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nyújtandók be, a mutatványművek pedig 
május hó 20-ika és 30-ika között a város
ligeti műcsarnokba szállítandók. 

Az ösztöndíjakat a M. Orsz. Képző-
mű^ észeti Tanács véleménye alapján, a 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr 
adományozza. 

Budapesten, 1904. május hó. 
A Magyar Orsz. 

Képzőművészeti Tanács. 

JÁLYÁZATI HIRDETÉS. A M. 
Országos Képzőművészeti Tanács 
ezennel pályázatot hirdet az építő

művészet köréhez tartozó két ösztön
díjra és pedig: 

1 ösztöndíjra 1200 koronával 
1 , 600 

Ezek az ösztöndíjak a kiadásuktól 
kezdődő egy évre szólanak és céljuk az, 
hogy olyanokat, akik az építőművészeti 
pályán az alapvető képzésen már túl 
vannak és a hivatottságnak kétségtelen 
bizonyítékait tudják felmutatni, tanul
mányaiknak kiegészítésében támogassák. 
E kiegészítés vonatkozhatik külföldi 
építőművészeti alkotások tanulmányozá
sára, de vonatkozhatik hazai tanulmány
utakra is, hazai műemlékeink architek
túrájának megismerése, feldolgozása és 
közzététele céljából. 

Pályázhatnak a kir. József műegyete
met végzett építészek vagy olyan, akár 
itthon akár a külföldön tanult építészek, 
akik az építőművészeti képzettségnek 
a József műegyetemet végzett építészek
nek képzettségével ugyanazon fokán 
állanak. 

A pályázaton csak magyarországi ho
nosságú egyének vehetnek részt. 

Folyamodásában pályázó előadni tar
tozik életrajza főbb adatait, végzett 
tanulmányait és további tanulmányaira 
vonatkozó szándékát, mely reá nézve az 
ösztöndíj elnyerése esetén kötelező ere
jűvé válik. 

Olyanok, akik tanulmányaikat a kül
földön végezték vagy a külföldön már 
huzamosabb ideje tartózkodnak, folya
modásukhoz nyilatkozatot mellékeljenek, 
melyben kötelezik magukat, hogy az 
ösztöndíj elnyerése esetén legalább az 
ösztöndíj élvezetének egy évi tartama 
alatt Magyarországban maradva, a hazai 
építőművészetet tanulmányozzák. E kö
telezettség teljesítését az illetők becsü
letbeli ügyének tekinti az Orsz. Tanács; 
nem teljesítése pedig az illetőt az eset
leges további ösztöndíjazásokból kizárja. 

Az ösztöndíjas év elmultával az ösz
töndíjat élvező tartozik az ezen idő 
alatt végzett tanulmányairól leszámolni 
az Orsz. Tanácshoz benyújtott tervek, 
vázlatok, fölvételek vagy egyéb tanul
mányok és Írásbeli jelentés alakjában. 

Az ösztöndíj kötszernél többször egy
általában nem kapható meg. Másodszor 
is csak kivételképen, igen nyomatékos 
okok alapján. 

A pályázók folyamodványaihoz mellé
kelendők : 

a) építészeti tervezetek (tervrajzok, 
festmények, vázlatok, fölvételek stb.) oly 
számban, hogy azok az illető képzett
ségéről hű képet nyújtsanak. 

b) az életrajzi adatokat igazoló okmá
nyok eredetiben vagy hiteles másolatban 
(szül. bizonyítvány, honossági igazolvány, 
a végzett tanulmányokra vonatkozó bizo
nyítványok stb.). 

c) A külföldön töltött időtartam be
vallása és a vele összefüggő fentemlített 
nyilatkozat. 

A folyamodások a vallás- és közok
tatásügyi miniszter úrhoz címezve 1904. 
évi május 30-ig az Orsz. Képzőművészeti 
Tanácsnál (Bátory-u. 12.) nyújtandók be. 
A mutatványművek pedig május 20—30. 
között a városligeti műcsarnokba szállí
tandók. 

Az ösztöndíjakat a M. Orsz. Képző
művészeti Tanács építőművészeti szak
osztályának véleménye alapján a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr adományozza. 

Budapest, 1904. május hó. 
A Magyar Orsz. 

Képzőművészeti Tanács. 

KÜLFÖLD. 

Növények tárlata Düsseldorfban. — 
Csipkekiállítás Parisban. — Mária Terézia 
korabeli egyházi ruhák és porcellán kiállí
tás Bécsben. — Magyar gyűjtők a bécsi 
kiállításokon. — A legközelebbi kiállítások 
Milanóban és Drezdában. — A háború 
hatása az orosz meg a japán iparművé
szetre. — Gillót-aukció. — A hamburgi 
múzeum „keletázsiai" tárgyai. — Az olasz 
múzeumok rendje. — Pierre Roche szob
rász. — Elhunyt művészek. 

A TAVASZI hónapok képezik a kiállítá
sok legfőbb idejét. Mindenfelől friss hírek 
érkeznek hozzánk: St.-Louis-ban meg-
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nyílt a sohanemlátott arányú univerzális 
kiállítás; máshol meg szakszerű külön
választással virágokat, porcellánokat, csip
kéket, egyházi ruhákat stb. mutatnak be 
a legtanulságosabb csoportosításban. Ter
mészetesen amellett az iparművészet fel
vonul a gócpontokon a maga rendes ta
vaszi tárlatán is. Soha ilyen bőség a látni
valókban. 

A tavaszi kiállítások legigazabbika azért 
mégis a kertészeti kiállítás. A DÜSSEL
DORFI VIRÁGOK TÁRLATA iparművészeti 
szempontból is nagyfontosságú, azon
kívül minden e nemű kiállítást felülmúl 
arányaiban és ötletességében. A kiállí
tás május 15-től október 20-ig tart. Nem
csak virágok és növények szerepelnek 
ott, hanem a fősúly azoknak az alkal
mazására van helyezve, teret ád a ter
vezőművészek találékonyságának s ezzel 
a művészi ipar köréhez csatolja a ker
tészetet. Városok szerint jelennek meg 
a kiállítók s vállvetve oldanak meg egy-
egy feladatot. így a berliniek egy virágos 
díszű mennyegzős házat állítotttak ki, az 
ebédlőben, a szalonban a lakodalmi alka
lomnak megfelelő virágpompa díszlik. 
Eredeti a hamburgiaké is : egy díva 
ünneplésére felvirágzott lakás. A kölniek 
a császári pár fogadására szolgáló virág-
pavillont csináltak, amelyben nagy terí
tett asztal mellett készen állanak a fel
ségeknek átnyújtandó csokrok is. Van 
aztán táncterem kotillionhoz szükséges 
díszszel, virágkorzó (csolnak, kocsi, auto
mobil stbből összeállítva), temetési pompa 
és minden más elképzelhető, ahol csak 
virágot lehet alkalmazni . . . . Összesen 
64 feladat, amelyek jutalmazására több 
mint 200 ezer márka díj szolgál. 

PARISBAN CSIPKE- ÉS HIMZÉSKIÁLLÍTÁS 
nyílott meg májusban, helyszíne a Gal-
liera-múzeum. Évek óta nem volt kiállítás 
a francia fővárosban, amely iránt akkora 
érdeklődést mutatott volna a közönség, 
mint ez iránt. Természetesen a — hölgy
közönség. Már a megnyitás napján való
ságos tolongás volt a termekben, mintha 
— ezt egy párisi lap írja — ékszereket 
licitáltak volna. Három osztálya van a 
csipkekiállításnak: a gyárosoké, a művé
szeké és a csipkegyűjtőké. A leggazda
gabb az első, a legérdekesebb természe
tesen a harmadik. Ennek az osztálynak, 
de az egész kiállításnak is a legszebb 
darabja a Vatikánból való, egy csipke
karing, amelyet Bayeux hölgyei ajándékoz
tak 1887-ben XIII. Leó pápának. Kincset 
ér Eugénia császárné egy csipkeruhája 
is. Több mennyasszonyi fátyol közül 

kiemelendő Amália portugál királyné és 
Boni de Castellane grófné mennyasszonyi 
fátyola. A kiállítás tanulsága pedig az, 
hogy a kézzel csinált csipkével a gyár
ban készült nem versenyezhetik, a gép 
ebben a mesterségben olyan szépet, fino
mat alkalmasint sohasem fog produkálni, 
mint az ember keze. 

PARAMENTEN-AUSSTELLUNG cím alatt a 
bécsiek összegyűjtötték a Mária Terézia 
korabeli egyházi ruhákat. A XVIII. szá
zad ez idején Ausztriában már virágzó 
selyemgyárak voltak s az uralkodónő min
den igyekezete arra irányult, hogy a leg
finomabb szövetekben se szoruljon or
szága idegenre. Maga az udvar járt elő 
jó példával, otthon készült szövetekből 
csináltatta ruháit. Természetesen ez a 
textilipari fellendülés érezhető nyomokat 
hagyott az egyházi felszereléseken is. 
Annál is inkább, mert régi szokáshoz 
híven a misemondó ruhák egy része épp 
az uralkodóház tagjainak öltözékeiből 
készült. A koronázási köpenyeket, szok
nyákat stb. átszabták pluyialénak, dal-
matikának vagy kazulának. Új formájában 
hímzéssel rakták meg vagy a hímzést 
is kinyírták különféle ruhákból és úgy 
varrták rá a szövetre. A kiállított nehéz 
selyemalapú szövetmustrák, a rá alkal
mazott hímzett és paszomántos díszek 
ornamentikája a bárok egy korcsosodása, 
amelyet újabban szeretnek Habsburg-
bárok névvel illetni. Úgy hogy e bécsi 
kiállítás nemcsak művelődés - történeti 
becscsel bír, de a művészeti szétágazás 
egy jellegzetes irányát tárja fel. 

Magyar kiállítók is szép számmal vonul
tak fel régi egyházi ruhákkal, talán csak 
az esztergomi főszékesegyház maradt 
el azok közül, ahol sok értékes Mária 
Terézia korabeli öltönyöket őriznek. Leg
többet (7 misemondóruhát) a székes
fejérvári székesegyház küldött be, a 
kalocsai székesegyház 5, a szepesi 1, a 
győri 1, a szatmári 1, az ungvári 1, a 
gyulafehérvári 1, a pannonhalmi főapát
ság 1, a pozsonyi dóm 1, a fogarasi 
katonai várkápolna 5, a biai templom 1, a 
csepeli templom 1, a lorettoi templom l,a 
csepini 2, Pálffy Miklós herceg 1, a pozso
nyi Orsolya-zárda 3, az u. o. Notre Dame 
zárda 2, az u. o. Erzsébetapácák 1, a 
nagyszebeni Orsolya-zárda 2 tárgygyal 
van képviselve. A munkácsi görög katho-
likus püspökség pásztorbot, mellkereszt, 
szenteltvízhintő, emofor, dalmatika, man-
dias, mitra, kamilanchion és mosdóesz
közökből álló felszerelést állított ki. 
Az egész kiállítás legszebb tárgyai közé 
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tartozik a szatmári miseruha a stólá-
val és manipulussal, míg apáca-zárdáink 
által bemutatott tárgyak avval tűntek 
ki, hogy legjobban voltak konzerválva 
és restaurálva. 

A PORCELLÁN-KIÁLLÍTÁS BÉCSBEN már 
nem egy kor, hanem egy gyár történeti 
anyagát ölelte fel. Ez a gyár az „Alt-
Wien" — az ó-bécsi gyár, amelynek ter
mékei a gyár alapításától, 1717-től, kezdve 
1864-ben történt feloszlatásáig a legkivá
lóbb példányokban voltak bemutatva. Mi
után e kiállítás kapcsán egy tudományos 
megbízhatósággal szerkesztett mű fog 
megjelenni, ahol az eredmények világo
san összegezve lesznek, ezúttal a kiál
lított anyag bővebb ismertetésébe nem 
bocsájtkozunk, majd megtesszük azt a 
nevezett munka vétele után. 

Csupán arra akarunk kitérni, hogy ez 
a bécsi kiállítás sem esett meg magyar 
kiállítók nélkül. Esterházy Miklós herceg 
Kismartonról és Eszterházáról 57 darabot, 
Esterházy Sándor gróf Marczaltőről 15, 
Erdődy-Miggazzy Irma grófnő Galgőcz-
ról 2, a budapesti Iparművészeti Múzeum 
11, a József Műegyetem 38, Strasser 
Zelma Budapestről 14, Zichy Nándor 
gróf 11, Thury Paula és Esterházy Irma 
1—1, Szentgyörgyi Jenny és Majthényi-
Bittó bárónő 3—3, Győry Árpád Nád
udvarról 1, a pozsonyi Városi Múzeum 1 
és Mailáth György gróf Zavarról 6 da
rabot állított ki. 

Csodálatos jelenség, hogy a bécsi kiál
lításra olyan magyarok is kaphatók, akik 
magyarországi kiállítások iránt nemcsak 
hogy érdeklődést nem mutatnak, de semmi 
árért sem adják kölcsön műtárgyaikat. 

A MILANÓI KIÁLLÍTÁS, melyet eredeti
leg 1905-re terveztek, csak 1906-ban jön 
létre. A Simplon-alagút ugyanis, a hátra 
lévő sok időt igénylő munka miatt, jövőre 
még nem nyílhat meg, már pedig a kiállí
tást evvel okvetlen össze akarják kap
csolni, így marad az egész 1906-ra. A bi
zottság azonban már most megkezdte 
előkészítő munkálkodását s mint az olasz 
lapok írják, eddig is 151,000 lírát költött 
a kiállítás beharangozására. 

Ugyancsak 1906-ra DREZDAI IPARMŰ
VÉSZETI KIÁLLÍTÁS is készül. A német 
iparművészeti egyesületek braunschweigi 
gyűlésén ezt már be is jelentette Kari 
Gross drezdai szobrász. Állam és a város 
már kilátásba helyezték anyagi segít
ségüket. Helyül e célra a drezdai kiál
lítási csarnok és park van kijelölve. 

A HÁBORÚ HATÁSA AZ OROSZ MEG A 
JAPÁN IPARMŰVÉSZEIRE nem egyforma. 

Hogy a fegyverek zaja a legtöbb esetben 
nem kedvez a művészeteknek, arra most 
a jól induló orosz művészet és iparművé
szet a legvilágosabb példa. Megrendelés 
úgyszólván sehol sincs, minden pénzt 
lekötött a hadakozás. Március 21-én az 
összes kiállításokat becsukták. Látogató 
úgysem lett volna elegendő. Az éksze
rek kiállítását alig nézte meg valaki, 
ez évben a császári művészegyesület csar
nokában csak 13,500 ember fordult meg, 
tavaly több mint 22 ezer. Még silányabb 
azonban a vásárlások statisztikája, az idén 
összesen 31 kép kelt el. 

Másrészről azonban a japánok művé
szeti alkotásai kapósabbak lettek a hábo
rús alkalommal rajok irányuló figye
lemnél fogva. A teaárusok, optikusok 
és papirkereskedők mind japán holmit 
árulnak. A Gillot-gyűjtemény Parisban 
úgyszólván aranyért kelt el. Pedig ez 
nem is olyan értékes gyűjtemény, mint 
aminő Hayashi-é volt, melyet két évvel 
ezelőtt árvereztek el ugyancsak Paris
ban. Műtárgyai azonban az európai piacon 
még mindig számottevők. Különösen jól 
vannak képviselve benne a régi japáni 
fametszetek: Maronobu-tól Kiyonaga-ig, 
sőt még újabb XIX. századi sokszorosító 
mesterektől is kiváló lapokat tartalmaz 
a Gillot-gyűjtemény. Az árverés alkal
mából díszes szakszerű katalógus is 
jelent meg róla Bing tollából. 

A hamburgi múzeum pedig egy nagy
szabású „KELETÁZSIAI" KIÁLLÍTÁS kere
tében olyan gazdag anyagát mutatja be 
a japán művészetnek, a minő eddig még 
Európában sehol sem volt látható. Csak 
a lakkmunkák csoportja meghaladja a 
600 darabszámot, azon kívül van még fém-, 
agyagipari és textil-csoport is. A japá
noké mellett van még kinai és koreai 
osztály is. 

$f ""W ST.-LOUISI VILÁGKIÁLLÍTÁS 
# f MEGNYITÁSA. Április hó 30-án 
^ . . -^ t nyitotta meg Roosevelt, az Egye

sült-Államok elnöke a st.-louisi kiállítást. 
A megnyitás akként történt, hogy az 
elnök Washingtonban megnyomta egy 
villamos vezeték gombját, mire megindí
tották a kiállítás gépeit és kibontották 
a zászlókat. Mikor Roosevelt elnök jelt 
adott a kiállítás megnyitására, köszönetet 
mondott a külföldi államok jelenlévő 
képviselőinek a kiállításon való rész
vételükért és utalt arra a nagyszerű 
fejlődésre, mely az Atlanti Óceán part
jain lévő kis állami egyesülést egy föld
résztől uralt nemzetté tette. A kiállítás 
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szem előtt fogja tartani azt a haladást, 
melyet az összes nemzetek a múlt év
században tettek. A követek és egyéb 
jelenlévő személyiségek üdvözölték az 
elnököt a kiállítás megnyitása alkalmá
ból és táviratilag üdvözölték a st.-louisi 
megbízottakat. Magyarországot a meg
nyitásnál Szögyény György kormánybiztos 
és Horti Pál, a magyar csoport tervezője 
és rendezője képviselték. 

A St.-Louisból érkezett hírek szerint 
a kiállítás a megnyitás napjára nem ké
szült el, úgy hogy egyes csoportok, 
különösen külföldiek kiállításai még a 
rendezés kezdetén voltak. A magyar 
csoport, bár a küldemények idejére meg
érkeztek, szintén pár heti késedelemmel 
készül el, aminek okát első sorban a 
hírlapokban is említett abnormis idő
járásban kell keresnünk, amely az épít
kezéseket az egész kiállítás területén 
megakasztotta. 

E sorok írásakor az Iparművészeti 
Társulat még nem kapott hivatalos jelen
tést a magyar csoportról, de a kormány
biztossal folytatott táviratváltásokból kö
vetkeztethető, hogy a munka serényen 
folyik s a magyar csoport alighanem 
már készen is van. A látogatók zöme 
aműgyis csak június hóra várható, amikor 
az időjárás a legkedvezőbb szokott lenni. 
Amerikában élő hazánkfiai egyébként a 
legélénkebb figyelemmel kisérik a ma
gyar kiállítást és lapjainkban egymásután 
jelennek meg erről érdekes tudósítások. 

» 
Mint értesülünk, a német szecesszio-

nisták és utánuk a bécsiek is visszaléptek 
a st.-louisi kiállításon való részvételről. 
Állítólag a minisztérium beavatkozott 
terveikbe s ezt vették zokon. 

W p I E R R E ROCHE francia szobrász
i g J P művész a modern dekoratív szob-
^'" rászatban nyitott új csapást. 
Gypsographie-nak nevezi eljárását, mely 
nem sokban különbözik a stucco-eljárás-
tól technikailag. Vele azonban a szobrá
szat keretén belől oly festészeti hatást 
ér el, amely szorosan a modern törek
vésekhez csatolja a díszítő szobrászatot. 
Olyan plasztika ez, mely inkább csak 
rajz, a rajzot azonban kiemelkedő vona
lak folytán létrejövő világítási effektusok 
állítják elő. A rajz jellegéhez tartozik az 
is, hogy mindig teljes akciót, mozgást 
ábrázol. A kerámia terén is sok érdekes 
alkotást hozott létre Pierre Roche. Szö
vetkezett Bigot-val és csempéket, szupra-

portákat, síremlékeket, vázákat, építé
szeti részleteket készítettek együtt nagy 
tűzben égetett kerámiából. Roche elő
szeretettel alkalmazza az emberi formá
kat egy kissé rodinesque-módon, de sok 
tanulsággal szolgál az anyag változatos 
felhasználására, művei közül erre a leg
kiválóbb példát képezi Lo'íe Fuller párisi 
színházának kapubejárata. 

/ f | f \» EGHALTAK: Hellmuth Eck-
WÍti9p mann, a Simplicissimus szer-
aaáS^> kesztője. Heinrich Walter, nürn

bergi rézmetsző. 

SZAKIRODALOM. 

/ f f \ A G Y A R O R S Z Á G TÖRTÉNETI 
TtlkW EMLÉKEI AZ 1896-IK ÉVI 
.s^Iáá. EZREDÉVES KIÁLLÍTÁSON. 
II. rész. Szerkeszti: Szalay Imre. Buda
pest—Bécs. Gerlach Márton és Társa 
1904, 4° 272 1. — Henszlmann, Ipolyi 
és Rómer korszakos működése óta mű
vészettörténelmi irodalmunk alig haladt 
pár lépésnyivel előbbre. Ha fölfogásunk 
a hazai művészet múltjáról mégis nagy
ban különbözik az érdemes úttörőkétől, 
ennek oka főleg abban rejlik, hogy mű
vészetünk emlékei az utolsó két-három 
évtized folyamán a történelmi színű 
kiállításokon egyre nagyobb számmal s 
mind jelentősebb példányokban kerültek 
közszemlére. E kiállítások mind annak 
voltak bizonyságai, hogy a kutatás nálunk 
Henszlmann és jeles társai működése után 
sem szünetelt, csak jellege változott meg. 
Míg műtörténelmünk úttörői nem kés
tek kutatásaik eredményét irodalmi for
mában közzé tenni, addig a kiállítások 
érdekében búvárkodó tudósaink meg
elégedtek azzal, hogy az általuk gyűjtött 
anyagot a szakembereknek hozzáférhe
tővé tették. Messzire vezetne, ha azt 
kutatnók, miért maradt el nem egy ily
nemű kiállításunk anyagának a tüzetes 
földolgozása, miért nem áll arányban az 
anyaggyűjtéssel, ennek publikálása. Csak 
egyet említünk föl e körülmény szám
talan okai közül s ez az, hogy maga a 
kutatás sem folyik nálunk rendszere
sen, s bár rátermett, hivatott erők nélkül 
nem szűkölködünk, tudományos életünk, 
hivatalos világunk berendezése olyan, 
hogy minden tagjának idejét szétfor
gácsolja, úgy hogy egyetlen nagysza-
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