a 
közgyűlés tudomásul veszi s a választ
mánynak megadja a fölmentést. 

Az idei számadások megvizsgálására 
a közgyűlés közfelkiáltással megválasztja 
Benke Gyula és Hoffmann Alfréd tár
sulati tagokat. 

Az 1901. évi költségvetésre nézve a 
közgyűlés elfogadja a választány előter
jesztését, a mely szerint 43.504 korona 
kiadással szemben 44.732 korona bevé
telt irányzott elő. 

Elnök bejelentvén, hogy az 1899. év
ben megválasztott kilenc választmányi 
tagnak megbízása a mai nappal lejár, 
felhívja a közgyűlést, hogy titkos szava
zással kilenc választmányi tagot válasz-
szon. Egyben felkéri T. Fischer Ignácz, 
Czakó Elemér és Pap Henrik tagokat, 
hogy a szavazatokat összeszámlálják s a 
szavazás idejére pedig felfüggeszti a köz
gyűlést. 

A szavazás megejtése s a szavazatok 
összeszámlálása után az elnök a köz
gyűlést újból megnyitja, mire T. Fischer 
Ignácz kihirdeti a szavazás eredményét, 
a mely szerint Thék Endrére esett 66 
szavazat, Szterényi Józsefre 64, Gaul 
Károlyra 60, Alpár Ignáczra 50, Róth 
Miksára 50, Gelléri Mórra 49, Matleko-
vics Sándorra 45 és Gyömrői Manóra 
31 szavazat.. Ezeken kívül 16 szavazatot 
kapott Tálos Pál, 14-et Csepreghy János, 
14-et Radócz János, 12-öt Lukácsovics 
János. A többi szavazat megoszlott. 
E kihirdetés alapján az elnök kijelenti, 
hogy az első sorban nevezett 9 tagot 
a közgyűlés megválasztotta választmányi 
tagokul. 

Erre a közgyűlés az elnök éltetésével 
véget ér. 

# ' " ^ M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSU-
W f LAT VÁLASZTMÁNYA 1902 

^ . „ J N Í április hó 21-én Ráth György 
elnöklése mellett ülést tartott, melyen 
jelen volt Faragó Ödön, Fittler Kamill, 
Gyömrői Manó, K. Lippich Elek, Matle-
kovics Sándor dr., Moreili Gusztáv, Nádler 
Róbert, Rausch Lajos, Róth Miksa, dr. 
Szmrecsányi Miklós, Vig Albert és Györgyi 
Kálmán, a ki a jegyzőkönyvet vezeti. 

Elnök megnyitja az ülést, felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Moreili Gusz-



táv választmányi tagot s jelenti, hogy 
dr. Forster Gyula, Pap Henrik, Péterffy 
Lajos és Radisicsjenő kimentették távol
maradásukat. 

Az elnök utalva a nagy veszteségre, 
melyet az egész ország, és különösen a 
hazai iparművészet ügye a csak imént 
új, magas állásában üdvözölt Horánszky 
Nándor kereskedelemügyi miniszter ha
lálával szenvedett, indítványozza, hogy 
a választmány a veszteség feletti fájdal
mának a jegyzőkönyvben kifejezést adjon. 

A választmány az elnök indítványát 
helyesléssel elfogadja s elhatározta, hogy 
fájdalmát a jegyzőkönyv megörökítse. 

Elnök üdvözli az idei közgyűlésen 
megválasztott tagokat, nevezetesen a vá
lasztmány új tagjait, Gyömrői Manót és 
Róth Miksát, s kéri, hogy a Társulat 
munkájában részt vegyenek. Elnök fel
hívja a választmány figyelmét arra, hogy 
az ügyrendnek a szakosztályok és a 
végrehajtó bizottság alakítására vonat
kozó szabályait, az utóbbi években a tár
sulat beléletében beállott lényeges válto
zások tényleg hatályon kívül helyezték 
s további fentartásuk szükségtelen, mi
után a Társulat újabban külön végrehajtó 
bizottságot s állandó juryt szervezett s 
a hol szükség forog fenn, esetről-esetre 
külön bizottságokat alakít. 

A választmány az elnök által kifejtett 
okokból az ügyrendnek II., III. fejezetét, 
illetve 7—15. §§-ait hatályon kívül he
lyezi. 

Titkár felolvassa Hegedűs Sándor volt 
kereskedelmi miniszter levelét, melyben 
megköszöni a Társulat búcsúzó iratát. Tu
domásul szolgál. 

Titkár jelenti, hogy a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a torinói kiállítás 
költségeire 12.000 koronát engedélyezett 
a Társulatnak, melynek felét már ki is 
utalványozta, a másik felét pedig a jövő 
év január havában folyósítja. Ezzel kap
csolatosan jelenti, hogy a kiállítás ma
gyar csoportjának anyaga már Torinóban 
van, s hogy a kiállítási bizottság a cso
port felügyeletének kérdésében is intéz
kedett, végül, hogy a megnyitás napját 
elhalasztották május hó 10-ére. 

A választmány a jelentést tudomásul 
vévén, a miniszter elhatározását köszö
nettel fogadja és az elnököt felhatalmazza, 
hogy a torinói kiállításra szükséges költ
ségeket esetleg a Társulat vagyonából elő
legezze. Tudomásul szolgál. 

Az aradvidéki iparegyesület megkereste 
a Társulatot, hogy a pünkösdi ünnepek 
alkalmával Aradon tisztán tanulmányi 

természetű műipari kiállítást rendezzen 
s hogy a Társulat tervezési pályázatainál 
az egyesületet értesítse. 

Miután az elnökség levelére, melyben 
felvilágosítást kért az egyesülettől arra 
nézve, váljon hajlandó-e a kiállítással 
járó költségeket viselni, s a melyben tu
datta az Egyesület, hogy a Társulat anyagi 
erejét ez idén a torinói kiállítás teljesen 
igénybe veszi, a válasz még nem érke
zett, a választmány a kiállítással járó in
tézkedésekre az elnökséget fehatalmazza 
arra az esetre, ha az Egyesület a kiállítás 
költségeit magára vállalja. 

A nagybecskereki helyi iparkiállítás 
megkereste az Orsz. Iparművészeti Mú
zeum s az Orsz. Iparművészeti Iskola 
igazgatóit, hogy az augusztusban rende
zendő kiállításhoz bizonyos bútorrajzokat 
bocsássanak a kiállítás rendezőségének 
rendelkezésére. Mindkét igazgató a meg
keresést áttette a Társulathoz. 

A választmány a megkeresésben foglalt 
kérelemnek helyt ad s felkéri K. Lippich 
Elek, Gaul Károly vál. tagokat s a tit
kárt, hogy a Társulat tulajdonában levő 
rajzokból a megfelelőket kiválaszszák s a 
kivánt célra rendelkezésre bocsássák, 
továbbá, hogy a „Mintalapok" e minta
gyűjteményéből is kijelöljék az alkalmas 
terveket. 

A lipótvárosi kaszinó tudatja az idei 
közgyűlésnek azt a határozatát, a mely 
szerint az idei költségvetésében meg
állapított 2000 koronán kívül további 3000 
koronát szavazott meg a hazai művészet 
pártolására. 

A választmány az átiratot örömmel 
tudomásul veszi és a mennyiben a kaszinó 
műpártolási akciója a Társulat feladataira 
és körére is kiterjed, közreműködését 
készségesen felajánlja. 

Titkár bemutat egy új találmányú 
maratási eljárással készült fareliefeket, 
melyeket Wottitz Manfréd cinkografus 
azzal a kéréssel küldött be, hogy a 
Társulat e találmány esetleges meghono
sítása céljából, e fölötti véleményét vele 
tudassa. 

Miután a szóban forgó maratási eljárás 
tisztán a tehnológia körébe vág, a vá
lasztmány a kérelmezést a tehnolőgiai 
múzeumhoz utalja. 

K. Lippich Elek örvend a vidéknek 
az iparművészet iránt mindinkább nyil
vánuló érdeklődésének, a mit a titkár 
előző jelentéseiből tapasztal s ezért kívá
natosnak tartja, hogy a Társulat ne csak 
ötletszerűen, hanem bizonyos terv sze
rint rendezze a vidéki iparművészeti ki-



állításokat. Miután pedig a Társulatnak 
jövedelmeit más feladatok teljesen lekö
tik, szükséges, hogy az ily nagy fontos
ságú kiállításokhoz szükséges anyagi esz
közöket magának biztosítsa. Indítványozza 
tehát, hogy a Társulat ez alkalomból for
duljon egyik vagy másik érdekelt mi
niszterhez s kérje meg, hogy évi költ
ségvetésében állandó tételt vegyen föl a 
vidéki iparművészeti kiállítások költ
ségeire. 

Matlekovics Sándor helyeselve az in
dítványt, fölemlíti, hogy a kereskedelem
ügyi minszterium a vidéki ipari kiállí
tásokat már szabályozta, mely szerve
zettel esetleg rendszerint kapcsolatba 
volna hozható az időleges, a vidéki ipar
művészeti kiállítások tartása is. 

Viszont Szmrecsányi utal a képzőmű
vészet és az iparművészet közötti közel 
rokonságra, minél fogva fölveti a kérdést, 
váljon nem-e volna helyesebb arra töre
kedni, hogy az iparművészet a vidéki 
képzőművészeti kiállítások körébe vonas-
sék be. 

Az eszmecsere eredményeként a vá
lasztmány egyhangúlag elfogadván K. 
Lippich Elek indítványát, elhatározta, 
hogy felkéri a kultuszminisztériumot, 
hogy költségvetésébe évi 5000 korona 
összeget a kultuszminisztertől vidéki ipar
művészeti kiállítások költségeire állandó 
rovatként felvenni méltóztassék. Egyszer
smind készségét fölajánlja, hogy annak 
idején a kérdéses kiállítások mikénti ren
dezése tárgyában részletes javaslatot ké-
szítend. 

Elnök jelenti, hogy a torinói kiállítás 
rendezésére kiküldött bizottság a MÁV. 
menetjegy-irodájának vezetőjével egyet-
értőleg lépéseket tett, hogy a kiállítás 
tartama alatt havonkint mérsékelt árak 
mellett Torinóba csoportos kirándulások 
rendeztessenek, a melyen csupán a Tár
sulat tagjai vehetnének részt. 

Végül a titkár 19 új rendes tagot je
lent be. 

A választmány a bejelentéseket öröm
mel tudomásul veszi. 

f '"*\f M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSU-
jf LAT VÁLASZTMÁNYA 1902. 

„.JNI május hó 23-án Ráth György el
nöklése mellett ülést tartott, melyen jelen 
voltak Beck Dénes, Faragó Ödön, Fittler 
Kamill, Gaul Károly, Gyömrői Manó, K. 
Lippich Elek, Moreili Gusztáv, Nádler 
Róbert, Radisics Jenő, Róth Miksa, Thék 
Endre és Vig Albert vál. tagok. 

Jegyző: Györgyi Kálmán. 

Elnök megnyitván az ülést jelenti, hogy 
Péterffy Lajos, Szmrecsányi Miklós és 
Szterényi József vál. tagok kimentették 
távolmaradásukat. A jegyzőkönyv hitele
sítésére fölkéri Nádler Róbert választm. 
tagot. 

Elnök utal a kereskedelemügyi minisz
térium vezetésében az utolsó hónapok
ban lefolyt krízisre, mely a Társulatot 
is a szoros viszonynál fogva, a melyben 
a minisztériummal áll, közvetlenül érinti. 
Helyén valónak látja tehát, hogy vala
mint a társulat az elhalt kereskedelmi 
miniszter elvesztése miatti gyászának 
kifejezést adott, úgy utódja dr. Láng 
Lajost, a kiváló államférfiúi, szaktanárt és 
nemzetgazdát hivatalba lépése alkalmá
ból melegen üdvözölje. 

A választmány élénk helyesléssel fo
gadja az elnök indítványát s elhatározza, 
hogy üdvözlő irat intéztessék a minisz
terhez. 

Titkár előterjeszti a kereskedelem
ügyi miniszternek leiratát, a melyben 
véleményt kér az országos iparegyesület 
azon javaslata tárgyában, hogy Kabay 
Dánielnének régi gobelinek javításához 
szükséges gép adományoztassék. 

Hosszabb eszmecsere után az elnök a 
kérdést szavazás alá bocsátja s a többség 
határozata szerint kimondja, hogy a kér
vény pártolandó. 

Az Erzsébet-szobor végvehaj tó-bizott
sága elnökének az új pályázat kihirdeté
sére vonatkozó átirata folytán a választ
mány elrendeli, hogy a pályázati felhívás 
a társulat lapjában közöltessék. 

Az Orsz. Műszaki Egyesület elnöksége 
megköszönte a folyóirat díjtalan engedé
lyezését. 

A Muzeumok s könyvtárak orsz. taná
csának az Orsz. Múzeum- és könyvtár
bizottság szervezeti szabályzatának tervbe 
vett módosítása ügyében intézett átira
tot a választmány a Társulattól már ki
küldött három tagnak kiadatja. 

Felolvastatik a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter leirata a Társulatnak a 
turini kiállítás megnyitása alkalmával 
való képviselete dolgában. Ennek kapcsán 
az elnök bejelenti az ügy sürgősségénél 
fogva tett azt az intézkedését, hogy 
miután a miniszter óhajának személyesen 
nem felelhetett meg, maga helyett Radi
sics Jenő iparműv. múzeumi igazgatót 
kérte fel arra, hogy Turinba utazzék s 
ott a kiállítás megnyitásán a Társulatot 
képviselje. A választmány az elnök intéz
kedésére helyesléssel tudomásul veszi. 

Radisics Jenő, annak kijelentése mel-



lett, hogy kiküldetését nagy kitüntetés
nek tekinti, arról élő szóval a követke
zőkben számol be: 

Mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy 
Turinba nagy rokonszenvvel találkozott 
és nagyra vették azt, hogy Magyarország 
volt az egyedüli állam, a mely kiállítá
sával idejekorán elkészült és a melyet 
a királyi párnak bemutathattak. Az irán
tunk való rokonszenvet fokozta a ma
gyar csoport magas művészi kvalitása, 
előkelősége, válogatott anyaga és ezt el
ismerték a legilletékesebb külföldi szak
emberek is. Állíthatja, hogy a magyar 
csoport meglepetést keltett azért a nagy 
haladásért is, a mely iparművészetünkön a 
párisi kiállítás óta észrevehető. Elismerés
sel voltak azért is, hogy a magyar csoport, 
bár a nyugoti művészet befolyása nyilvá
nul benne, mégis sajátos nemzeti jelleggel 
bir, a mi a többi csoporttól szemmellát-
hatóan megkülönböztette. Ezután a kül
földi csoportokat ismertette részletesen 
és örömmel konstatálta, hogy a magyar 
csoport a külföldivel az összehasonlítást 
bátran kiállhatja. A zsűri szervezése fo
lyamatban van és biztos, hogy benne 
Magyarország is képviselve lesz. Útjáról 
megtette jelentését Wlassics Gyula kul
tuszminiszternek is, a ki Di Sambuy 
grófhoz, a kiállítás elnökéhez, köszönő 
sürgönyt menesztett, a melyre a válasz 
az imént érkezett meg. Ebben a válaszá
ban a gróf őt nevezte meg mint a kiál
lítás rendezőjét. Nehogy ez félreértésre 
okot adjon, indíttatva érzi magát, hogy 
ezt az elismerést azokra hárítsa, a kik
nek a kiállítás sikere első sorban kö
szönhető. Első sorban elismerés illeti a 
vallás- és közoktatásügyi, valamint a 
kereskedelemügyi minisztériumot, me
lyek a kiállítás rendezésére jelentékeny 
összegeket bocsátottak a társulat rendel
kezésére; — a társulatnak fáradhatlan 
elnökét, mint egyszersmind a kiállítási 
bizottság fejét, s a vezőrtitkárt, valamint 
magát a bizottságot. A siker oroszlán
része azonban a helyszíni rendezőt, 
Horti Pál tanárt és azokat a kiállítókat 
illeti meg, a kik nemes áldozatkészség
gel a sikerhez szintén nem kis mérték
ben hozzájárultak. Indítványozza, hogy a 
választmány Horti Pál tanárnak, továbbá 
Roth Miksa üvegfestőnek és Scholtz 
Róbert udv. szobafestőnek köszönetet 
szavazzon. 

Radisics előadása nagy érdeklődéssel 
és tetszéssel fogadtatván, elnök köszö
netet mond neki, hogy a társulatot a 
kiállítás megnyitásánál méltóan képvi

selte. Egyúttal elfogadásra ajánlja Radi
sics indítványát. 

A választmány Horti Pál tanárnak, 
Scholtz Róbert udv. szobafestőnek és 
Róth Miksának a kiállítás sikerének 
hathatós és áldozatkész előmozdításáért 
köszönetet szavaz. 

A turini kiállítás alkalmából a társu
lati tagok részére rendezendő társas ki
rándulás dolgában a M. A. V. menet
jegyirodájával történt együttes megálla
podásokat, melyek a társulati tagokkal 
közölt Tájékoztatóban részletesen közöl
tettek, a választmány helyesléssel tudo
másul veszi. 

Radisics Jenő jelenti, hogy az ősszel 
rendezendő nemzetközi diákkongresszus 
előkészítő bizottsága részéről, kérték, 
hogy a kongresszus alkalmából kiosztandó 
díjakúl szolgáló művészi emléktárgyak 
beszerzésében támogassa. Ő a jelentke
zőket a társulathoz utasította s most 
kérelmüket melegen ajánlja. 

A választmány súlyt helyez arra, hogy a 
deák-kongresszus előkészítő bizottságá
nak kívánsága a társulat részéről hozandó 
anyagi áldozat árán is teljesíttessék, s az 
ily irányban teendő intézkedésekre az 
elnököt felhatalmazza. 

Grünbaum Vilmos régi torontáli hím
zéseket akar a társulat bazárjában eláru-
sítás végett kiállítani, de a választmány 
a kérést elvi okokból nem tartja teljesít
hetőnek. A tervezett nagyszabású nyil
vános tárgysorsjáték szervezésével a vá
lasztmány az elnökön kivül Beck Dénes 
és dr. Forster Gyula tagokat bizza meg. 

Végül a titkár bejelenti, hogy a leg
utóbbi választmányi ülés óta 18 rendes 
tag lépett a társulat kötelékébe, mit a 
választmány örömmel tudomásul vesz. 

^ " E L H A L A S Z T O T T KIÁLLÍTÁS, 
l l ^ ^ i Az Orsz. Iparművészeti Múzeum 

N*,„»$Í tudvalevően március hóra ter
vezte az angol és skót iparművészeti 
munkáknak kiállítását. A kérdéses tár
gyaknak szállítása azonban oly hosszú 
időt vett igénybe, hogy a kiállítási anyag
nak mintegy fele csak június elején ér
kezett meg. így tehát, nehogy a kiállítás 
a holt szezonra essék, az Iparművészeti 
Múzeum igazgatósága annak megnyitását 
elhalasztotta szeptember elejére. A mos
tani számunkban közölt cikk a kiállítás
nak csak egy részéről szól s annak 
idején még ki fogjuk egészíteni a rend
kívül érdekes kiállításnak ismertetését. 



CS1PKEGALLÉROK. 
TERVEZTE ANGYAL B. 

(Tnrini kiállítás.) ÁLL. CSIPKEVERŐ TANMŰHELY 
KÖRMÖCBÁNYÁN. 



^ WJ T A G O K . Folyó évi március hő 
w flfr 15-ike óta e füzet megjelenéséig 

v \»^*- a következők léptek be a Magyar 
Iparművészeti Társulat rendes tagjainak 
sorába: 

Dr. Bartóky József Budapest, Békássy 
Istvánná Kőszeg, ifj. Buday Dezső Pécs, 
Bartha Kálmán Debrecen, Czirkál Géza 
Arad, Csepreghy János Budapest, Fischer 
& Battsch Budapest, Farkas Frigyes Buda
pest, Förster Lajosné Oravica, báró Fei-
litsch Berthold Nyíregyháza, Grünwald 
Jenő Nagyvárad, Geduly Gyula Budapest, 
Gál János Székely-Udvarhely, Hollósy 
Mária Ciffer, Hamm. János Űj-Verbász, 
Hauswirth Ödön Budapest, dr. Hos József 
Újpest, Kuzen J. Budapest, Kuklis József 
Budapest, gróf Keglevich Gyula Sashalom, 
Kaposvári áll. főgymnázium Kaposvár, 
Kovács P. fiai Kolozsvár, Kabók Győző 
Szeged, dr. Kemény Mór Debrecen, Kil-
linger József Budapest, Könyvnyomdászok 
Szakköre Budapest, Machay István Szeged, 
Mangold Lipót Nagybecskerek, dr. Marton 
Ödön Budapest, Magyar Kázmér Buda
pest, Magyar Kázmérné Budapest, Münnich 
Aurelné Budapest, Nahm József Budapest, 
Onczay Géza Homonna, Oszterhuber László 
Nagykanizsa, Országos Kaszinó könyvtára 
Budapest, Petrich Márton Budapest, Perdy 
Károly Baróth, Pécsi Nemzeti Casinó Pécs, 
Petrassevics József Budapest, Rácz Sándor 
Budapest, Szántay Lajos Arad, Schau 
Mór Budapest, Székelyudvarhelyi ev. ref. 
kollégium ifjúsága „Petőfi" önképzőköre 
Székely-Udvarhely, tótfalui dr. Sváchy 
Ernő Budapest, Schwarz Lipót Selmec
bánya, dr. Simó Károly Arad, Sipos Géza 
Budapest, Stegmüller Árpád Debrecen, 
Schwarz Vilmos Debrecen, Schlosser Sán
dor Debrecen, Szoboszlay Sándor Deb
recen, Tisch Zsigmond Homonna, Tirscher 
István Bártfa, Tihanyi József Debrecen, 
Tarr Rezső Brassó, Ullmann Vilmos Buda
pest, dr. Ury Károly Muraszombat, dr. 
Varga Emiiné Debrecen, Weisz Ernő Nagy
várad, Winkle Nándor Budapest. Összesen 
61 új tag. 

AZ IPARMŰVÉSZET 

IRODALMA. 
1902. MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS. 

I. a) AZ IPARMŰVÉSZETRŐL 
ÁLTALÁBAN. 

Dömötör István. A modern iparművészet. 
(Iparosok Olvasótára. 1902.) 

Knop Vencel. A secessio feladata. (Magyar 
Iparoktatás. 1902. március.) 

Muthesius, H. Kunst und ' Maschine. (Die 
Kunst, 1902. 141.) 

Muthesius, H. Die Glasgower Kunstbewegung: 
Charles R. Mackintosh und Margaret Mac-
donald-Mackintosh. (Die Kunst, 1902. 6.) 

Ruge, Clara. Das Kunstgewerbe Amerikás. 
Kunst und Kunsthandwerk. 1902. 126.) 

Scheffer, Kari. Via Miquel. (Die Kunst, 1902. 
126.) 

Szivák Imre. A műkincsek védelme. (Magyar 
Közélet. 1902. március i.) 

Zuckerkandl, B. Die Wiener Secession. (Die 
Kunst. 1902. 186.) 

c) Szakoktatás. 

Bosznia és Hercegovina ipari és iparművé
szeti szakoktatása. (Magyar Iparoktatás. 1902. 
március.) 

Carstanjen, F. Kunstgewerbliche Meisterkurse 
in Nürnberg. (Die Kunst. 1902. 227.) 

Kendell, B. Die Glasgow-Schule und ihr Ein-
fluss. (Kunst und Kunsthandwerk. 1902. 
109.) 

Sztankay Lajos. Az elemi nép- és iparos
tanonc-iskolák rajztanításának reformálása. 
(Magyar Iparoktatás. 1902. március.) 

The School of Art Wood-Carving. (The Maga
ziné of Art. 1902. april.) 

Üjváry Ignác. Tanulmányok a művészi nevelés 
köréből. (Nemzeti Nőnevelés. 1902. II—III.) 

2. ÉPÍTÉSZET ÉS DISZlTŐ SZOBRÁSZAT. 

Bredt, Dr. E. W. Martin Dülfers neuere 
Bauten. (Kunst und Handwerk. 1902. 61.) 

Ebe, Gustav. Versuche in moderner Bau-
Ornamentik. (Deutsche Kunst und Dekora-
tion. 1902. 267.) 

Gaulke, Joh. Moderné Stadte-Bilder. (Deutsche 
Kunst und Dekoration. 1902. 264.) 




