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€'"^2 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
ff TÁRSULAT választmánya 1904. 

J?k. évi március hó 28-án Ráth György 
elnöklete alatt ülést tartott, amelyen jelen 
volt: Szalay Imre alelnök, Beck Dénes, 
Faragó Ödön, Fischer Ignácz, Gaul Ká
roly, Gelléri Mór, Gyömrői Manó, Moreili 
Gusztáv, Radisics Jenő, Róth Miksa, Vig 
Albert, Zsolnay Miklós választmányi ta
gok, Györgyi Kálmán főtitkár, Lipcsey 
József pénztárnok. A jegyzőkönyvet ve
zette Szécsén Ferencz másodtitkár. 

Elnök megnyitván az ülést, jelenti, hogy 
elmaradásukat kimentették K. Lippich 
Elek és Fittler Kamill vál. tagok. A jegy
zőkönyv hitelesítésére felkéri Morelli 
Gusztáv vál. tagot. 

Főtitkár bemutatja a miniszterelnök 
leiratát, amelylyel a társulatnak Magyar
ország külön címerének használhatására 
engedélyt ad. Tudomásul szolgál. 

Budapest székesfőváros tanácsának ér
tesítése a folyó évre megszavazott 4000 
koronás segély tárgyában örvendetes 
tudomásul szolgál. 

Főtitkár jelenti, hogy az „Adria" ten
gerhajózási részvénytársaság, a Pesti 
hazai első takarékpénztár 100—100 koro
nát, az Első magyar általános biztosító 
társaság 200 koronát adományozott a 
társulat céljaira. Az adományokért a 
választmány köszönetét fejezi ki. 

Főtitkár bemutatja a kereskedelemügyi 
miniszter leiratát, melylyel véleményt, 
illetőleg javaslatot kér a székely játék
és faárugyár részvénytársaságnak játék
mintákkal való ellátása tárgyában benyúj
tott és a marosvásárhelyi kereskedelmi- és 
iparkamara által pártolőlag felterjesztett 
kérvényéről. 

A választmány,,. Gelléri Mór, Gaul 
Károly és Faragó Ödön felszólalása után 
elnök javaslatára elhatározza, hogy tájé
koztatása végett megismerni kívánja agyár 
készítményeit, miért is ez felhívandó, 
hogy mintagyüjteményét küldje be. Egy az 
elnökség részéről egybehivandő szűkebb 
szakbizottság fogja ennek alapján a kí
vánt jelentés tárgyát megállapítani. 

Főtitkár előterjeszti a kereskedelem
ügyi miniszter leiratát, amelylyel jelentést 
kér arról, hogy Kissling Alfréd bronz
árugyáros eleget tett-e az állami segé
lyezés ama föltételének, hogy művészi 
mintákat szerez be? 

A jelentéshez szükséges adatok be
szerzésére a választmány Morelli Gusz

táv, Faragó Ödön és Györgyi Kálmán 
tagokból álló bizottságot küld ki. 

Elnök jelentését a st.-louisi kiállítás 
előkészítő munkálatainak állásáról a vá
lasztmány tudomásul veszi. 

Elnök javaslatára a választmány dr. 
Földváry József a kereskedelemügyi mi
nisztérium brüszszeli szaktudósítójának, 
aki Budapesten való tartózkodása alatt 
a kiállítási ügyek intézésében az elnököt 
hathatósan támogatta és dr. Kovács Gyula 
ker. múzeumi aligazgatónak, aki dr. Föld
váry távozásával, különösen az elszállí
tással járó nagy körültekintést és tapasz
talatot igénylő munkánál szíves volt 
önzetlenül segédkezni, fáradozásaikért 
köszönetet szavaz, amiről a nevezettek 
külön levélben értesítendők. 

Főtitkár jelenti, hogy a miskolci köz
művelődési egyesülettel történt megálla
podás szerint a miskolci iparművészeti 
kiállítás ez évi augusztus 20-től szept. 
közepéig tartana, egyidejűleg a kerületi 
tanoncz- és segédmunka, továbbá mótor-
kiállítással. 

A választmány a jelentést tudomásul 
veszi és tekintettel arra, hogy az 1904. 
évi költségvetésben vidéki kiállításokra 
3000 korona van előirányozva, már régeb
ben kívánatosnak mondotta, hogy a mis
kolci kiállítással kapcsolatosan, a kiállítás 
anyagát Kassán is lehessen bemutatni. 
Megbízza a főtitkárt, hogy a kassai 
kiállításra nézve Radisics Jenő vál. taggal 
egyetértőleg tegye meg az intézkedéseket 
s a szükséghez képest lépjen közvet
lenül érintkezésbe az érdekelt körökkel. 

Gelléri Mór utal arra, hogy ugyancsak 
augusztus hó végén Sopronban gazdasági-
és iparkiállítás készül, és ezért indít
ványozza, hogy azon az iparművészeti 
társulat kollektív csoporttal vegyen részt. 
Amennyiben a választmány indítványát 
elfogadja, felhatalmazást kér, hogy ezt a 
soproni kiállítás előkészítő bizottságnak 
bejelentse. A választmány helyesléssel 
fogadván Gelléri indítványát, felhatal
mazza, hogy a Társulatnak a soproni 
kiállításon való részvételét illetékes he
lyen bejelentse. 

Elnök jelenti, hogy a kiküldött gazda
sági, ügykezelési és kiállítási bizottságok 
közül eddig csupán az ügykezelést ellen
őrző bizottság tartott ülést, amelyen az 
adminisztrációt megvizsgálta és néhány 
célszerű módosítást rendelt el, amelyek 
részben már foganatosítva is vannak. 

Szalay Imre ezzel kapcsolatban meg
jegyzi, hogy az ügykezelés további helyes
bítése céljából külön szakértő közeget 
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április második felében küldet ki a tár
sulat rendelkezésére. 

A bejelentést a választmány tudomásul 
veszi. 

Főtitkár előterjeszti az 1903. évi zár
számadásokat és az 1904. évre szóló 
költségvetést. 

A zárszámadásokat a választmány a 
számvizsgáló bizottsághoz utasítja. Egy
úttal, miután ebben a bizottságban Hoff-
mann Alfréd betegsége miatt tisztségét 
tovább be nem töltheti, Emich Gusztáv 
udv. tanácsost kéri fel a választmány a 
bizottsági tagság elfogadására. 

A költségvetést a választmány ponton
ként tárgyalván, azt a múlt évi előirány
zattal és a tényleges eredménynyel való 
összehasonlítás után, 72.827 kor. 15 fill. 
bevételi és 72.500 kor. kiadási összegben 
megállapítja és jóváhagyja. Kimondja 
továbbá, hogy amennyiben valamelyik 
kiadási tételnél túllépés szüksége mutat
koznék, ez csakis a gazdasági bizottság 
előzetes engedélyével és ennek a túl-
kiadás indokolt és szükségszerű voltáért 
való vagyoni felelőssége mellett tehető 
meg. 

Főtitkár jelenti, hogy az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület a Tattersall 
részvény-társaság által rendezett tenyész
állat és ügetőversenyek díjai képen a 
társulatnál 6550 korona erejéig, erre a 
célra alkalmas dísztárgyakat rendelt meg, 
amelyeket ez részben már át is adott, 
részben ezután fog szállítani. 

A választmány a bejelentést örvendetes 
tudomásul veszi és az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesületnek, valamint igaz
gatójának Forster Gézának jegyzőkönyvi 
köszönetet szavaz. 

Főtitkár bejelentése, hogy a legutóbbi 
választmányi ülés óta 86 új tag lépett 
a társulat kötelékébe, örvendetes tudo
másul szolgál. 

Az ez évi közgyűlés idejéül a választ
mány április hó 17. napjának délelőtti 
11 óráját tűzi ki és megbízza főtitkárt 
az évi jelentés elkészítésével, valamint 
a közgyűlés előkészítő munkálatainak 
végzésével. Az évi jelentés revideálására 
Czigler Győző alelnököt és Gelléri Mór 
választmányi tagot kéri fel. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 
bezárja. 

f " 5 ^ M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSU-
Jf LAT 1904 április hó 17-én tar-

„J?k totta XIX. évi rendes közgyű
lését, amelyen a gyengélkedése miatt 
távol levő Ráth György helyett Szalay 

Imre, a társulat másodelnöke elnökölt. 
Jegyző: Györgyi Kálmán vezértitkár. 

Jelen voltak: Czigler Győző alelnök, 
Ágotái Lajos, Alpár Ignác, Beck Dénes, 
Faragó Ödön, Fittler Kamill, T. Fischer 
Ignác, Forster Gyula dr, Gaul Károly, 
Gelléri Mór, Gyömről Manó, Jakabffy 
Ferenc, Kammerer Ernő, Kriesch Aladár, 
K. Lippich Elek, Matlekovics Sándor dr, 
Moreili Gusztáv, Nádler Róbert, Pap 
Henrik, Péterffy Lajos, Radisics Jenő, 
Rauscher Lajos, Róth Miksa, Szmrecsányi 
Miklós dr, Thék Endre és Vig Albert 
választmányi tagok és a társulatnak 300 
tagja. 

Elnök üdvözölvén a megjelenteket, 
konstatálja, hogy a közgyűlés idejét és 
helyét két hét előtt szabályszerűen ki
hirdették. Erre a közgyűlést a követ
kező beszéddel nyitja meg: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Társulatunk nagyérdemű elnöke, Ráth 

György úr, orvosainak sürgős tanácsára 
kénytelen volt melegebb éghajlat alatt 
üdülést keresni, ezért nékem jutott a 
szerencse, hogy mint helyettese, a mai 
közgyűlésen az elnöki széket elfoglaljam. 

Huszadik évfordulóját üljük annak, 
hogy halhatatlan emlékű kultuszminisz
terünk, Trefort Ágoston, az Iparművé
szeti Múzeum Andrássy-úti, akkori ideig
lenes helyiségeiben, a társadalom minden 
rétegéből vett s lelkes férfiakból álló kis 
csoportot gyűjtött maga köré, hogy meg
alapítsa a Magyar Iparművészeti Társu
latot. Megnyitó beszédében utalt arra a 
nagyfontosságú szerepre, amelyre az ipar
művészet mint nemzeti vagyonosodásunk 
egyik tényezője, hivatva van. Lánglelkű 
nyilatkozatai magával ragadták nemcsak 
a jelenlévők kis körét, társadalmunk 
színe-java, elsősorban koronás királyunk, 
elhunyt királynénk és koronahercegünk, 
József fhg s a felséges uralkodóháznak 
még több tagja mint alapítók léptek be 
a társulatba, amely több mint 60,000 
koronát képező alaptőkével létesült. 

Működésének első évei, csak a szerény 
magántársulati tevékenység jellegét visel
ték, mert a rendes évi tagdíjak s az 
alaptőke kamatai nem voltak elegendők 
ama nagy és fontos feladat megvalósítá
sára, amelyet Társulatunk, a hazai ipar
művészet minden ágának előmozdításával, 
maga elé tűzött. 

Ahogy ez kezdő társulatoknál történni 
szokott, az adminisztráció költségei a 
jövedelem java részét felemésztették. 

A társulat fönnállásának második évé
ben megindult „Művészi Ipar" című szak-
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folyóirat, amelyből a mai „Magyar Ipar
művészet" fejlődött ki. Az Iparművészeti 
Múzeum szerény irodahelyiségeiben ren
dezett kisméretű karácsonyi kiállítások 
itt ott műiparosok tervezeteinek hivatal
ból való kijavítása, műipari tervek készí
tése, egyszóval a műipari tevékenység 
lehető irányítása, néhány kisebb meg
rendelés, egyes újabb iparművészeti ág 
felkarolása czéljából engedélyezett apróbb 
kölcsön volt mindaz, amire a Társulat, 
fennállásának első tíz évében, szerény 
anyagi erejével képes volt. Ezen idő 
alatt az elnöki tisztet Trefort Ágoston, 
ennek elhunyta után néhai báró Lipthay 
Béla, majd gróf Keglevich István viselte. 

Társulatunk életében a forduló pont 
az 1896. évi ezredéves orsz. kiállítással 
állott be. Ráth György, akit a közbizalom 
1894-ben emelt az elnöki tisztre, fárad
hatatlan utánjárással kieszközölte, hogy 
a milleniumi kiállításon, főleg a székes
főváros hathatós anyagi támogatásával, 
egy kollektív iparművészeti csoport ren
dezésével vehessünk részt. Itt nyilt elő
ször alkalma a társulatnak nagyobb ará
nyokban bemutatni amaz eredményeket, 
amelyeket hivatott tervező művészeknek 
és iparosoknak egymással való szövet
kezésével és vállvetett munkájával helyes 
irányítás mellett elérnünk sikerült. Ez a 
kiállítás irányította a mérvadó körök 
figyelmét társulatunk működésére; ezen 
idővel esett össze az Iparművészeti Mú
zeumnak mostani új palotájába történt 
bevonulása, ami által Társulatunknak 
nagyobb arányú kiállítások rendezésére 
a megfelelő tér és anyagi erő is rendel
kezésére állott, ezen időktől kezdve már 
kormánysegélyre is támaszkodhattunk. 
Évről-évre emelkedett a közönségben a 
Társulatunk iránt való érdeklődés s ami 
fő, a közönségnek és iparosoknak társu
latunk iránti bizalma. Most már nagy 
arányokban indult meg a tevékenység a 
külföldi kiállításokon való részvétel dol
gában. Elég ha csak rámutatok ez 1900. 
évi párisi világkiállításon, valamint a Szt-
Pétervárott s Turinban elért nagy sike
reinkre. 

Nemcsak a külföldön, hanem első és 
legfőbb feladatunkhoz képest hazánkban 
is kiállítások révén törekszünk ipar
művészetünk termékeit megismertetni, 
az ízlést emelni, az általunk segélyezett 
s tevékenységükben irányított műiparo
sok munkáit hazai közönségünkkel meg
ismertetni s a műízlést a vidéken is 
fejleszteni. így létesült 1901-ben Szegeden 
az első vidéki iparművészeti kiállításunk. 

Azóta nagyot fordult a világ, a st-louisi 
kiállítás, amelyen a magyar csoport 
rendezését Társulatunk, közéletünk lehető 
legsúlyosabb viszonyai között vállalta 
el, a napokban nyílik meg s már ismét 
egy másik, a Simplon-alagút megnyitása 
alkalmából Milanóban 1906-ban rende
zendő kiállításon való részvételünk veti 
előre árnyékát. 

Karácsonyi kiállításainkon legújabb mű
ipari termékeinknek s teljes szobaberen
dezéseknek hosszú sorozatát mutathatjuk 
immár be. 

Kiállítóinkat erkölcsi és anyagi juta
lomdíjakban részesíthetjük; a művészi 
ipar termékei hazánkban is mindinkább 
életszükségletté válnak, Társulatunk foly
ton növekvő súlylyal bíró tényezővé 
válik; de mindez csak ama nagy erkölcsi 
és anyagi erővel érhető el, amelylyel ma 
már rendelkezünk. 

Társulatunknak jelenleg 1901 tagja van; 
a kormány közel 40.000, a székesfőváros 
4000 korona évi segélyben részesít. Mély 
hálával emeljük ki társulatunk 20. évfor
dulója alkalmából ezt az örvendetes ered
ményt, s megnyugvással tekintünk vissza 
küzdelmes, de eredményes multunkra. 

Társulatunknak folyton szaporodó fel
adatai a jövőben mindnagyobb arányú és 
többfelé elágazó munkásságot igényelnek, 
ezért elébb utóbb beáll annak szüksége, 
hogy minél több lelkes közreműködőt von
junk be tevékenységi körünkbe, így neve
zetesen az iparművészet terén feltüne
dező ifjabb erőkkel való együttműködés 
biztosítása szempontjából már a választ
mányban is felmerült az az eszme, hogy 
a választmányi tagok számát szaporítsuk, 
az erre célzó konkrét javaslatot még a 
jelen évad folyamán tartandó rendkívüli 
közgyűlésen fogjuk a tagok szankciója 
alá bocsátani. A hivatalos erők ilyen fel
frissüléséből az ügyre csak hasznot remé
lünk s bizton számítunk társulatunk tag
jainak önzetlen közreműködésére; ebben 
a reményben a Magyar Iparművészeti 
Társulat XlX-dik rendes évi közgyűlését 
megnyitom. 

Az éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd 
után felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Radisics Jenő és T. Fischer Ignác urakat. 

A szavatszedő bizottságba elnök javas
latára közfelkiáltással a közgyűlés meg
választja elnöknek dr Matlekovics Sán
dort v. b. t. t., tagoknak Beck Dénest, 
Czakó Elemért, Maróthi R. Gézát és Pap 
Henriket, kik külön helyiségben nyomban 
megkezdik a titkos szavazatok átvételét 
és összeírását. 

152 



HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK 

Györgyi Kálmán vezértitkár felolvassa 
a Társulat 1903-ik évi működéséről szóló 
választmányi jelentést és a számvizsgá
lóknak jelentését, amelyeket a közgyűlés 
egyhangúlag tudomásul vesz és ennek 
kapcsán megadja a választmánynak a 
fölmentést. 

Az 1904. évi költségvetést a közgyűlés 
felolvasottnak tekinti és egyhangúlag 
elfogadja. 

Fleischl Róbert építész, utal arra, hogy 
az előirányzott bevételek között tagdíjak 
címen csak 13.000 korona összeg szere
pel, holott a társulatnak tényleg 1696 
rendes fizető tagja van s e szerint e 
címen tulajdonképpen 16.960 koronának 
kellene befolyni. Kérdi, miért irányozta-
tott elő ily csekély összeg? 

Györgyi vezértitkár felvilágosítja, hogy 
mindenkor vannak hátralékos tagok s a 
csekély előirányzat a költségvetés reali
tásának érdekében történt. Fleischl R. 
ezt megnyugtató tudomásul veszi, kéri 
azonban az elnökség utján a választmányt, 
intézkedjék a hátralékok apasztása ügyé
ben, mire a közgyűlés Fleischl Róbert 
észrevételeit tárgyalás és további intéz
kedés végett a választmányhoz utalja. 

Az 1904. évi számadások megvizsgálá
sára a közgyűlés közfelkiáltással meg
választja Benke Gyula és Emich Gusztáv 
társulati tagokat. 

Erre az elnök a szavazás befejezéséig 
a közgyűlést felfüggeszti. 

A szavazás megejtése és a szavazatok 
összeszámlálása után az elnök a köz
gyűlést ismét megnyitja, mire Matlekovics 
Sándor dr. mint a szavazatszedő bizottság 
elnöke kihirdeti a következő eredményt: 
beadatott 423 érvényes szavazó lap. 

Elnök lett Ráth György 397 szavazattal. 
Alelnökök: 

Szalay Imre 423 „ 
Czigler Győző 307 „ 

Választmányi tagok: 
Árkay Aladár 393 „ 
Faragó Ödön 417 „ 
Fittler Kamill 415 „ 
Jakabffy Ferenc 351 „ 
K. Kőrössy Albert 395 
K. Lippich Elek 417 
Nádler Róbert 389 
Péterffy Lajos 401 
Szmrecsányi Miklós dr 405 „ 
Teles Ede 415 „ 
Vig Albert 383 

Az éljenzéssel fogadott kihirdetés után 
Matlekovics Sándor a szavazás fényes 
eredményére utalva, örömének ad kifeje
zést, hogy a közgyűlés az elnökség és a 

választmány munkásságát ily impozáns 
bizalomnyilvánításával honorálta. Indít
ványára a közgyűlés a következő távira
tot intézi Ráth György elnökhöz: 

„Impozáns többséggel újra megvá
lasztott elnökünket 10 évi érdemekben 
„gazdag elnöki működése évfordulója 
„alkalmából melegen üdvözli az Ipar-
„művészeti Társulat közgyűlése nevé-
„ben Szalay Imre alelnök." 
Miután az elnök Matlekovics Sándor

nak, mint pedig a szavazatszedő bizott
ságnak fáradozását megköszönte, a köz
gyűlést berekeszti. 

JáT""^ MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
# § TÁRSULAT választmánya 1904 
^w?*t évi április hó 20-án ülést tar

tott Matlekovics Sándor v. b. t. t , később 
Czigler Győző elnöklete alatt. Jelen vol
tak Ágotái Lajos, Árkay Aladár, Beck 
Dénes, Gaul Károly, Gelléri Mór, Jakabffy 
Ferenc, Körösi Albert, Nádler Róbert, 
Péterffy Lajos, Róth Miksa, Teles Ede, 
Thék Endre, Vig Albert választmányi 
tagok, Györgyi Kálmán főtitkár, Szécsén 
Ferenc m. titkár mint jegyzőkönyv
vezető. 

Elmaradásukat kimentették Fittler Ka
mill és Zsolnay Miklós vál. tagok. 

Matlekovics Sándor a tagok kérelmére, 
a helyettes elnök megérkezéséig elfog
lalván az elnöki széket, megnyitja az 
ülést. Melegen üdvözli úgy a régi, mint 
az újonnan választott választmányi tago
kat és támogatásukat kéri, hogy a tár
sulat a reá bízott feladatoknak megfelel
hessen. Az egyesületi élet — úgymond 
— csak akkor lehet üdvös, ha alulról is 
kap tápot. Ezért kéri a választmánynak 
különösen fiatalabb tagjait, akik a társu
lati tagokkal főképpen a most lefolyt 
választások alkalmával közelebbi érintke
zésbe léptek, vegyék át a tagok körében 
felmerült kéréseket és kívánságokat és 
juttassák azokat minél gyorsabban a 
választmány elé. így a vezetőség a tagok
kal állandóan fentartja az összeköttetést 
és ez biztosítja a sikeres és békés mű
ködést. 

Az élénk helyesléssel fogadott szavak 
után az elnök az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére felkéri Jakabffy Ferenc vál. 
tagot és áttér a napirendre. 

Györgyi Kálmán főtitkár előterjeszti 
a kereskedelemügyi miniszter leiratát, 
melyben a társulatot az állami segélyben 
részesített Schwihalek Lajos szobrász 
műhelyének megvizsgálására és ennek 
alapján jelentéstételre hívja fel. 

Magyar Iparművészet. 
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A választmány a megbízás elintézésére 
bizottságot, küld ki, melynek tagjai: 

Faragó Ödön, Moreili Gusztáv, Teles 
Ede és Györgyi Kálmán. 

Földváry József szaktudósító válasza 
a hozzá intézett köszönő levélre tudo
másul szolgál. 

Dékáni Árpád köszönő levele a 2000 
koronás állami nagydíj adományozásáért 
tudomásul szolgál. 

Az Erzsébet népakadémia igazgatósá
gának üléséről szóló jegyzőkönyvi kivo
nat, amely a Társulat könyvadományáért 
köszönetet mond, tudomásul szolgál. 

Főtitkár jelenti, hogy a Társulat végre
hajtóbizottságának és szakjuryjének a 
kereskedelemügyi miniszter által hely
benhagyott ügyrendjei értelmében az 
illető bizottságok megbízatása három évig 
tart. Eszerint az 1901. évben megalakult 
bizottságok mandátuma a legutóbb tar
tott közgyűléssel lejárt. 

A választmány tudomásul véve a be
jelentést, megbízza az elnökséget, hogy 
a választmány jelenlegi névsorát terjessze 
a miniszter elé, hogy ő abból kinevez
hesse a bizottságok 3—3 tagját. Ennek 
megtörténte után a választmány választja 
csak meg a választmány kebeléből az 
illető bizottságokba kiküldendő 4—4 
tagot. 

Gelléri Mór bejelenti, hogy a leg
közelebbi ülésen indítványt kíván tenni 
a választmányi tagok számának felemelése 
iránt. 

A bejelentést a választmány egyelőre 
tudomásul veszi. 

Czigler Győző alelnök jelentést tesz 
a kereskedelemügyi minisztériumban e 
hó 17-én az 1906. évi milanói kiállításon 
való részvétel tárgyában tartott ankétről, 
amelyen a társulatot Fittler Kamill vál. 
taggal együtt képviselte. Az ankéten 
kijelentette, hogy a társulat készséggel 
magára vállalja a rendezéssel járó mun
kát, de szükségesnek tartja a kormány 
anyagi támogatását főképen abból a cél
ból, hogy műiparosaink megrendelésekkel 
láttassanak el s az így készült tárgyak 
küldessenek ki a kiállításra. E költségre 
— nézete szerint — legalább 60.000 
korona államsegély szükséges. A minisz
ter kijelentette, hogy véglegesen csak 
akkor foglalhat állást, ha megismeri azt 
a keretet, amelyben a kiállítás rende
zendő volna. Erre, valamint a szükségelt 
költségekre nézve, a társulattól vélemé
nyes jelentést vár. Elnök fölteszi a kér
dést, vájjon a választmány helyesli-e azt, 
hogy műiparunk a kiállításon részt vegyen 

és milyen keretben tartja annak rende
zését kívánatosnak? 

Matlekovics Sándor szívesen hozzájárul 
a részvételhez abban az esetben, ha a 
Társulat a kormány részéről a kellő 
dotációt megkapja. 

Gelléri Mór abból a szempontból is 
a részvétel mellett van, hogy a műipar 
a mai rossz viszonyok közt foglalkoz
tatva legyen. Az előirányzat készítésénél 
ugyanazt az alapot kívánja figyelembe 
venni, mint a torinói kiállításnál. 

Thék Endre sajnálattal konstatálja, hogy 
műiparosaink nincsenek abban a hely
zetben, hogy a kiállítás érdekében áldo
zatot hozzanak. Helyesli a kiállításon 
való részvételt, de nézete szerint a költ
ségeknek 100—150 ezer korona között 
kell mozogniok. 

Róth Miksa szintén 100.000 koronára 
teszi a szükséges kormány-dotációjának 
összegét. 

Péterffy Lajos mindenekelőtt a kiállítás 
keretét kívánná megállapítani és csak 
azután a költségeket. Ez utóbbira nézve 
megjegyzi, hogy amennyiben nem is 
kapná meg a társulat a kívánt összeget, 
más alapok is állanak rendelkezésre, ame
lyekből megrendeléseket tehet és ezt a 
miniszternek előzetesen be is jelentheti. 
Az iparoktatási intézmények is ennek a 
csoportnak a keretében vennének részt, 
ennek költségei azonban külön válasz-
tandők. 

Gelléri Mór a karácsonyi kiállítás 
anyagával is kibővíthetőnek tartja a ki
állításra kerülő anyagot. 

Elnök összegezvén a felszólalásokat, 
határozatképen kimondja, hogy a társulat 
készséggel hajlandó a kiállításon való 
részvétel érdekében közreműködni, de 
a vállalkozás sikerét csak akkor látja 
biztosítottnak, ha a kormány elegendő 
összeget bocsát rendelkezésére arra a 
célra, hogy a műiparosok megrendelése
ket kapjanak a kiállítandó tárgyakra, 
minthogy nincsenek abban a helyzetben, 
hogy a kiállításon a saját költségükön 
vegyenek részt. A választmány az e 
szempont figyelembevételével készítendő 
programm és költségvetés kidolgozására 
bizottságot küld ki, melynek tagjai 
Radisics Jenő, Fittler Kamill, Faragó 
Ödön és Györgyi Kálmán. A kidolgozott 
programmot a társulat az elnökség útján 
közvetlenül a miniszter elé terjeszsze. 

Főtitkár jelenti, hogy a legutóbbi vá
lasztmányi, ülés óta a társulatba 8 új tag 
lépett be. Örvendetes tudomásul szolgál. 

Ezzel az ülés véget ért. 
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^ " • \ f MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
#> § T Á R S U L A T V Á L A S Z T -
%..Jk MÁNYA 1904. évi április hó 

29-én Ráth György elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen jelen volt: Szalay Imre, 
Czigler Győző alelnökök, Árkay Aladár, 
Beck Dénes, Fittler Kamill, Gaul Károly, 
Gelléri Mór, Jakabffy Ferenc, Körösi 
Albert, Kriesch Aladár, Moreili Gusztáv, 
Nádler Róbert, Radisics Jenő, Teles Ede 
választmányi tagok, Györgyi Kálmán 
főtitkár. 

A jegyzőkönyvet vezeti Szécsén Ferenc 
másodtitkár. 

Elmaradásukat kimentették: Matle-
kovics Sándor, Faragó Ödön, Thék 
Endre és Vig Albert. 

Elnök megnyitván az ülést, a maga 
részéről is szívesen üdvözli a választ
mány új tagjait és a jegyzőkönyv hite
lesítésére Körösi Albert választmányi 
tagot kéri fel. 

A napirendre térve: 
1. Főtitkár felolvassa Gelléri Mór 

választmányi tagnak az alapszabályok 
módosítása tárgyában benyújtott követ
kező írásos indítványát: 

„1. Indítványozom, hogy ,a társulati 
alapszabályok következőképpen módosít
tassanak : 

19. §. b) A választmányba 60 tag 
választása (a többi marad). 

26. §. A választmány a közgyűlés által 
választandó 60 tagból áll (a többi marad). 

Kérem továbbá, hogy ezen indítványom 
elfogadására még ez év május hó folya
mán rendkívüli közgyűlés hivassék egybe 
és amennyiben a rendkívüli közgyűlés 
e módosítást elfogadná, átmenetképpen 
egyszersmind olyan elvi határozat hoza
talára hívandó föl, mely szerint az így 
nyert újabb 30 helyet nem egyszerre, 
hanem három egymást követő évben 
tölti be és pedig úgy, hogy az idei májusi 
rendkívüli közgyűlésen már új tíz tagot, 
az 1905-iki és 1906-iki rendes közgyűlé
seken pedig a kilépő tíz tagon felül újabb 
10—10 tagot választ. 

Indokolás: 
Alapszabályainkban a választmányi 

tagok számaránya a társulat fönnállása, 
tehát közel 20 év óta nem változott. Pedig 
a két évtized alatt a) megötszörösödött 
a tagok száma, b) meggyarapodott az 
iparművészet terén anyagilag és szelle
mileg dolgozók száma, és mindenfelé a 
haladás és fejlődés kétségbevonhatatlan 
tünetei mutatkoznak, c) a régi érdemes 
választmányi tagok mögött, akiknek 
becses közreműködését továbbra is bizto

sítani kívánatos, sőt szükséges, a fiatal 
erők igen figyelemreméltó és érdemes 
dús gárdája jelentkezik, amelynek a 
javát közreműködésre megnyerni az 
ügy érdekében szintén fölötte kívánatos, 
szükséges, sőt hasznos volna; d) a tár
sulat működésének jelentékeny terjesz
kedése és a tervbe vett szakbizottságok 
állandósítása, vagyis a tevékenység bizo
nyos decentralizálása és az óhajtandó 
munkamegosztás érdekében elkerülhet-
lenül szükséges az erők föl frissítése, 
kiegészítése és mindazoknak érdekbevo
nása, akiknek közremunkálása az ipar
művészet fejlődése és fokozott haladása 
szempontjából gyakorlati értékkel is bír
hat ; e) végre a társulatunkban is mutat
kozó jogosult ambíciók méltányos kielé-
gíthetésére is módot kell nyújtani, mert 
ebből társulatunkra és az ezáltal föl
karolt célokra nézve szintén csak előny 
és így az eredmények hatványozása 
remélhető." 

Gelléri Mór azt hiszi, hogy mindenki 
egyetért az indítvány intenciójával. De 
minthogy több oldalról hallott kívánal
makat az alapszabályok egyes pontjai
nak revideálását, a tagdíj felemelését és 
a társulat szervezetének módosítását, 
nevezetesen a szakosztályi rendszer 
életbeléptetését és általában a vezetés 
bizonyos decentralizálását illetőleg, szük
ségesnek tartja indítványa mellett fel is 
szólalni: Bármennyire híve is a rekon
strukciónak, ezúttal nem kíván többet 
elérni, mint amennyit indítványával köz
gyűlésen elérni lehet. Minden más kérdés 
önként fog megoldódni a választmány 
kiegészítésével és új erőknek ezzel járó 
felvételével. Szóló nézete szerint egyelőre 
csak az alapszabályoknak az indítványában 
jelzett módosítására van szükség, egyéb
ként a választmány a következő rendes 
közgyűlésig a régi alapszabályok alapján 
működhetik és ez idő alatt megállapít
hatja azokat a módosításokat, amelyeket 
az alapszabályokon eszközölni szükséges
nek lát. 

Beck Dénes indítványozza, hogy tekin
tettel a választmányi tagok számának 
szaporítására, a megbízatás tartama 5 évre 
emeltessék fel. 

Az elnök, Szalay Imre alelnök, Kriesch 
Aladár, Körösi Albert és Róth Miksa fel
szólalása után az elnök szavazásra 
bocsátja Gelléri Mór indítványát, amelyet 
a választmány túlnyomó többséggel elfo
gadott. 

Ezzel egyszersmind Beck Dénesnek a 
választmányi tagok mandátuma tartamá-
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nak öt évre való felemelésére tett indít
ványát elvetette. 

Elnök javaslatára a rendkívüli köz
gyűlés idejéül a választmány folyó évi 
május hó 29-ik napjának délelőtti 11 óráját 
tűzi ki. 

2. Főtitkár előterjeszti Divald Kornél
nak az eperjesi Széchenyi-kör megbízá
sából benyújtott kérelmét, melyben a 
Társulatot addig is, míg a hivatalos meg
keresés beérkezik, a Kör által rendezendő 
kiállításon egy kisebb iparművészeti 
csoport rendezésére kéri fel. 

Radisics Jenő előadja, hogy a meg
keresés az Iparművészeti Múzeumhoz 
érkezett, amely szívesen magára vállalja 
a rendezés munkáját, előbb azonban a 
részletes programmot kívánja ismerni. 
Ezt a kívánságot a Körrel tudatta is, 
megjegyzi azonban, hogy tudomása sze
rint a Kör helyiségei a kiállítás céljainak 
épen nem felelnek meg s ezért a rész
vétel mérvét a célszerű helyiség ren
delkezésre bocsátásától tenné függővé. 
Erre nézve a Kör vezetőségével már 
érintkezésbe lépett. 

A választmány a bejelentést tudomásul 
veszi és az ügyet további intézkedés 
végett az elnökséghez utasítja. 

3. Főtitkár előterjeszti Fittler Kamui
nak, a „Magyar Iparművészet" szerkesztő
jének levelét, amelyben az eperjesi kiál
lítás alkalmából egy, a soóvári régi csipke
ipart ismertető külön füzetnek a Társulat 
költségén való kiadását ajánlja, mely 
külön lenyomata lenne Divald Kornél 
idevágó cikkének. 

A választmánynak nincs kifogása az 
ellen, hogy a külön füzetet a szerkesztő
ség a maga hatáskörében és kockázatára, 
kiadhassa. 

4. Főtitkár bejelenti, hogy Körösi 
Albert választmányi tag 400 kor. tőkével 
a társulatnak alapító tagja lett, továbbá, 
hogy a legutóbbi választmányi ülés óta 
34 új tag lépett be a Társulatba. Közü
lök 26-ot Bauer Gyula építész társulati 
tag gyűjtött, akinek buzgóságáért főtitkár 
levélben mondott köszönetet. 

A választmány a bejelentést tudomásul 
veszi. 

l ? í ^ \ \ IDÉKI IPARMŰVÉSZETI KI-
W SÍ Á L L Í T Á S O K . AZ eperjesi 
PknJ^ Széchenyi-kör meghívására az 
orsz. iparművészeti múzeum és a Magyar 
Iparművészeti Társulat is részt vesz a 
május hó 28-án megnyíló eperjesi mű

vészeti és amateur-kiállításon. Gyűjte
ményes csoportjának a helyszínén való 
rendezését Divald Kornél vállalta magára. 
Augusztus hó második felében lesz a 
társulatnak miskolci kiállítása; a Kassán 
tervezett iparművészeti kiállítás dolgában 
még nem történt megállapodás. 

J ) W j ALAPÍTÓ TAG. Királyhalmi 
W JEL Körösi Albert műépítész Buda-
^V,„JS pesten, 400 kor. alapítványnyal 

alapító tagja lett a Magyar Iparművészeti 
Társulatnak. 

Jj> W j TAGOK. F. évi március 28. óta 
§ S e füzet megjelenéséig a követ-
^ . . „ . ^ kezők léptek be a Magyar Ipar

művészeti Társulat rendes tagjainak 
sorába: 

Aradi asztalos munkások köre Arad, Bárezy 
István dr. sz. fővárosi tanácsos Budapest, 
Bobulajános építész Budapest, Berkes Kálmán 
épület- és műlakatos Budapest, Czéh István 
oki. építész Budapest, Deák János tanuló 
Arad, Decker Elemér oki. építész Budapest, 
Dénes Tibor, vezértitkár Budapest, Diimmer-
ling Ödön oki. építész Budapest, Feszty Gyula 
műépítész Budapest, Fodor Mihály utódai 
Budapest, Fischer és Hartmann mázoló-mes-
terek Budapest, Foittin Nándor szobrász 
Budapest, dr. Forgách Aladár Budapest, Gráf 

József műépítész Budapest, Glatz András 
üveges vállalkozó Budapest, Hodossy Géza 
asztalos művezető Nagyvárad, Herzog Fülöp 
műépítész Budapest, Horváth Lukács mű-
asztalos Budapest, Heyder Lajos szobafestő
mester Budapest, Horváth Károly kályhás
mester Budapest, Justus Dezső gyáros Buda
pest, Klekner Mihály Budapest, Lux Endre 
építőmester Budapest, Lack János szobrász 
Budapest, ifj. Lack János építész Budapest, 
Lewisch Róbert egyházi műintézete Szombat
hely, Lyka Károly, szerkesztő Budapest, 
Medek Tibor építész Budapest, Mann József 
építőmester Budapest, Nagrand Szilárd épí
tész Budapest, Payer Béla gyógyszerész, 
Pintér József műasztalos Budapest, Philipp 
Ferencz mérnök Budapest, Petrovics G. János 
kereskedő Budapest, Román Aurél banktiszt
viselő Budapest, Rainer Károly oki. építész 
Budapest, Schlichter Gyula oki. építész Buda
pest, Schőn Rezső építész Budapest, Schwab 
Gyula építész Budapest, Schátz Nándor épí
tész Budapest, Tattay Margit áll. képezdei 
rajztanítónő Sepsi-Szt.-György, Testory F. és 
Társa cement-vállalkozók Budapest, Vancsó 
Gyula orsz. képviselő Budapest, Vaszary János 
festőművész Budapest, Vida Arthur oki. építész 
Budapest, Vögerl Alajos szobrász Budapest, 
Wolfner Gyula bőrgyáros Budapest, Wellisch 
Mór ácsmester Budapest, ifj. Wensky Nándor 
építész Budapest, Zárdai Samu magánzó Buda
pest. Összesen 51 uj rendes tag. 
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