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VIGAND EDÉNEK a művészetével nem ma fog-
lalkozik először e lap. Egy évtized óta művészi 

termésének javáról időről-időre beszámoltunk, figyeltük 
fejlődésének fokozatait, amely a puszta szerkezettől 
azokig a magyar érzésű alkotásokig vezette, amelyeket 
most mutatunk be olvasóinknak. Erdély földjén lakva, 
önkénytelenül hatása alá kellett hogy kerüljön a kör-
nyezetének. Szubtilis lelke, jó ízlése, meg a tudása 
elvégezte a többit. 

Csaba királyfinak mondáit hallgatván esténként, 
megelevenedett ónja alatt a papiros. És ahogy meg-
álmodta nemsokára megjelenő könyvét, egymásután 
sorakoztak a Sátorospalota, Réka deckás ablaka, Csaba 
bölcseje, a Szerelembúvó, a Sütőház bájos képei. Úgy 
rajzolta meg őket, ahogy elgondolta és olyan kicsiségé-
ben is egységes ékszert vert belőlük, amely gyönyörű-
ségére válik a szemünknek. 

Vizsgálván fából készült, hegyoldalba épített 
házakat, tetőiknek játékos meredekségét, gerendakötése-
ket, tornácok kiképzését, tektonikus tudása erősebbé 
vallott. És megismerkedvén a szükség ama vidékre 
érvényes törvényeivel, művészetének egész hevét, diszí-
tőképességének minden erejét, finomságának temérdek 
báját belevitte azokba az épületekbe, szobaberendezé-
sekbe, amelyeket megtervezett és megvalósított. Az apró 
telepes házak képei igazat adnak nekem. A legride-
gebbnek ismert feladatot is meleggé, színessé, intimmé 
tudta tenni, annyira, hogy alig képzeljük el: íme 
ilyennek kellene lennie iskolának, munkáslakásnak, 
falusi tejszövetkezetek házának, a gazdakörnek, köz-
ségi istállónak. 

. . . . Röviden ezek a Vígand erősségei. És tény-
leg őszintén vallja mindenki ama sorok igazságát, 
amelyet e számunkba írt meg a művész. Emellett 
pedig éreznünk kell azt, hogy egy olyan kunyhót, — 
aprót, nekünk valót gondolok alatta — amelyet Vígand 
épít meg és rendez be, első pillantásra meg kell hogy 
ismerjünk. Meg. Mert azok közé tartozik, akik az 
önmaguk egyéniségéből nagyon sokat beleadnak a 
munkáikba. O. 

FITTLER-PLAKETT. A Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet mű- és középítési szakosztályainak 

az elnöksége a Fittler Kamill plakett-alap beszerzése 
céljából a következő felhívást intézte a szakosztályi 
tagokhoz: „A mű- és középítésí szakosztályok elnök-
sége gyűjtést indít nemrég elhunyt kiváló tagtársunk, 
Fittler Kamill emlékére létesítendő plakett-alap javára. 
A plakettet a szakosztályok évről-évre annak a fiatal 
tagnak adják ki jutalmul, ki az építészeti vagy ipar-
művészeti irodalom terén arra érdemeket szerzett. 
Kérjük igen tisztelt tagtárs urat, hogy a plakett-alaphoz 
hozzájárulni és Ismerősei körében ebből a célból gyűj-
tést indítani szíveskedjék. Egyúttal felhívjuk arra is, 
hogy ezt a gyüjtőívet folyó évi november hó J5-éig 
nekünk (Budapest, IV., Reáltanoda-utca Í3—J5. sz.) 
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beküldeni szíves legyen. Budapest, J9Í0. évi október Különféléit 
havában. A mű- és középítésí szakosztályok elnöksége". KiállításoK 

/-1ÖRÖG MŰTÁRGYAK A TENGER ISZAP-
^ JÁBAN. Északafrika partjánál, Mahdia mellett, 
az ott letelepedett szívacshalászok egy elsülyedt ókori 
hajóroncsra találtak. Azóta a francia akadémia támoga-
tásával felkutatták ezeket a maradványokat s igen nagy 
számmal találtak különféle iparművészeti tárgyakat, 
ú. m. vázák, kandeláberek, márványtárgyakat s külö-
nösen kisebb bronzszobrokat. Ez utóbbiak között leg-
nevezetesebb egy kis Eros-szobor, melyről eddig csak 
Kallísztratusz egy leírásából tudtunk, az eredeti ma is 
ismeretlen, s a most említett szobrocska az egyetlen 
másolat, melyet ezideíg feltaláltak. 

T TJABB ANGOL BŐRMUNKÁK. Szattyán vagy 
^ svéd bőrből készítenek az angol műkedvelők Igen 
csínos és a művészi követelményeknek megfelelő tár-
gyakat. A bőrből kivágják a mintát s alábélelik vala-
mely szövettel, vagy magára a bőrre applikálnak 
kivágott mintát, melynek szélét gyakran selyemfonállal 
szegik. A minták kivágása úgy történik, hogy a kissé 
megnedvesített bőrt rajztáblára feszítík s a mintát éles 
késsel kivágják. Különösen a mértani és a vaskosabb 
növényi formák alkalmasak erre a technikára. Ezt 
sokszor bőrégetéssel is kombinálják, ami igen válto-
zatos hatások elérését teszi lehetővé. Kézitáskák, uj ság-
tartó tokok s más egyebek készülnek ilyen módon. 
Főként a módos középosztályhoz tartozó nők foglal-
koznak ezzel a technikával, mely alkalmat ad arra, 
hogy ízléses, művészi ötleteiknek formát adjanak. Az 
angol orvosok különben a művészi dilettantizmusnak 
leglelkesebb szószólói, mert azt tapasztalták, hogy 
semmi sem hat jobban a felzaklatott idegrendszerre, 
mint a művészi kézimunkával való beható foglalkozás. 

S O K 
FELHÍVÁS. Az Orsz. M. Iparművészeti Társulat 

az idén ís rendez ka rácsony i vásár t , amelyen 
karácsonyi ajándéknak való műíparí tárgyakat, úgy-
mint bronzokat, fa-, fém-, bőr-, üveg- és agyagdísz-
tárgyakat, ékszer- és ötvösmunkákat, csipkéket, hím-
zéseket, háziipari cikkeket, esetleg egyes bútordarabokat 
stb. állít ki eladás végett. 

Felhívja tehát a Társulat azokat a hazai mű-
vészeket és művészi iparosokat, akik ilyen tárgyakat 
terveznek, illetőleg készítenek, hogy ezen a karácsonyi 
vásáron vegyenek részt. 

A Társulat fontosnak tartja, hogy a kiállításra 
kerülő munkák eredeti, jó tervek után készüljenek, a 
jogosult művészi igényeknek megfeleljenek és techni-
kailag is kifogástalanok legyenek. Sablonos munkák, 
vagy meglévő dolgoknak egyszerű utánzatai feltétlenül 
ki vannak zárva. 

A kiállítás december hó elején nyílik meg. A ki-
állítók érdeke, hogy részvételüket í r á s b a n mielőbb 
bejelentsék, a kész tárgyakat pedig legkésőbben novem-
ber hó 20-íg a Társulat címére (Budapest, IX., Üllői-út 
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KiállításoK 33 —37.) beküldjék. A kiállításra beérkezett összes 

tárgyak elfogadása felett a Társulat kiállítási bizott-
sága határoz. 

A bejelentő kiállító köteles megnevezni, hogy 
kinek a tervrajza vagy mintája után készítette a ki-
állításra szánt tárgyat, ha pedig a tervező szerepel kiállí-
tóként, meg kell neveznie az illető tárgy készítőjét ís. 

A tárgyakat k é t p é l d á n y b a n k i á l l í t o t t 
és az egyes tárgyak árát tartalmazó jegyzék kíséreté-
ben naponkint délelőtt 9—1 óra közt kell beküldeni; 
megjelölendő továbbá az az összeg ís, a melyre a 
kiállító tárgyait tűzkár ellen biztosítani kívánja. 

Egyebekben a Társulat kiállítási szabályzata 
irányadó, amelynek rendelkezései minden kíállítóra 
kötelezők. 

A kiállításon való részvétel bejelentésére szolgáló 
bejelentőívek a társulat igazgatóságától kaphatók. 

A karácsonyi kiállításon nagyobb összegű vételek 
várhatók, többek közt a Társulat is itt szerzi be rendes 
évi sorsjátékának nyereményeit. 

Budapest, 1910 október hó 25-én. 
A Z O R S Z . M A G Y . I P A R M Ű V É S Z E T I T Á R S U L A T 

E L N Ö K S É G E . 

M Ű V É S Z E T ÉS A KERESKEDŐ címe annak a 
kiállításnak, melyet a hagení iparművészeti 

múzeum rendezett a berlini Hohenzollern-Kunstgewerbe-
hausban. Célja rámutatni a művész és a kereskedő 
együttműködéseinek lehetőségeire és az ebből fakadó 
előnyökre. A kiállításon látható plakátok, vignetták, a 
csomagolási minták stb. hosszú sora megmutatta, hogy 
Németországnak már sok jeles művésze van, aki hiva-
tásszerűen szolgálja a kereskedelem érdekeit. A tanul-
ságos kíállítás november hó 20-íg tekinthető meg. 

NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS, A Z Orsz. M. 
Iparművészeti Társulat tudvalevően már évek 

óta rendszeresen gyűjti a pusztulófélben lévő nép-
művészetünk alkotásait s ha nincs módjában azoknak 
megszerzése, pontos fölvételeket készíttet róluk fiatal 
művészekkel, kiket e végből kí szokott küldeni az 
ország különböző vidékeire. Az ekképen beszerzett mint-
egy 2000 lapból álló igen érdekes és tanulságos rajz-
sorozat és a Társulat gyűjteményéből való sok 
száz mag száz eredeti magyar népi csipke, varrottas, 
szőttes, fafaragás cserép stb. október hó íé-íka óta 
látható az Orsz. Iparművészeti Múzeumban — hétfő 
és péntek kivételével — naponkínt 9—1 óráig. A kiállí-
tást, mely november hó folyamán ís megtekinthető 
lesz, e füzet külön cikke ismerteti. 

TAPÁN KIÁLLÍTÁS AZ IPARMŰVÉSZETI 
J MÚZEUMBAN. Az Orsz. Iparművészeti Múzeum 
igazgatóságához átirat érkezett Londonból, mely közli, 
hogy a japán kormány átengedi kíállítás céljából a 
Londonban rendezett japán kíállítás ama csoportjának 
anyagát, mely a tokiói és kiotói, tehát a két legneve-
zetesebb s vezető iparművészeti iskolák tanmenetét, a 
tanításhoz használatos mintákat s a növendékek munkáit 
tünteti fel. Az anyagot a japán kormány hajlandó a 
magyar nemzetnek ajándékozni. Átengedte egyúttal a 
történeti érzék ápolása céljából első ízben készített s 
kiállított nagyérdekű falitáblákat is, úgyszintén az 
állami gyűjteményekben elhelyezett híres mesterektől 
származó dekoratív festményeket. Ez az anyag lesz a 
muzeum által tervbe vett japáni kiállítás magva. 
A tárgyakat október hó végén küldik Budapesre, ahol 
csak december hó elején lesznek láthatók. 

•^TEGATÍV KIÁLLÍTÁS. Lépten-nyomon fölszínre 
bukkan valamely aktualitás, amely eszünkbe 

juttatja e folyóirat szerkesztőjének éppen tíz évvel 
ezelőtt*) felvetett és azóta megvalósításra váró Indít-
ványát : r e n d e z z ü n k oktató c é l z a t t a l k i á l -
l í t á s t í z l é s t e l e n d o l g o k b ó l . Ne csupán 
írás és kép, hanem az eleven valóság tanítsa meg az 
embereket arra, mí a művészietlen, ízlésbe ütköző, 
mit n e vásároljon, hogyan n e rendezze be és díszítse 
otthonát. Kétségtelen, hogy ilyen negatív kiállításnak 
ízlésfejlesztő hatása legalább ís akkora volna, mint a 
művészi értékű kiállításoké. A legújabb aktualitás, 
amelyhez ennek az eszmének felidézése kapcsolódik, 
egy fővárosi kézimunkaíparos nagy képes árjegyzéké-
nek megjelenése. Szomorúan mulatságos dolog ez az 
árjegyzék ; valóságos tragikomédia. Az ember kény-
telen nevetni azon, hogy milyen melletverő büszke-
séggel állít oda ez az árjegyzék ezerszámra menő 
szörnyűségeket, mint a jóízlés mintaszerű alkotásait. 
A szomorú az, hogy az árjegyzék kiadója ezt teljes 
jóhiszeműséggel állítja és sokan, nagyon sokan van-
nak, akik ezt el ís hiszik. Ezt a jóhiszemű és ejgyéb-
ként jóravaló iparost dehogy is akarjuk elítélni. Ő csak 
azt teszi, amit más százezer. Termel és elad haszonnal. 
Hogy az ő anyagi -haszna kultúrérdekekbe ütközik, 
azzal persze nem törődik, de talán nem is sejti. 
Az ő dolga az üzlet, a kultúrát csinálja más. 
Amíg akad közönség, amely az ő dolgait veszi, 
ő elad minden egyéb érdek nélkül. Az ő és a hozzá 
hasonlók tisztán anyagias, művészi cél nélkül való 
munkálkodását a k ö z ö n s é g m ű v é s z i neve-
l é s é v e l lehet csupán ellensúlyozni. 

És itt, ebből a magasabb szempontból nézve 
a dolgot, háttérbe szorul, eltűnik az árjegyzék, 
amelyet csupán aktualitásánál fogva ragadtunk kí 
azoknak a jelenségeknek sorából, amelyek — tisztelet 
a kivételeknek — a magukat műíparosoknak valló ter-
melőknél és a vásárlóközönség nagy részénél a 
művészi dolgok iránt való fogékonyság, megértés és 
szeretet, valamint a művészeti alapfogalmak ismere-
tének abszolút hiányára mutatnak. Ennek okát viszont 
abban látjuk, hogy ezeknek a társadalmi elemeknek 
művészi nevelésben úgy az iskolában, mint az életben 
részük alig volt s így kellő érzék és megértés bennük 
ki sem fejlődhetett. Kétségtelen, hogy itt a baj gyökere 
és itt kell hozzálátnunk, hogy a súlyos mulasztást 
jóvá tegyük. Adjunk alkalmat a nagy tömegnek is 
arra, hogy a mindennapi é l e t h e z legközelebb álló 
művészeti kérdésekben helyesen lásson, ítéljen és ne 
bízza magát vakon hozzá nem értő kereskedők vagy 
iparosok ízlésére. Finomult ízlésű vásárlóközönség 
nem fogadja el kritika nélkül mindazt, amit a termelő 
elébe ad. Ezen az úton, lassan bár, eljutunk oda, 
hogy a közönség megnemesedett ízlése kényszeríti az 
iparost és kereskedőt a rideg üzleti szempont mellett 
bizonyos mértékig művészi szempontok honorálására. 

A közönség műízlése fejlesztésének egyik leg-
alkalmasabb eszköze lakásberendezéseknek instruktiv 
célú kiállítása. Mert a lakás az a gócpont, amely 
körül az intim iparművészet alkotásai sorakoznak, 
amely életünk legfontosabb mozzanataival, legbensőbb 

• ) L . Magyar Iparművészet 1900. IV. »89. old. 



megnyilatkozásaival szorosan összeforrott és amely hú' 
képe az emberek külső és belső mivoltának, akik 
benne élnek. Ez magyarázza meg egyfelől az interieur-
kiállításoknak az iparművészet minden ágának fejlődése 
szempontjából való nagy jelentőségét, másfelől azt a 
formáló hatást, amelyet a lakás az ember lelki életére, 
kedélyére, jellemére gyakorol. 

Erős, maradandó hatások kiváltására a negativ 
példák igen alkalmasak. Ezt az igazságot tapasztalt 
pedagógusok már rég tudják. Ha ilyenek az életben 
előfordulnak, — mint az inkriminált árjegyzék is — 
kötelességünk rájuk mutatni és a közönséget azok 
követésétől visszatartani. De minden írásnál hatásosabb 
volna egy „ízléstelenségek kiállítása". Ám nemcsak 
kulturális, hanem nemzetgazdasági érdekek ís fűződnek 
ennek a kiállításnak a megvalósításához. Tudvalevőleg 
a magyar kereskedelem óriási mértékben importál 
épen olyan cikkeket, amelyek az ízlés törvényébe 
ütköznek. A magyar piac — sajnos — jórészt még 
ma ís biztos fogyasztója azoknak az árúknak, amelye-
ket a jóízlésű külföld kidob magából. Ilyen külföldről 
importált cikkeket, eredetüknek föltüntetésével, szintén 
be lehetne mutatni és pellengérre állítani. 

Ennek a lapnak egyik mult évi száma igen 
tanulságos és megszívlelésre méltó cikket közölt a 
stuttgarti ízléshibák-múzeumáró!. Nem tudjuk, foglal-
koznak-e az illetékes körök az ott felvetett eszme 
megvalósításával.Mindenesetre nagyon kívánatos volna, 
ha a stuttgartinak példájára nálunk ís létesülne ilyen 
múzeális gyűjtemény. De ettől függetlenül meg lehetne 
csinálni az ízléstelen dolgok kiállítását, amelynek 
anyaga esetleg magva lenne az ízléshíbák múzeumá-
nak. A kiállítás hatását fokozni lehetne azzal, hogy 
nemcsak a főváros közönsége okulhatna rajta, hanem 
a gyűjteménynek a nagyobb vidéki városokba való 
utaztatásával a vidék közönségének ís alkalma nyílnék 
hű tükörben meglátni az ízlésbeli ferdeségeket. 

Az anyagnak az összehordása meglehetősen 
nehéz feladatnak látszik. A leghasználhatóbb anyagot 
maga a közönség szolgáltathatná. Sokan vannak, akik 
padláson, kamrában tartogatnak olyan tárgyakat, 
amelyeket ízlésük finomultával kivettek a haszná-
latból, de talán kegyeletből még őrizgetnek. Ilyen dol-
gokat ajándékképen meg lehetne szerezni, vagy olcsón 
megvásárolni. A muzeális gyűjtés példájára, talán ugyan-
azok, akik múzeumok számára gyűjtenek és vásárolnak, 
kikutathatnák itt a fővárosban, sőt vidéki városokban is 
az ízléshíbában szenvedő bútorok, hímzések, mindenféle 
„nippek" és használati tárgyak legjellemzőbb példá-
nyait. Meg lehetne kísérelni egy fölhívást ís a nagy-
közönséghez, bár ez előreláthatólag nem ígér nagy 
eredményt, mert senki sem szereti kiállítani magáról 
a bizonyítványt, hogy ízléstelen tárgyakat használ. 
Kereskedésekben, bazárokban bőven lehet találni ilyen 
dolgokat, amelyeket természetesen meg kellene vásá-
rolni. Az olyan tipikus ízléstelenségeket pedig, amiket 
semmi áron sem lehet megszerezni, egyszerűen le 
kellene fotografální. 

Igaz, hogy ily módon némi pénzáldozatba kerülne 
ilyen kiállításnak és múzeális gyűjteménynek az anyaga, 
de ez a kiadás bőségesen megtérülne, egyrészt azon 
a réven, hogy az ilyen gyűjtemény, mint a közízlés 
egyes fejlődési korszakainak minden időkre szóló 
bizonyítéka kiegészítő része lehetne az Iparművészeti 

Múzeumnak, másrészt annak az üdvös hatásnak a 
révén, amelyet az általános ízlésnek helyes irányban 
való fejlődésére gyakorolna. Sz. F. 

j n r Ü N C H E N I E K P Á R Í S B A N . A párisi Salon 
d'Automne-nak ezidén a müncheni iparművészet 

szereplése adja meg a művészi jelleget. A franciák 
maguk is kénytelenek elismerni, hogy a müncheniek 
az iparművészetben, főként a lakásberendezésben előttük 
járnak. Az egész 18 teremből álló csoportnak egységes, 
nyugodt elrendezése, az a mód, ahogyan a tervezők 
számot vetnek a modern élet követelményeivel, anélkül 
hogy extravaganciákban tetszelegnének maguknak, er-
kölcsi súlyt ád a fellépésüknek. Csupán azt kifogásol-
ják, hogy ebben a művészetben az értelmi munkáé az 
oroszlánrész, az érzésnek és a képzelet játékának vajmi 
kevés szerepe van benne. Az elfogulatlan kritikusok, 
mint pl. Louis Vauxelles ís, hozzáteszik ezen vélekedé-
sükhöz, hogy ez a temperamentum dolga, tehát a 
müncheniek hibájául fel nem róható. 

Meglepetést okozott a müncheni szakiskolák 
növendékeinek kiállítása, ahol úgy a tervek, mint a 
kész munkák azt mutatják, hogy a tanítás a természet 
szemléletéből indul kí, melyet a műhelygyakorlat 
szorít a stilisztikai határok közé. Ezzel szemben a 
francia rutin nem állja a sarat. 

A müncheni csoporttal szemben a francia ipar-
művészet kiállítása nélkülözi azt az egységet, mely az 
előbbit nemcsak az egyes termek, hanem az egésznek 
kialakításában vezette. Tagadhatatlan azonban, hogy 
báj, könnyedség a francia szellemnek formákban és 
színekben való megnyilvánulása vonzóvá teszik ezt is. 

Az érdekes kiállítást párisi levelezőnk lapunk 
legközelebbi számában részletesen fogja ismertetni. 

MO D E R N I P A R M Ű V É S Z E T I KIÁLLÍTÁS 

PÁRÍSBAN. A francia iparművészeti szövetség 
hölgybizottsága 191Í márciusában kiállítást rendez, 
melyen a női ruházatnak és otthonnak a modern 
iparművészet szellemében alkotott tárgyait állítják kí. 
Csupán francia művészek és művésznők munkái sze-
repelhetnek a kiállításon és oly munkákkal, amelyek 
kétségtelenül eredetiek s még kiállítva nem voltak. 

HAMBURGI CSIPKEKIÁLLÍTÁS. A német-szi-

léziai csípkeegyesület a hamburgi Vereinigte 
Werkstätten für Kunst und Handwerk keretében ren-
dezte kiállítását, melyen az elmúlt századok összes neve-
zetes csípketípusainak feléledését mutatta be. A punto 
taglíato-tól kezdve a kései brabantí csipkéig minden 
stílus és technika képviselve volt. Az a nagy érdeklő-
dés és vételkedv, melyet a közönség a kíállítás iránt 
tanúsított, azt bízonyítja, hogy a valódi csipkék 
— a gépcsípkével szemben ezzel a szóval különböz-
tetjük meg a kézzel készült művészi csipkéket — ma 
is győzik a kereskedelmi versenyt a gyári termékekkel, 
s hogy kedvező gazdasági viszonyok mellett ma éppúgy 
megvan a kelendőségük, mint hajdanában, amikor 
az előkelő és gazdag embereknek nélkülözhetetlen 
fényűzési cikkei voltak. 
• • 

A szépművészet iránti lelkesedés hatása nemesít. 
Szeretni a szépet és jót — általános életszükség, mert 
ebből a törekvésből fakadnak a nemesebb érzések és 
gondolatok. G R Ó F A N D R Á S S Y D É N E S . 
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Pályázatott 

J À L Y À Z X T O K : 
p Á L Y Á Z A T PLAKÁTRA. Az Orsz. Magyar 

Iparművészeti Társulat a nemzetközi vas- és gép-
ipari újdonságok és szabadalmak kiállítása rendező-
ségének megkeresésére a következő általános nyilvános 
pályázatot hirdeti s 

í . Tervezzék meg a kiállítás plakátját,' Pamelv 
fejezze kí a kiállításnak jellegét. 

2. A plakát rajza 64 cm. széles és 94 cm. 
magas, négyszög alakú legyen. 

3. A plakát színes legyen. A tervező akképen 
alkalmazza a színeket, hogy a plakátot 3, legfölebb 
4 színes nyomással elő lehessen állítani. 

4. A plakát szövege, amely szintén megrajzo-
landó : 

„Nemzetközi vas- és gépipari újdonságok és 
szabadalmak kiállítása Budapesten a városligeti ipar-
csarnokban Í911. május 15. — július 15." 

5. Pályázni csak teljesen befejezett, reprodukcióra 
közvetlenül alkalmas rajzzal lehet. A kivitelre kerülő 
munka szerzője a plakát elkészítését az ezt végző 
nyomdában ellenőrizni köteles. E részben, valamint a 
kiállítást illetőleg tájékoztatást a rendezőség ad. (VI., 
Gyár-utca 38.) 

6. A jogos művészi igényeknek, valamint a 
pályázat föltételeinek mindenben megfelelő pályamun-
kák díjazására a kiállítás rendezősége a következő 
összegeket tűzi kí : 

I. díj 400 korona 
II. „ 200 „ és két 

III. „ J50—150 „ 

Ezenkívül a rendezőség, a bírálóbizottság javas-
latára, bármelyik pályaművet megvásárolhatja 100-100 
koronáért. A pályadíjat nyert művek szerzői kötelesek 
külön díjazás nélkül, a rendezőség kívánságára az illető 
plakátnak német, francia és angol szövegét ís záros 
határidőn belül megrajzolni. 

7. A díjazott és megvásárolt tervek tulajdon- és 
sokszorosítási joga a kiállítás rendezőségét illeti. 

8. A pályázatot héttagú bírálóbizottság dönti el, 
amelynek elnökét és 3 tagját az Orsz. M. Ipar-
művészeti Társulat, 3 tagját pedig a kiállítás rende-
zősége küldi ki. 

9. A pályázaton csakis magyar állampolgár 
vehet részt. 

10. A pályázat t i t k o s . Ennélfogva minden 
pályázó lássa el művét jeligével és csatolja hozzá 
ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban nevét és 
lakása címét. 

11. A pályaműveket f. évi november hó 2í-ének 
déli 12 órájáig kell beküldeni az Orsz. Magyar Ipar-
művészeti Társulat igazgatóságához (IX., Üllői-ut 33.) 

12. Valamennyi pályaművet a Társulat legalább 
3 napig kiállítja az Orsz. M. Iparművészeti Múzeum-

ban. A nem díjazott műveket e három nap leteltével 
legfölebb 30 napon belül el kell vitetni, mert ezen 
a határidőn túl a Társulat értük felelősséget nem vállal. 

Budapest, 1910. november hó 5-én. 
A z O R S Z Á G O S M A G Y A R I P A R M Ű V É S Z E T I 

T Á R S U L A T ELNÖKSÉGE. 

T K / ^ Ó Z B & U S £S3» 
NAGYSZABÁSÚ AJÁNDÉK AZ IPARMŰVÉ-

SZETI MÚZEUMNAK. A közönségnek és a 
szakembereknek még élénk emlékezetében lehet az az 
érdekes és gazdag textílkiállítás, melyet régi szláv és 
magyar háziipari hímzésekből, szövetekből és csipkék-
ből rendezett tavasszal az Iparművészeti Múzeum.* 
Mintegy háromezer darab szebbnél-szebb ruha, ruha-
rész : főkötő, gallér, ing, kötény, ágynemű, takaró, 
törülköző stb. volt látható. A gyönyörű tárgyak 
Horvátország, Szlavónia, Bosznia, Dalmácia, Dél- és 
Felső-Magyarország szín- és formagazdag textilművé-
szetének voltak dokumentumai. Ezt az anyagot tanul-
ságosan kiegészítette a modern készítményeknek ízléses 
sora, melyeket a régi emlékek felhasználásával házi-
ipari uton készíttetett Berger Salamon zágrábi nagy-
iparos, a páratlanul álló gyűjtemény tulajdonosa. 
Berger fáradhatatlan szorgalommal mintegy harminc 
éven át gyűjtötte össze a kincseket. A rendkívül értékes 
gyűjteményt Berger Salamon most az Országos 
Magyar Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta. A 
gyűjtemény főérdekessége és műtörténelmí fontossága 
abban rejlik, hogy feltünteti a régi technikákat, aminők 
például a koptoknál voltak használatosak s amely 
technika csakis a délszláv népeknél maradt fenn. Ilyen 
módon kapcsolatot létesítenek a népnél ma is dívó tech-
nikák és az ősi technikák között. Berger Salamon, aki 
nagy üzleti elfoglaltsága mellett a gyűjtő szenvedélyével 
és kitartásával gyarapította gyűjteményét, azt a nemes 
célt tűzte maga elé, hogy a népben rejlő művészi képes-
ségeket új életre ébressze. Vagyonából tekintélyes össze-
get áldozott arra, hogy munkásokat neveljen, az általa 
készített modern anyag pedig fényesen igazolta, hogy 
a készülő anyag életképes és jól felhasználható, mert 
elsőrangú párisi és németországi cégek vásárolták meg 
divatcikkeknek. Az Iparművészeti Múzeum Berger 
Salamon bőkezű ajándékozása által olyan gyűjtemény 
birtokába jutott, mely az egész világon páratlanul áll. 
Egyetlen múzeum sincs, ahol a szövés és hímzés összes 
technikáinak fejlődését az V—VI. századtól kezdve a 
mai napig oly tanulságos sorozatban tudnák bemu-
tatni. Berger Salamon e gazdag gyűjtemény ajándé-
kozása által a nemeslelkű és hazafias mecénások 
között kiváló helyet biztosított magának. 

* L. Magyar Iparművészet Í 9 I 0 . 5 . sz. 160. oldal. 



TPARMŰVÉSZETI MOZGALOM KÖLNBEN. 
Többször megemlékeztünk már a németek azon 

törekvéséről, hogy az ipar, kereskedelem és művészet 
között állandó és szoros kapcsolatot létesítsenek. Ilyen 
mozgalom indult meg Kölnben ís, ahol az érdekelt 
körök belevonásával megalakult már a bízottság, mely 
egy különleges kölni iparművészet megteremtését tűzte 
kí — ma még távolfekvő céljául. Először egy köz-
pontot szerveznek (helyisége az ottani iparművészeti 
múzeum), amelyben egyrészt a kereskedők nyerhetnek 
tájékoztatást (üzleti nyomtatványok, reklám stb.) s ahol 
előadásokkal s ídőnkintí kiállításokkal, valamint mű-
vészi szaklapokkal felvilágosítják őket a modern művé-
szeti mozgalmakról, másrészt a művészeknek adnak 
alkalmat, h o g y a megrendelő iparosok- és kereskedők-
kel összeköttetésbe lépjenek. Ez utóbbi már csak azért 
is fontos, mert az ipari termelést csakis a művészek 
közvetlen befolyásával lehet a művészeti irányba 
terelni. Kölnnek régi művészeti tradicíói vannak s így 
valószínű, hogy a dresdení, stuttgarti és darmstadtí 
íparművészetnek hamarosan nyomába lép. 

KALAPMÚZEUM. Berlinben foglalkoznak azzal a 
tervvel, hogy a női kalapokból minden évben 

néhány, a divatot jellemző példányt szerezzenek be 
az iparművészeti múzeum számára. Ez a gyűjtemény 
idővel fontos adatokat szolgáltatna a divat természet-
rajzához, s az ízlés szeszélyes ugrándozásának varga-
betűit rajzolná meg az emberiség kultúrtörténetében. 

^Çextu-
JL I P A R 

A STUDIO A MAGYAR CSIPKÉRŐL. Levetus 

kisasszony, a Studio bécsi levelezője, 10 képpel 
illusztrált cikkben ismerteti a magyar csipkét. Röviden 
ismerteti a középkori magyar otthoni életet, melynek 
keretében a hímzésí technikák kifejlődtek s megemlíti 
évszázados harcainkat a törökkel, melyek megakadá-
lyoztak bennünket abban, hogy az iparművészet terén 
már régebben elfoglaljuk a kulturállamok közt minket 
megillető helyet. A modern csipkékről szólva, az Ipar-
művészeti Iskola időközben átszervezett háziipari osz-
tályának és az Orsz. Háziipari Szövetségnek működé-
séről emlékezik meg s bemutatja Dékáni Árpád, Örkény 
és Szendrői, valamint Mirkovszky Gézánénak néhány 
szép csipkéjét. A terjedelmes cikkbe, mely különben 
igen rokonszenves hangon szól a magyar törekvésekről, 
néhány oly hiba csúszott be, melyekre jó lesz rá-
mutatni. 

így a magyar recekészítést „Árpád, Magyar-
ország első koronázott királyáig" vezeti vissza. A 
magyar öltést, melyet Gizella királynétól származtat, 
csak a régi fátyolokon találja meg, pedig a mi régi 
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egyházi hímzéseinken szerepelt, a fátyolokon alig Textilipar 
fordul elő. 

Ezek azonban olyan botlások, melyeket a művé-
szeti törekvéseinket szeretettel ismertető idegennek meg-
bocsáthatunk, különösen ha ez olyan jóakarattal igyek-
szik érdeklődést kelteni művészetünk iránt, amint azt 
Levetus kisasszony már évek óta teszi. Örömmel tölthet 
el minket az a tudat ís, hogy alig néhány éve meg-
született halasi csipkéink, melyek eredetiség és szépség 
dolgában bármely külföldi tűcsípkével versenyezhet-
nek, rövid idő alatt odafejlődhettek, hogy a Studio 
útján a művészet iránt érdeklődő kulturvílág tudomást 
vegyen róluk. M. GY. 

A KENDERMADZAG (SPÁRGA) AZ IPAR-
MŰVÉSZETBEN. Eddig csak a csomagolásnál, 

hálókészítésnél használták. A berlini Hotel Hohen-
zollernben rendezett kis iparművészeti kiállításon egy 
ötletes iparművésznő a művészeti alkalmazását mutatta 
be. Nyers és színes spárgából művészi tervek alapján 
gobelinszerű falíszőnyeget mutat be. A géphímzésre ís 
felhasználja s igen eredeti függönyöket és takarókat 
készít ezen technikában. Legötletesebbek azok a bútor-
szövetek, melyeket szintén spárgából a kertíbútorok 
bevonására készített. A spárga alkalmazása az ipar-
művészetben mindenesetre új, de az anyag olcsósága 
és a feldolgozásnak könnyűsége szép jövőt enged 
remélnünk, ha — és ez itt a fontos — művészkezek 
irányítják a fejlődését. 

AMÁRAMAROSSZIGETI SZÖVŐ- ÉS HÍMZŐ-
TANMŰHELYT — mint értesülünk - az 

ottani iparfejlesztő bízottságtól B é r e z i D. Sándor 
fővárosi kézimunka-nagyiparos veszi át. A tanműhely 
háziipari munkások kiképzése és foglalkoztatása céljára 
eddig államsegélyt kapott, amelyet most, miután a 
tanműhely feladatának megfelelt, a kereskedelemügyi 
miniszter beszüntetett. Bérezi nagyobb tőkét — mint-
egy 60.000 koronát — kíván vállalatába fektetni és 
ennek megfelelően a telep termelőképességét fokozni. 
Mindenesetre helyes dolog, hogy a máramarosszigeti 
tanműhely magánvállalkozó kezébe kerül, aki azt egy 
jól szervezett üzletkörbe illeszti s így a rendelkezésére 
álló munkaerő állandó foglalkoztatását biztosíthatja. 
Reméljük azonban, hogy az új vállalkozó a termelés 
művészi irányát sem téveszti szem elől, sőt a már 
országszerte és a külföldön is eléggé ismert mára-
marosí hímzéseknek és szőtteseknek művészi jellegét 
arravaló művész útmutatása mellett fejleszteni is 
fogja. 

L E S AMIS DE LA DENTELLE. „Csipkebarátok" 
cím alatt alakult Brüsszelben egy egyesület a 

csípkekészítés fejlesztésére. A mostani brüsszeli kiállí-
táson tapasztalták, hogy a világhírű belga csipkék 
rendszeres oktatás és művészi új minták hiányában 
hanyatlanak. A külföld erős versenyével szemben 
okvetlen tenni kell valamit, nehogy a brüsszeli csipke 
elveszítse azt a nevet, melyet a múltban kivívott 
magának. Az egyesület, mely a belga arisztokrata 
családok tagjaiból alakult Erzsébet királyné védnök-
sége alatt, elsősorban csipkeiskolákat alapít, melyekben 
teljesen kiképzik a munkásnőket. Az elemi iskolában 
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pedig, a rendes tantárgyak mellett szakszerűen kiképe-
zik a leányokat a csipkekészítésben és rajzolásban. Uj 
művészi mintákról gondoskodnak, melyeket az iskolák 
rendelkezésére bocsátanak s a kiváló szép, technikailag 
tökéletes darabokat a múzeumok számára megvásárol-
ják. Végül egy könyvtárat akarnak alapítani, melyben 
a csipkére vonatkozó nevezetes munkákat mind össze-
gyűjtik. 

IRODALOM 
/^ELLÉRI MŰVEINEK JUBILÁRIS KIADÁSA. 

Ipari irodalmunk egy mindenképen figyelemre-
méltó, arányainál és a feldolgozott anyag jelentó'ségénél 
fogva egyaránt értékes munkával gyarapodott. Gellérí 
Mór, az Országos Iparegyesület érdemes és agilis igaz-
gatója, a Magyar Szakírók Országos Egyesülete elnöke 
három nagyobb és két kisebb kötetben rendezte sajtó alá 
azokat a dolgozatokat, amelyek immár négy évtizedre 
terjedő közéleti munkásságának során részben önálló 
művek, részben újságcikkek formájában láttak napvilá-
got. Ezt az anyagot, amely elsősorban a hazai iparos-
világot, de a nagyközönség szélesebb rétegeit ís közelről 
érdekli, rendszeres csoportosításban gyűjtötte össze, egy-
ben azonban megtoldotta sok olyan írással is, amely 
ezúttal először került sajtó alá. Mind az öt kötet beszé-
des bizonysága annak a széleskörű munkásságnak, 
amelyet Gellérí Mór az ipari közügyek szolgálása terén 
kifejt és amelyet avatott újságírói tevékenységével is nagy 
ügyszeretettel kiegészít. A „Régi írások és újak" című 436 

oldalas kötetben írói emlékeit rendezte, utazásairól szá-
mol be, az újabb sajtókongresszusok eredményeit össze-
gezi, végül igen tanulságos és élvezetes külön fejezetben 
a szépnemnek való ipari vonatkozású tanító írásait adja 
közre, amelyeket a művészet és műipar körébe tartozó 
érdekes feljegyzései egészítenek kí. A második kötet az 
újabb ipari mozgalmak vázolásának van szentelve és 
hű és nagy szakavatottsággal megírt krónikája a magyar 
ipar Sturm und Drang-korszakának. Az ipari törvény-
hozás, az iparpártolás és a szakoktatás ma ís napirenden 
lévő kérdéseinek szerves és minden részében érdekes 
összeállítását az a két fejezet zárja le benne, amely az 
elmúlt aktualitásokat és a magyar ipar úttörőinek mél-
tatását foglalja magában. Az újabb modern kiállítások-
ról szól a harmadik kötet, mely, mint a címe mondja, 
Gellérinek a kiállítások rendezését és szervezését illető 
feljegyzéseit, tanulmányait és sok jelentős részükben a 
gyakorlatba is átment javaslatait tartalmazza. Alig van, 
vagy talán egyáltalában nincs a magyar ipar irodal-
mának olyan munkása, aki a kiállításokról, rendszerbe 
foglalva, nálánál többet és szakavatottabban írt volna. 
„Szociális problémák" címe alatt sorakoznak a kivándor-
lásról, a munkanélküliségről, a sztrájkkérdésről és a 
munkáskamarákról írott beható tanulmányai, végül 
külön kötetet szánt az ipar terén meghonosodott újdon-
ságoknak, amelyeknek anyagát a pótszerek és hamisí-
tások instruktiv ismertetése, az érdekesebb találmányok 
és újítások vázolása adja. Az a bízottság, amely Gellérí 
eme munkájának kiadásával az ő negyvenéves közéleti 
tevékenységének jubileumát kívánta emlékezetessé tenni, 
komoly és érdemes szolgálatot tett a magyar szakiroda-
lomnak. Meg kell még említenünk, hogy a könyv kiváló 
ízléssel készült és Kner Izidor gyomai nyomdájának 
dicséretére válik éppúgy, mint azok az invencíós rajzok 
ís, amelyek Geiger Richárd művészi írónjából valók. 
A munka, amelynek első kötetét Gelléri igen sikerült arc-
képe díszíti, 20 koronába kerül. 
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