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nek, igényt arra többé nem tarthatnak, mert értük a T á r sulat nem vállal felelősséget.
Budapest, 1909 január havában.
Az

p Á L Y Á Z A T V I R Á G T A R T Ó R Á C S R A , ILLETŐLEG L Á D Á R A . Az Orsz. Magyar Iparművészeti
Társulat elnöksége általános nyilvános pályázatot hirdet
bérházak utcai ablakai elé alkalmazható virágtartókra a
következő' feltételek mellett :
J. Tervezzenek a házak homlokzatán az ablakok
elé alkalmazható virágtartókat (cserépbe vagy ládába
ültetett virágok számára).
2. A virágtartó hossza az ablakok átlagos szélességének megfeleló'en 1J0—120 centiméter, belsó' szélessége 20 cm legyen. Mélysége (magassága) is mintegy
20 cm lehet.
3. A virágtartó anyaga lehet fém, mázolt fa, vagy
e két anyagnak kombinációja. Esetleg alkalmazható
vesszőfonat is.
4. Kívánatos lehetőleg egyszerű, ötletes, könnyű
szerkezet, továbbá hogy a tervezett virágtartó olcsón
elkészíthető s az ablakon (akár alátámasztással, akár felfüggesztéssel) könnyen alkalmazható és könnyen el ís
távolítható legyen.
5. A tervezetet 1 ! 5 nagyságban kell megrajzolni ;
de lehet esetleg kész virágtartóval ís pályázni.
6. Minthogy a pályázat egyik követelménye az,
hogy a tervezett virágtartók olcsók legyenek, szükséges,
hogy a pályázók költségvetést mellékeljenek pályatervükhöz, amelyből megtudható legyen, hogy — legalább
J00 darabnyí megrendelést véve alapul — egy virágtartó
mennyibe kerül.
7. Pályadíjul a Társulat egy 150 koronás első
díjat és négy 50 koronás díjat tűz kí.
8. A pályázaton csak magyar állampolgár vehet
részt.
9. A pályázat titkos ; tehát lássa el minden pályázó
tervét jeligével és jeligés levéllel.
10. A pályaterveket Í909 március hó 2-án este
é óráig kell beküldeni a Társulat igazgatóságához
(Budapest, I X . Üliőí-út 33—37.)
JJ. A pályázatot az Orsz. Magyar Iparművészeti
Társulat állandó bíráló-bizottsága dönti el.
12. A Társulat valamennyi tervet legalább három
napig kiállítja.
13. A díjazott tervek korlátlan tulajdonjoga a Társulatot illeti meg.
14. Azok a pályázók, akik a döntés napjától számított 30 napon belül pályatervük felett nem rendelkezMagyar Iparművészet.
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ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI

p Á L Y Á Z A T H I R D E T É S R A J Z Á R A . Gerenday A .
és fia, első orsz. szab. síremlékműgyárosok, az Orsz.
Magyar Iparművészeti Társulat útján pályázatot hirdetnek egy művészi hirdetés rajzára a következő feltételek
mellett :
í . Tervezzenek egy művészi hirdetést, amelyen a
síremlékgyártásra vonatkozó rajz és a következő szöveg
feltüntetve legyen :
Gerenday A . és fia műtermében
Budapest, Rákóczi-út 90.
Művészi síremlékek.
2. A hirdetés tervét 173 milliméter széles és J28
milliméter magas négyszögbe, vagy ezzel arányos nagyobb
négyszögbe kell megrajzolni. A tervező erőteljes vonalakkal készítse rajzát, hogy az esetleg 80XÉ0 milliméternyi nagyságra való kisebbítés után is jól hasson.
3. Pályázni csakis tollal vagy ecsettel készült
(vonalas) és közvetlenül felhasználható tusrajzzal lehet,
amely fototípíával sokszorosítható. Tónusos rajzok (szénvagy ceruzarajz, akvarell stb.) a pályázaton nem vehetnek részt.
4. A pályázó ügyeljen arra, hogy a szöveg, főleg
pedig a név, tisztán olvasható legyen.
5. Pályázhatík minden magyar állampolgár.
6. A pályázat titkos. Ennélfogva lássa el minden
pályázó tervét jeligével és jeligés levéllel.
7. A pályaműveket 1909 március hó 15-díkére
kell beküldeni az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat
igazgatóságához (Üllői-út 33—37. sz.)
8. A pályázat bíráló-bizottsága öt tagból áll. Négy
tagját az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulat küldi kí,
egyik tagja a bizottságnak Gerenday Béla úr.
9. A pályadíj 150 korona, mely összeg minden
körülmény között a legmegfelelőbb terv készítőjének
kíadatík. Emellett a pályázatot hirdető cég fenntartja
magának a jogot, hogy a pályatervek bármelyikét 25
koronáért megvásárolhassa.
J0. A Társulat az összes pályaterveket legalább
három napig kiállítja. A pályázókat pedig figyelmezteti,
hogy pályaterveiket a lejárattól számított 30 napon belül
vitessék el, mert ezen az időn túl nem vállal értök
felelősséget.
Budapest, J909 január havában.
Az

ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI
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E L D Ő L T P Á L Y Á Z A T O K . Az Orsz. M . Iparművészeti Társulat bíráló-bízottsága január hó J2-én
négy pályázat sorsát döntötte el. Elsősorban egy ebédlőés hálószoba berendezésére kiírt pályázatban hozott
ítéletet. Az első díjat minden tekintetben megfelelő terv
híján nem adták kí. Az ebédlő-tervre kiírt kétszáz
6
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koronás második díjat Tóth Lajosnak adta oda és megvásárolt három másik tervet : Wiegand Edéét, Kedvek
Jánosét és Meyer Antalét. A hálószoba-tervre kiírt kétszáz koronás második díjat Kozma Lajosnak ítélték oda.
A fa-intarzíatervre kiírt pályázat első díját Kozma
Lajosnak, a százkoronás második díjat Weszely Vilmosnak ítélték. Megvásárolták Weszely többi terveit és Vértes
Rezső egy tervét. A társulati oklevél tervezetére kiirt
pályázat első, hatszáz koronás díját Meyer Antal tanár
kapta meg, a kétszáz koronás második díjat pedig Földes
Imre. Az összes pályaművek négy napig kí voltak állítva
az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum elsőemeletí termében.
T^ÉPZŐMŰ VESZETI
P Á L Y Á Z A T . A gróf
Andrássy Dénes és neje, Franciska grófnő által a
magyar állam ezeréves fennállása alkalmából művészeti
ösztöndíjakra tett alapítvány kamataiból alakított s jelenleg két 4200—4200 koronát képező 1909. évi festőművészetí
ösztöndíjak egyikére a Magyar Országos Képzőművészeti
Tanács új pályázatot hirdet az alapító szándékaínak megfelelő következő feltételek mellett : Pályázhatnak a művészeti iskolai képzésén már túl levő oly festőművészek és
pedig csak férfiak, kik magyar állampolgárok s főleg az
á l l a t - és illetőleg a t á j f e s t é s b e n kívánják sikerekkel igazolt művészi képességüket tökéletesíteni. A folyamodványok a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz
intézve a Magyar Országos Képzőművészeti Tanácsnál (V.,
Báthory-utca 12., a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
művészeti osztályában), 1909. évi február hó 28-ig nyújtandók be, ahol a pályázat részletes feltételei ís megtudhatók.
A mutatványművek pedig február hó 27-én és 28-án az
Országos Magyar Szépművészeti Múzeumba szállítandók.
TDÁLI MEGHÍVÓ-PÁLYÁZAT. Kner Izidor gyomai
nyomdatulajdonos évek óta jelentős összegű pályatételeket tűz ki báli meghívók rajzára. Legutóbb 5000
koronás nyílt pályázatot hirdetett, amelynek értelmében
minden elfogadható rajzot 100 koronával honorál. Kívánalmait külön füzetkében foglalta össze, amely megtekinthető az Iparművészeti Társulat irodájában és az iparművészeti iskola nyomdászati tanműhelyében. A záros
határidőhöz a pályázat nincs kötve, de lehetőleg április
végéig szeretne Kner a tervek birtokához jutni.

•
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1^-ÜLFÖLDI SZAKISKOLÁK KIÁLLÍTÁSA A Z
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. Angol, francia és amerikai iparművészeti iskolák eredményei kerülnek legközelebb bemutatásra az Iparművészeti Múzeum
nagy csarnokában. Rajzok és kész tárgyak (fém, kerámia,
csipke, üveg, hímzés stb.) gazdag sorozata nyújt ezen a
kiállításon betekintést a három nagy nemzet iparművészeti alkotásának műhelyébe. Különösen szakköreink
számára rendkívül nagy tanulsággal fog szolgálni. Képviselve lesz a kiállításon: az í908-ífcí angol National
Competition pályanyertes műveinek színe-java, a Royal
College of Art S. Kensington, Battersea Polytechnic,
Blackburn Technical School, Municipal School Brighton,
School of Art Bristol, School of Art Bury, Bury Technical School, Camberwell School of Arts and Crafts,
Technical School Birmingham, Campden School of Art,
School of Art Dudley, Co. Fermanagh Committee of
Agriculture (csipkeískolája), Girls Public Day School
Trust Ltd., School of Art Hanley, Lambeth School of
Art, School of Art Manchester, Northampton Polytechnic, Borough Polytechnic, Salford Technical School,
Warwickshire Education Committee, School of Art Wood
Carving, School of Art Leeds, School of Art Dublin,
Baínes kídlingtoni iskolája, a Dow-féle new-yorki iskola
és Párís városának községi íparrajzískoláí teljes számban.
A kiállítás anyagának egybegyűjtése körül igen
nagy érdeme van Thomson Lyon úrnak Londonban.
A megnyitás január 24-ikén volt.
A kiállítás tartama mindössze 3 hét. Ismertetését
lapunk legközelebbi számában közöljük.
A DEBRECENI IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS,
melyet az Orsz. M. Iparművészeti Társulat a
debreceni Kereskedelmi Iparkamarával együtt rendez, az
eddigi megállapodások szerint f. évi április hó 7-én nyílik meg.
AZ O R S Z . M. I P A R M Ű V É S Z E T I T Á R S U L A T
bútor (intérieur) kiállításának megnyitását f. évi
március hó 24-ére tűzték kí. A kiállításon — melynek
rendezője Vas Béla, — tizenhat teljes szobaberendezést
mutatnak be. Az egyes szobákat Nádler Róbert, Vas
Béla, Fehérkuthy és Dósa, Menyhért Miklós, Janszky
Béla és Pálinkás Béla tervezték. A kiállítás egész nyáron
nyitva marad.
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A „ M Ű H E L Y " KIÁLLÍTÁSA az Urániában elég szép
és nagy közönséget vonzott, annál is inkább, mert az
Iparművészeti Társulat, tekintettel a most előkészületben
lévő tavaszi kiállítására, a szokásos bútorkiállítását ezúttal
nem rendezte s így a téli időszakban egyedül a Műhely
mutatott be művészi interíeuröket. A Műhely apróbb iparművészeti tárgyai közül egyébként az Iparművészeti T á r sulat bazárjában ís kiállítottak egy kisebb sorozatot.
T / ^ O P E N H A G A . A művészi ipar újabb törekvéseinek
támogatására körülbelül egy év előtt két egylet :
a díszítő művészeti társulat és a dán iparművészeti
egyesület, szépműködés vagyis „Skjönvírke" név alatt
újjáalakult ; első kiállítását most ősszel, másodikát pedig
a télen rendezte, amelyeken, mint írják, világossá lett,
hogy Dániában — ami a dolognak voltaképpeni érdeke —
a kísérletezés és keresés ideje majdnem hogy elmúlt.
A művész- és iparosvílág eme egyesülése az erők okos
felhasználására és a célok helyes kitűzésére vezetett.
A Kopenhágában 1905-ben befejezett új városháza,
az északi országoknak egyik legnagyobbszerűbb épülete,
legutóbb sajátszerű ajándékot kapott. Nagy lépcsőjének
piedesztálján a kopenhágaí munkások ajándékaképpen egy
nagy bronzmedencét helyeztek el, amelyen az ajándékozó
69 szakegyesület jelvényei vannak a városi címerrel
díszítő módon alkalmazva.
TS 7TAINZ. Művészeti, kézmű- és gyáripari kiállítást
rendeznek legközelebb, hogy Mainz városának ipari
és művészeti készségét és fejlettségét mutassák be
D Á R I S . A Petit Palaís-ban ezentúl januártól júniusig
hetenként kétszer este is nyitva lesznek a termek, hogy
a nap folyamán elfoglalt egyének ís a gyűjteményekhez
hozzáférhessenek. Amerikából és Angliából származó ez
a gondolat úgylátszík lassan, de hódít ; Párizstól hozzánk
mégis még nagy az út és az e s t i m ú z e u m gondolata még túlságosan új semhogy egyhamar pártolásra
találna.
D E R L I N B E N 191 l-re berlini építészeti kiállítás lesz.
Egyik főobjektuma a kiállításnak lenne a 30 villából álló sorozat, mely külső és belső berendezésével a berlini építészek és építővállalkozók művészi és építő-technikai képességét bemutatni volna
hívatva.
Ugyanott J910-re pedig színházi kiállítást készítenek elő.
T W T A N N H E I M . Epítőművészetí
kiállítás lesz Mannheimben
áprilistól május végéig, amelyet a
német építészek helyi csoportja
rendez.
A kiállításon természetesen a
kertművészet ís képviselve lesz.

T^vIVALD K O R N É L : Magyarország csúcsíveskor! szárnyas oltárai. Művészettörténeti tanulmányok. Első
sorozat. 43 képpel. Budapest, Pátria, 1909. Kapható : az
Iparművészeti Társulat irodájában. Ára 2*20 korona.
Díváid munkássága arról ismeretes, hogy új utakat
nyit meg a magyar művészettörténet ismeretlen tájai felé.
Bámulatos készletet halmoz fel ú j adatokból s gyűjtése
mindenkor muzeális rangú. Fenti tanulmányában a
magyarországi csúcsíveskorí szárnyas oltároknak kezdi
meg a monográfiáját 10 éves kutatásainak eredményeként.
Magyarország régi fényes kultúrájának, a középkori
szobrászatunknak és képírásunknak legnépszerűbb alkotásai
a szárnyas oltárok. Nagyrészt felsőmagyarországi templomok őrizték meg számunkra azokat. Kassán, Sárosban,
Szepesben, Bártfán stb. — alig három vármegye területén — 253 ilyen emléket sorol fel Díváid. Ezenkívül
azonban kiterjedt csoportja található fel a szárnyas oltároknak Erdélyben és Horvátországban ís, amelyek szoros
kulturális közösségben éltek hajdan Magyarországgal. Díváid
szerint valószínűleg középkori művészetünknek nem a határszéli városok voltak a főhelyei, bizonyítják azt a társtalanul álló klasszikus munkák, amelyek az évszázados
pusztulásokból fennmaradtak. A csúcsíves oltárok javarésze az egykorú németországiakkal mutatnak közös vonásokat, jeléül annak a közösségnek, melyet a képzőművészet a középkorban egyazon vallás és szertartások szolgálatában tárgy, felfogás és ornamentika tekintetében mindenütt felmutat, ahol a csúcsíves építészet elterjedt és
szelleme a nép lelkével egybeolvadt.

47. NAGY S.

RAJZA.

TUIGI MOSCA : Napolí e 1' arte
ceramíca dal XIII al X X secolo.
Napolí, Ríccardí, 1908. Ára 10 líra.
Mosca egy szélesen megalapozott monográfiában számol be a
nápolyi keramíka nyolcszáz éves
történetével. Nagybecsű levéltári
kutatások eredményeit közli művében, kezdve a szaracén-normann
művelődés Amalfí, Ravello és környékén kezdődő ilynemű alkotásaitól, a pompás mázas falburkolatokon át egész a nagyhírű capodímonteí királyi porcellángyár virágzásáig. Végül pedig tervezetet dol6*
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goz kí a nápolyi kerámiai művészet újjáélesztése érdekében, első feladatnak egy múzeum és iskola felállítását
jelölvén ki.
A Z É L E T címmel új képes szépirodalmi és kritikai
hetilap indult meg a Szent Imre kollégium kiadásában. Főmunkatárs Prohászka Ottokár és Szemere György.
Művészi kiállítása még nem bontakozott kí, véleményt
tehát e tekintetben róla nem alkothatunk.
•lSyjÉPMŰVÉSZET A STÚDIÓBAN. Ms. Levetus, a
Studio bécsi levelezője már ismételten hosszabb ideig
tanulmány tárgyává tette Budapesten a magyar népművészet jellegzetesebb alkotásait. Az előkelő angol

A M Ú Z E U M O K N A K SZÓLÓ AJÁNDÉKOK.
A múzeumok adomány, bevásárlás, csere, letét vagy
kölcsön által gyarapítják gyűjteményeiket. A legbővebben
az ajándékok révén szaporodhatnak a tárgyak, de ez a
forrás amilyen gazdag, épp olyan veszedelmes ís. Mi sem
mossa el a múzeumi gyűjtés tervszerűségének kereteit jobban, mint azok a hagyatékok és adományok, amelyekkel szemben megvan a kényszer, hogy egy csoportban
kell azokat átvenni és kezelni. Eszerint nagyon óvatosan
mérlegelendő, hogy az elfogadás által az a pillanatnyi
haszon felér-e az évek során ráfordítandó munka és gondozás értékével és hogy valóban kíegészítí-e annyira a
gyűjteményt szükséges tárgyakkal, mint amennyire esetleg megterheli fölöslegekkel.
Elvégre lehetnek esetek, mikor egy nagyszabású
adomány kedvéért érdemes még magán a múzeumi alapeszmén ís változtatni. De általában az
ajándékok elfogadása körül ítélkezzenek a
múzeumi vezetők inkább szigorúan, tart- 48.
sanak lehetőleg távol minden olyan tárgyat, amely a múzeumra nézve zavaró vagy
értéktelen, irányítsák megfelelő helyre s csak
a múzeum célj ának^megfeleló't Jkeressék.

folyóirat ugyanis külön kötetet szerkeszt a népművészetről s ebben jelentős szerepet szánt a magyar népművészetnek. Ms. Levetus össze ís gyűjtötte már az
Illusztratív anyagot az o. m. iparművészeti, a néprajzi
múzeumokban és a Szmík- meg a Malonyay-féle magángyűjteményekben.
K Ö N Y V N Y O M T A T Ó SZÍNEIRŐL tanulságos
könyvet adott kí Kner Imre Gyomán. Előnye a
könyvének, hogy ily fontos szakmabeli kérdést szőnyegre
hoz és lehető alapossággal fel ís tárja annak fontosabb
részleteit. Hátránya pedig, hogy az önálló színérzéket
szabályokkal véli pótolhatni. Képmellékleteinek szineí
pedig nem igazolják a receptura jóságát.
(M.)
A

Szalay Imre azt ajánlja, hogy a legmesszebbmenő
határokig kíméljük az ajándékozók hiúságát s inkább
külön teremben halmozzuk össze ,,kegyeleti targyak"
címe alatt. Hathatósabb eszköznek látszik az, ha a komoly
tudományossággal megállapított egységes múzeumi gyarapodási tervet mennél szélesebb körben ismertté tesszük és
magával a múzeum rendezésével dokumentáljuk ís. így
átmegy a köztudatba a múzeum céljának ismerete s
fölösleges tárgyakat nem igen fognak felajánlani.
Mindezeknél még fontosabb, mint ahogy az Iparművészeti Múzeum által rendezett amatőr-kiállítás és az
újabban a múzeumnak ajándékozott tárgyak tárlata
mutatta, a magángyűjtők munkáját írányítani és szervezni
a múzeumok érdekében. Brínckmann Hamburgban az angol
illusztrált könyveket magángyűjtővel gyűjteti és reméli,
hogy azok a múzeumba kerülnek. A budapesti Szépművészeti Múzeumnak ís van olyan barátja, aki a saját
gyűjteménye számára csak azt a metszetet vásárolja meg,
amely egykor alkalmas lesz a múzeum gyűjteményét
kiegészíteni. Ugyanaz a lelkes műbarát az Iparművészeti
Múzeum számára ugyanilyen elvek szerint titokban
kerámiát gyűjt.
Egyszóval, a múzeumok jövőjét leghathatósabban
a múzeumoknak szóló ajándékok oldhatják meg. A nagy
amerikai verseny óta európai múzeumra nézve a vásárlás révén való gyűjtés úgyis szinte lehetetlen. Csak
annyiban van fontossága, mint gyarapítási eszköznek,
hogy alkalmat nyújt ott, ahol adományozás vagy más
úton való szerzés nem sikerül, a hézagokat pénzért vett
tárgyakkal kitölteni.
A vásárlás tehát úgyszólván csak
a sorozatok kiegészítésére való. Nagyon
rossz tisztviselői lehetnek annak a múzeumnak, amely tisztán csak vásár által
bővül.
CZAKÓ.
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NAGY SÁNDOR : A T T I L A LAKOMÁJA.
A VENEZIAI MAGYAR MŰCSARNOK R É S Z É R E
ÜVEGFESTMÉNY KARTONJA.

KÉSZÜLŐ

II. MELLÉKLET.

LE FESTIN D'ATTILA.
CARTONS DE V I T R A U X DESTINÉS AU PAVILLON
D'EXPOSITION D ' A R T HONGROIS À VENISE.

