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SZAKIRODALOM 
AZ IPARMŰVÉSZETI ÉVKÖNYV. Körülbelül most 

egy éve annak, hogy a Magyar Iparművészet 
szerkesztőségéből megindítottuk a propagandát egy 
iparművészeti Évkönyv kiadására. Ügy gondoltuk, 
hogy ez az Évkönyv beszámolója lesz — főleg képek-
ben és rajzokban — annak a gazdag, eleven munkás-
ságnak, mely az utóbbi évek folyamán a lakásbe-
rendezésben, a lakásdiszítésben, az ötvösségben, a 
kerámiában, a csipke-, selyem- és divatművészetben 
s minden egyéb iparművészeti ágazatban a mesteri 
alkotások egész tömegével gazdagította a magyar 
társadalmat. Egyre kevesebb a kép, lapunk hasábjai 
egyre jobban nélkülözik, az illusztrációkat, úgy gon-
doltuk tehát, hogy ez az Évköny kárpótlás lesz és egy-
ben számadás az utolsó évek gazdag iparművészeti fel-
lendüléséről. Ám hívéssel és bizalommal megtöltött 
programmunkat ezúttal még nem tudjuk valóra vál-
tani. Bár széles alapokon indítottuk el az anyag-
gyűjtés munkáját s igyekeztünk fényképeket, repro-
dukciókat beszerezni mindarról, ami jelentős munka 
e téren készült, a könyv kiadásáig még sem juthattunk 
el — egyelőre. Egyrészt ama hihetetlen nehézségek 
miatt, melyekkel az ilyen művészi munkák sokszo-
rosításának technikai előkészítése jár, másrészt a 
még nagyobb nehézség : az örökös papírdrágulási 
és nyomtatóköltség-emelkedési bajok miatt. S ilyen-
formán tervünket még mindig nem tudjuk a meg-
valósulásra megérlelni. Még mindig lürelmet és el-
nézést kell kérnünk azoktól, akik'joggal várják tőlünk 
ezt a fontos beszámolót, melynek nemcsak tanító 
és nevelő feladata nagy, de kell, hogy kultúrális 
becsülésünket is megerősítse befelé és kifelé egyaránt. 

A HALHATATLANSÁGOT KERESŐ KIRÁLYFI 
ÉS ÁLDOZAT, avagy mi történik éjjel egy fiú-

intézet éléskamrájában. Ezeket a címeket viseli két 
nagyon érdekes és artisztikus füzet, mely a Kis 
Magyarok Színházának I. és II. köteteiként most 
jelentek meg Rózsavölgyi és Társa kiadásában. 
A szellemes és nemes hazaszeretettől áthatott szö-
veget Júlia néni, művészi díszeit és gazdag kép-
sorozatát Dobozyné Serédy Kató rajzolta. Irodalmi 
és művészi tevékenységünk feléledésének biztató 
jele ez a két kedves könyv, amelynek vonzó tartalma, 
jeles és művészi tehetségre és nemes ízlésre valló, 
ötletes illusztrációi a béke-évek boldog hangulatát 
ébresztik az olvasóban. Nemcsak az író és a rajzoló-
művész, hanem az áldozatkész kiadócég is büszkék 
lehetnek ezekre a tetszetős kiadványokra. Áruk a 
mai viszonyokhoz mérten elég olcsó, kötetenként 
csupán 700 korona. 

í AKATOS- ÉS ÉKÍTŐMÜVÉSZET címmel adta ki 
1—' Dénes Dezső az utóbbi évek alatt összegyűjtött 
iparművészeti terveit, vázlatait, ötleteit. Különösen 
a kovácsolt vasművesség körébe tartozó terveket 
foglal magában a most megjelent vaskos mappa, 
de akadnak benne síkdíszítmények, könyvdíszek és 
az iparművészet több ágában felhasználható egyéb 
ügyes díszítmények is bőven. A tervezetek nem illeszt-
hetők be valamely kialakult stílusba. A szerzőnek 
megvan a maga sajátos formanyelve, frazeológiája: 
ez csendül felénk minden rajzából. Ezért válnak 
kissé modorosakká a nagy szorgalommal össze-
gyűjtött tervek és e hatást fokozza még az, hogy 
valamennyi lap egyféle rajztechnikával, árnyéko-

lásnélküli vastagvonalú tollrajzzal készült. Pedig 
lényegesen megkönnyítette volna a tervek felhasz-
nálhatóságát, ha a vasművesség körébe tartozó 
lapokon a részek összeillesztésének módját, a szer-
kezetet, megfelelő árnyékos rajzzal érthetővé teszi. 
De eltekintve ezektől a megjegyzésektől, örülnünk 
kell, ha a mai papírdrágaság és a magasra felszökött 
nyomdai árak mellett a szerző a külföldön való 
terjesztés biztosításával kiadhatta művét, mely közvet-
lenül nála rendelhető meg. (Budapest VII. kerület, 
Rákóczi-út 86.) 

DAS NEUE KUNSTHANDWERK IN DEUTSCH-
LAND UND ÖSTERREICH a címe egy nagy-

szabású kézikönyvnek, mely a hírneves darmstadti 
kiadó, Alexander Koch kiadásában most jelent meg. 
384 szövegkép és szépianyomású melléklet díszíti 
a tartalmas művet, melynek szövegrésze 50 neves 
szakíró tollából ered. E könyv áttekinthető képét 
adja a német és osztrák iparművészet minden ágának. 
Az iparművészet sokféle ágai, ú. m. a lakáskultúra, 
kerámia, üvegipar, üvegfestészet, textiliák, könyv-
művészet, ékszerészet, fémművesség, játékszerek, 
kőplasztika stb. színe-java munkákkal szerepelnek 
ebben a gondosan megszerkesztett nagyszabású 
műben. Az itt reprodukált iparművészeti alkotások 
bizonyítják, hogy a német iparművészet az egész-
séges fejlődés útján halad. Nem élősködik a letűnt 
századok hagyatékán, hanem leszűri a régi meste-
rek alkotásaiból meríthető tanulságokat, de a maga 
formanyelvén, a jelen kor szellemét érvényesítve 
fejezi ki művészi gondolatait. És ebben megszívlelni 
való példát ad iparművészeinknek. Meggyőzően 
igazolja azt a felfogást, mely azt tartja, hogy lehet 
valami művészi, nemes ízlésű és abszolút jó akkor 
is, ha nem hasonlít már meglevő, ismert dolgokhoz. 
Ezért nagy gyönyörűséggel lapozhatják Koch leg-
újabb művét mindazok, kik szeretik a mai kor ipar-
művészetét és megbecsülik a művészi egyéniségeket. 
A képek java része a Gewerbeschau-on szerepelt 
alkotásokat ábrázolja, tehát szemelvényeketa háború 
utáni évek német iparművészeli kiválóbb munkáiból. 
Koch könyveit eddig is szívesen fogadta a műértő 
közönség, új műve is teljes mértékben igazolja az 
érdeklődést, amellyel a szakkörök az új könyv meg-
jelenését váriák. A legmelegebben ajánljuk a tartal-
mas, értékes könyvet olvasóink figyelmébe. 

ADACOS NÉMET MUNKA. Előbb az ellenséges 
fegyverekkel, ma a belső gazdasági bajok 

ármádiájával dacol a német alkotó-munka. De hogy 
az elsőtől éppoly kevéssé hagyta magát leteríteni, 
mint az utóbbitól, annak hónapról-hónapra hűséges 
tolmácsai a Koch-féle darmstadti folyóiratok, melyek 
a német művészi és iparművészi alkotótevékenység-
nek meg nem csappanó erejéről számolnak be. 
Mintha a német lelkek dacos elszánásával nőne 
együtt belső értékben, tartalomban a nagyszerű 
ízlésű Koch Sándor mindegyik folyóirata. A Deutsche 
Kunst und Dekoration a most lezárult huszon-
hatodik évben a jónak, a modernnek és a múzeális 
érdekességeknek oly gazdag anyagát nyújtotta, hogy 
például az októberi füzet egymaga egész kötetre 
való képpel és olvasnivalóval kedveskedik a művészet 
barátainak. A müncheni Secessio kiállítása éppúgy 
helyet kap benne, mint egy frankfurti gyűjtő primitív 
német festményei, a kölni kelelázsiai múzeum gyö-
nyörű belsőségei éppúgy megragadják az érdeklődést, 
mint a híres gmundeni kerámia, vagy a mai bécsi 
és müncheni lakásberendezők szobái, fafaragások, 



hímzések stb. végtelen változatai. A rendületlen 
kitartás egy nagy cél kitűzése mellett — ez a ki 
nem mondott akarat sugárzik az egész füzetből. 
A huszonharmadik évébe lépő Stickereien und Spitzen 
c. folyóirat a női kézimunka egész területét öleli 
fel éppen olyan változatossággal, mint az előbbi 
a művészet egyetemét. Tüllhímzés, filet-munka, 
magyaros hímzések, tűfestés, a szinek és anyag-
hatások finomságában lobzódnak lapjain. Az egy-
szerű házi szükségletektől az expresszionista mű-
remekig mindenfajta s minden ízlésű igény kielégítést 
talál itt. A könnyed apró csevegések a női munka 
történeti öntudatát tartják ébren az asszonyokban, 
a tudósítások pedig e munkák kiállítási sikereiről 
számolnak be. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KÖRÉBŐL 

AZ 0 . M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT VÁLASZT-
MÁNYA szeptember hó 21-én Alpár Ignác 

elnöklésével ülést tartott, amelyen Róth Miksa napi-
rend előtti felszólalásában bejelentette, hogy alelnöki 
tisztségéről lemondott. Egyidejűleg írásba foglalt 
nyilatkozatot olvasott fel, amelyben lemondását azzal 
okolta meg, hogy a tagsági díjak felemelése és a 
társulati alkalmazottak fizetésrendezése kérdéseiben 
az igazgatóság négy tagja és Györgyi Kálmán igaz-
gató közt olyan elvi ellentétek támadtak, amelyek 
a további együttműködést lehetetlenné teszik. Fokozta 
még az ellentéteket az, hogy az igazgató kezdemé-
nyezésére 56 tag aláírásával beadvány érkezett 
az elnökséghez, amelyben a tagdíjemelési javaslat 
keresztülvitele céljából rendkívüli közgyűlés össze-
hívásét kérik. A nyilatkozat ezután felsorakoztatja 
az érveket, amelyekkel Róth Miksa alelnök a maga 
álláspontjának helyességét kívánja igazolni és arra 
a következtetésre jut, hogy sem a Társulat mostani 
anyagi helyzete nem engedi meg az alkalmazottak 
fizetésének emelését, sem ezt az időpontot nem tartja 
megfelelőnek a tagsági díjak emelésére. Ezek az okok 
késztették őt arra, hogy alelnöki tisztségéről lemond-
jon, annak hangsúlyozása mellett, hogy működése 
folyamán mindenkor a társulat erkölcsi és anyagi 
érdekeit tartotta szem előtt. Györgyi Kálmán igaz-
gató készséggel elismeri a lemondott alelnök érdemeit, 
de kénytelen a maga álláspontjának igazolására 
rámutatni arra, hogy az alkalmazottak egy része 
javadalmazásának emelését megokoltnak és a Tár-
sulat elengedhetetlen kötelezettségének tekintette, 
amelynek elmulasztása a Társulat további munkál-
kodását teljesen megakasztotta volna. A helyzet 
ugyanis az volt, hogy munkatársai a mai viszonyok-
nak egyáltalában meg nem felelő, nagyon szűkre 
szabott fizetésükből legszerényebb életstandardjukat 
fentartani nem tudták s ezért kénytelenek lettek 
volna a Társulat szolgálatából kilépni. így tehát 
a Társulat munkaerők nélkül maradt volna. Ezért 
ő nem vállalhatta a felelősséget és ragaszkodnia 
kellett munkatársai méltánylást érdemlő kérésének 
teljesítéséhez. A fizetésrendezés fedezetéül igazgató 
elsősorban a tagsági díjak emeléséből származó 
jövedelemtöbbletet jelölte meg és javasolta a tagdíj-
emelés elhatározására rendkívüli közgyűlés össze-
hívásét, előre bejelentvén, hogy javaslatának vissza-
utasítása esetén az alapszabályokban előírt módon, 
mint az igazgatóságnak egyenlő jogú tagja, gondos-

kodni kíván a rendkívüli közgyűlés összehívásáról. 
Eljárásét szabályszerűnek tartja annál is inkább, 
mert ő a tagdíjemelésre és a rendkívüli közgyűlés 
összehívására irányuló szándékát a Társulat elnöké-
nek bejelentette, ki azt tudomásul vette. Az ezután 
felszólalt választmányi tagok egyértelműleg sajná-
lattal látták a felmerült ellentétet és ennek követ-
keztében az alelnök távozásét. Elnök kijelenti, hogy 
Róth alelnököt neki nem sikerült elhatározásától 
eltéríteni, amiért is javaslatára a választmány Róth 
Miksa lemondását őszinte sajnálattal tudomásul 
vette. Elhatározta továbbá a választmány, hogy 
október hó 8-ára rendkívüli közgyűlést hív össze, 
amelynek napirendjére felveszi a tagsági díjak eme-
lését, az alapszabályok megfelelő módosítását és 
az alelnöki tisztség betöltését. Ezután letárgyalta 
a választmány a gazdasági bizottságnak a rendes 
tagsági díjaknak évi 300 koronára való és a pártolói 
és alapítói tagsági díjaknak ezzel arányos emelésére 
vonatkozó javaslatát és azt némi módosítással elfo-
gadta, megbízván az elnökséget azoknak a közgyűlés 
elé terjesztésével. Györgyi Kálmán igazgató jelen-
téseit a legutóbbi ülés óta előfordult fontosabb 
ügyekről, valamint a tett intézkedésekről a választ-
mány vita nélkül tudomásul vette. A tervbe vett 
lakásművészeti kiállítás előkészítő munkálatairól 
tájékoztatta ezután az igazgató a választmányt, 
amely a tett intézkedésekhez hozzájárult, kívánja 
azonban, hogy a kiállítással kapcsolatos pénzügyi 
kérdéseknél a gazdasági bizottság véleménye is 
meghallgattassák. A gazdasági bizottság javaslatát 
az alkalmazottak egyrésze javadalmazásának ren-
dezésére a választmány elfogadta, majd belső ügyek 
elintézése és 1 alapító és 26 új rendes tag felvétele 
után az ülés véget ért. 

A TÁRSULAT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE. Az 
Országos Magyar Iparművészeti Társulat 1922. 

évi október hó 8-án Alpár Ignác elnöklésével 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen jelen volt Nagy 
Sándor alelnökön kívül a választmány 26 tagja, 
továbbá 40 társulati tag. A tisztikar részéről jelen 
volt Györgyi Kálmán igazgató és Szécsén Ferenc 
titkár, aki a jegyzőkönyvet vezette. Elnök a meg-
jelentek üdvözlése és a határozatképesség megálla-
pítása után bejelentette, hogy 56 társulati tag, az 
alapszabályok 20. §-ára hivatkozva, Írásos beadvány-
ban kérte az elnökséget rendkívüli közgyűlés össze-
hívására, amelynek napirendjére a Társulat anyagi 
helyzetének megjavítása érdekében a tagsági díjak 
emelésére, valamint az alapszabályok egyes pont-
jainak ezzel kapcsolatos és a mai gazdasági viszo-
nyok folytán szükségessé vált módosításra vonatkozó 
javaslatok tárgyalását és ezek feletti határozathoza-
talt kívánták kitűzetni. A választmány tárgyalta ezt 
a beadványt és magáévá téve az abban foglaltakat, 
elhatározta a rendkívüli közgyűlés összehívását, 
hozzájárult a tagsági díjak emeléséhez, az alap-
szabályok megfelelő módosításához és megbízta az 
elnökséget az erre vonatkozó részletes javaslatoknak 
a rendkívüli közgyűlés elé terjesztésével. Titkár fel-
olvassa a választmánynak a tagsági díjak emelésére 
és az alapszabályok egyes pontjainak módosítására 
vonatkozó javaslatát. Jellenz Béla elvben hozzájárul 
a tagdíjemeléshez, de annak mértékére nézve külön 
javaslatot tesz. A Társulat fentartásának kérdését 
a javasolt 300 koronás tagsági díj csak néhány 
hónapra oldaná meg, ezért olyan módot kell találni, 
amely legalább egy évre biztosítana anyagi alapot 
a Társulat továbbműködéséhez. A kérdést úgy állítja 



fel, hogy kívénjuk-e a Társulat életbenmaradását, 
vagy nem ? Ha igen, úgy nagyobb áldozatokra is 
készen kell lennünk. Nézete szerint az évi tagsági 
díjat legalább is 1000 koronára kellene emelni, 
hogy a Társulat tovább dolgozhasson és nyújthasson 
is valamit tagjainak. Ezt azonban maga sem tartja 
most keresztülvihetőnek, ezért azt javasolja, hatá-
rozza el a közgyűlés, hogy a rendes évi tagdíjat 
500 koronára emeli fel. Az emelésnek ez a mértéke 
annál is inkább kielégítő volna, mert az alap-
szabályok 6. §-ának e) pontja módot ad arra, hogy 
egy későbbi közgyűlés szükség esetén ezt a tagsági 
díjat is alapszabálymódosítás nélkül 100°/0-kal fel-
emelheti. Dr. Gerlóczy Zsigmond a választmány 
javaslatát fogadja el a maga egészében, mert egy-
felől az alapszabályok módot adnak a további 
emelésre, másfelől a módosítási javaslat szerint az 
igazgatóságnak joga lesz a tagoknak járó illetmé-
nyeket évről-évre megállapítani. Ebben a két intéz-
kedésben egyelőre elég biztosítékot lát arra, hogy 
a tagsági díj és az érte járó ellenszolgáltatás egyen-
súlyba lesz hozható. Neki is vannak aggodalmai, 
hogy a gazdasági helyzet további leromlása elkerül-
hetetlenné teszi a tagdíjak újabb emelését, de most 
nem tartja célszerűnek a tagokat egyszerre ilyen 
nagymértékű emeléssel meglepni. Dr. Szalai Emil 
közvetítő indítványt tesz. Javasolja az alapszabályok 
6. §-a e) pontja 3-ik bekezdésének olyan értelemben 
való módosítását, hogy „a tagsági dijakat a választ-
mány legfölebb 100%-al, a közgyűlés pedig legfölebb 
további 200%-kal felemelheti". Elnök figyelmébe 
ajánlja a közgyűlésnek, hogy kérdéses, vájjon a 
belügyminiszter ezt a módosítást jóváhagyja-e? 
Dr. Szalai Emil erre kiegészíti javaslatát azzal, hogy 
amennyiben a miniszteri jóváhagyás az eredeti 
javaslatra nem volna kieszközölhető, az egész 
300°/o-os emelés joga a közgyűlésnek tartassék fenn. 
Jellenz Béla újabb érvekkel támogatja álláspontját 
és fentartja eredeti javaslatét. Bodor Aladár felhívja 
a figyelmet arra, hogy a Társulat tagjai közt vannak 
szegény iparművészek és tanulók, akiket nem lehet 
ennyire megterhelni. Azt hiszi, a kérdés megoldható 
volna akképpen, hogy a Társulat nem a tagsági díj 
ellenében, hanem külön előfizetési díjért adná a 
folyóiratot, a tagok számára azonban mérsékelt elő-
fizetési díj volna megállapítandó. Elnök: Miután 
a kérdéshez senki sem kíván hozzászólni, lezárja 
a vitát és összegezi az előterjesztett javaslatokat. 
A maga részéről még felhatalmazást kér az elnökség 
részére, hogy az alapszabályoknak a most érvényben 
levő belügyminiszteri rendeletek értelmében szükséges 
módosítását keresztülvihesse, illetőleg hogy erre 
nézve a belügyminiszterhez felterjesztést tehessen. 
Először Jellenz Béla javaslatát bocsátja szavazásra 
és felhívja azokat, akik a javaslatot elfogadják, 
nyújtsák fel kezüket. (Megtörténik.) Elnök ellenpróba 
után megállapítja, hogy a többség a választmány 
javaslatával szemben Jellenz Béla javaslatát fogadja 
el, mire határozatképpen kimondja, hogy a köz-
gyűlés a rendes tagsági díjat évi 500 koronára emeli 
fel. Ezután dr. Szalai Emil javaslatát bocsátja sza-
vazásra, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogad 
és elhatározza, hogy az alapszabályok 6. §. e) pontja 
3-ik bekezdése ennek értelmében módosítandó, 
abban az esetben azonban, ha ennek a módosítás-
nak belügyminiszteri jóváhagyása nem volna ki-
eszközölhető, a tagdijak további, legfeljebb 300%-os 
felemelésének joga a közgyűlésnek tartandó fenn. 
Egyhangúlag elfogadja továbbá a közgyűlés mind-
azokat a módosításokat, amelyeket a választmány 

javaslata az alapszabályok egyes pontjait illetőleg 
tartalmaz, végül felhatalmazza a közgyűlés az elnök-
séget mindazoknak a módosításoknak keresztül-
vitelére, amelyeket az idevágó belügyminiszteri ren-
deletek, különösen pedig a 77.000/1922. számú 
belügyminiszteri rendelet előír. Elnök utal a vá'aszt-
mány javaslatának ama részére, amely olyan régebbi 
pártoló és alapító tagokkal szemben követendő 
eljárásra vonatkozik, akiknek alapítványa a most 
javasolt felemelt összegeken lényegesen alul marad. 
Jelenti, hogy ma is van néhány alapító tag, aki 
200 koronás alapítványának tőkéjét sem fizette be. 
A választmány javasolja, bízza meg a közgyűlés 
az igazgatóságot, hívja fel a szóbanlevő tagokat 
pártolói díjuk, illetőleg alapítványuk felemelésére, 
illetőleg annak a különbözetnek évenkinti, előzetes 
befizetésére, amely régi pártolói díjuk, illetőleg ala-
pítványuk 4°/'o-os kamata és a mindenkori évi rendes 
tagdíj közt van. Amennyiben ennek a felhívásnak 
egyesek nem tennének eleget, felhatalmazást kér 
az igazgatóság számára, hogy ilyen esetekben a 
Társu at érdekeinek szemmeltartásával megfelelő 
intézkedést tegyen. A közgyűlés a választmány 
javaslatát egyhangúlag elfogadta és a kért felhatal-
mazást megadta. A napirend következő pontja volt 
az elnök jelentése Róth Miksa alelnök lemondásáról. 
Ismertette az okokat, amelyek a lemondott alelnököt 
erre az elhatározásra indították és közölte, hogy 
a választmány a lemondást sajnálattal vette tudo-
másul és az alelnöki tisztség betöltését a jelen 
közgyűlés napirendjére tűzte. Mielőtt azonban a 
közgyűlés erre a pontra áttérne, az elnök kötelessé-
gének tartja a közgyűlés színe előtt is méltatni 
azokat az érdemeket, amelyeket Róth Miksa, mint 
harmadféléven ót a Társulat alelnöke és az igaz-
gatóság elnöke, a Társulat újjászervezése és ügyeinek 
vezetése körül szerzett. Különös érdeme, hogy a 
szakosztályok megszervezésével alapot adott terve-
zőknek és iparosoknak az együttműködésre, amely 
alapon továbbfejlődve, a Társulat a jövőben nagyobb 
eredményeket érhet el. Amikor Róth Miksa az 
alelnöki székből távozik, meg kell állapítanunk, 
hogy cselekedeteiben mindenkor a legjobb szándék, 
az iparművészet és a Társulat ügyeinek szeretete, 
megfontoltság és önzetlen buzgalom vezette. Java-
solja, hogy a közgyűlés Róth Miksának eddigi 
működéséért jegyzőkönyvi köszönetet szavazzon. 
A megüresedett alelnöki tisztség betöltésére vonat-
kozóan elnök utal arra, hogy sem az igazgatóság, 
sem a választmány nem foglalkozhatott ezzel a kér-
déssel, amely pedig alapos megbeszélést és elő-
készítést igényel. Nem tartja okvetlenül szükségesnek, 
hogy az alelnök választása most, ez alkalommal 
megtörténjék, miért is javasolja, hogy ez az ügy 
a napirendről levétessék. A közgyűlés az elnök javas-
latait egyhangúlag elfogadta és határozattá emelte. 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
^ VÁLASZTMÁNYÁNAK 1922. évi november hó 
21-én Alpár Ignác elnöklésével tartott ülésén dr. 
Barlóky József számolt be annak a megbízatásának 
eredményéről, hogy Krausz Simonnal, az Angol-
Magyar Bank r.-t. alelnökével, a választmány tagjai 
sorába való meghívása és a propaganda-bizottság 
elnökévé való megválasztása érdekében előzetesen 
tárgyaljon. Örömmel jelentette, hogy közbenjárása 
sikeres volt, amennyiben Krausz Simon a legmelegebb 
készséggel vállalkozik e tisztségek elfogadására és 
ajánlotta fel közreműködését e Társulat propaganda-
munkájában. Annak jeléül, hogy a Társulat ebbeli 
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törekvésével mennyire rokonszenvezik és az ipar-
művészeti propaganda szélesebb mederben való foly-
tatását, úgy itthon, mint a külföldön való kimélyítését 
kultúrális és gazdasági politikánk egyik legaktuálisabb 
kérdésének tartja, amelynek sikeres megoldását a 
maga részéről hathatósan előmozdítani kívánja, bol-
dogult László fia emlékezetére, a Társulat propaganda-
céljaira egymillió koronát ajánlott fel. A választmány 
élénk tetszéssel fogadta ezt a bejentést és megbízta 
az elnökséget, hogy Krausz Simonnak ezért a bőkezű 
adományért illő és méltó módon tolmácsolja a Tár-
sulat hálás köszönetét. 

A választmány Bartóky Józsefnek jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott, majd Alpár elnök indítványára 
Krausz Simont egyhangúlag meghívta a választmány 
tagjainak sorába és a propaganda-bizottság tagjának 
választotta meg. Ezután Györgyi Kálmán igazgató 
terjesztette elő jelentését a folyó ügyekről. Beszá-
molt az Ipolyi Arnold születése 100-ik évfordulójának 
megünneplésére indított mozgalomról, amelynek so-
rán elfogadták azt az indítványt, hogy a jövő év 
őszén a Műcsarnokban egyházművészeti kiállítás 
rendeztessék a Társulat közreműködésével. Aválaszt-
mány elhatározta, hogy a kiállítás előkészítő mun-
káját a Társulat a Képzőművészeti Társulattal kar-
öltve mielőbb megkezdi és megbízta a kiállítási 
bizottságot a kiállítás programmjának kidolgozásával. 
Jelentést tett továbbá az igazgató a Társulat karácsonyi 
kiállításainak folyamatban levő munkálatairól a jövő 
évi milano-monzai nemzetközi iparművészeti kiállítás 
magyar csoportjának rendezése ügyében a kultusz-
minisztériumban lefolyt értekezletről, a tervbe vett 
Iparművészeti Évkönyv anyagának gyűjtéséről és 
tájékoztatta a választmányt az Évkönyv közeljövő-
ben való megjelenését akadályozó körülményekről, 
amelyek arra késztetik, hogy annak kiadásét a 
Társulat bizonytalan időre elhalassza. 

Személyi ügyek elintézése és új tagok felvétele 
után Gróh István terjesztett elő javaslatot háziipari 
műhelyeknek művészi tervekkel és mintákkal pályá-
zatok útján való ellátása, úgyszintén a szőnyegszövő 
és hímző háziiparosoknak és otthondolgozóknak meg-
felelő minőségű festett fonallal való központi ellátása 
tárgyában. A javaslatokat a választmány tárgyalás 
és további intézkedés végett a propaganda-bizottság, 
illetőleg a textil-szakosztály elé utasította. 

Aválasztmányi ülés befejezése után a propaganda-
bizottság tartott ülést, amelyen egyhangúlag, nagy 
lelkesedéssel Krausz Simont választották meg a 
bizottság elnökének. 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
^V. VÁLASZTMÁNYA december hó 5-én Alpár 
Ignác elnöklésével ülést tartott a Steindl-céh helyisé-
gében, amelyet az egyesület vezetősége vendég-
szeretően ajánlott fel a Társulatnak minden hó első 
keddjén tartandó választmányi üléseire. A céh nevé-
ben Jungfer József üdvözölte a választmányt, majd az 
ülés megnyitása után hódolatteljesen üdvözölték a 
kormányzó őfőméltóságát nevenapja alkalmából. 
Györgyi Kálmán igazgató jelentést tett a téli kiállítás 
rendezési munkálatairól. Az elnökség a kiállításnak 
december 12-ére kitűzött megnyitására Izabella kir. 
hercegnőt, a Társulat védőjét kérte fel, aki erre 
készséggel vállalkozott. Küldöttségileg hívta meg az 
elnökség a kiállítás megtekintésére a kormányzó úr 
és neje őfőméltóságaékat, akik a meghívásnak 
szívesen tesznek eleget. A jelentés tudomásulvétele 
után az igazgató tájékoztatta a választmányt a pro-
pagandabizottség legutóbbi ülésén a társulati bolt 

és a Magyar Iparművészet ügyében hozott határo-
zatok alapján folytatott tárgyalásokról. A kiküldött 
szűkebb bizottság egyik tagja által kidolgozott és 
az elárusító helyiségre vonatkozó tervezet kisebb-
méretű vállalkozás alapítására vonatkozik, amelyből 
később egy nagyobbszabású üzleti vállalat lenne 
kifejleszthető. Többek hozzászólása után a választ-
mány a tervezetnek ezt az alapelvét magáévá tette. 
A „Magyar Iparművészet" kiadására szükséges pénz-
fedezet megszerzésének módjait szintén tárgyalta a 
szűkebb bizottság, amelynek javaslatai szerint a 
folyóirat a jövőben évenkint legalább 6 számmal, 
illusztrálva jelenne meg. A választmány tudomásul 
vette a jelentéseket és felhatalmazta a szűkebb 
bizottságot, hogy a tárgyalásokat az elfogadott elvi 
alapokon tovább folytassa. Belső ügyek és adminiszt-
ratív kérdések elintézése után az ülés véget ért. 

AZ 0 . M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGSÁGI 
^ DÍJAINAK FELEMELÉSE. (A választmánynak 
a rendkívüli közgyűlés elé terjesztett javaslata.) Az 
0 . M. Iparművészeti Társulatnak 1921. évi december 
hó 11-én tartott közgyűlése az alapszabályok 6. §. 
e) pontjában foglalt joga alapján a tagsági díjakat 
felemelte. Eszerint 1922. évi január hó 1-től kezdődőleg 
a pártoló tagok egyszersmindenkorra fizetendő díjá-
nak legkisebb összege 4.000 korona, az alapítványok 
legkisebb összege 2.000 korona, a rendes tagok évi 
tagsági díja 100 korona. Ezzel a közgyűlés kimerí-
tette azt az alapszabályszerű jogát, hogy a tagsági 
díjakat alapszabálymódosítás nélkül emelheti. Most 
56 társulati tag szabályszerűen benyújtott és meg-
okolt kívánságára az elnökség a választmány hozzá-
járulásával rendkívüli közgyűlést hívott össze, mely-
nek feladata volt, hogy a tagsági díjak felemelésére, 
valamint az alapszabályok egyéb intézkedéseinek 
módosítására vonatkozó választmányi javaslatokat 
letárgyalja és határozattá emelje. 

A most folyó esztendőnek 100.000 koronás hiánnyal 
záródó költségvetése, pénzügyi gazdálkodásunk eddigi 
eredményei, másfelől az elengedhetetlen szükségletek 
folytonos emelkedése kétségtelenül oda mutatnak, 
hogy a Társulat vezetőségének a bevételek meg-
felelő fokozásáról kell gondoskodnia. Erre vonat-
kozólag a választmány a közeljövőben néhány 
olyan javaslattal foglalkozik, amelyeknek megvaló-
sításétól anyagi eredményeket vár. Emellett azon-
ban kötelességszerűen gondoskodnia kell a Társulat 
egyetlen állandó jövedelmének, a tagdíjbevételnek 
szaporításáról is. 

A Társulat rendes tagjainak évi tagsági díja 
ezidőszerint 100 korona. Azt hisszük, nem szorul 
bővebb megokolásra, hogy a tagdíjnak ezt az összegét 
a mai viszonyok közt tovább fentartani nem lehet. 
Megállapítást nyert, hogy a tagok adminisztrációjá-
val járó elengedhetetlen kiadások (nyomtatványok, 
levelek, postadíj) összege 60—70 korona, amihez járul 
még a Társulat lapjának, a „Magyar Iparművészet"-
nek szerkesztési, nyomtatási és szétküldési költsége, 
amelyből (csak 3 számot véve alapul) egy-egy tagra 
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120—130 korona esik.*) A 100 korona tagdíj tehát 
még ezekre a készkiadásokra sem elegendő, nem 
szólva arról, hogy a Társulat mellőzhetetlen ügy-
viteli költségeire a tagsági díjak összegéből semmi 
sem marad. A Társulat ügyvitelének bár a leg-
szerényebb keretek közt való akadálytalan ellátása 
pedig olyan feltétel, amelytől nagymértékben függ 
a Társulat minden irányú törekvéseinek sikere. A fel-
emelt tagdíjakból és egyéb tervbe vett akciókból 
származó jövedelemtöbblet bizonyára képessé teszi a 
Társulatot arra, hogy tagjainak többet és értékesebbet 
nyújtson, mint most, úgy hogy a hozott áldozatért 
busás ellenértéket szolgáltathat tagjainak. 

Mindezekből kétségtelen, hogy a mai egészség-
telen állapotot tovább fentartani nem lehet, hacsak 
Társulatunkat az anyagi összeomlás veszedelmének 
kitenni nem akarjuk. Viszont az sem lehet célja a 
Társulatnak, hogy anyagi eszközök hiányában tartóz-
kodjék olyan akcióktól, amelyek hivatása körébe 
tartoznak, mert abban az esetben működése mind-
inkább szűkebb korlátok közé szorulna és kénytelen 
lenne átengedni a teret más, a magyar iparművészet 
érdekeinek képviseletére kevésbé hivatott alakulá-
soknak. Ez egyértelmű volna a Társulat négy évtizedes 
munkájával elért pozíciójának feladásával, tekintélyé-
nek, befolyásának, erkölcsi erejének fokozatos gyengü-
lésével és végül megszűnésével. A Társulat vezető-
sége úgy látja, hogy itt az ideje egy erőteljes, 
lendületes aktivitásba való átmenetnek, amelyhez 
okvetlenül szükséges anyagi eszközöket is meg kell 
szerezni. 

Ebben az irányban az egyik fontos, szükséges 
lépés a tagsági díjaknak az alapszabályok módo-
sításával járó felemelése olyan mértékben, amely 
pénzünk mai értékét és az általános gazdasági 
viszonyokat alapul véve, a békebeli tagsági díjjal 
legkevésbé sem áll ugyan arányban, mindazáltal 
lehetővé tenné, hogy a Társulat, a tagok súlyosabb 
megterhelése nélkül is, hathatósabb, eredményesebb 
működést fejtsen ki. 

A választmánynak tagsági kötelezettségek módo-
sítására vonatkozó részletes javaslatai a következők : 

1. A bizonytalan gazdasági helyzet és pénzünk 
értékének változósága mellett ma nem lehet a tagsági 
kötelezettséget hosszabb időre megállapítani. Ezért 
javasolja a választmány az alapszabályok 6. §. 
e) pontja első bekezdésének, amely a tagok számára 
legalább 3 évre állapítja meg a tagdíjfizetési köte-
lezettséget és ezzel jogot ad nekik arra, hogy a 
belépésükkor érvényes tagdíjat 3 éven át változatlan 
összegben fizessék, olyan értelemben való módo-
sítását, hogy a tagsági kötelezettség legalább egy 
évig tart. Ezzel megszűnik a 3 éves tagsági ciklusok 
rendszere és minden tagnak joga lesz arra, hogy 

*) A számí tás a szeptember havi árak a lap ján történt. Azóta 
a költségek erősen emelkedíek. , 

bármelyik év végén kiléphet a Társulat kötelékéből, 
ha felemelt tagsági díjat nem akar fizetni. De meg-
szűnnék egyszersmind az a lehetetlen helyzet is, 
hogy Társulatunknak még ma is vannak tagjai, akik 
ciklusuk lejártáig a régi, 50 K-ás tagsági díjat fizetik. 

2. Javasolja az alapszabályok 6. §-a c) pontjának 
következő módosítását: 

„pártoló tagok azok, akik a Társulat céljaira egy-
szersmindenkorra legalább 20.000 koronát adnak." 

3. A 6. §. d) pontjának következő módosítását: 
„alapítók azok, akik 1. eddig alapító tagok voltak, 

2. akik ezután a Társulat részére legalább 10.000 
korona alapítványt tesznek. 

Azok az alapító tagok, akik alapítványukat 20.000 
koronára kiegészítik, pártoló tagokká lesznek." 

4. Javasolja a 6. §. e) pontjának következő módo-
sítását : 

„a Társulat rendes tagjai azok, akik legalább 
egyévi tagsági díj fizetésére kötelezik magukat. 

A rendes tagsági díj évi 300 korona.*) Az 1922. 
október hó 8. előtt felvett rendes tagokra nézve a 
300 koronás tagsági díj fizetése csak az illetők 
tagsági ciklusainak leteltével válik kötelezővé, hacsak 
arra már ez időpont előtt önként nem vállalnak 
kötelezettséget. Méltánylást érdemlő esetekben az 
igazgatóság, a választmány utólagos jóváhagyása 
mellett, egyes tagok javára az évi rendes tagsági 
díjat mérsékelheti. 

A 12. §. c) pontja a következő szöveggel egészí-
tendő ki : 

„A tagoknak járó illetmény mértékét évről-évre 
az igazgatóság állapítja meg." Ez a módosítás azért 
szükséges, mert a régebbi tagok egy részére nézve 
1924. év végéig érvényes tagsági ciklus lehetővé 
teszi, hogy az illető tagok a jelzett időpontig 100 
koronás tagdíjat fizethetnek. 

Minthogy a tagilletmény szolgáltatásánál már most 
is, de jövőben még inkább ráfizet az ilyen tagokra, 
igazságos és megokolt dolog a Társulat vezetőségé-
nek jogot biztosítani arra, hogy a tagilletmény 
mértékét mindenkor a viszonyoknak megfelelően 
szabhassa meg. 

A Társulat pártoló és alapító tagjait az alap-
szabályok értelmében ugyanazok a tagsági jogok 
illetik meg, mint a rendes tagokat. 

Ez a Társulatra nézve olyan pártoló és alapító 
tagok irányában, akiknek mér régebben teljesített 
befizetései a felemelt díjak összegén lényegesen 
alul maradnak, a mai viszonyok közt súlyos köte-
lezettséget jelent. Jogilag a Társulat nem térhet ki 
e kötelezettségek teljesítése elől, de a mai rendkívüli 
idők kötelességévé teszik a Társulat vezetőségének, 
hogy a kérdés olyan megoldáséra törekedjék, amely 
a Társulat érdekeinek is megfelel. 

*) A közgyűlés a tagdíjat évi 500 koronára emelte fel. 



Ha figyelembe vesszük, hogy a 200 koronától 
4.000 koronáig terjedő pártolói díjaknak, illetőleg 
alapítványoknak bőségesen 4°/o-kal számított évi 
kamata 8 koronától 160 koronáig terjed, kétség-
telen, hogy ezekre a tagokra a Társulat alaposan 
ráfizet. A számítás igen egyszerű : 114 ilyen pártoló, 
illetőleg alapító tagnak összesen 90.950 korona 
befizetett tőkéje után járó 4°/o-os kamat összege 
3.638 korona, holott 114 rendes tag után, évi 500 
koronás tagdíjat számítva, a jövedelem 57.000korona. 
A különbözet tehát a Társulat terhére 53.362 korona. 

E visszás állapot megszüntetése érdekében a 
választmány javasolja a tisztelt Közgyűlésnek, bízza 
meg a Társulat igazgatóságát, hogy mindazokat a 
pártoló és alapító tagokat, akik befizetésének 4°/o-os 
kamata az 500 koronás rendes évi tagsági díj összegét 
el nem éri, kérje fel arra, hogy vagy egészítsék ki 
pártolói díjukat, illetőleg alapítványukat 20.000, 
illetőleg 10.000 koronára, vagy kötelezzék magukat 
évenkinti előzetes befizetésére annak a különbözet-
nek, amely régi pártolói díjuk, illetőleg alapítványuk 
4°/o-os kamata és a mindenkori évi rendes tagsági 
díj között van. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁR-
SULAT választmánya január hó 2-án Alpár 

Ignác elnöklésével ülést tartott. Az elnök megnyitó-
beszédében üdvözölte a választmányt az újév alkal-
mából és hangsúlyozta, hogy ennek az évnek meg 
kell hozni végre a teljes egyetértést és együttműkö-
dést a tervező művészek és a végrehajtó iparosok 
közt. Erre az egyetértésre feltétlenül szükség van, 
ha azt akarjuk, hogy azok a kérdések, amelyek a 
Társulat anyagi erejének és lapjának talpraállítását 
célozzák, kedvező megoldásra jussanak. Napirend 
előtt az elnök megemlékezett a választmány három 
kiváló tagjának, E. Illés Aladárnak, Gaul Károlynak 
és Fischer Emilnek kitüntetéséről, akik közül a két 
előbbi h. államtitkári, az utóbbi pedig kormány-
főtanácsosi címet kapott. Javaslatára a választmány 
ezen való örömének jegyzőkönyvileg adott kifejezést. 
Ezután a választmány áttért a napirendre, amelynek 
első pontja volt a Magyar Országos Képzőművé-
szeti Tanácsban a Társulatot képviselő 3 tanácstag-
nak öt évre való választása. Az elnökség javaslatára 
e tisztségekre titkos szavazás útján megválasztották 
Faragó Ödönt, Györgyi Kálmánt és Róth Miksát 
Az igazgató jelentést tett a társulati bolt létesítése 
és a „Magyar Iparművészet" kiadása ügyében folyó 
tárgyalásokról, amelyek előreláthatólag rövid időn 
belül befejeződnek és elsősorban a lapot -illetőleg 
kedvező megoldásra nyújtanak reményt. A további 
jelentések során a választmány tudomásul vette a 
Társulat téli kiállításának eddigi eredményeiről szóló 
bejelentéseket és elhatározta, hogy a főváros előkelő 
klubjait, kaszinóit és társadalmi egyesületeit meg-
hívja a kiállítás csoportos látogatására és gondos-
kodik a látogatók szakszerű vezetéséről is. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter iparművészeti állami 
aranyérmének bírálóbizottságába a választmány 

Faragó Ödönt és Szablya-Frischauf Ferencet küldte 
ki tagokul, majd tudomásul vette a kereskedelem-
ügyi miniszter nagydíjára, állami érmeire és jutalom-
díjaira a bírálóbizottság javaslata alapján tett elő-
terjesztést. Végül 33 új tagot, — köztük Arnót Dezsőt 
10.000 koronás alapítvánnyal — vettek fel a Tár-
sulat kötelékébe. 

E j Á i i i i Á i n i 
MAGASRANGÚ LÁTOGATÓK AZ IPARMŰVÉ-

SZETI TÁRSULAT KIÁLLÍTÁSÁN. December 
hó 12-én nyitotta meg Izabella főhercegnő, a Társulat 
védő asszonya a Társulat kiállításának első soro-
zatát. A főhercegnő kíséretével két órát töltött a 
kiállításon s ott több tárgyat vásárolt. Nagy érdeklő-
déssel nézte a kiállított munkákat és a kiállítók 
majd mindegyikéhez volt elismerő, buzdító szava. 
A megnyitáson Hohler angol és Castagneto herceg 
olasz követ is jelen volt. Dec. 21-én Horthy Miklós 
kormányzó és felesége látogatásukkal tisztelték meg 
a kiállítást, melyet behatóan és látható örömmel 
szemléltek meg. Józseí főherceg látogatását az újév 
utáni napok valamelyikére várja aTársulat, mely a fő-
város előkelőbb klubjait külön hívta meg a kiállításra. 

IZ1TÜNTETETT IPARMŰVÉSZEK. Az Iparművé-
szeti Társulatnak kiállítása alkalmából kiadásra 

kerültek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
állami nagy iparművészeti aranyérme és a kereske-
delemügyi miniszter állami díjai és érmei, amelyeket 
legutóbb 1912-ben kaptak a Társulat akkori kiállí-
tásán résztvett iparművészek. A nagy aranyérmet 
dr. Klebelsberg Kuno gróf, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a bírálóbizottság javaslatára Megyer-Meyer 
Antalnak, a fővárosi Iparrajziskola érdemes tanárának 
ítélte oda, az iparművészet több ágéban kifejtett 
sikeres tervezői munkásságáért. A kitüntetett tanár 
újabban a Képzőművészeti Főiskolán is működik, 
ahol a Nádler Róbert tanár távozásával megüresedett 
iparművészeti rajzi tanszék ügykörét látja el. Kiválóan 
elkészített munkáikért dr. Walkó Lajos kereskedelem-
ügyi miniszter a Társulat bírálóbizottságának javasla-
tára a 25.000 koronás állami nagydíjat Hosszú 
István asztalosmesternek, az állami iparművészeti 
érmeket Jakó Géza keramikusnak, Kiss Ferenc ötvös-
nek, Borszéky Frigyes keramikusnak és Kiss Valdemár 
könyvkötőnek, az egyenkint 5000 koronás jutalmakat 
pedig Adler László előmunkásnak Hosszú István mű-
helyében, Mózes József előmunkásnak a Thék-bútor-
gyár műhelyében, Ács Géza könyvkötőnek és Stvertkó 
Jánosnak, Kulcsár Sándor csillárgyára előmunkásá-
nak ítélte oda. 

CAMETSZETKIÁLLITÁS AZ IPARMŰVÉSZETI 
1 MÚZEUMBAN. A Magyar Bibliophil-Társaság 
legközelebb nyitja meg az Iparművészeti Múzeum-
ban negyedik kiállítását, mely a könyvillusztrációnak 
és díszítésnek szentelt kiállítások sorozatában mint 


