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PÁLYÁZATI ÜGYEK. 

vÁLYÁZAT BÉLYEGRE ÉS BE
KÖTÉSI TÁBLÁRA. I. A gyó-
gyíthatlan betegek számára Bu

dapesten alapított „Irgalomháza" nevű 
emberbaráti intézménynek igazgató
bizottsága, levelek leragasztására alkal
mas bélyegeket akar árusíttatni avégből, 
hogy egyrészt a befolyó jövedelmet az 
intézet céljaira fordíthassa, másfelől 
pedig, hogy az intézet iránt széles kör
ben érdeklődést keltsen. Ennek a bélyeg
nek rajzára a Magyar Iparművészeti 
Társulat közvetítésével nyilvános pályá
zatot hirdet a következő feltételek 
mellett. 

1. Terveztessék levelek leragasztására 
alkalmas bélyeg, amelynek rajza vonat
kozásban legyen az „Irgalomházának" 
rendeltetésével. Kívánatos lenne, hogy 
a bélyegen felírás isiegyen: Irgalomháza 
vagy Gyógyíthatatlan betegek Irgalomháza 
Budapest. (Az Irgalomháza" látképe — 
amennyiben a művész azt a bélyegen 
alkalmazni óhajtja — a Magyar Ipar
művészeti Társulat titkári hivatalától 
kapható.) 

2. A bélyegnek nagyságát, alakját (álló 
vagy fekvő négyszög, kör stb.) a tervező 
művész szabadon választhatja. 

3. A rajzot tetszőleges arányos nagyí
tásban készítheti a tervező, ugyancsak 
szabadon választhatja a kivitel tehniká-
ját is, úgymint szénrajz, tollrajz, ecset
rajz, egyszínű akvarell stb. 

4. Kívánatos, hogy a rajz kidolgozása 
befejezett legyen, továbbá, hogy a nagyobb 
arányú rajz mellett arról a bélyeg nagy
ságának megfelelő kisebbített fényképe 
a pályaműhöz mellékelve legyen a bélyeg 
hatásának megitélhetése végett. 

5. A fentirt követelményeknek s a 
jogos művészi igényeknek leginkább 
megfelelő pályamű díjazására 400 koronás 
pályadíjat tűz ki az Irgalomháza igazgató
bizottsága, azzal, hogy az esetben, ha 
valamely pályaművet a bíráló bizottság 
változtatás nélkül fogad el, a pályadíjat 
döntés után azonnal kifizeti, ellenben ha 
a pályamű gondosabb kidolgozást, vagy 
bizonyos változtatást igényel, a pályadíj 
felét a döntés után, a másik felét pedig 
a végleges rajznak elfogadásakor folyósítja. 

II. A műemlékek országos bizottsága 
„Magyarország Műemlékei" című mű 
legközelebb megjelenő két első kötete 
könyviáblájának rajzára a Magyar Ipar
művészeti Társulat közbenjárásával a 
következő nyilvános pályázatot hirdeti: 

1. Terveztessék „Magyarország Műem
lékei" a műemlék országos bizottságának 
közleményei című mű bekötési táblájá
nak a rajza, amely 250 mm. széles és 
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352 mm. magas legyen. Ugyancsak meg
rajzolandó még a könyvnek háta, amely 
30—40 ives tartalomnak megfelelően 
mintegy 24—30 mm. széles. 

2. Az első kötet a Hunyadiak korabeli 
műemlékekkel foglalkozik, a második 
a magyarországi műemlékek jegyzékét 
foglalja magában; kívánatos, hogy a 
rajznak jellege a könyv tartalmával össz
hangzásban legyen. 

3. A könyvtáblának főcíme legyen a 
következő: Magyarország műemlékei, 
szerkeszti br. Forster Gyula, Első kötet. 
Feltüntethető még az évszám is. 

Emellett, mint általános cím — esetleg 
vignettaszerű rajzban — a könyvtáblán 
alkalmazandó még a következő négy 
szó „Műemlékek orsz. bizottságának 
közleményei." 

4. A tervrajz a könyvkötési tehnika 
igényeinek figyelembe vételével olykép
pen készítendő, hogy az közvetlenül fel
használható legyen. 

Szükséges továbbá, hogy a rajzot a 
tervező a végleges kivitelnek megfelelő 
színezéssel készítse el s amennyiben 
aranyat is alkalmazni akar, a rajznak 
illető részét aranynyal is dolgozza ki. 

5. A művészi követelményeknek és a 
fönt írt követelményeknek legmegfele
lőbb pályaműveknek díjazásárakét pálya
díj tűzetik ki és pedig I. díj 300 korona, 
II. díj 150 korona. A pályadíjjal jutal
mazott pályaművek tulajdonjoga, bele
értve a sokszorosítási jogot is, a Műemlé
kek orsz. Bizottságát illeti meg. 

Általános határozatok, 
melyek mindkét pályázatra érvényesek. 

1. A pályázaton csakis magyar állam
polgár vehet részt. 

2. Pályázni lehet névvel vagy jeligés 
levéllel. 

3. A pályázat 1906. évi január hó 22-én 
déli 12 órakor jár le, amikorra a pálya
műveket be kell küldeni a Magyar Ipar
művészeti Társulat titkári hivatalába. 

4. A pályabiróság elnöke báró Forster 
Gyula, tagjai Kriesch Aladár, dr. K. Lip-
pich Elek, Nádler Róbert, Rauscher La
jos és Teles Ede. 

5. Valamennyi pályaművet a M. Ipar
művészeti Társulat legalább 3 napig ki
állítja az Orsz. Iparművészeti Múzeumban. 

6. A „Magyar Iparművészet" szer
kesztősége a pályázó művek bármelyikét 
lapjában díjmentesen közölheti. 

Budapest, 1905. november havában 
a M. Iparművészeti Társulat elnöksége. 

^ é O ^ L D Ő L T PÁLYÁZAT. Lapunk 
l i r o j t legutóbbi számában említettük, 
^ w ^ . hogy a budapesti Gerenday A. 

és fia márványműgyáros cég pályázatot 
hirdetett a M. Iparművészeti Társulat 
útján levélpapirdíszítésére, mely pályá
zaton csak az orsz. Mintarajztanoda és 
Rajztanárképző, valamint az Iparművé
szeti iskola növendékei vehetnek részt. 
E pályázatot november hó 22-én dön
tötte el az illetékes bíráló bizottság (Ben
czúr Béla, Fittler Kamill, Gerenday Béla, 
Györgyi Kálmán, Nádler Róbert és Vár-
day Szilárd) úgy, hogy a 80 koronás díjat 
Barkász Lajos rajztanárjelöltnek ítélte 
oda. Valamennyi pályamű november hó 
25-től 30-ig ki volt állítva az iparművé
szeti múzeum könyvtárában. A pálya
díjjal kitüntetett rajzot és még hat pálya
művet e számunkban közöljük. 

f '*^fZ ÉPÍTÉSI ÉS MŰSZAKI RAJ-
& M ZOLÓK ORSZ. EGYESÜLETE 

pályázatot hirdet egy nagyobb 
műteremhelyiséggel és lakással kapcso
latos építészeti iroda szabadon álló épü
letének tervére. A pályadíj az egyesületi 
arany-érem és 100 korona; határidő 
1906. febr. 1. A részletes feltételek 
megtudhatók az egyesület titkári hiva
talától. (Budapest, VII. Kerepesi-út 30.) 

i Á L Y Á Z A T O T F A F Ű T É S Ű 
KANDALLÓRA ÉS SZOBÁBA 
VALÓ S Z O B O R A L A P Z A T 

TERVÉRE hirdet a Magyar építőművészek 
szövetsége. Az előbbinél az I. pályadíj 
50 kor., II. díj 40 kor., utóbbinál az első 
díj 40 kor., II. díj 30 kor. Határidő 1906. 
január hó 3-dika. Részletesebb föltételek 
megtudhatók a M. É. Sz. titkári hiva
talától (Ferenciek-bazárja). 

"#éf^\ Á R O S R E N D E Z É S I TERVRE 
W fé$ hirdet pályázatot Helsingborg 
%%.»J' svéd város. A díjak összege 
8 ezer svéd korona. A hozzávaló kilenc 
alaprajzot 15 koronáért lehet megkapni. 
Cím: K. E. Narsell, Helsingborg. 

jOLGÁRI KONYHABERENDE
ZÉS tervet kivan pályázat útján 
beszerezni F. B. Lange drezdai 

cég. Erre 1000 márka díjat tűzött ku 
A pályázat részleteiért közvetlenül hozzá 
kell fordulni. 

Magyar Iparművészet. 345 44 
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GONDOS EMMA 
RAJZAI. 

A Gerenday-féle levélpapir-disz pályázat. 
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A Gerenday-féle levélpapir-dísz pályázat. 


