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T J I V A T A L O S T U D Ó S Í T Á S O K . 

A K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I Á L L A M I 
nagy aranyérem. A vallás- és közoktatás
ügyi magyar királyi miniszter az Országos 
Képzőművészeti Társulat 1900/901. évi 
téli tárlata alkalmából az állami nagy 
aranyérmet Zemplényi Tivadar festőmű
vésznek adományozta. 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 
m. kir. miniszter s Képzőművészeti Tár
sulat téli tárlatából a következő műveket 
vásárolta meg: Ujváry Ignác: „Őszi est". 
Szinnyei Merse Pál: „Őszi táj". Med-
nyánszky László báró: „Shylock" (vázlat). 
Zemplényi Tivadar: „Virraszszatok és 
imádkozzatok". Damkó József: „Öreg 
juhász" (terrakotta szobor). Katonajózsef: 
„Haramiák keresztje". Kárpáthy Rezső: 
„A mosónők". E. Illés Aladár: „Naple
mente előtt". Ujváry Ignác: „Zsellér
udvar". Magyar (Mannheimer) Gusztáv: 
„Viharos a tenger". Réthi István: „Öreg 
asszony" (intérieur). Háry Gyula: „Tren-
csén vára". Háry Gyula: „Trencsén vár 
útja". Glatz Oszkár: „Birkózó fiu". Csók 
István: „Bugaci pásztor". Ziegler Károly: 
„Arckép-tanulmány". Teles Ede: „Öreg 
asszony" (terrakotta szobor). Ligeti Mik
lós: „A tudós fája" (márvány szobor). 
Kunfy Lajos: „Arató". Tüll Ödön: „Utca 
Capri szigetén';. Grünwald Béla: „Eső 
után". Kaciány Ödön: „Szívügyek". Knopp 
Imre: „Árnyékban". Peske Géza: „Esti 
hangulat". Bihari Sándor: „Elhagyatva". 
Kann Gyula: „Részlet Lussinpiccolóból". 
Aggházy Gyula: „Mély út". Kalmár Elza: 
3 drb litográfia. Tahi Antal: „Alkony". 



Ferenczy Károly: „Lovak". Horthy Béla: 
„Gőzmalom". Megvásárolta ezenkivül 
ugyancsak a Szépművészeti Múzeum 
számára a Képzőművészeti Társulat ki
állításának keretjén kivül Pállya Celesz-
tinnek „Csirkés kocsi" és „Elhagyott táj". 
Végül Rippl Rónai Józsefnek „Kuglizok" 
című festményét. 

Az IPARMŰVÉSZETI ÁLLAMI NAGY 
aranyérem végre elkészült. Mintáját ter
vezte Szárnovszky Ferenc, a kit a vallás
os közoktatásügyi minisztérium néhány 
év előtt az éremkészítésben való kiké-
peztetése végett nagyobb ösztöndíjjal 
Parisba küldött. A szakértő körök véle

ménye szerint az érem a legszebbek 
egyike, a melyet eddig magyar művész 
készített, mely a modern francia érmek 
mellett is megállja helyét. Az első vére
teket a világ első ilynemű intézetében, 
a párisi pénzverő-házban készítették; 
jövőben azonban mindig Körmöcbányán 
fogják verni az iparművészeti aranyérmet. 

W 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMNAK 
ismeretterjesztő előadásait Mihalikjózsef 
kezdte meg, a ki 1900. november 30., 
dec. 7. és 14-én a zománc-ról tartott elő
adást. Jelen számunkban előadásának 
tárgyát, most megjelent hasonló című 
könyve kapcsán, bővebben ismertetjük. 
Előadása folyamán Mihalik bemutatta 
Herkommer Hubert-nek éppen az időben 

az Iparművészeti Múzeumban kiállított 
zománcos díszpajzsát, az Idő diadalát és 
érdekes magyarázatokkal méltatta a nagy 
mesternek remekművét. 

Alexander Bernát dr. egyetemi tanár 
Az esztétikai érzések lélektana címmel 
előadásait 1901. január 5., 11. és 18-án 
tartotta meg. 

Az előadó némi történeti és kritikai 
bevezetés után az esztétikai fogalom 
alapjának lélektani elemzéséhez fogott, 
melynek tétele az, hogy az érzelem 
egyetemes kísérője minden lelki jelen
ségnek és hogy minden érzelem vala
mely szükséglet kielégítését vagy ki nem 
elégítését jelzi. De valamint minden 
érzetünket objektiváljuk, azonképpen ér

zelmeinket is mintegy kivetítjük ma
gunkból, azaz megszeretünk vagy meg
gyűlölünk változó fokokban tárgyakat és 
embereket. Az érzelem ez objektivált 
része az esztétikai érzelem, a melynek 
három törvénye van. Az első az érzel
mek általános törvénye, mely szerint 
minden, a mi szervezetünk föltételeinek 
megfelel, annak funkcióit elősegíti, kel
lemes, míg az ellenkező kínos. Második 
a társulás törvénye, melynek folytán 
egyszerű érzések is esztétikai értéket 
nyernek velük kapcsolatos gondolatok
tól. S végűi az életérzések törvénye, a mi 
által azok, a melyek bennünk az élet 
érzését keltik, ránk esztétikai hatással 
vannak. Ezen három elvvel magyarázza 
meg Alexander az összes esztétikai vi
szonyokat, a melyek az értelmet működ-

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÁLLAMI NAGY ARANYÉRME. 
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tetik. Az esztétikai érzés értelmi funk
ciójának eredetét és befolyását fejtette 
ki ezután. S az igazság megismerésével, 
mint céllal, zárta be előadásainak soro
zatát. 

Végül Radisics Jenő, az Iparművészeti 
Múzeum igazgatója, folyó évi január 25-én, 
február 1-én és 8-ikán A párisi kiállítás 
tanulságairól tartott három szakaszos 
előadást. 

A magyarság politikai önállóságának 
keretében mutatta be Parisban régi kultú
ráját és modern fejlődését, a melynek 
fontosságát mélyebben hangsúlyozta elő
adó bevezetésében. Áttérvén az egyes 
nemzetek tevékenységére, ismertette a 
modern művészi irány győzelmét, mely 
elsősorban is a lakásberendezés terén 
mutatkozott. Mindazonáltal rá, a modern 
irányú törekvések közt is, a legkonzer-
vativebb francia műipar tette a legkedve
zőbb benyomást. S azonkívül az északi 
népeké, a dánok, svédek és norvégek 
munkássága, a melyeknél a népies elem 
szerencsés belevonása a művészi produk
tumokba különös értéket és eredetiséget 
hozott létre. Németország iparművészete, 
a mely nélkülözi a tradicionális alapokon 
való fejlesztést, az előadó szerint, túlmo-
dern, tehát múlóbb természetű. Magyar
ország iparművészete már sikeresnek 
mondható úton indul. A magyar csopor
toknak elrendezése Parisban nemzeti ka
rakterű volt, a melynek harmóniája és 
mérséklete azonban még tökéletességről 
nem tanúskodott. Az út helyes, de az 
összehasonlítás után még inkább sike
rülni fog biztosabb irányban haladnunk. 
Radisics végül bemutatta és tanulságos 
magyarázatokkal kisérte a párisi kiállí
táson, Wlassics Gyula kultuszminiszter 
által engedélyezett összegen vásárolt mű-
ipari gyűjteményt, a mely plaquette-ekből, 
bútorokból, lakásberendezés tárgyaiból 
és egy értékes japáni kollekcióból áll. 
Az iparművészeti múzeum igazgatója, 
mint a hogy kifejtette utolsó előadása 
kapcsán, kereste azokat az alkotásokat, 
a melyeken a múlt és a jelen művészi 
iránya közötti kapcsolat leginkább észre
vehető és a melyek továbbá hazánkban 
követésre buzdító példa gyanánt szolgál
hatnak. Összesen 114 volt a bemutatott 
tárgyak száma, egy jórésze ezeknek érem 
és plaquette a legkiválóbb francia meste
rektől, a melyeket Majovszky Pál dr 
bőkezű segítsége folytán lehetett csak 
megszerezni az Iparművészeti Múzeum
nak. Említésre méltók még a japáni bron
zok, a Bigot-féle agyagerkély s az ango

loktól vásárolt bútorok. A bemutatott 
tárgyak közül a párisi kiállításon három 
grand prix-t, kettő arany-, egy ezüst-, 
egy pedig bronz-érmet nyert. 

A KERESKEDELEMÜGYI M I N I S Z -
ter az iparművészetért. Hegedűs Sándor 
kereskedelemügyi m. királyi miniszter
hez a Magyar Iparművészeti Társulat az 
1900. év tavaszán részletesen indokolt 
felterjesztést intézett, a melyben a tár
sulat, a miniszternek nagyszabású ipar
pártolás akciójában való közreműködését 
ajánlotta föl. 

A miniszter erre szakértekezletet 
hivott egybe, a mely nagy elismeréssel 
nyilatkozott a társulatnak eddigi tevé
kenységéről s a miniszternek a társulat 
közreműködésének igénybevételét mele
gen ajánlotta. 

A miniszter f. évi január hó 15-én kelt 
leiratában értesítette a társulatot, hogy 
közreműködését szívesen fogadja s haj
landó az iparművészet fejlesztésére a tár
sulat részére egyelőre öt éven át évi 
32.000 koronát rendelkezésre bocsátani. 

A nagyfontosságú leiratot, a melyet 
mindenfelől a legnagyobb örömmel és 
elismeréssel fogadtak, egész terjedelmé
ben itt közöljük: 

A M. Iparművészeti Társulatnak a mű
ipar nagyobb arányú és rendszeres fej
lesztése érdekében a társulat által tett 
előterjesztés és ennek behatóbb tárgya
lása végett egybehívott tanácskozmány 
alapján következőkről értesítem a tár
sulatot : 

A hazai mfiiparnak az állami ipar
fejlesztés körébe leendő bevonását magam 
is szükségesnek tartom és pedig annyival 
inkább, mert itt az ipari termelés azon 
ágáról van szó, melynél kizárólag az egyéni 
tudást az ízlés nemes volta és az egyén 
kézügyességének tökélye képezik a fejlő
dés alapfeltételeit, tehát egyes oly egyé
nek és első sorban kisebb iparosok támo
gatásáról van szó, kik tudásuk alapos 
voltával és ízlésük nemességével hivatvák 
az általános ízlés fejlesztésére hatni s 
mint ilyenek a mindennapi fogyasztás 
határain túlmenő szükségletek kielégí
tésére irányt jelölni, kiknek támogatása 
a mennyire kívánatos, természetszerűleg 
éppen annyira eltér a többi ipari terme
lési ág támogatásának irányától és módjá
tól, a kik — ha kellő támogatásban 
részesülnek — kisipari jellegüket min
den körülmények között fenn tudják 
tartani. 



Különösen három irányú működést 
tartok e tekintetben szükségesnek. Az 
egyik a kisebb műiparos támogatása 
addig, mig módja van kellően tért fog
lalni, a vevő közönséggel magát jobban 
megismertetni és ennek révén saját lábán 
megállani, a mi az oly csekély műipari 
forgalom mellett, mint nálunk Magyar
országon ez idő szerint még van, bizony 
igen nehéz feladat az egyesre nézve, de 
a mi megfelelő szervezet létesítése mel
lett fokozatosan elérhető. 

A másik a tervező művészek elfogla
lása és ezáltal fokozottabb tevékenységre 
való serkentése, különösen abban az 
irányban, hogy egyrészt magyar műiparba 
a magyar jelleg is bevitessék, és ezzel 
műiparunk nemzeti irányban való fej
lesztése lehetőleg előmozdíttassék, más
részt tevékenységüket a kevésbé fény
űzést képező, a mindennapi forgalom 
körébe eső tárgyak tervezésére is ki-
terjeszszék és ezzel a műipar szélesebb 
körű elterjedését lehetővé tegyék, figye
lemmel lévén a tervezésben a nagy
közönség igényeire is, oda törekedve, 
hogy aránylag olcsó és szép műtárgyak 
kerüljenek forgalomba. E nélkül ugyanis 
műipara az országnak sohasem lesz, 
hiányozván nálunk ez időszerint még az 
a nagy tényező, mely drága műtárgyak 
nagyobb arányú fogyasztását biztosítja. 

A harmadik irány, melynek követését 
elengedhetetlenül szükségesnek tartom, 
a nagyközönség érdeklődésének meg
nyerésére, illetőleg magának a nagy
közönségnek bevonása az egész mozga
lomba. Ha e három irányt sikerűit 
műiparunkban érvényesíteni, akkor na
gyobb-befolyás lesz gyakorolható a kö
zönség ízlésének nemesítésére is, a mi 
a műipar fejlődésének legbiztosabb esz
köze és ha nemzeti jelleget fogunk adni 
a műipari termelésnek és lehetőleg ol
csóvá fogjuk azt tenni, hogy a legegysze
rűbb lakásban is a nemes ízlés nyilat
kozzék meg, akkor műiparunkat a 
legbiztosabb útra tereltük, melyen foko
zatosan fejlődni és megizmosodni is fog. 

Az említett háromirányú tevékenység 
természetszerűleg nagyobb arányú esz
közöket is igényel, melyeket — ha a 
társulat intencióim értelmében eljárni 
hajlandó, készséggel bocsátom rendelke
zésére — a mennyire természetesen 
módomban van, hogy egyrészről a támo
gatásra utalt kisebb műiparosok rend
szeresen legyenek munkával elláthatók, 
másrészt a tervezőművészet fejlesztésé
ről is történhessék gondoskodás, végül 

e kettő révén a közönségnek nagyobb 
arányú bevonása is előmozdítható le
gyen. 

A kisebb műiparosok támogatása — mint 
említettem — legcélszerűbben állandó 
munka nyújtása, tehát megrendelések 
biztosítása által történhetik. 

Azok a kiválóbb kisiparosok, kik a 
műipari munkára hivatottsággal és haj
lammal birnak, mind a székesfővárosban, 
mind a vidéken figyelemmel kísérendők, 
megfelelő rajzokkal, esetleg kész mode-
lekkel látandók el, ezek alapján meg
rendelések eszközlendők náluk, készít
ményeik értékesítendők, a sikerültebb 
tárgyak nagyobb mennyiségben való elő
állítása tervezendő, hogy azoknak forga
lomba hozatala előmozdítható legyen. 

Igen fontos ezen tevékenységnek a 
vidékre való kiterjesztése is, különös 
figyelemmel oly vidékekre, a hol vala
mely megfelelő iparág már vagy régeb
ben otthonos vagy a fejlődésre való 
képességgel biztosíthat. Ez irányban 
nagyon hálás feladatnak kínálkozik az 
iparoktatási intézetekből — ideértve ter
mészetesen az orsz. iparművészeti iskolát 
is — kikerülő kiválóbb s magukat ön
állósítani óhajtó és képes ifjaknak támo
gatása is, mely téren igen szép eredmé
nyek volnának elérhetők, minek révén 
műiparosaink száma képzett és tanult 
elemmel volna gyarapítható és így maga 
műiparunk megerősíthető. 

Ebbe a tevékenységi körbe bevonan-
dónak tartom a műipari irányú fejlődés
képes háziipart is, nevezetesen az agyag
ipart, a textilipar némely ágait, minő 
különösen a szőnyegkészítés, valamint a 
női kézimunkák, melyek különösen deko
ratív célokra igen alkalmasak és mint 
ilyenek forgalomképesek, melyeknek fej
lesztése révén az ország egyes vidékein 
a lakosság anyagi helyzete tetemesen és 
állandóan javítható lenne. 

Ha az ez irányú működés rendszeresen 
fejtetik ki, ha az értékesítés megfelelően 
szerveztetik, ha a sikerültebb tárgyak 
kellő sokszorosítása által olcsóbbá tétet
nék és általában az olcsóbb, tehát köny-
nyebben értékesíthető tárgyakra fektet-
tetik a fősúly, akkor ezen a téren igen 
szép eredmények kínálkoznak. 

Ezen eredmények elérhetésére anyagi 
erő lévén szükséges, e célra, t. i. a mű-
iparosoknak munkával való elláthatására 
hajlandó vagyok a társulatnak öt éven át 
évi 20,000, húszezer korona tőkét ren
delkezésére bocsátani, mely az állam 
tulajdonát képezendi ugyan, de állandóan 
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a társulat kezelése alatt áll s kizárólag 
iparosoknak munkával való ellátására 
szolgálhat. 

Az ügy sikerének legfőbb feltétele a 
közönség érdeklődésének és részvételé
nek lehető nagy arányú biztosítása, ki
válóan fontosnak tartom, hogy alkalmas 
időben nagyobb kiállítások rendeztesse
nek, sőt Budapesten lehetőleg állandó 
tárlat is. A kiállítások azonban nemcsak 
Budapesten, hanem alkalmas időben a 
nagyobb és műveltebb közönséggel biró 
vidéki városokban is rendezendők. 

Ennek kapcsán kell megemlítenem, 
hogy a társulat által rendezni szokott 
karácsonyi tárlatokat korábban kellene 
rendezni s nem december második felé
ben, a mikor a közönség vásárlásain már 
többnyire túl van. 

Ezek képeznék véleményem szerint a 
működés egyik irányát, t. i. a műiparo-
sok rendszeres foglalkoztatása, készít
ményeik irányítása megfelelő tervrajzok 
rendelkezésre bocsátásával, azok érté
kesítésének előmozdítása és a nagyközön
ség bevonása a kiállítások és tárlatok 
rendezésével. 

E tekintetben nem hangsúlyozhatom 
azonban eléggé egyrészt az olcsóbb tár
gyak forgalomba hozatalának elsőrangú 
fontosságát, másrészt az értékesítés és 
sokszorosítás szervezésének nagy jelen
tőségét, melynek révén a rendelkezésre 
bocsátandó forgó tőke évenként többször 
forgatható és úgy a munka is nagyobb 
arányokban lenne nyújtható, vagyis a 
cél fokozottabb mértékben lenne elér
hető. 

A működés másik iránya a tervező 
művészet előmozdítása és ennek kapcsán 
a magyar nemzeti jelleg lehető érvénye
sítése a műipar különböző ágazataiban. 

A társulat azon szándékát, mely sze
rint a saját céljaira kért évi 4000 korona 
segély részbeni felhasználásával pálya
díjakat kíván kitűzni, nem tartom kielé
gítőnek, mert ha elvégre évenként fordít 
is abból 2000 koronát pályadíjakra, ezzel 
a tervező művészetet nem fogja föllendí
teni, sem nem érhet el oly eredménye
ket, melyekkel legalább a közönség 
nagyobb fokú érdeklődését lehetne meg
nyerni. 

Minthogy pedig műiparunk fejlesztésé
nek ez egyik legfontosabb feltétele, a 
melyre tehát nagyobb gondot is kell 
fordítani, elhatároztam, hogy a tervező 
művészet jelzett irányú előmozdítására 
szolgáló pályatétek kitűzését nagyobb 
arányban fogom rendszeresíteni és állan

dósítani, a mit akként vélek megvaló-
sítandónak, hogy a műipar különböző 
ágaiból évenként háromszor, tehát nyári 
időszak kivételével negyedévenként 8—10 
pályatételt irnék ki megfelelő pálya
díjakkal. 

Jóllehet a nyilvános pályázatoknak 
elsőbbséget adok, mert a nemes verseny 
feltétlen fejlesztő hatással bir, mindazon
által egyes esetekben a közvetlen meg
bízatást sem tartom kizártnak. 

Ezen pályázatok, esetleg megbízatások 
céljaira hajlandó vagyok évenként 8000 
— nyolcezer — koronát fordítani, ter
mészetesen megfelelően megosztva. 

Ezen pályatételek és díjak kitűzésére 
javaslatokat tenni a társulat végrehajtó 
bizottságának feladata lenne, míg a dön
tést a pályatételek tekintetében magamnak 
tartom fenn, befolyást akarván gyakorolni 
arra, hogy mindenkor követtessenek ez 
irányú intencióim és nem csak a művé
szeti, hanem éppen úgy az ipari irány is 
érvényesüljön ezekben. A pályadíjak 
kizárólag tervezők díjazására szolgálnak. 

Ezenkívül alapítanék a társulat által 
rendezendő kiállítások céljaira viszont 
kizárólag iparosok számára egy állami 
aranyérmet a legkiválóbb műipari érdem 
megjutalmazhatására és öt állami ezüst 
érmet ugyancsak kiváló műipari alkotások 
jutalmazására, kikötve azonban, hogy 
ezeket kizárólag csak ipari készítmények 
nyerhetik el, tekintet nélkül arra, hogy 
a készítő saját tervei vagy a máséi után 
dolgozott-e, elengedhetetlen feltétel gya
nánt tűzve ki, hogy az illető iparos maga 
és segédei magyar állampolgárok és a 
felhasznált anyagok — a mennyiben 
azok itthon megszerezhetők, — hazaiak 
legyenek. 

A pénzbeli pályadíjak odaítélését az 
alábbiak szerint alakítandó műértő biráló 
bizottságra bíznám, az arany- és ezüst 
érmekre nézve azonban ezt csak javas
lattétellel ruháznám fel, ezeknek oda
ítélését magamnak tartanám fenn. 

Ha az ezekben körvonalozott tevékeny
ség a társulat eddigi közhasznú munkás
ságával kiegészíttetik; ha e mellett a 
társulat a maga anyagi eszközeinek fel
használásával is állandó tervezésekről 
gondoskodik, a műiparosoknak az általuk 
igényelt tervezeteket rendelkezésre bo
csátja, megfelelő tervezetek sokszorosí
tásáról és a műiparos-körökben való 
elterjesztéséről gondoskodik, maga is 
pályadíjakat tűz ki, szóval az egész vo
nalon erőszerű és rendszeres tevékeny
séget fejt ki: akkor meggyőződésem 



szerint ma még aránylag kisszerű viszo
nyaink között műiparunk fejlesztésében 
igen szép eredmények lesznek elérhetők 
és a fokozatos fejlődés biztos alapokra 
lesz fektethető. 

Erre nézve, mint említem, magam 
részéről szívesen nyújtok segédkezet, 
készséggel adok a rendelkezésemre álló 
anyagi eszközök keretében módot, meg 
levén győződve, hogy ezzel igen hasznos 
szolgálatot teszek a hazai kisipar fejlesz
tésének, sőt e célból készséggel vagyok 
hajlandó a kifejtendő fokozottabb tevé
kenységgel járó társulati költségek fedez-
hetéséhez a kért évi négyezer korona 
segélylyel is hozzájárulni, tehát évenkint 
32,000 korona pénzbeli áldozatot a műipar 
fejlesztésére fordítani. 

A társulat eddigi közhasznú és ered
ményes működése biztosítékot nyújt 
ugyan nekem arra, hogy jelzett célza
taimat meg fogja valósítani és a rendel
kezésére bocsátandó anyagi eszközöket 
intencióim értelmében felhasználni, mind
azonáltal szükségesnek tartom ezek tekin
tetében bizonyos kikötésekkel élni és 
közvetlen befolyást magamnak biztosí
tani. 

E kikötések és befolyás abban nyil
vánulnának, hogy a társulat az egész 
jelzett akció vezetésére a választmányból 
négytagú végrehajtó bizottságot választ, 
melyet én három, általam kiküldendő 
taggal egészítenék ki, hogy a pályázatok 
elbírálására ugyancsak héttagú szakjury 
alakítandó, melybe ugyancsak három 
tagot nevezendek ki, hogy e végrehajtó 
bizottságba kiküldendő három képviselőm 
tagja legyen a társulat választmányának 
is és végül tartozik a társulat a rendel
kezésére bocsátott összegek tekintetében 
szabályszerű számadástétellel, melynek 
módját pótlólag fogom megállapítani és 
tevékenységéről hozzám évenként rész
letes jelentést tegyen. 

Szemben az említett elég nagyarányú 
támogatással, e kikötések bizonyára elég 
szerények, a melyek a társulat által 
elfogadhatók, mire nézve elvárom nyilat
kozatát, hogy ahhoz képest minél előbb 
kezdetét vehesse ez az akció, melytől 
műiparunk fellendülése tekintetében igen 
szép eredményeket remélek. 

Budapesten, 1901. január 15-én. 
Hegedűs, s. k. 

MINISZTERI ELISMERÉS, A PÁRISI 
kiállítás magyar történelmi csoportjának 
létrehozásánál nem csekély szerep jutott 

annak, a ki az ország minden részéből 
beérkezett mérhetlen értékű műkincseket 
átvette, csomagolta, a Parisba való szállí
tásnál s a kicsomagolásánál felügyelt, a 
kiállítás tartama alatt azokat őrizte, haza
szállításukat intézte s az egyes tárgyakat 
a tulajdonosokhoz visszaszármaztatta. Ezt 
a nagy felelősséggel járó s nem kevesebb 
munkabírást igénylő feladatot Lipcsey 
József, az Orsz. Iparművészeti Múzeum 
titkára végezte, a ki másfél esztendős meg
feszített munkásság után e téren megbíza
tásának immár minden irányban kitűnően 
megfelelt. Ez alkalomból a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter úrtól a következő 
elismerő leiratot kapta: 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter 87,454. sz. 

Abból az alkalomból kifolyólag, hogy 
a párisi nemzetközi kiállítás magyar tör
ténelmi pavillonjában elhelyezett műkin
csek a kiállítás befejeztével hazaérkezvén, 
Tekintetességedet ottani szolgálataitól föl
mentették, örömmel adok kifejezést teljes 
elismerésemnek és köszönetemnek azért 
a fáradhatatlan buzgóságért, melyet a 
kiállítás egész tartama alatt terhes és 
nagy felelősséggel járó állásában önfel
áldozó kötelességérzettel tanúsítva, a 
párisi kiállítás intézőinek megelégedését 
oly mértékben nyerte meg, hogy azok 
indíttatva érezték magukat az Ön érde
meit előttem is hangsúlyozni. 

A tisztviselőnek ily példaszerűsége 
nemcsak az egyénre hoz díszt, hanem 
arra az intézményre is, melynek köte
lékébe a tisztviselő tartozik. 

Budapesten, 1900. december hó 29-én. 
A miniszter helyett: 

Zsilinszky, s. k. 
államtitkár. 

KITŰNTETETT KIÁLLÍTÓK, A M. 
Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállí
tása alkalmával kiosztandó társulati díjak 
s elismerő-oklevelek odaítélésével meg
bízott bizottság január hó 22-én tartotta 
ülését. A jury tagjai voltak: Gaul Károly, 
Horti Pál, Kriesch Aladár, Nádler Róbert, 
Pap Henrik és Györgyi Kálmán. 

A társulat által díjakra előirányzott 
ezer koronát a jury a következő kiállítók
nak ítélte oda: 

400 koronás díjat a „Bútorcsarnok" 
szövetkezet ama csoportjának, a mely a 
Horti tanár által tervezett szalon-beren
dezést készítette. Nevezetesen Petra
sovits József, Prohaszka Lipót, Radócz 
János és Tróján Antal asztalos mesterek-
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nek, a kiállítás sikerének előmozdításá
ért és a művészi tervnek helyes kidol
gozásáért. 

200 koronás díjat Nagy Sándor festő
művésznek, eredeti magyaros jellegű 
művészi terveiért. 

200 koronás díjat Sovánka Imrének 
(Zay-Ugróc), az üvegtehnikának művészi 
irányban való fejlesztéseért s munkáinak 
magyaros jellegű ízléses díszítéséért. 

200 koronás díjat özv. Mirkovszkyné 
Greguss Gizella festőművésznőnek, a bár
sony művészi díszítésében elért sikerei
ért s munkáinak magyaros jellegeért. 

A társulat elismerő oklevelét kapták: 
Hibján Samu, a m. kir. Iparművészeti 

Iskola s. tanára, gondos kidolgozású s mű
vészi hatású zománcmunkáiért, továbbá 
Miinek Adolf ötvös és Kulcsár és Társa 
rézművesek jeles kidolgozású ötvös-, 
illetve rézműves-munkáiért és a művészi 
tervnek helyes kiviteleért. 

A z I P A R M Ű V É S Z E T I Á L L A M I 
nagy aranyérem juryje január hó 21-én 
tartotta ülését, Radisics Jenő, iparművé
szeti múzeumi igazgató elnöklése mellett. 
A jury tagjai voltak: gróf Bánffy György 
és Szalay Imre, mint a M. Iparművészeti 
Társulat választmányának kiküldöttei, 
Györgyi Kálmán és Róth Miksa, mint a 
kiállítók bizalmi férfiai. Fittler Kamill, 
az Iparművészeti Iskola igazgatója és 
Mihalik József iparművészeti múzeumi 
őr, kik hivatalból tagjai a jurynek, kimen
tették távolmaradásukat. A jury titkos 
szavazással hozta meg határozatát, mely 
miniszteri jóváhagyást igényelvén, csak 
annak leérkezése után hozható majd a 
nyilvánosság elé. 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS 
iskola könyvtárában minden kedd-, csü
törtök és szombat esti nyitás alatt egy 
szakférfiú átnézi, megbírálja és esetleg 
kijavítja a neki bemutatott tervezeteket 
és minden felmerülő szakkérdésben díj
talanul szolgál bárkinek felvilágosítással. 
E működési kört az 1901. év folyamán 
a múzeumi igazgatóság meghívására 
Wiegand Ede iparművész tölti be. 

Az O R S Z . M. KIR. IPARMŰVÉ-
szeti iskola új szervezeti szabályzata az 
egyes szakosztályokban félévenkint pályá
zatokat rendszeresített, a mi tudvalevően 
hathatós eszközül szolgál a növendékek 

buzgóságának fokozására s egyúttal az 
önállóságot is fejleszti. A diszítő szob
rászati osztály pályázata, melynek tárgya 
egy fürdőszoba plasztikus díszítése volt, 
január hó 28-án dőlt el. A pályázatban 
résztvett huszonöt növendék, s ezek közül 
az első díjat (dicsérő oklevél) Szeszák 
Ferenc, a másodikat (elismerő okmány) 
Gách István nyerte el. A pályamunkák 
túlnyomó része a növendékek meglepő 
ügyességéről, találékonyságáról, helyes 
forma- és arányérzékéről tanúskodott s 
határozott haladást mutat az előző pályá
zattal szemben. 

Az IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ÉS 
iskola könyvtárába az 1900-ik évben 
összesen 1238-an váltottak állandó láto
gatásra jogosító jegyet. E szám foglal
kozási ágak szerint a következőképen 
oszlik meg: Az iparművészeti szakkal 
egyetemesen foglalkozó látogatók közül 
volt: iparművészeti rajztervező művész 
(12), műszaki rajzoló (6), mérnök (6), tanár 
(3), tanító (12), író és hírlapíró (8). 

Iparművészeti tanulmányokkal szak
szerűen foglalkozó növendékek és hallga
tók: iparművészeti iskolai növendék (173), 
más ipariskolai tanuló (127), műegyetemi 
hallgató (76), bölcsészethallgató (19), felső 
építő ipariskolai tanuló (96), festő-növen
dék (9), mintarajziskolai és rajztanárképző 
isk. növendék (29). 

Építészet és belső díszítéssel foglalkozó 
látogatók: építész (27), építőmester (3), 
kárpitos (9). 

Szobrászattal foglalkozók: szobrász
művész (12), diszítő-szobrász (33), diszítő 
szobrász-segéd (8), diszítő szobrász
tanonc (9). 

Festészettel (dekoratív is) foglalkozók : 
festőművész (18), diszítő festő (27), kő-
rajzoló (6), cím- és szobafestő (31), cím-
és szobafestő-tanonc (5), aranyozó (1). 

Grafikus és sokszorosító művészettel fog
lalkozók: nyomdász (9), rézmetsző és 
karcoló (2), fényképész (6). 

Textil (hímzés és kosztüm): műhímző 
(1), műhímző-segéd (1), szabó (3). 

Üvegiparral foglalkozók: üvegvéső (2), 
üvegfestő (5). 

Bútoriparral foglalkozók: asztalos (21). 
Nemes és más fémekkel foglalkozó ipar

művészek: ötvös, ékszerész, aranyműves 
(21), vésnök (4), műlakatos (7), lakatos (3), 
bádogos (2). 

Foglalkozásra nézve nem iparművészeti 
szakú látogatók: mechanikus (3), színész 
(4), gépész (1), kereskedő (8), gyógy-



szerész (2), orvos (1), ügyvéd (3), lelkész 
(1), hivatalnok (22). 

Egyetemi hallgatók és középiskolai ta
nulók: joghallgató (16), orvostanhallgató 
(10), állatorvostanhallgató (7), polgárisko
lai tanuló (14), gymnáziumi tanuló (107), 
kereskedelmi iskolai tanuló (61), reál
iskolai tanuló (125). 

A könyvtárt az 1900. év folyamán aján
dékokkal gyarapították: 

A vallás- s közoktatásügyi miniszté
rium. A múzeumok és könyvtárak orsz. 
főfelügyelősége. A központi statisztikai 
hiv. könyvtár. A budapesti kereskedelmi 
és iparkamara. A Magyar Iparművé
szet szerkesztősége. A szegedi keresk. 
és iparkamara. A Technológiai Iparmú
zeum. Az Iparművészeti Társulat. A 
Bécsi keresk. és iparmúzeum. A Berlini 
iparművészeti múzeum. 

Athenaeum, Budai M., Walter Crane, 
Czakó E., Divald Kornél, Doby Jenő, 
Freyberger S., Hazelius Artúr (Stock
holm), Helbing Hugó (München), Lipcsey 
József, Majovszky Pál dr., Mazerolle F. 
(Paris), Mihalik József, Mocsáry Béláné, 
Pallas nyomda, Radisics Jenő, Ráth 
György, Szalay Imre, Szumrák Pál, 
Vadász, Velics László, Voinovich Géza. 

Agyagipar, Art et Décoration, Erdélyi 
Múzeum, Ethnographia, Fényképészeti 
Szemle, Fővárosi Lapok, Graphica, Gra
fikai Szemle, Haladás, Hét, Honi ipar, 
HCKyCGTBO, Kunstgewerbe für Haus, 
Magyar Ipar, Magyar Könyvszemle, Mo
derné Stil, Műcsarnok, Politikai Heti
szemle, Revue de la Bijouterie, Revue 
des Árts Décoratifs, Revue d'Orient et 
de Hongrie, Technológiai Lapok, Termé
szettudományi Közlöny, Uránia. 

1900. év folyamán az olvasóterem nyitva 
volt 208 napon át, a délelőtti látogatók 
száma 5331-et, az esti látogatók száma 
8983-at tett ki. Azaz összesen a könyv
tárt látogatták 14,314-en. A használt 
művek száma 16,740 volt. 

Az Iparművészeti Múzeum és iskola 
könyvtára minden szombaton délelőtt 
csakis nők számára áll nyitva. Ez időben 
férfi-látogatők csak kivételesen használ
hatják az olvasó- és rajztermet. 

V 

A M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
választmánya 1900. évi november hó 26-án 
ülést tartott Ráth György, társulati elnök 

elnöklése mellett. Jelen voltak Szalay 
Imre másodelnök, Beck Dénes, Gaul 
Károly, Gelléri Mór, Horti Pál, Jakabffy 
Ferenc, Kiss István, Kriesch Aladár, 
K. Lippich Elek, Moreili Gusztáv, Nádler 
Róbert, Radisics Jenő és Rauscher Lajos 
vál. tagok és Györgyi Kálmán titkár, a ki 
a jegyzőkönyvet vezeti. 

Elnök megnyitván az ülést, jelenti, 
hogy dr. Forster Gyula és Pap Henrik 
távolmaradásukat kimentették. 

A legutóbbi választm. ülésnek jegyző
könyvét a választmány felolvasottnak 
veszi, miután az már hitelesítve van s 
a társulat folyóiratában közölve volt. 

Mielőtt áttérne a tárgysorozatra, szo
morú kötelességet teljesít az elnök, a 
midőn bejelenti Gerlóczy Károlynak, a 
választmány buzgó tagjának augusztus hó 
26-án bekövetkezett halálát. Megemlé
kezik az elhunytnak nagy érdemeiről, 
főleg pedig a hathatós pártolásról, a mely
ben a hazai iparművészetet a sz. főváros 
hatósága előtt részesítette. Indítványára 
a választmány elhatározza, hogy az el
hunyt tagtárs feletti fájdalmának a jegyző
könyvben kifejezést ad, továbbá, hogy 
a választmány nevében az elnökség 
özv. Gerlóczy Károlynéhoz részvétiratot 
intézzen. 

Titkár bejelenti, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium értesítette 
a társulatot, hogy Moszkvában egy újabb 
orosz kiállítás van készülőben, a melyen 
magyar és osztrák kiviteli cikkek kerül
nének bemutatásra. A miniszter egyben 
felhívta a társulatot, hogy a maga hatás
körében buzdítólag oda hasson, hogy a 
kiállítás létrejöttének esetében a magyar 
iparművészet az osztráktól teljesen külön
választva az őt illető helyet elfoglalhassa. 

A választmány a leiratot egyelőre tudo
másul veszi. Miután pedig a tervezett 
kiállításra vonatkozólag újabb értesítés 
nem jött, külön intézkedésre ez idő 
szerint nincs szükség. 

Ezzel kapcsolatosan jelenti a titkár, 
hogy a múlt télen Szt-Pétervárott ren
dezett kiállítás alkalmával kiküldött tár
gyakon előfordult sérülésekért s az el
vesztett tárgyaknak megtérítése fejében 
a kiállítók 5214 korona kártérítést kaptak 
az illető biztosító-társulattól. 

Titkár jelenti, hogy a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter véleményes jelen
tést kért a társulattól Wiegand Ede 
építészeti rajzoló folyamodványára vonat
kozólag, a melyben bizonyos évi segélyt 
kér oly célból, hogy tevékenységét egé
szen a bútortervezésnek szentelhesse. 



AZ Ő FELSÉGE TULAJDONÁBAN LEVŐ 

DÍSZMŰNEK BEKÖTÉSI TÁBLÁJA. 

TERVEZTE FÖRK ERNŐ. KÉSZÍTETTE HIBJÁN SAMU. 
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SZERKESZTETTE FORSTER GYULA. 



ZOMÁNCOS KARPEREC, 

TERVEZTE HÁRY GYULA, 

KÉSZÍTETTE HIBJÁN SAMU. 

DRÁGAKÖVES ÉKSZEREK, 

KÉSZÍTETTE KRIEGLER DÁVID. 



Az elnökség pártolta Wiegand kérését, 
mert tényleg nagy szükséglet van bútor
tervezők terén, s Wiegandnak eddigi 
munkássága elég biztató arra, hogy az 
a jövőben is sikeres lesz. A miniszter 
a véleményes jelentés nyomán már érte
sítette a társulatot, hogy Wiegandnak az 
1901. évre 2000 korona segélyt engedé
lyezett azzal a kikötéssel, hogy ez idő 
alatt a társulat által kijelölt iparosok 
számára díjmentesen köteles a kivánt 
tervrajzokat elkészíteni. 

A kultuszminiszter véleményes jelen
tést kivánt még a pécsi „Aurora" című 
vállalat folyamodványára vonatkozólag, 
a melyben kéri a minisztert, hogy a be-
festésre alkalmas fatárgyait a főhatósága 
alatt levő azoknak az iskoláknak figyel
mébe ajánlja, a melyeknek növendékei 
fafestéssel foglalkoznak. Az elnökség 
pártoló véleményt adott az Aurora folya
modványáról, miután a társulat bazárjá
ban levő tárgyakról meggyőződött arról, 
hogy az Aurora készítményei a kívánal
maknak megfelelnek s e mellett olcsób
bak, mint a hasonló minőségű külföldi 
munkák. 

A kereskedelmi miniszter véleményes 
jelentést kért a társulattól Frecskay Endre 
rajzolónak hozzá intézett folyamodvá
nyára, a melyben utazási ösztöndíjat kér. 
Az elnökség azzal a megjegyzéssel ter
jesztette fel pártolólag Frecskaynak folya
modványát, hogy ne utazási, hanem tanul
mányi ösztöndíjat adjon a miniszter, a 
melynek második felét csak akkor folyó
sítsa, ha Frecskay kimutatja, hogy egy 
iparművészeti szakiskolában tanulmá
nyait folytatja. A miniszter már értesí
tette a társulatot, hogy ilyképpen döntött. 

Titkár bejelenti, hogy a székesfőváros 
újabb három évre ismét megszavazta az 
eddig élvezett évi 4000 korona segélyt, 
a mit a választmány örvendetes tudo
másul vesz. 

Titkár jelenti, hogy a Walter Crane 
kiállításnak sikere felülmúlta a hozzá 
fűzött várakozásokat. A közönség mind
végig tömegesen látogatta s a sajtó 
a szokottnál behatóbban foglalkozott a 
kiállításnak méltatásával. A költségek 
mintegy 3600 koronára rúgnak, a mely
ből levonandó lesz a katalógusok eladá
sából befolyt tiszta jövedelem. 

A választmány a költségekre nézve 
kimondja, hogy, miután a legutóbbi ülésen 
már elhatározta, hogy azokat az Országos 
Iparművészeti Múzeum igazgatóságával 
közösen viseli, az egész összegnek felét 
a társulat fizesse. A fedezetről később 

fog határozni, miután az idei költség
előirányzatban erről nem gondoskod
hatott. 

Titkár jelenti, hogy az idei karácsonyi 
kiállításra 78 kiállító jelentkezett, továbbá 
hogy a kiállítás megnyitása ez idén néhány 
nappal később lesz, mint az előző évek
ben. Részben ugyanis a Walter Crane 
kiállítás hátráltatta az előkészületeket, 
másrészt pedig kívánatos, hogy azon a 
párisi kiállítás iparművészeti csoportjá
ból visszakerülő tárgyak is bemutattas
sanak, a melyek pedig 10—12-dike előtt 
nem érkezhetnek meg. 

A választmány a bejelentést tudomásul 
veszi, abban a föltevésben, hogy a ren
dezőség minden lehetőt el fog követni, 
hogy a kiállítás minél előbb megnyíljon. 
Egyben elhatározza, hogy a tagok között 
való sorsolásra ez idén 2000 korona 
összegen vásárol nyereménytárgyakat, 
a melyeknek kiválasztásával megbízza 
ugyanazt a bizottságot, a mely az előző 
évben a vásárlást végezte, továbbá a 
kiállítás rendezőit: Horti, Kriesch, Pap 
v. tagokat és a titkárt. Határozatképpen 
kimondja még a választmány, hogy a 
sorsoláson csak azok a tagok vehetnek 
részt, a kik a sorsolást megelőző évre 
eső tagdíjukat tényleg befizették. 

Titkár jelenti, hogy a Magyar Ipar
művészednek ez idei évfolyama 16'/= 
ívvel túllépte az előirányzott 30 ívnyi 
terjedelmet. Ennek oka főleg az volt, 
mert a szerkesztőség a párisi világ
kiállítás iparművészeti anyagának beható 
ismertetésére különös gondot fordított 
s az általa összegyűjtött s erre vonatkozó 
nagy anyagnak közlését nem akarta el
odázni, hogy érdekessége ne csökkenjen. 

A túllépés által okozott nyomtatási 
stb. költségek, a melyek a társulatot 
terhelik, azonban meg fognak térülni, 
miután az elnökség az idei évfolyamban 
közzétett s a párisi kiállításra vonatkozó 
anyagnak külön lenyomat alakjában való 
kiadását átengedte aWodianer-féle könyv
kereskedésnek, mely a maga költségén 
nyomatott példányoknak átvételekor 600 
koronát tartozik fizetni a társulatnak, 
s 1000 példánynak eladása esetén újabb 
400 koronának fizetésére kötelezte magát. 
A szerkesztőségnek túlkiadása pedig 
előreláthatóan meg fog térülni a klisék
nek kikölcsönzése által befolyó jövede
lemből. 

Gelléri Mór helyén valónak látja, hogy 
a választmány a szerkesztőségnek buzgó-
ságáért, a melylyel megbízatásának meg
felel, elismerését fejezze ki, a mi külö-



nősen most indokolt, a mikor a párisi 
kiállítási füzetekben oly nagy és mara
dandó becsű anyagot gyűjtött össze, mint 
a milyennel egy külföldi lap sem dicse
kedhetik. 

Hasonló értelemben szólal föl az elnök, 
ki szintén örömmel látta, hogy a „Magyar 
Iparművészet" szerkesztősége a párisi 
kiállítás iparművészeti anyagának ismer
tetésével járó nehéz feladatot derekasan 
oldotta meg, s indítványára a választmány 
a „Magyar Iparművészet" szerkesztősé
gének köszönetet s elismerést szavaz a 
lap érdekében kifejtett buzgalmáért s a 
párisi kiállítási füzetekkel elért sikeréért. 
A külön lenyomatra vonatkozó intézke
déseket pedig a választmány helyesléssel 
tudomásul veszi. 

Titkár bejelenti, hogy a legutóbbi 
választmányi ülés óta 228 rendes tag 
lépett be a társulat kötelékébe, a mit a 
választmány örömmel tudomásul vesz 
s elhatározza, hogy a taggyűjtést még 
intenzivebben mint eddig az egész ország
ban folytatni kivánja. Erre a célra esetleg 
a vidéki könyvárúsokat is fogja igénybe 
venni, a kik a szerzett tagok után meg
kapnák a szokásos jutalékot. Hasonló
képpen folytatni fogja a taggyűjtést ügy
nökök útján, miután, mint az eddigi 
eredmény mutatja, a gyűjtésnek ez a 
módja bevált. Tekintettel pedig a tagok
nak folytonos szaporodására a választ
mány elhatározza, hogy a Magyar Ipar-
művészet-nek 1901. évi első számát 
2500 példányban nyomatja, a többi füzet 
példányszámát azonban függővé teszi az 
1901. év elején mutatkozó tényleges 
szükséglettől. 

Elhatározza még a választmány, hogy 
felterjesztést intéz a kereskedelmi mi
niszterhez, a melyben kérni fogja, hogy 
ajánlja a társulatot, illetve annak közlö
nyét a kereskedelmi és iparkamarák s az 
ipartestületek figyelmébe. 

Titkár jelenti, hogy néhai gr. Zichy 
Edmund 400 koronás alapítványát az örö
kösök befizették. Jelenti továbbá, hogy 
a budapesti korcsolyázó-egyesület elnök
sége megköszönte a társulat közben
járását a bajnoki oklevelére kiirt pályá
zat ügyében. 

Elnök tudomására hozza a választ
mánynak, hogy a kereskedelmi minisz
tériumban november hó 19-én értekezlet 
volt, a mely tárgyalta a társulatnak a 
miniszter iparpártolási akciójában való 
közreműködésére vonatkozó felterjesz
tését. Az értekezlet igen rokonszenvesen 
fogadta a társulatnak ajánlkozását s egy

hangúlag legmelegebben ajánlotta a mi
niszternek, hogy bocsásson a társulat 
rendelkezésére évenkint bizonyos össze
get, a melyen a társulat, oly módon mint 
az a párisi kiállítás alkalmából történt, 
főleg kisiparosok számára jeles művé
szektől eredő tervrajzokat és modelleket 
szerezne be s ott, a hol anyagi támogatásra 
szorul az iparos, megrendelést tenne s az 
elkészült tárgynak értékesítése által fel
szabaduló összeget újabb megrendelésre, 
illetve támogatásra fordíthatná. Emellett 
a társulat feladata volna az iparművé
szeti és az ipari szakiskolákból kikerülő 
jelesb növendékeknek szemmel tartása, 
kiknek elősegítené a gyakorlati pályán 
való boldogulásukat. 

Az értekezlet határozata nyomán a 
társulat felterjesztésének kedvező elin
tézése már legközelebbre várható. 

A választmány a bejelentést örömmel 
tudomásul veszi. 

Elnök utal arra, hogy az ügyrendnek 
a tisztviselők hatáskörét s kötelességeit 
szabályozó pontozatai bizonyos kiegé
szítésre szorulnak. Ennek alapján a 
választmány felkéri az elnököt, hogy a 
szükséges pótlásokat a vezértitkárral 
együtt, belátása szerint állapítsa meg. 

Erre az elnök az ülést berekeszti. 
V 

A M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
választmánya 1901. január hó 21-én ülést 
tartott Szalay Imre miniszteri tanácsos, 
társulati alelnök elnöklése mellett. Jelen 
voltak: Czigler Győző másodelnök, gróf 
Bánffy György, Beck Dénes, Forster 
Gyula, Gaul Károly, Gelléri Mór, Horti 
Pál, Kriesch Aladár, K. Lippich Elek, 
Matlekovics Sándor, Morelli Gusztáv, 
Nádler Róbert, Pap Henrik, Radisics 
Jenő, Thék Endre vál. tagok és Györgyi 
Kálmán titkár, a ki a jegyzőkönyvet 
vezeti. 

Az elnök sajnálattal jelenti, hogy a 
társulat elnöke, Ráth György betegsége 
miatt nem vehet részt az ülésen. Az 
előző ülésnek jegyzőkönyvét a választ
mány felolvasottnak veszi, miután már 
hitelesítve van. Ezután a titkár számol 
be a folyó ügyekről, nevezetesen jelenti, 
hogy a kultuszminiszter véleményes jelen
tést kért Erhardt Zoltán szobafestősegéd
nek s a nürnbergi iparművészeti iskola 
növendékének folyamodványáról, a mely
ben segélyt kér, hogy tanulmányait foly
tathassa. Az elnökség több szakférfiú 
nézetének meghallgatása után pártoló 
jelentést terjesztett föl a miniszterhez 
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azzal, hogy a miniszter egyelőre csak a 
folyó tanévre adja meg a kért segélyt, 
a további támogatást tegye függővé attól, 
váljon az itteni iparművészeti iskolán 
folytatja-e a folyamodó tanulmányait vagy 
nem. A kérvényhez csatolt rajzokból 
ugyanis nyilvánvaló, hogy az Orsz. ipar
művészeti iskola diszítő festészeti szak
osztályában a tanítás jobban felel meg a 
modern követelményeknek, mint a nürn
bergi iskoláé. 

A kultuszminiszter tudomásvétel és 
tájékozás végett leküldte a sz.-pétervári 
nagykövetségünknek jelentését, a múlt 
tél folyamán Sz.-Pétervárott rendezett 
képző- és iparművészeti kiállításról. 
E szerint a kiállításnak általában kielégítő 
sikere volt. Különös tetszésben részesül
tek a modern stílű tárgyak, a melyek 
Oroszországban újdonság számba mentek 
s szép kelendőségnek örvendtek. A ma
gyar kiállítók közül felemlíti a jelentés 
Zsolnayt, kiemelvén gyártmányainak mű
vészi hatása mellett azoknak viszonylagos 
olcsóságát, Giergl-t, kinek díszes üvegjei 
és Bachrucht, kinek ízléses ékszerei méltó 
feltűnést keltettek. Még megemlékezik 
a jelentés a magyar háziipari készítmé
nyekről, megjegyezvén azokról, hogy 
bár általában elismeréssel találkoztak, de 
kelendőségre Oroszországban nem szá
míthatnak, mert sokban hasonlítanak az 
orosz nép házimunkáihoz. Végül ajánlja 
a nagykövetség, hogy jövőben Moszkvá
ban rendeztessék egy hasonló kiállítás, 
miután ott több kilátás van arra, hogy 
készítményeinkkel piacot teremthessünk, 
mint Sz.-Pétervárott. 

A kereskedelmi miniszter véleményes 
jelentést kért a társulattól egy hozzá 
intézett folyamodvány felől, a melyben 
egy fővárosi hírlapíró egy általa alapí
tandó galvanoplasztikái gyár számára 
államsegélyt s a törvényszabta kedvez
ményeket kéri. 

Az elnökség a kérvényben felhozot
taknak megítélése céljából szakértekez
letet hívott egybe, a melynek egyhangú 
s kellően indokolt véleménye alapján 
felterjesztésében azt javasolta a minisz
ternek, hogy ne adja meg a kért segélyt. 

A kereskedelmi miniszter értesítette 
a társulatot, hogy rendeletére a párisi 
kiállításról fenmaradt iparművészeti tár
gyakat a társulat címére fogják küldeni, 
hogy azoknak eladása megkísértessék. 
Dacára annak, hogy a rendelet múlt évi 
december hó 9-én kelt és a társulat 
elnöksége azonnal érintkezésbe lépett 
a kir. kormánybiztossággal, mindeddig 

összesen kilenc kisebb láda érkezett és 
pedig jegyzék nélkül, úgy hogy a tár
gyaknak hová való tartozását s az ára
kat csak bajosan lehetett megállapítani. 
Gelléri Mór indítványára a választmány 
elhatározta, hogy erről jelentést tesz a 
miniszternek. 

Özv. Gerlóczy Károlyné megköszönte 
a választmánynak férje halála alkalmából 
hozzá intézett részvétiratát. 

Köszönő levelet intézett még a választ
mányhoz az Első magyar közműhely- és 
raktártelep r. t. igazgatósága, hogy a 
prospektusának címlapjára kiírt pályá
zatot a társulat sikeresen elintézte. 

Az Orsz. múzeum és könyvtárbizottság 
megkereste a társulatot, hogy képvisel
tesse magát a bizottságban. Közfelkiál
tással megválasztja a választmány a tár
sulat képviselőiül Beck Dénest, Gelléri 
Mórt és Györgyi Kálmánt. 

A budai könyvtár ingyen-példányt kér a 
Magyar Iparművészet-ből, a mit a választ
mány megad, sőt Thék Endre kérésére 
a székesfővárvosi József-fiárvaháznak is 
engedélyez egy példányt. 

A karácsonyi kiállításon ez idén 96 
kiállító vett részt. Anyagi eredménye 
nem mondható kedvezőnek, mert magá
nosok vásárlásai révén csak mintegy 6900 
korona folyt be. Ő felségének vételei 6000 
koronára rúgnak, míg a kultuszminiszté
rium által történt vásárlásoknak összege 
3841 koronát tesz ki. E vételekhez hozzá
számítandó még a társulat sorsolásának 
nyereménytárgyaira előirányzott 2000 ko
rona. 

Végül bejelenti a titkár, kogy a leg
utóbbi választmányi ülés óta 177 új tag 
lépett a társulat kötelékébe, továbbá, 
hogy Kléh István udvari tanácsos és 
Joó Lajos építőmester 200—200 koroná
val a társulat alapító tagjai lettek, a mi 
örvendetes tudomásul szolgál. 

Ezután a titkár felolvassa a kereske
delmi miniszternek leiratát.* 

A leirat fölolvasása után, a tervezett 
akció foganatosítása felett, hosszabb 
eszmecsere fejlődött, a melyben részt 
vett gróf Bánffy György, Matlekovics 
Sándor, Radisics Jenő, Forster Gyula, 
K. Lippich Elek, Thék Endre és Beck 
Dénes. Ennek eredményéül az elnök 
kimondja, hogy a miniszternek nagyjelen
tőségű leiratát a választmány hálával 
fogadja s küldöttséget meneszt a minisz
terhez, a mely a társulat köszönetét fogja 

* A leiratot a 60-ik oldalon szószerint 
közöljük. A szerk. 



tolmácsolni és egyben az akció kivitelé
nek módjára nézve javaslatot tesz. 

A bútorcsarnok igazgatósága kérvényt 
intézett a társulat elnökéhez, a melyben 
ingyen tervrajzokat kér a szövetkezet 
tagjai számára. 

A választmány, tekintettel egyrészt a 
kereskedelmi miniszternek előbb tárgyalt 
leiratára, másrészt pedig arra, hogy a 
kultuszminiszter egy tervező művésznek 
oly kikötés mellett adott tetemesb segélyt, 
hogy az illető a társulat által kijelölt 
iparosoknak ingyen rajzokat tartozik 
készíteni: módját fogja ejteni, hogy a 
szóban levő kérelmet teljesítse. 

Miután pedig szükséges, hogy a kér
vényezők kívánalmaikat szabatosan meg
határozzák, megbízza a titkárt, hogy a 
bútorcsarnok képviselőit s több tervező 
művészt közös értekezletre hívjon egybe, 
hogy ennek alapján a kivánt tervrajzokat 
be lehessen szerezni. 

Az iparművészeti állami nagy arany
érem juryjébe a választmány az érem
szabályzat értelmében titkos szavazással 
két tagot választ. A szavazás megejtetvén, 
s a szavazatok összeszámlálása után az 
elnök megállapítja, hogy a választmány 
őt és gróf Bánffy Györgyöt választotta 
meg a társulat képviselőinek. 

Végre a karácsonyi kiállítás alkalmá
ból kiosztandó társulati díjak s elismerő 
oklevelek odaítélésével a választmány 
szűkebb bizottságot bíz meg, a melynek 
tagjaivá megválasztja Gaul Károlyt, Horti 
Pált, Kriesch Aladárt, Nádler Róbertet, 
Pap Henriket s Györgyi Kálmánt. 

Erre az elnök az ülést berekeszti. 

Az IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
Hegedűs miniszternél. A Magyar Ipar
művészeti Társulat küldöttsége február hó 
9-én tisztelgett Hegedűs Sándor keres
kedelmi miniszternél, hogy neki a tár
sulatnak és a hazai iparművészetnek 
anyagi és erkölcsi támogatásáért köszö
netet mondjon. A küldöttséget a beteg 
Ráth György társulati elnök helyett 
Szalay Imre miniszteri tanácsos, alelnök 
vezette. Tagjai voltak Matlekovics Sán
dor, Forster Gyula, Radisics Jenő, Thék 
Endre és Györgyi Kálmán. A miniszter 
kijelentette, hogy sokra becsüli az Ipar
művészeti Társulat közhasznú munkás
ságát és ezért óhajtja, hogy az minél szé
lesebb körben hódítson, mert csak így 
felel majd meg minden izében kitűzött 
céljának. A küldöttség még fölkereste 
Nagy Ferenc államtitkárt és Szterényi 

József miniszteri tanácsost is. Mind a 
ketten megígérték, hogy a társulatot tö
rekvéseiben támogatni fogják. 

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 
miniszter, a főhatósága alatt levő mú
zeumok számára, a M. Iparművészeti 
Társulat karácsonyi kiállításán a követ
kező tárgyakat vásárolta meg: Erzsébet 
királyné ő felségét ábrázoló bronz mell
szobor Zala Györgytől; opalescens mo
zaikablak Waltherr Gidától; tölgyfaszek
rény, kerek asztal és két karosszék 
Tálos Páltól; hálószobaszekrény Jaiser 
és Tóth-tól; mahagóni könyvszekrény 
Mahunka Imrétől; üvegváza Sovánka 
Imrétől; „Ébredés" bronzszobor és egy 
domborított rézváza a Szandrik-gyártól; 
Madonna, festett zománckép Hibján 
Samutól; hímzett párna Konderth Máriá
tól. A vételárak összege háromezernyolc
száznegyvenegy korona. 
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A KERESKEDELMI MINISZTER A M. 
Iparművészeti Társulat fölterjesztése nyo
mán leiratot intézett a hazai kereske
delmi és iparkamarákhoz, a melyben 
figyelmüket felhívta a M. Iparművészeti 
Társulatra, s felszólította azokat, hogy a 
mennyiben még nem volnának tagjai a 
társulatnak, abba belépjenek. Egyben fel
hívta a kamarákat, hogy a területökön 
levő ipartestületeket buzdítsák a társu
latba való belépésre. A miniszteri leirat
nak már van foganatja, mert több kamara 
s ipartestület bejelentette a társulatba 
való belépését, köztük a kassai kamara, 
a mely egyúttal magára vállalta nyolc 
ipartestület tagdíjának befizetését. 

A SORSOLÁS, A MELYET A MA-
gyar Iparművészeti Társulat a karácsonyi 
kiállításon vásárolt nyereménytárgyakból 
tagjai között rendez, február hó 25-én 
lesz, a melyen harminc nyeremény kerül 
sorsolás alá. Figyelmeztetjük t. tag
társainkat, hogy a választmánynak hatá
rozata szerint ezen a sorsoláson csak 
azok a tagok vesznek részt, a kik tag
díjukat befizették. 

w 
Ü j A L A P Í T Ó T A G O K : K L É H 
István magyar kir. udv. tanácsos és Joó 
Lajos építőmester (Budapest) 200—200 
korona alapítványnyal a Magyar Ipar
művészeti Társulat alapító tagjai lettek. 
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Üj TAGOK. MÚLT ÉVI OKTÓBER 
hó 29-ike óta e füzet megjelenéséig a 
következők léptek be a Magyar Iparmű
vészeti Társulat rendes tagjai sorába: 

Aradi Ipartestület Arad, Aradi keres
kedelmi és iparkamara Arad, Assael H. és 
fia Arad, Adorján Béla Kolozsvár, Brassói 
m. kir. áll. főreáliskola „Önképző Köre" 
Brassó, Bernthaller Adolf Budapest, Barsy 
Adolf Budapest, Burg Ármin Budapest, 
Babusek Ferenc Budapest, Breitner test
vérek Budapest, Böhm Henrik Budapest, 
Bokor Miksa Budapest, Bodnár István 
Szegzárd, Beran József Budapest, Barna 
Bertalan Budapest, Barczen János Buda
pest, Birkholtz Ágost Budapest, Balog Ignác 
Budapest, Barta Arthur Budapest, Barathy 
Mihály Temesvár, Budapesti szobrászok 
szakegylete Budapest, Barabás Gergely 
M.-Vásárhely, Budapesti szobafestő, má
zoló, címfestő, aranyozó és fényező ipar
testület Budapest, B. Bak Lajos Kolozsvár, 
Balogh L. Gergely Kolozsvár, ár. Brém János 
Budapest, J. Érandl György Budapest, 
ifj. Czeiler István Arad, Csukássy Józsefné 
Budapest, Dárdai Aladár Budapest, Dávid 
Károly Budapest, Duschek János Budapest, 
A. Domokos Jenő M.-Vásárhely, Demény 
Andor Kolozsvár, ifj. Englerth Károly 
Budapest, Ewoldt Béla Budapest, Eck-
mayer Frigyes Budapest, Eiser Nándor 
Budapest, Első magyar üveggyár r. t. Buda
pest, Eszterhay Jenő Budapest, Erdélyi 
róm. kath. status igazgatós, tanácsa Kolozs
vár, Egerzeiger Gyula Budapest, Fülöp 
Károly Budapest, Friedrich Tódor Buda
pest, Fodor József Budapest, Frankendorffer 
Frigyes Budapest, Füredi Rikárd Buda
pest, Fettich Nándor Budapest, Frecskay 
Endre Budapest, Fritz Fülöp Budapest, 
Fodor Gábor Temesvár, Ferenczy Gyula 
Kolozsvár, Flandorfer Christof Temesvár, 
Geldner R. Budapest, Grünwald István 
Budapest, Gaál Bertalan Budapest, Ga-
bányi Lajos Budapest, Göntzi Mihály 
Manó Budapest, Győri áll. polgári leány
iskola Győr, Gutori Földes Kelemen Arad, 
Grosz Tibor Budapest, Glück József Arad, 
dr. Gerlóczy Zsigmond Budapest, Gröger 
Gusztáv Temesvár, Garai János Temes
vár, Gaál és Molnár Kolozsvár, Gergely 
István Kolozsvár, Hahn József Budapest, 
Hübner Jenő Budapest, Honig Dezső Buda
pest, Hegedűs Zsigmond Budapest, Haasz 
Jaques Budapest, Hamburger Mór Buda
pest, Heidlberg Sándor Budapest, Heysa 
Károly Budapest, Halama Antal Buda
pest, Honisch L. István Arad, Hettyey Géza 
Budapest, Huzly István Temesvár, Heine 
Alajos Temesvár, Heidberg Sándor Buda

pest, HerzigJenőNiünchen, Harazdy Károly 
Budapest, dr. Hornyay Ödön Kassa, Hevesi 
József Kolozsvár, Heya Endre Kolozsvár, 
Hegyi Gyula Kolozsvár, dr. Hoór Károly 
Kolozsvár, Jármay Jenőné Budapest, Jaiser 
Gyula Budapest, Janowitz Fülöp Ferenc 
Budapest, Jakab Árpád Kassa, Jakab Géza 
Kassa,Jánosi Zsigmond Kolozsvár, Katona 
János Budapest, dr. Kathona Béla Kolozs
vár, Kászonyi László Budapest, Korponay 
János Budapest, Kolecsányi Endre Kalocsa, 
Kmoskó József Budapest, Kabdebó Gyula 
Budapest, „Kaszinó" Szegzárd, Kaiser 
Hugó Budapest, Kulimak József Budapest, 
Klobusitzky Iván Budapest, Kiss H. János 
Budapest, Knötzer Gusztáv Budapest, 
Kondor Lajos Sümeg, Korek József Szeged, 
Kiessling és Társa Budapest, Kelety Aladár 
Arad, Kreiniker Sándor Arad, Kremer János 
Arad, Keller és Reiner Berlin, R. Kövér 
Lajos Budapest, dr. Kiss Mór Kolozsvár, 
özv. Kotschy Erichné Budapest, Kosár Béla 
Temesvár, ifj. Kremer József Temesvár, 
Krausz Ármin Temesvár, Kiss LajosBács-
Topolya, Kassai premontrei kanonokrend 
Kassa, Kochanowsky Margit Budapest, 
Kralik Pál Gyoma, dr. Kacsóh Pongrác 
Budapest, Kühne E. Budapest, Koblinger 
Gyula Budapest, Kozora Endre Kassa, 
ifj. Knauer Z. Kolozsvár, ifj. Kammerer 
Ernő Budapest, Kicskó Árpád Kolozsvár, 
Kardos Vilmos Kolozsvár, Kozma Erzsi 
Kolozsvár, Kolozsvári kereskedelmi és ipar
kamara Kolozsvár, Kolozsvári áll. női 
ipariskola Kolozsvár, Kolozsvári egyetemi 
kör Kolozsvár, Kolozsvári iparosok ön
képző köre Kolozsvár, ifj. Kayetan A. 
Kolozsvár, Kiss Margit Budapest, Kolaric 
Ferenc Budapest, B. Lipcsey Árpád Buda
pest, Ligeti Ferenc Budapest, Lengyel 
Lőrinc Arad, ifj. Leopold Lajos Szegzárd, 
dr. Leopold Kornél Szegzárd, László Károly 
Arad, Linn Henrik Arad, László Béla 
Arad, Löw Leopold Temesvár, Lefkovits 
J. és Társa Budapest, Landau A. Kassa, 
Mikolay Mihály Budapest, Meslitz Henrik 
M.-Vásárhely, dr. Miké Imre, Budapest, 
Malomszoky József Budapest, ifj. Meszner 
Sebestyén Budapest, dr. Mesterházy Gedeon 
Sárvár, Mayer András Arad, Mersa Lajos 
Kolozsvár, Monics Márton M.-Vásárhely, 
Markovits János Budapest, Markovits 
Nándor Budapest, dr. Neumann Károly 
Budapest, Necker Albert Budapest, Nacht-
nebel Ödön Arad, Neubauer Lajos Buda
pest, Neubauer István Temesvár, Nagy 
N.János Temesvár, Németh István Kolozs
vár, Ormai Kálmán Kolozsvár, Piehler 
Ignác Budapest, Pinkay Károly Budapest, 
Pozsonyi Ipartestület Pozsony, dr. Petz 



Lajos Győr, Pataky József Budapest, Pell 
Ferenc Budapest, Porgesz József Budapest, 
Prenoszil Sándor Budapest, Pader Nándor 
Budapest, Pór Sándor Szeged, Piffl Alajos 
Temesvár, Pomás József M.-Vásárhely, 
Podhradszky Olivér Budapest, Perimutter 
Afréd Budapest, Polka József Budapest, 
Pápai Sándor Kolozsvár, Porsche József 
Kolozsvár, Póczi Mihály Kolozsvár, Ries 
Péter, Budapest, Ritter Ignác Budapest, 
Rockenstein Arthur Budapest, Reisz Gyula 
Budapest, M. Rozsnyay Kálmán Arad, 
Réti Jakab Szeged, Rozsek József Temes
vár, Ráth Károly Budapest, Roth Manó 
Budapest, Rimoczi Ferenc Kolozsvár, 
Rehling Alajos Kolozsvár, Répászky Gyula 
Róma, dr. Soltész Adolf Budapest, dr. 
Szinnyey Ferenc Budapest, Stowasser J. 
Budapest, Sebestyén Arthur Budapest, 
Silbermann Béla Budapest, Seifert Henrik 
Budapest, Sperg Ágoston Budapest, Sop
roni Kaszinó egyesület Sopron, Scholcz 
Ferenc Budapest, Schmalhofer F. és fia 
Budapest, dr. Szende Amigel Budapest, 
Sturm Károly, Budapest, SternbergJ. Dezső 
Budapest, Síemy./ózse/Budapest, Szilágyi 
János Budapest, Spitzer Gyula Budapest, 
Schiffer Miksa Budapest, Schannen Ernő 
Budapest, Seenger Vidor Budapest, gróf 
Serényi János Bukowetz, Schwarz Izidor 
Budapest, Sebesy Ferenc Arad, Splihál 
Károly Budapest, Szabó Ferenc Budapest, 
Schór Lajos Arad, Schaefer Richárd Géza 
Arad, Schmidt Henrik Arad, Schaffer 
József Arad, H. Scherhag és fia Arad, 
Sipos András Temesvár, Szabady József 
Temesvár, özv. Steinfeld Mihályné Mács, 
Széli Ignácné Budapest, Stern Miksa Buda
pest, Singer Zsigmond Budapest, Spann-
raft Ármin Budapest, Szállásy Alajos 
Kassa, Stolcz Vince Kolozsvár, ifj. Seemann 
József Kolozsvár, Schiller Antal Albert
falva, Schwarcz József Budapest, Seress 
Gyula Budapest, Stief Jenő Kolozsvár, 
Serle Lajos Budapest, Tóth István Buda
pest, Tabakovits Emil Arad, Titteltober 
Vilmos Budapest, gróf Teleki Arvédné 
Brassó, Tartler József Temesvár, Tóth 
Dezső Szeged, Temesvári első gyufa s kocsi
kenőcs gyár r. t. Temesvár, Tóth Sándor 
Szatmár, Tálos Pál Budapest, Tóbiás 
József Pozsony, Temesvári Iparegyesület 
Temesvár, Valnicsek Béla Budapest, 
dr. Várady L. Árpád Budapest, Vidor 
Marci Ungvár, Vályi László Budapest, 
Vég János Temesvár, R. Vidor Béla Buda
pest, Vögerl Gusztáv Ágost Budapest, 
Wolfner Ignác Budapest, Wellisch Alfréd 
Budapest, Wagner Károly Arad, ifj. Warga 
Dani Kolozsvár, Weisz Lipót Temesvár, 

Wörsching János Budapest, Wittmann 
Ullmann Kolozsvár, Zoltán Géza Győr, 
Zyzaa Béla Budapest, Zimonyi György 
Budapest, Zanner Alajos Budapest, Zim-
mermann Bernáth Budapest, gróf Zichy 
Károly Bárcza. 

Továbbá: Béla Henrik Budapest, Bugát 
Imre Nógrád-Megyer, Bártfai Ipartestület, 
dr. Békéi Nándor Szeged, dr. Barta Dezső 
Szeged, Basa Jenő München, Bohla Alajos 
Deutsch-Liebau, Borsos Sándor Szeged, 
Debreceni Ipartestület, Dévai m. kir. áll. 
főreáliskola tanári könyvtára Déva, Dal-
mady Ödön Budapest, Eperjesi Ipartestület 
Eperjes, Erdélyi Mihály Szeged, Fejős 
Ferenc Szeged, Fried Károly Szeged, 
Gombkötő János Szeged, Gálát János 
Pa-Kalán, Győri kerületi kereskedelmi és 
iparkamara Győr, Horváth Elek Késmárk, 
Iglói Ipartestület Igló, IzankaJános Szeged, 
Keszli Ferenc Zala-Egerszeg, Kassai keres
kedelmi és iparkamara Kassa, Kassai 
Ipartestület Kassa, Késmárki Ipartestület 
Késmárk, Kukla János Szeged, Kiss János 
Szeged, Kaláni bánya és kohó részvény 
társ. Pa-Kalán, Koppé György Florenz, 
Kulinyi Simon Szeged, Lőcsei Ipartestület 
Lőcse, Lamping József Budapest, Landes-
berg Mór Szeged, Lengyel Lőrinc Szeged, 
Nagyváradi kereskedelmi és iparkamara 
Nagyvárad, Neumann Sándor Budapest, 
Pártos Alfréd Szeged, Rainer Károly 
Szeged, Raffay László Szeged, Regdon 
Sándor Szeged,Schleicher Aladár Selmec
bánya, S.-A.-Ujhelyi Ipartestület S.-A.-
Újhely, Szegedi kereskedelmi és ipar
kamara Szeged, Schiller József Szeged, 
Szigyártó Albert Szeged, Seifmann Mór 
és fiai Szeged, Szegfi Erzsi Florenz, 
Szegedi nőiparegylet Szeged, Taussig Ár
min Szeged, Ungvári Ipartestület Ungvár, 
Varga János Szeged. 

Összesen háromszázhuszonhárom új tag. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENETEI. 

Olvasóinknak. E rovatban az iparművészet 
körébe tartozó kérdésekben bárkinek szívesen 
szolgálunk felvilágosítással. 

R. B. Temesvár. A Magyar Iparművészet 
bekötési táblái kaphatók Gottermayer Nándor 
könyvkötészetében (Budapest IV., Királyi Pál-
u. 5. sz.) egyenkint 2 kor. 40 fillérért. 

Sz. J. Szeged. Fejléceket és záródiszíté-
seket ezentúl csak kivételesen fogunk alkal
mazni s rajzokkal bőven el vagyunk látva, 
ennélfogva munkáit nem használhatjuk fel. 

G. M. Budapest. Lapunk 1900. évi folya
mának I—II. és III. füzete az utolsó példa-
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nyig elfogyott s így a kért évfolyamot csak 
csonkán adhatjuk. 

K. L. Kolozsvár. A Millenniumi Emlék
könyvből van még néhány példány, egyenkint 
6 koronáért kapható. 

R. S. Pozsony. A Magyar Iparművészeti 
Társulatba való belépéshez nincs szüksége 
külön ajánlatra, elegendő egyszerű jelentkezés; 
a tagsági kötelezettség három évre szól. Az évi 
tagdíjat (10 koronát) előre kell lefizetnie. 

S. G. Budapest. A sorsolás eredményét a 
napilapok is fogják közölni, de külön értesí
tést kap minden nyerő tag. 

P. J. Kassa. Lapunk hirdetési rovatát az 
Athenaeum kezeli. Tessék oda fordulni. 

V. I. Budapest. Van tudomásunk róla. 
O. S. Pozsony. Kérdésére vonatkozva érte

sítjük, hogy Rouen-ben szőnyegkiállítást fog 

rendezni a Société Industrielle ez év júliusá
tól kezdve szeptemberig. A kiállítás négy fő
részbe lesz osztva: 1. Történeti rész bezárólag 
1901-ig 2. Modern szőnyegek, főleg 1901-ből 
3. Kereskedelmi osztály 4. A szőnyeg teh-
nikai és művészeti előállítására vonatkozó 
csoport. A kiállításon való részvétel idegenek 
számára is díjtalan. 

Szobrász. Budapest. A „grés" alkalmazását 
nyilvános emlékműnél már ki próbálták, tehát 
elősször nem a Zsolnay pécsi szobránál fog 
szerepelni. Parisban a Champs-Élysées-n van 
Alexander Sandier egy szoborcsoportja, melyet 
Boucher után készített, a séuresi porczellán-
gyár „grés" kerámiai anyagából. 

H. J. Budapest. Az új franczia postabélye
geket Luc-Olivier Merson, Mouchan és Joseph 
Banc tervezték. 


