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'ÉT ÚJ K É P E S M Ű V É S Z E T I 
FOLYÓIRATTAL gazdagodott 
újabban a hazai szakirodalom. 

Az egyik Művészi Ipar címmel szept. hó 
15-én jelent meg; szerkesztője Hamvay 
Ödön, az Orsz. M. Iparművészeti Mú
zeum adjunktusa. Az első számban a 
szerkesztőn kívül Nagy Sándor (Művészi 
Ipar és Iparművészet), Csányi Károly 
(Egy és más a japán művészetről), Kriesch 
Aladár (Hitvallásunk), M. F. É. (A fotó
klub kiállítása) és Czakó Elemér (A drót
művész) írtak cikkeket, ezeken kívül 
Tallózás, Kiállítások és Pályázatok című 
rovatok az iparművészet terén felmerült 
aktualitásokról számolnak be. A folyóirat 
havonként jelenik meg 2—3 íven. Évi 
előfizetési ára nyolc korona. 

A másik folyóirat: Modern Művészet, 
melynek első száma október hó közepén 
jelenik meg. Szerkesztője Dr. Lázár Béla 
tanár. Prospektusa szerint a Modern Mű
vészet a mai ember művészet-ismeretét 
kívánja szolgálni, a művészetbe való 
lassú, lépésről lépésre történő fokozatos 
bevezetéssel, népszerűen, világosan és 
érthetően megírt ismertetések által. Éven-
kint tíz füzet jelenik meg, mindegyikben 
egy művészi becsű műmelléklettel. Elő
fizetési ára 12 korona. 

"'\? BETŰSZEDÉS ELMÉLETI ÉS 
GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE, 
írták: Wózner Ignác, Durmits 

Imre és PavlovszkyJ. Alajos. Budapest, 
Athenaeum, 1905. II. A könyvnyomdá
szok szaktanfolyamának 19041905. évi 
értesítője. Szerkesztették: Tanay József 
és Nóvák László. 

A mi nyomdászaink gondoskodnak róla, 
hogy ki ne maradhassanak a magyar 
iparművészet krónikájából. A maguk 
soványkás eszközeikkel is akkora mun
kát végeznek, hogy kulturális értékekké 
átszámítva, tisztes vagyonszámba mehet. 
S hozzá még úgyszólván mindent saját 
erejükből hoznak létre. Nincs szakokta
tás? Szerveznek. Nincs szakirodalom? 
Teremtenek. 

I. Most is három java ember a derék 
gárdából az elemi betűszedés eltanulásá-
hoz írt könyvet. Az első rész a szedő
tanoncoknak szól a sima szedésről, táblá
zatokról, tördelésekről stb.; a második 
rész a mesterszedő munkakörét ismer
teti; a harmadik rész pedig oly általá
nos ismereteket ölel fel, melyekre a 

betűszedőnek lépten-nyomon szüksége 
van s melyek a szakmájában való ha
ladást megkönnyítik. A könyv elején 
szerzők a nyomdászat történetének rövid 
áttekintését adják. Mi leginkább azt be
csüljük meg e műben, hogy lépést tart 
a modern magyar iparművészet törek
véseivel. 

II. Nem kevésbbé széles alapon indul 
a szakoktatás kérdése. Már tavaly — né
hány előzetes kísérletezés után — ren
des szaktanfolyamot rendezett a Könyv
nyomdászok Szakköre Nóvák László ve
zetésével, amely tanfolyam mindenképen 
megfelelt a hozzáfűzött reményeknek. 
66 rajzórán kívül különféle előadások is 
tartattak. A többi közt Lyka Károly a 
könyvnyomtatásról mint iparművészet
ről is értekezett. S általán mindenütt 
igyekeztek művészi irányba terelni a 
nyomdászatot. Úgy hogy a további kur
zusoktól is csak a legjobb eredménye
ket várhatjuk. 

.„ NCYCLOPÉDIE ARTISTIQUE 
# > ET DOCUMENTAIRE DE LA 

PLANTE cím alatt a jónevű 
Emilé Lévy párisi cég (13. rue Lafayette) 
egy nagyobb kiadványt készül megindí
tani, amelyben az iparművészek számára 
növényi stúdiumokat bocsájt közzé. A ter
vezet szerint a virág és levelek foto
gráfiáit, részleteit s művészek által fel
dolgozott formakincseit akarja adni 400 
színes lapon. A teljes mű ára 300 frank 
lesz, de beszerezhető füzetenkint is 10 
frankjával. 

IE KUNST DES THEATERS 
von E. Gordon Craig. Leipzig, 

A,.,,^* Hermann 1905. 
A zseniális angol művész e könyvében 

a dekoratív művészetek számára meg
hódítandó területtel — a színpaddal — 
foglalkozik. Elmefuttatását képekkel is 
kiséri. 

HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. 

f ' " ^ K A P O S V Á R I IPARMŰVÉ-
§ SZETI K I Á L L Í T Á S ünnepé-

,.-^t lyes megnyitása augusztus hó 
27-én volt. A megyeház lépcsőcsarnokát 
és a kiállítás helyiségeit Somogyvár-
megye minden vidékéről egybesereglett 
előkelő közönség foglalta el. A megnyi
táson küldöttséggel képviseltette magát 
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Pécs városa és a pécsi kereskedelmi és 
iparkamara. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter képviselőjét és egyúttal a kiállí
tási rendező bizottság díszelnökét: Tallián 
Gyula főispánt és a megjelenteket Scholz 
Gyula kir. főmérnök, mint a végrehajtó 
bizottság elnöke üdvözölte, utána a 
M. Iparművészeti Társulat nevében Gel-
léri Mór kir. tanácsos, az Orsz. Ipar
egyesület igazgatója lendületes beszéd
ben vázolta az intenciókat, melyek a 
társulatot a vidéki kiállítások rendezésé
nél vezetik. Beszédének szószerinti szö
vege a következő: 

Midőn az iparművészeti társaság nevé
ben, mint a kiküldöttek legidősebbje 
szót emelek, talán szabad magamat túl
tenni azon az ilyenkor önként kínálkozó 
föladaton, hogy elülről kezdve, most 
is fennen hirdessem, hogy ebben az 
országban ipart kell teremteni s az ipar 
által földolgozni nyers terményeinket, 
hogy e réven itthon biztosítsunk állandó 
és hálás keresetet a nép százezreinek, 
akik munka hiján messze idegenben kény
telenek értékesíteni erejöket és intelli
genciájukat. Pedig még az ipar fontos
ságának hirdetésében is sok volna a teen
dőnk, bár ma már legjobbjaink veteked
nek egymással, hogy elvezessék népün
ket az igéret földjére — a gazdasági 
megerősödés és függetlenség Kánaánjába. 

Azon kezdhetem, hogy az iparalkotás 
nagy nemzeti munkájából az országos 
iparművészeti társulat — a helyes munka
megosztás elvének alapján — oly részt 
vindikál magának, mely teljes mértékben 
megérdemli a magyar társadalom javá
nak jóakaró figyelmét és támogatását. 

A már meglevő, vagy fejlődésben levő 
ipart akarja ez a társulat a közönség 
növekvő igényeihez felemelni, a létező 
jót tökéletesíteni, finomítani, a jó Ízlést 
fejleszteni és érvényesíteni fönt és lent 
egyformán és e misszió teljesítése köz
ben megbecsülést ak ar szerezni a mun 
kának és munkásnak, az iparosnak és 
az iparnak egyaránt. 

A művészet géniuszát akarjuk bele
plántálni a mesterségekbe, mert az ipar
cikk értéke megsokszorosodik, ha mű-
becscsel bir és a művészet is értékesebb, 
ha a gyakorlati életben érvényesül. Hisz 
a művészet ma már nem fér belé a 
múzeumokba, a nyilvános emlékmű
vekbe, a gazdagok gyűjteményeibe; át 
kell azt vinni a gyakorlati élet minden 
rétegébe, az emberek közszükségleteibe, 
a családi tűzhely berendezéseibe. Mert 
minél finomabb, Ízlésesebb minden apró 

tárgy, mely bennünket állandóan körül
vesz, tehát az otthon és annak minden 
berendezése: annál nagyobb a megelége
dettség és boldogság, mely bennünket 
családi fészkünkhöz köt és minél több 
megelégedett és boldog ember lesz ez 
országban, annál nagyobb, hatalmasabb 
és boldogabb lesz maga a nemzet is. 

Ez irányú törekvésünkkel nem marad
hatott meg társulatunk a főváros szűk 
korlátai között, mert hisz a fővárosban 
a műipar könnyebben talál alkalmat a 
fokozatos fejlődésre magától is. 

Érvényt akarunk szerezni törekvé
seinknek a vidék kiváló emporumaiban 
is, hogy egyrészt válogatott műipari tár
gyakkal bemutassuk eddigi sikereinket, 
másrészt, hogy felemeljük a vidéken 
levő, fejlődőképes kitűnő anyagot és 
ezzel buzdítsuk a közönséget a helyi 
és országos műipar pártolására és állandó 
istápolására. Buzdítani akarjuk továbbá 
a fogyasztót arra, hogy amit megkaphat 
itthon, azért ne jutalmazza a külföldi 
szorgalmat. 

És hogy Kaposvárott jó helyen kopog
tattunk, ennek igazolásául csak két 
momentumot emelek ki. 

Az egyik az, hogy e város és vármegye 
Istentől megáldott művészei, mint Rónai-
Rippl, Vaszary stb. régóta úttörői annak 
a törekvésnek, mely a művészetet a 
műiparban akarja érvényesíteni és e 
téren elért eredményeiket ismeri és el
ismeri az egész ország, sőt részben a 
külföld is. 

A másik az, hogy az a csepp népművé
szeti kiállítás, melyet itt látni fogunk 
s mely csöppsége mellett is egy egész 
világot tár elénk, élénken tesz tanúságot 
arról, hogy a művészi díszítés induktív 
ereje épp ebben a vármegyében át és 
át hatotta a nép romlatlan gyermekeinek 
lelkét és sehol jobban, szebben nem 
érvényesült eddig, mint éppen ezen a 
vidéken. 

Itt tehát mintegy indikálva van, hogy 
a néptől tanuljon a társadalom művel
tebb rétege is. 

Erre talán szívesen látott alkalom lesz 
ez a kiállítás, melyet — épp ezen fon
tos missziójánál fogva — az illetékes 
miniszter urak, a vármegye és város, a 
kerületi kamara, az önfeláldozással és 
hozzáértéssel működő helyi bizottság, 
végre az iparosság és a közönség oly 
meleg szeretettel karolt fel és támo
gatott. 

Amidőn e tényezőknek az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat nevében 
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őszinte köszönetet mondok, ajánlom a 
helyi és honi műipar állandó felkarolását 
és lelkes támogatását kegyes figyelmükbe 
és első sorban a helybeli szép hölgyek 
figyelmébe, akik ez ügyben legtöbbet 
tehetnek. 

Ezek után pedig arra kérem méltósá
godat, mint a kiállítás fővédnökét és a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter úr képviselőjét, legyen kegyes ezt 
a kiállítást, mely a jelzett akcióra alkal
mul, kiindulási pontul akar szolgálni, 
ünnepélyesen megnyitni és rendelteté
sének átadni. 

Gelléri Mór beszéde után Tallián 
Gyula főispán megköszönve a rendezők 
ügybuzgóságát, megnyitotta a kiállítást. 
Nyomban a kiállítás megnyitása után 
a bíráló bizottság (Elnök Fittler Kamill, 
tagok Gelléri Mór, Györgyi Kálmán, Mo
reili Gusztáv, Vig Albert, a kaposvári 
bizottság részéről Scholz Gyula és 
Fekete Gyula) ülést tartott és a kitün
tetésekre nézve a következőképpen álla
podott meg: 

A kereskedelemügyi miniszter ipar
művészeti érmével való kitüntetésre 
ajánlja Horváth Károly kaposvári kály
hásmestert; az Orsz. Iparegyesület által 
felajánlott két ezüst érem egyikét Zsupán 
Gyula lakatosmesternek és Galambos 
Dezső asztalosmesternek, a három bronz
érmet pedig Papp Mihály lakatosmes
ternek, Vicze László szíjgyártónak és 
Goitein Mór ékszerésznek ítélték oda. 
Elismerését fejezte ki a bizottság Légár 
Mihály, Fehér Mór és Kelemen Péter 
asztalosoknak, Kovács Ignác kárpitosnak, 
Welzel Károly lakatosnak, Borovitz Imre 
szobrásznak, Farkas Géza festőnek, 
Schifferer Lajos (Kőröshegy) és Bosen-
bach Lajos (Szigetvár) asztalosoknak. 

A M. Iparművészeti Társulat megbízá
sából a kiállítás kapcsán két előadás volt, 
az egyiket szept. hó 4-én Mihalik Gyula 
tanár tartotta a népművészetről, a mási
kat szept. hó 13-án dr. Czakó Elemér, 
a modern iparművészetről. Mindkét elő
adást nagyszámú közönség hallgatta s 
élénk tetszéssel fogadta. 

A kiállítást szeptember hó 24-én zárják. 

""°%? KOLOZSVÁRI IPARMŰVÉ
SZETI KIÁLLÍTÁS ELHA
LASZTÁSA. A M. Iparművé

szeti Társulat ezidei vidéki kiállításainak 
sorozatába harmadiknak tervezték a Ko-
tozsvárott rendezendő kiállítást. Az ot-
lani helyi bizottság most azzal a kére
lemmel fordult a társulathoz, hogy e 

kiállítást halassza el, hogy a kolozsvári 
iparosok arra kellőképpen készülhesse
nek és teljes számban résztvehessenek. 
A társulat kiállítási bizottsága ennélfogva 
a kiállítást a jövő évre elhalasztotta. 

f ""¥Z ORSZ. MAGY. KIR. IPARMŰID . 
f VESZETI ISKOLA JUBILÁRIS 

•^.„Jk KIÁLLÍTÁSA október hő végén 
nyílik meg az Iparművészeti Múzeumban. 
A kiállításon az iskolának nemcsak jelen
legi, hanem volt és már önállóan mű
ködő növendékei is vesznek részt. 

""T&Z ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI 
MUZEUMÉSISKOLA KÖNYV
TÁRA szeptember hó 15-ike óta 

vasárnap és hétfő kivételével este fél 7 
órától fél 9-ig van nyitva. Nappal, hétfőt 
kivéve, 9 órától 1 óráig. 

PHOTO-CLUB KIÁLLÍTÁSA 
az Iparművészeti Múzeumban 
október hó 15-ig marad nyitva. 

Megtekinthető naponkint 9—5 óra között. 
Belépő dij 1 korona. 

1? f f j TAGOK: 1905 június hó 28-ika 
w W? óta e füzet megjelenéséig a kö-
^ . „ . ^ vetkezők léptek be a „Magyar 

Iparművészeti Társulat rendes tagjainak 
sorába: 

Ágoston János áll. rajztanár Újpest, Babo-
chay Kálmán gyógyszerész Kaposvár, Borovitz 
Jenő szobrász Kaposvár, Einczinger Ferenc 
takarékpénztári tisztviselő Esztergom, Frick 
Lajos kisdedóvó-igazgató Makó, Fehér Mór 
kárpitos Kaposvár, özv. gróf Forgách Károlyné 
Marcali, Forgách Vilmos szerkesztő Buda
pest, Horváth Károly kályhás Kaposvár, Ivánka 
Pál főszolgabíró Vác, Kiss János Budapest, 
Kozma Lajos műegyetemi hallgató Bpest, 
Löké Ottó kereskedő Kaposvár, ifj. Moravcek 
Samu D. festő Pozsony, Szőllősi és Rauch-
werger műbútor-asztalos Budapest, Scholz 
Gyula államépítészeti felügyelő Kaposvár, 
gróf Zichy Rafaelné Sár-Szt.-Mihály. Összesen 
17 új rendes tag. 

rJ ALAPÍTÓ TAG: Kacskovics 
Géza földbirtokos Rácz-Örsön, 
200 koronás alapítványnyal ala

pító tagja lett a M. Iparművészeti Tár
sulatnak. 
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