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A Magyar Iparművészeti Társulat vá
lasztmánya 1904. évi szeptember hó 30. 
ülést tartott Szalay Imre alelnök elnök
lete alatt. Jelen vannak: Czigler Győző 
alelnök, Ágotay Lajos, Árkay Aladár, 
Beck Dénes, Gaul Károly, Gelléri Mór, 
Körösi Albert, Morelli Gusztáv, Nadler 
Róbert, Péterffy Lajos, Radisics Jenő, 
Teles Ede, Thék Endre és Vig Albert 
választmányi tagok, Györgyi Kálmán fő
titkár és mint jegyzőkönyvvezető, Szé-
csén Ferencz másodtitkár. Elmaradásukat 
kimentették: Fittler Kamill, báró Forster 
Gyula, K. Lippich Elek, Pap Henrik és 
Zsolnay Miklós választmányi tagok. 

Elnök megnyitván az ülést, üdvözli a 
megjelenteket és a jegyzőkönyv hitele
sítésére Gelléri Mór választmányi tagot 
kéri fel. 

Indítványára a választmány melegen 
üdvözli báró Forster Gyulát abból az 
alkalomból, hogy Ő felsége őt a bárói 
rangra emelte és az örökös főrendi tag
ságot neki adományozta. 

A napirendre térve: 
1. Főtitkár előterjeszti a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter leiratát a liégei 
és milánói kiállítás ügyében. Eszerint a 
liégei kiállításon való részvétel elejtetett, 
ellenben a milánói kiállítás alkalmából 
a miniszter a társulat közreműködésé
vel iparművészeti tárgyakra megrende
léseket tesz, illetőleg pályázatokat fog 
kiírni. 

Tudomásul szolgál. 
2. A vallás- és közoktatásügyi minisz

ter a társulat céljaira államsegélyképen 
8000 koronát utalványozott. Főtitkár je
lenti továbbá, hogy a kultuszminiszteri 
tárca idei költségvetésébe vidéki iparművé
szeti kiállítások rendezésére 4000 korona 
van felvéve, amely összeg szintén a tár
sulat céljainak előmozdítására szolgál. 

A választmány a bejelentéseket öröm
mel veszi tudomásul és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek támogatá
sáért hálás köszönetet mond. 

3. Főtitkár előterjesztései a Szily Ká
rolynak és Falus Eleknek a társulat elő
zetes meghallgatásával már adományo
zott állami tanulmányi ösztöndíjak, to
vábbá Murai Stefániának ugyancsak ösz
töndíj és Sárosi Bellának, mint szerkesz
tőnek, évi szubvenció iránt az illető 
szakminisztériumokhoz benyújtott folya
modványaikra adott véleményes jelenté
sek tárgyában tudomásul szolgálnak. 

4. Főtitkár jelentést tesz a nyár folya
mán a vidéken rendezett iparművészeti 
kiállításokról. 

Az eperjesi kiállításról már a múlt 
ülésen tett részletes jelentést. A kiállí
tás ügyei már le vannak bonyolítva. 

A soproni kiállítás szeptember 25-én 
záródott és a tárgyak visszaszállítása 
most folyik. 

Egy zalaegerszegi lapból vett értesülés 
szerint a társulat kiállítása díszokleve
let kapott. 

Gelléri Mór elismeréssel szól a soproni 
kiállítási kollekcióról, mely teljesen meg
felelt annak a célnak, hogy a fejlődésre ké
pesvidéki műiparta helyesirányba terelje. 

Áttérve a miskolci kiállításra, a fő
titkár jelenti, hogy az jelentékeny er
kölcsi és anyagi sikerrel járt, amennyi
ben mintegy 10.000 látogatója volt s 
eladások révén befolyt 8000 korona. 
A kereskedelemügyi miniszter ez alka
lomból az állami iparművészeti érmet 
a kiállítási rendezőbizottság javaslatára 
Bányai Viktor budapesti asztalosmester
nek és Fekete Bertalan miskolci vas
művesnek adományozta. 

Jelentést tesz ezután főtitkár a kará
csonyi kiállítás előkészítő munkálatairól, 
amelyet a kiállítási bizottság megbízásá
ból Árkay Aladár vál. tag vezet. 

A karácsonyi kiállításon szokásos házi 
sorsolásra az elnökség engedélyért folya
modott a pénzügyminiszterhez és intéz
kedést kér a nyereménytárgyak bevá
sárlására. 

A választmány a jelentéseket tudomásul 
veszi és a nyereménytárgyak bevásárlásá
val akiállítás rendezőbizottságátbízzameg. 

Radisics Jenő választmányi tag indít
ványára kimondja, hogy kívánatosnak 
tartja úgy ezeknek a nyeremény tárgy ak
nák, mint az évente ez alkalommal az 
Ő felsége, a képzőművészeti tanács és 
az Iparművészeti Múzeum részéről vá
sárolni szokott iparművészeti tárgyak
nak közvetlenül a kiállítás megnyitása 
utáni napokon való kiválasztását. 

E határozat jegyzőkönyvi kivonat alak
jában Radisics Jenő vál. tag úrnak ki
adandó, hogy ennek alapján a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnál előter
jesztést tehessen. 

5. Főtitkár jelentést tesz a st-louisi 
kiállítás magyar csoportjának ügyeiről, 
amelyet egy erre a célra megalakult 
külön bizottság, illetőleg a bizottság fel
hatalmazása alapján annak elnöke intéz. 

Ez a bizottság annak idején a kiállítás 
költségeire 125.000 koronás összeggel 
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záródó előirányzatot készített, amelyre 
fedezetül a 100.000 koronás államsegély, 
a Képzőművészeti Társulat hozzáj'árulása 
az adminisztrálási költségekhez és az 
eladásokból befolyó jutalék szolgál. Ezt 
a költségvetést a kiállítás kormánybiz
tosa, dr. Szőgyény György is megkapta, 
akit egyébként a bizottság minden egyes, 
a kiállítással összefüggő kérdésről beha
tóan tájékoztatott. 

A magyar csoport, tekintettel a későn 
kapott megbízásra és a szállításnál, va
lamint az installálásnál felmerült nehéz
ségekre, csupán július hó 12-ére készül
hetett el. 

A kormánybiztostól kapott újabb ada
tok szerint a kiállítás összes költségei, 
a még hátralevő időre szükséges kiadá
sokat és a már Budapesten teljesített 
fizetéseket számításba véve, legjobb eset
ben 159.434 koronára fognak rúgni. Mint
hogy mai számítás szerint összes fede
zetül összesen 126.030 korona állhat 
rendelkezésre, a kiállítás előreláthatóan 
mintegy 33.404 korona tiszta deficittel 
fog záródni. Mindezekről a társulat a 
kereskedelmi miniszter úrnak jelentést 
tett azzal, hogy a kiállítás költségeire 
a társulat 26.100 koronát előlegezett. 
Utasítást kért a minisztertől, mitévő 
legyen a kormánybiztos további követe
léseivel szemben. 

Thék Endre, Gelléri Mór, Péterffy 
Lajos és Kőrösy Albert felszólalása után 
az elnök a választmánynak azt a nézetét 
látja kialakultnak, hogy miután a társu
lat a maga hatáskörében megtette a szük
ségeseket a költségvetés betartása érde
kében, felelősség a beállott deficitért nem 
terhelheti. 

Határozatképen kimondja tehát, hogy 
a választmány a főtitkár jelentését tudo
másul veszi, a kiállítási bizottságnak, 
illetőleg ennek képviseletében a bizott
ság elnökének eddigi működését helyesli 
és intézkedéseivel teljesen egyetért. 
Minthogy pedig a számadás ügye jelen 
stádiumában már a kereskedelemügyi 
miniszter előtt fekszik, a választmány 
további állásfoglalását a miniszter dön
tésétől teszi függővé. 

6. Főtitkár előterjeszti Radisics Jenő 
vál. tag levelét, melyben a st.-louisi kiál
lítási bizottság ideiglenes elnöki tisztéről 
lemond. 

Radisics Jenő lemondását szóval is 
indokolja. 

Elnök ehhez képest felhívja a választ
mányt, hogy a lemondás elfogadása, vagy 
el nem fogadása fölött határozzon. 

Thék Endre, Szalay Imre, Gelléri Mór 
és Péterffy Lajos egyértelmüleg oda nyi
latkoznak, hogy teljes bizalommal vannak 
a helyettes elnök iránt és kérik, hogy a 
kiállítás ügyét tovább is vezesse. 

Radisics Jenő ennek következtében 
kijelenti, hogy a st.-louisi kiállítási bizott
ság elnöki tisztében továbbra is meg
marad és az ügyek vitelére korlátlan 
felhatalmazást kér. 

A választmány ezt helyesléssel veszi 
tudomásul és a kért felhatalmazást meg
adja. 

7. Radisics Jenő megokolt indítványt 
terjeszt elő a hazai iparművészetnek a 
párisi Salon-ban egy kisebb, de nagyon 
válogatott gyűjteménynyel való képvisel-
tetése tárgyában. 

A választmány az indítványt egyhan
gúlag elfogadja és megvalósítás végett a 
kiállítási bizottság elé utalja. 

8. Radisics Jenő és Gelléri Mór indít
ványára a választmány megbízza az elnök
séget, hogy a társulati tisztviselők fize
tésének az általuk végzett munkához 
mérten való rendezésére, a társulat va
gyoni helyzetére való tekintettel, a leg
közelebbi budget összeállításánál javas
latot tegyen. 

9. Főtitkár előterjeszti a társulati pénz
tárnok jelentését, mely 1904. szeptember 
26-ig az előirányzott 72.200 kor. kiadás
sal szemben 38.856-28 kor. készpénz
kiadást, a 72.827-15 kor. bevétellel szem
ben 73.057-41 korona bevételt tüntet fel. 

Tudomásul szolgál. 
10. Az Eggenberger-féle könyvkeres

kedő cég művészeti szalont nyit és fel
kérte a társulatot, hogy iparművészeti 
tárgyakból egy gyűjteményt bocsásson 
rendelkezésére. 

A tárgyhoz Róth Miksa, Gaul Károly, 
Czigler Győző, Vig Albert és az elnök 
szólottak hozzá, mire a választmány el
határozza, hogy a kérelmet teljesíti oly 
kikötéssel, hogy a szalonban kizárólag 
magyar műipari termékek adhatók el. 
Kimondja továbbá, hogy ezzel nem ad 
a cégnek kizárólagos jogot a társulat meg
rendelésére készült tárgyak elárusítására. 
Az átengedendő tárgyak kiválasztásával 
és áraiknak megállapításával a választ
mány a kiállítási bizottságot bizza meg. 

11. Főtitkár előterjeszti Kriesch Aladár 
választmányi tag javaslatát a bíráló
bizottság határozatainak indokolása tár
gyában. 

Főtitkár a maga részéről ajánlja a 
javaslat elfogadását, mert a pályázatokat 
oktatás céljára is fel lehet használni, ha 
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a bíráló-bizottság megmondja, mik a 
hibái, vagy előnyei a pályaműveknek. 

Árkay Aladár, Czigler Győző, Gelléri 
Mór, Nádler Róbert, Thék Endre és Vig 
Albert felszólalásai után a választmány az 
indítványt elvben elfogadja és végrehajtá
sára nézve a bíráló és kiállítási bizott
ságokat javaslattételre felkéri. 

12. Főtitkár bejelenti, hogy a legutóbbi 
választmányi ülés óta 20 új tag lépett a 
társulat kötelékébe. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 

bezárja. 

€•***£ MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
M TÁRSULAT választmánya 1904. 

J l | évi október hó 14-én tartott 
ülést. 

Szalay Imre elnöklete alatt jelen van
nak : Árkay Aladár, K. Körösi Albert, 
Péterffy Lajos, Róth Miksa, Vig Albert 
bizottsági tagok és Szécsén Ferenc másod
titkár, mint jegyzőkönyvvezető. 

Elmaradásukat kimentették Ágotái La
jos, Beck Dénes, Fittler Kamill, Gelléri 
Mór, Nádler Róbert, Radisics Jenő, Teles 
Ede, Thék Endre. 

1. Elnök megnyitván az ülést, a jegyző
könyv hitelesítésére K. Körösi Albert 
bizottsági tagot kéri fel. Ezután megható 
szavakkal emlékezik meg a magyar mű
vészet nagy halottjáról, Lotz Károlyról. 
Felkéri a jelenlevőket, hogy fájdalmuk 
és gyászuk jeléül álljanak föl. (Megtör
ténik). Indítványozza azután, hogy a tár
sulat mély részvétének a mai ülés jegyző
könyvében adjon kifejezést, erről az özve
gyet külön levéllel értesítse, a ravatalra 
koszorút helyezzen és a temetésen magát 
testületileg képviseltesse. 

A választmány az indítványt elfogadja. 
2. Másodtitkár bejelenti, hogy a pénz

ügyminiszter a. társulatnak a szokásos 
karácsonyi sorsolását díjmentesen enge
délyezte. 

Köszönettel tudomásul szolgál és 
további intézkedés végett a kiállítási 
bizottsághoz tétetik át. 

3. A kereskedelemügyi miniszter leirata 
a Murai (Mandl) Stefánia részére enge
délyezett 1200 koronás utazási ösztöndíj 
ügyében tudomásul szolgál azzal, hogy 
a bekivánt kötelező nyilatkozatot az 
elnökség már felterjesztette a minisz
terhez. 

4. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter vidéki iparművészeti kiállítások ren
dezésére a folyó évre 4000 koronát enge
délyezett azzal, hogy a kiállítások szer

vezésében és rendezésében követendő 
elvek szempontjából az elnökségtől jelen
tést vár. 

A választmány köszönettel fogadja a 
miniszter úr támogatását és a jelentés 
megszerkesztésére a kiállítási bizottsá
got kéri fel. 

5. Másodtitkár felolvassa Radisics Jenő
nek lemondó levelét a st.-louisi kiállí
tási bizottság elnöki tisztségéről. 

A választmány a lemondást sajnálat
tal tudomásul veszi és az elnöki teen
dők ellátására Czigler Győző alelnököt 
kéri fel. 

6. Másodtitkár előterjeszti a Kapos
várott folyó évi deczember hő 15. és 31. 
közt rendezendő iparművészeti kiállítás 
ügyében érkezett megkeresést, amelyet 
a választmány a kiállítási bizottsághoz 
tesz át azzal, hogy amennyiben a kará
csonyi kiállításra beérkező anyagból e 
kiállításnak anyaga is kikerül, a kiállí
tás rendezésére a szükséges intézkedé
seket tegye meg s egyben fölhatalmazza, 
hogy a kiállítás mellőzhetlen költségeit 
a vallás- és közoktatásügyi minisztertől 
a folyó évre vidéki kiállítások rendezé
sére adott államsegélyből fedezze. 

7. Az aradi ipartestület részéről egy, 
a jövő tavaszszal Aradon rendezendő 
iparművészeti kiállítás ügyében érkezett 
megkeresést a választmány megfelelő 
javaslattétel végett a kiállítási bizottság
hoz teszi át. 

8. K. Körösi Albert bejelenti, hogy 
Baumgarten Sándor építész 200 korona 
alapítványnyal a társulat alapító tagjai
nak sorába lép. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 

bezárja. 

W j TAGOK. Legutóbbi füzetünk-
¥? nek megjelenése óta a követke-

„ ^ zők léptek be a Magyar Ipar
művészeti Társulat tagjainak sorába: 
Alapító tag lett 200 koronás alapít
ványnyal : Baumgarten Sándor építész, 
Budapest; rendes tagok lettek: Dósa 
Lukács, iparművészeti tervező, Buda
pest, Hoffmann Mihály özvegye, Sza
badka, Martini József műasztalos, Buda
pest, Ocsodál Ödön építész, Pécs, Raisz 
Ernő királyi főmérnök, Miskolc, Singer 
Antal szobrász, Budapest, Stark Zsig
mond agyagműgyáros, Zólyom, Villányi 
Ármin kir. mérnök, Lúgos, Wessely Vil
mos iparművészeti tervező, Budapest. 
Összesen 10 új tag. 
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