
a betérő vevőket. Legnagyobb méreteket az elmúlt 
inflációs években öltött ez a járvány, amikor egy-
egy jólménő cukorkaüzlet egész kis krematóriumot 
építtetett a boltajtó köré, mivelhogy telt. A háziúr 
nem bánta, á hatóság nem törődött vele, abból az 
elvből indulva ki, hogy kiki a maga szakállára lehet 
bolond, csak a szomszédját meg ne fojtsa. Egyetlen-
egy esetről tudunk, amikor a hatóságok egy már 
elkészült portált lebontattak s ez a Kossuth Lajos-
utcában egy csokoládésbolt bejárata volt, amely 
méretben pár centimétert, ízlésben pedig néhány 
évtizedet előreugrott a környező boltok közt. Akkori-
ban sok szóbeszéd esett erről a hatósági intézkedés-
ről, amely egy olyan iparművész munkáját érte, 
akitől semmi sem állott távolabb, mint az ízléstelenség. 
A hatóság mégis beleakaszkodott a portálba, mert 
vétséget látott az építésrendőri előírásokkal szemben-
Azt mondották, hogy egy nagy portált és szép 
portált csinálni közveszélyes bolondság. E téren 
szerencsére a közegészségi viszonyok az utolsó idő-
ben lényegesen megjavultak. Mostanában aztán 
annál fájdalmasabban esett a Teréz-körúton egy 
nagy mozgókép-otthon szörnyű bálványos kapujót 
látni rettentően rikoltó felírásaival, vidéki ácsmunkára 
valló szépségeivel. A pesti utcakép nem kényeztetett 
el bennünket a szépség oázisaival, de ez a portél 
azután igazán falhozlapítja a jóízlésű járókelőt. 
Ügylátszik, hogy a hatóság nem minden kerületben 
egyformán kényes. Quod non licet Jovi, licet bovi. 

Ayf AGYAR-PERZSA. Mély tisztelettel és őszinte 
örömmel adjuk tudtára mindeneknek akiket 

illet, hogy az utolsó kis magyar-perzsa, egy bánatos 
kis műafgán, egy — nem tudom, ágyelő volt-e vagy 
párnahuzat — a mult héten örök álomra hunyta 
szemeit. Odakerült, ahova a legtöbb háborús és 
inflációs szépsége az iparművészetnek: a Hinden-
burg-pohár, a háborús érem, a vörösördögöt ábrázoló 
lovas gipszszobor, az álnépművészeti hímes kendő, 
a srapnelhüvelyekből készült váza és a hirtelen meg-
gazdagodásnak egyéb nemesi címerei. Szegény kis 
magyar-perzsa, a nagy uralkodódinasztia utolsó 
hercege, itt gyászolták egy lelépéssel megvett kávé-
házban, de mér akkor le- és bekonyult a konjunk-
túrának, úgyhogy ez a kis perzsa féreg alig-alig 
rőfnyi, nem tudott megnőni. A mult héten még 
tíz tenyeres-talpas sváb szolgáló dolgozott a rozettáin, 
az indáin és dagasztották bele a kufi-írásjegyeket, 
most pedig már társaskör lett a szép tágas, de sajnos, 
alig eladható helyiségből. Politikai társaskör. A kis 
magyar-perzsa hercegek, soroksári Usakok és kara-
bagosi imaszőnyegek pedig a vagyonmentés központi 
gyűjtőkamrájában várják a föltámadást. Még egy — 
újabb — világháborút, még egy inflációs gazdagságot, 
behozatali tilalmat, ízléstelen parvenüket és olyan 
szolgálólányokat, akik valamely élelmes örmény 
házmester hívó szózatára vagonszámra kezdték 
gyártani a magyar-perzsa testvériség e tarka gyümöl-
cseit. És akiknek, ha az a világháború még soká 
késik, csakugyan vissza kell menniök házmesternek 
és szolgálni. 

ORSZÁGOS MAGYAR IPARMŰVÉSZETI RÉSZ-
^ VÉNYTÁRSASÁG. Legutóbbi számunkban olva-
sóinkhoz felhívással fordultunk, amelyben ismer-
tettük az Országos Magyar Iparművészeti Társulat 
súlyos anyagi helyzetének enyhítésére és akció-
képességének biztosítására alakítandó részvény-
társaság célját s egyúttal felkértük őket részvények 
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jegyzésére. E felhívásunknak — sajnos — nem volt 
meg a remélt eredménye s ezért hathatósabb eszkö 
zöket kellett igénybevenni az elengedhetetlenül 
szükséges alaptőkének biztosításéra. Ez természete-
sen hosszabb időt igényelt s ezért nem tarthatták 
meg az alakuló közgyűlést a felhívásban megjelölt 
napon, szeptember 5-én, mert akkor még nem érte 
el a részvényjegyzések összege a megkívánt száz-
ötvenmillió koronát. Ezt most már egybegyűjtötték 
s így össze is hívták a részvénytársaság alakuló 
közgyűlését november hó 30-dikára. A közgyűlésen 
megállapítják az alapszabályokat és megválasztják 
az igazgatóságot és a felügyelőbizottségot. Az alap-
szabálytervezet szerint sem az igazgatósági, sem a 
felügyelőbizottsági tagok semmiféle díjazást vagy 
jutalékot nem kaphatnak. 

IPARMŰVÉSZETI GYŰRŰK." Ott látni őket minden 
"1 órás-, ékszerész- és bizományi üzlet kirakatóban. 
S a táblácskán, mely az ezüstből való, félékkövektől 
rikoltó ötvösmunkákat hirdeti,ott látom az ajánlást is: 
ötvenezer koronától felfelé. Az „iparművészeti" jelző 
azelőtt a gyűrűiparban valami kvalitásbeli rang-
jelzés akart lenni, bizonyos tisztelet sugárzott belőle. 
Most úgy látszik : az olcsó tömegárú fémjele. Olyas 
valami, aminek belső anyagértéke nincs, de az 
ékszerész tartja, mert a pénz kevés, a nép egyszerű 
fiai olcsóságot keresnek s ehhez még mindig elég 
jó parasztfogdosó az iparművészet. Valljuk meg, 
hogy látva ezeket a gyűrűket és egyéb ékszer-
testvéreiket, magunk is úgy érezzük: evvel az ötven-
ezerrel s pláne a fölfelével elég jól meg van fizetve 
ez az iparművészet. Mikor pár esztendővel ezelőtt 
az ötvösmesterséget úgy tanulta minden jócsalódból 
való lány, mint azelőtt a kanapépárnahímzést, 
mindjárt látnivaló volt, hogy ez a hajdani tiszta 
mesterség ennyi diletáns kezén csakugyan odajut, 
ahova a — kanapépárnák. Az aggodalom nem volt 
hiábavaló. A négy-hat-hetes magántanfolyamok, az 
utcasarkokon hirdetett ötvösműhelyek, a batikolás-
sal és bőrégetéssel kombinált ékszerészeti tanszakok 
megtették a maguk kötelességét. Az iparművészek 
vitrinjei, melyek azelőtt félő gonddal készült finom 
kis szelencéket és násfákat rejtegettek, a múzeumi 
csarnokból odakerültek az árúbazárokba és minta-
vásárokra s lassankint a legszokványosabb, lélek-
telen tucatárú lett belőlük. A gyári karikagyűrű, a 
pforzheimi tömegékszer ezekhez képest magas ízlés-
beli megfinomodást jelent. És nem sok idő telik 
bele, az „iparművészeti" jelző épp olyan mosolytkeltő 
lesz egy modern ékszer mellett, mintha az írják ki 
egy bazári holmira, hogy „nouveauté", vagy „párizsi 
újdonság". 

S Z A K I R O D A L O M 
K yf AGYAR NÉPMŰVÉSZET a címe egy érdekes új 
1*1 füzetes vállalatnak, mely a M. Nemzeti Múzeum 
néprajzi osztályának kiadásában jelenik meg s egy-
szerű reprodukciókban népművészetünk ornamenti-
kájának közlését és terjesztését tűzte ki célul maga 
elé. Eddig négy ily füzet, helyesebben mappa jeleni 
meg 30—30 lapnyi egyszínű mintalappal és hozzá-
való ismertető szöveggel. Az egyes mappák tartalme 
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a következő: Rábaközi Hímzések, összeállította Bátki 
Zsigmond dr., Szilágysági Hímzések (Győrffy István 
dr.). Székely (csíkmegyei) Hímzések (Viski Károly dr.) 
és Jászsági Szűcshímzések (Győrffy István dr.). Nép-
rajzi múzeumunk érdemes tisztikara értékes munkát 
végzett ezeknek a jellegzetesen magyar népies díszít-
ményeknek közzéadásóval. A rajz- és a kézimunka-
tanítással foglalkozó iskolák egyaránt jól használ-
hatják a gondosan összeválogatott mintákat, de 
különösen becses motívumkincset talál bennük az 
iparművészeti tervezéssel foglalkozó, aki sok eredeti 
ötletet meríthet a gazdag anyagból. Egy-egy füzetnek 
bolti alapára 10 korona. 

K É Z I K Ö N Y V DILETTÁNS KÖNYVKÖTŐKNEK. 
(Kosztka László : A könyvkötés. Magyar Jövő 

kiadása.) Igen hasznos kis könyv ez a zsebrétű, 
diákok, kisasszonyok és más fiatal műkedvelők 
céljaira íródott könyvecske. Mert szóval és rajzzal, 
világosan és áttekinthetően olyan technikára tanítja 
meg olvasóit, melyet minden fiatalember szívesen 
megtanul: a könyvkötés mesterségére. A könyv 
előkészítésétől, a ragasztószerek és színes papírok 
készítésétől kezdve a különféle anyagok és díszek 
használatáig, sőt egészen a kartonírozásig minden 
tudnivaló benne van. Az a főelőnye, hogy mondani-
valóit igen világosan, egy gyakorlott mester egyszerű 
közvetlenségével tudja előadni és mindent lehetőleg 
magával a könyvkötővel állíttat elő. Legfontosabb 
részének mi mindenesetre azt (ártjuk, melyben a 
könyvdíszítés művészetét ismerteti részletesen, ki-
terjeszkedve a leggyakoribb ízlésvétségekre. A mű-
vészeti részt ő éppen olyan fontosnak tartja, mint a 
technikait s éppen ezért szigorú, de tárgyilagos kriti-
kával kíséri az egyes magyar könyvkiadók e részben 

elkövetelt hibáit. Amit például a művészeti hazug-
ságokról, a grafikus díszek túlzásairól stb. mond, 
az általános könyvművészeti szempontból annyira 
fontos, hogy akár az iskolákban lehetne tanítani. 
Még fokozottabb mértékben vonatkozik ez a köny-
vekkel való bánásmódot tárgyaló fejezetre, melyben 
a könyv kinyitásától a polcon való megőrzéséig sok 
érdekes útbaigazítással szolgál. Egyáltalában: az 
volna jó, ha némely régi kollégium hagyományait 
felújítva, a magyar középiskolák újra kedvet kap-
nának ifjú könyvkötők képzésére, mert ebből sok 
egyéb jón kívül a könyv szeretete is átmenne a 
magyar társadalom vérébe. 

EDUÁRD BALLÓ: Technik der Ölmalerei. K. W. 

Hiersemann kiadása. Leipzig. 1924. Ára 6 arany-
márka. Képzőművészeti főiskolánk érdemes, immár 
nyugalmazott tanára, hosszú, ernyedetlen munkában 
töltött életének tapasztalatait foglalta össze ebben a 
legújabb művében, mely ugyan nagyjában megegyezik 
a magyar nyelven*) régebben megjelent könyvével, 
de újabb észleleteinek és ismereteinek leírásával 
bővült. Élő művészeink között Balló foglalkozott 
legbehalóbban az olajfestészet technikájával, való-
ságos tudósa ő művészete technikai részének. Nyil-
ván a festészet nagymesterei remekeinek szorgalmas 
és lelkiismeretes másolása közben, amikor meg-
figyelései és tapasztalaiéi kiterjedtek az olajfestészet 
anyagainak, valamint magának a festés műveletének 
sokféle változataira, halmozódott fel benne az a 
széleskörű tudás, amely őt hivatottá teszi arra, hogy 
ériékes útbaigazílásokat és tanácsokat adhasson 
mindenkinek,aki olajfestéssel foglalkozik. Elsősorban 
pedig kollegáinak, a festőművészeknek, akik általá-
ban alig, vagy csak felületesen ismerik a festésnél 
használt anyagok és eszközök tulajdonságait. Ez az 
oka, hogy az utolsó évtizedekben gyári úton készült 
festékekkel és festővásznakon festett képek, tartós-
ságuk és színeiknek állandósága szempontjából 
annyira kifogásolhatók. De hasznos útmutatást 
meríthet a kezdő is, akit sok baklövéstől és meddő 
kísérletezéstől óv meg a Balló professzor könyve, 
mely írójának sok fáradságos tanulmányozás, kísér-
letezés után tökéletesített ismereteit leszűrve, készen 
tárja elébe. És e helyen ismételve rá akarunk 
mutatni Balló régi talpraesett javaslatára, mely 
szerint minden festészeti iskolát, tehát az akadémiá-
kat is, fel kellene szerelni egy laboratóriummal, 
hogy abban a festőnövendékek megtanulhassák a 
festészettel járó technikai műveleteket s ahol maguk 
megpróbálkozhatnának a festékek, kötőanyagok és 
alapozások készítésével s így alaposan megismer-
nék azokat. Kívánatos volna, ha Ballónak e 
kívánságát a mi képzőművészeti főiskolánk is 
megszívlelné. Különösen érdeklődésre számíthat 
Balló könyvének az a két fejezete, amely a képek 
másolásáról és restaurálásáról szól. Itt is két kézzel 
osztja az e téren gazdag tapasztalatai révén szerzett 
ismereteit. Kontárkezekkel végzett restaurálás miatt 
már sok értékes festmény pusztult el, vagy legalább 
is vesztette értékét, ami nem következhetett volna 
be, ha követik a könyvben foglalt jó tanácsokat és 
figyelmeztetéseket. 

AZ AUKCIÓÜZEMEK. (Dr. Kurt Mühsam: Die 
Kunstciuktion. Verlag für Kunstwissenschaft.) 

Nem az első munka, mely az aukciók történetét, 

*) Az olajfestészet. Ismertetését lásd a Magyar Iparművészet 
1919. évfolyamának 42. oldalán. j 
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fejlődését, lélektanét, kulisszamögötti látványait és 
mesterfogásait ismerteti. De mindenesetre alkalmas 
arra, hogy az inflációs világ nagy mulatságai után 
elalélt aukciókból még jobban kiábrándítsa az amúgy 
sem túlontúl bízó emberiséget. Mühsam ugyanis 
— aki főleg a mai német aukciósházak tevékeny-
ségét tárgyalja részletesen — mintegy megbízható 
Baedeker, pontosan megmondja az idegeneknek, 
hol, melyik korcsmában mérnek tiszta bort, melyik-
nél kell a gazda körmére nézni. Azon az igen helyes 
állásponton van, hogy elsősorban az eladók érdekeit 
kell az aukciósháznak védelmeznie, mert az a 
gyengébb fél az eladási küzdelemben. Ennélfogva 
a visszaélések megszüntetésére törvényhozási intéz-
kedéseket sürget, mert a többszöri berlini rendőri 
beavatkozások enélkül alig érhettek el eredményt. 
Beszél a katalógusnélküli, a látszataukciókról, a 
kereskedők gyűrűjéről, melynek célja távoltartani a 
privátvevőt, hogy az árú olcsón hulljon az ölükbe, 
a véletlen árakról, a kiállításokról, az ajánlás mű-
vészetéről stb. Szerinte az aukcionálás szempont-
jóból az a cég a legmegbízhatóbb, amely a kata-
lógusában feltűnő módon és kertelés nélkül kijelenti, 
hogy mindazért, amit a katalógusban közölt, szava-
tosságot vállal. Ilyen azonban csak kevés van. 
Henrici (metszetek és kéziratok), Schidloff (bécsi cég), 
a Dorotheum (bécsi állami intézet), de ezek is csak 
az aukciót követő 14 napig kezeskednek. Az aukciók-
háza német földön is leginkább a pénz rohamos 
esésének éveiben öltött nagy méreteket, amikor a 
visszaélések is legjobban felburjánoztak. Azóta az 
árak inkább visszaesést mutatnak, a becsületességi 
hullámvonal pedig emelkedő irányzatú. Mindamellett 
bizonyos fajtájú dolgok még ma is egyre nagyobb 
árakon kelnek el. Ilyenek elsősorban a régi met-
szetek. Egy Chodowiecki-lapért a kilencvenes évek-
ben csak 5—10 márkát fizettek, ma ugyanazért a 
lapért a harmincszorosát is szívesen megfizetik. 
Kétségtelen, hogy a divatnak és a tömegszuggesztió 
hatásoknak e részben is nagy befolyásuk van. 
Mühsam könyve bátor és eleven kis kalauz a mai 
német aukcióüzemek dzsungeljében és ha a viszo-
nyok ismerőinek nem mond is sok újat, sok tudás-
apparátussal felszerelt hasonló munkánál becsesebb, 
mert a becsületes tisztítás vágya vezeti a tollát. 

KÖNYV A TAPÉTÁRÓL. (G. E. Patzaurek: Die 
Tapete. Walter Hadecke -Verlag, Stuttgart.) A stutt-

garti múzeum tudós igazgatója, aki annyi okos 
kezdeményezéssel és szellemes írással lepte meg 
a világot, ezúttal ismét felfedezett valamit a mult 
kultúrkincsei közt: a tapétát. Előbb egy kiállításon, 
utóbb könyvben mutatta be a tapéta múltját és 
jelenét. A szövött szőnyegek, a gobelinek közeli 
rokonai a vászonra, vagy papírra nyomott mustrák, 
melyeket azután a falak díszéül kifeszítettek, majd 
felragasztottak. Ilyenféle falburkolással csak a tizen-
hatodik században díszítették az európai lakásokat, 
de Kínában már jóval előbb elkezdődött ez a szokás, 
őtőlük származott át Európába a kézzel, fadúccal 
nyomott, papiros- vagy pergamenttapéták szokása. 
Igaz, hogy Cennino Cennini már a XIV. században 
nyomott selyemre és egyéb textilanyagokra mustrá-
kat, de ezek még csak kezdetleges kísérletek voltak a 
falbevonás olcsóvá tételére. A tizenhetedik század-
ban azonban mér hengergéppel kísérletezett Regens-
burgban Glorez András, a tizennyolcadik század-
ban pedig már Goethe is említést tesz egy heilbronni 
szállodáról, melyben a falak „francia papírral" 

Jehring Aranka szilhuettje. 

vannak ízlésesen bevonva. Száz évvel ezelőtt pedig 
az eldugott kis vadászkastélyokban mér olyan szép 
tapéták voltak, hogy valóságos színörömet kelt a 
látásuk. Igaz, hogy a tapétagyártásban mindig — 
még ma is — ott kísért a veszedelem, hogy vala-
mely nemes anyagot: fát, márványt, bőrt, selymet 
akarnak vele utánozni, de ez minden új és olcsó 
anyag állandó ízlésbeli veszedelme. A negyvenes-
ötvenes évek gótizáló tapétáit a túlhajtott naturaliz-
mus virágdíszes, rácsos, lombos, tarkaszínű tapétái, 
majd a neorokokó szertelen cifraságai váltják fel. 
A modern, egészséges irányzat kialakulása az 
angoloknál kezdődik Morris, W. Crane és Voysey 
tapétáival. A mai német nagyipar a legjobb tervező-
művészeket : Bruno Pault, Lucián Bernhardoí, 
Dagobert Pechet állítja az indusztria szolgálatába, 
míg az osztrák iparban Hoffmann, Jungnickel vol-
tak jó hatással a fejlődésre. Kivált a rendszeres 
tapétakiállítások szolgálják erőteljesen a közönség 
és a tervezők, meg gyárosok ízlésbeli fejlődését. 
A legújabb fejlődés, kivált a német nagyiparban, 
igen ügyesen legyőzte a tapéták eddigi technikai 
hátrányait is, mert ma már olyan tapétákat tudnak 
előállítani, amelyek a legerősebb napfényhatásokra 
sem fakulnak meg és a szappanos vízzel s kefével 
való lemosástól úgyszólván hetenként vadonatújakká 
válnak. Gyönyörű mintalapok, igen finom nyomdai 
kiállítás ékesítik Patzaurek könyvét. 

AZ ÉLET ÉS A MŰVÉSZET. Októberre egy pompás 
gazdagságú kettős számmal lepte meg olvasó-

közönségét a Deutsche Kunst und Dekoration, 
Koch-nak kitűnő darmstadti folyóirata. Mintha Európa 
gazdasági és kulturális válsága felhőrebbenés nélkül 



fi suhant volna el Németország felett, színes képek, 
könyvvastagságú szövegrész, száznál is több kép egy 
boldog és szakadatlanul dolgozó ország vidám és 
tartalmas életét revelálja e füzetben. Az ember azt 
sem tudja, mit lapozzon benne előbb. A müncheni 
Secessio tizedik tárlata alkalmából a legjelesebb 
festők műveinek reprodukciói vonulnak fel előttünk, 
míg a szobrászati részt Lutschanskynak, egy Párizsba 
származott, Rodin-hatéson nevelkedett fiatal orosz-
nak nyers, de erőteljes plasztikája képviseli. Egy 
hamburgi ház külseje és belseje mint valami színes 
mozgóképen vonul el előttünk. Pfeiffer Eduárd, az 
ismert müncheni iparművész a fejedelmi baroknak 
egy modernizált formájában valamelyik mai pénz-
királynak egész pompavágyát, ceremóniaálmát ki-
elégüléshez segítette. Szokatlanul erőteljes tehetség 
a színes öltések festészetében az oxfordi Marian 
Lorch, míg Bécs fiatalságát egy Dina Kuhn nevű 
keramikus rokokólelkessége és a Bincini-vállalat 
fujt üvegei képviselik. Mintha minden sor és minden 
kép Koch régi eszményéért küzdene ma is: az élet-
nek művészettel való átitatásáért, amely gondolatot 
különben maga a kitűnő szerkesztő egy iskolai 
művészetnevelő programmcikkben is hangoztatja. 

ALEXANDER KOCH : Das Schöne Heim. Még alig 
három éve annak, hogy megjelent Kochnak 

fent írt című könyve (1. Magyar Iparművészet 1920. 
19. old.) és máris elfogyott minden példánya, úgy-
hogy egy újabb kiadás vált szükségessé. A most 
megjelent második kiadás (176 oldal) szűkebb ter-
jedelmű ugyan az első 260 oldalasnál, ámde tartalma 
látszólagos csökkentésének ellenére még tanulságo-
sabb az előzőnél, mert cikkei tömörebbek, az ismét-
léseket kiküszöbölték és a kiadó több érdekes új 
tárgykört vont könyvének keretébe. Nem kevesebb, 
mint harminc jeles német esztétikus és gyakorlati 
iparművész szegődött Alexander Koch mellé, hogy a 
lakásművészet körébe tartozó kérdésekről, elsősor-
ban természetesen a lakás művészi berendezésének 

1 föltételeiről megírják véleményüket és útbaigazítást 
adjanak az ingadozó ítéletűeknek. Élvezetes formá-
ban, könnyedén csevegve közlik a mondanivalójukat, 
úgyhogy mindvégig lekötik az olvasó figyelmét. Nem 
csupán az otthonénak művészi berendezésével fog-
lalkozó laikus, hanem tervező művészek és iparosok 
bőséges okulást meríthetnek Alexander Kochnak 
érdekes könyvéből, amelyet ezért szívesen ajánlunk 
olvasóink figyelmébe. 

ASSZONYI MUNKA. Huszonötéves jubileumát 
>• ünnepli októberi számában a „Stickerei und 

Spitzen" című darmstadti művészeti folyóiiat. S 
ebből az alkalomból egész sereg német és külföldi 
iparművész mondja el, hogyan segített felemelni a 
negyedszázad előtt annyira lecsúszott női kézimunka-
ízlést ez a folyóirat. A boltokban kapható minták, 
az elkezdett hímzések, a gépi csipkék, de maga az 
oktatás egész vonala is akkor még a teljes ízlés-
telenség jegyében állott. Mikor Koch folyóirata meg-
indult, elsősorban jó példák bemutatásával, de főleg 
pályázatok kiírásával kezdte meg toborzó munkáját. 
Azóta figyelmét kiterjeszti a női kézimunka minden 
ágára: a tüfestéstől a tüllhímzésig és a gobelintől 
a gyermekruháig. „Aki mindenből ad valamit, az 
mindenkinek nyújt valamit" — ez az elve s ehhez 
minden számában következetes. Cikkeinek pedig az 
az alaptörekvése, hogy a női kézimunka öntudatát, 
a lélekben szunnyadó finomabb ösztönöket fölkeltse. 
Cikkei tehát — mint ebben a számban is — nem 
rideg technikai útbaigazításokat adnak, hanem az 
asszonyi lélek kultúráját művelik. Csak néhány sort 
idézünk egyik mostani cikkéből: — „Asszony, ezt a 
nevet csak az a nő érdemli meg igazában, akiben 
az élet napfényes, amivel azt akarjuk mondani, 
hogy : nyugalmas, melegségetárasztó, tápláló, anyai, 
áldozatothozó, türelmes, hallgatnikész, békességet, 
csendet teremtő." Ennek a magas etikai értelemben 
asszonyiságra termett nőnek alkotó iparművészetét 
támogatja alá a 25 éves folyóirat. 

A Z I P A R M Ű V É S Z E T I T Á R S U L A T J 
K Ö R É B Ő L 
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AZ ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1924. 
június hó 24-én az Orsz. Iparművészeti Múzeum-

ban tartott XXXIX. rendes közgyűlését. Jelen vannak 
Alpár Ignác elnök, Seenger Béla és Szablya-Frischauf 
Ferenc alelnökök, Bodonyi Jenő, Gaul Károly id., 
Hauswirth Ödön, Holló Mihály, Kovács Erzsébet, 
Kulcsár Sándor, Lakatos Artúr, Majovszky Pál, 
Menyhért Miklós, Végh Gyula, Zadubónszky Irén 
választmányi tagok és a társulatnak számos tagja. 

1. Az elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, 
hogy a közgyűlés idejét és helyét a napilapok 
közölték, a tagoknak szóló meghívót és a tárgy-
sorozatot a Magyar Iparművészettel együtt már 10 
nappal ezelőtt a tagoknak megküldték és megnyitja 
a közgyűlést. Jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri 
Gaul Károly id. és Mócsai József társulati tagokat. 
Távolmaradásukat kimentették: Fischer Zsigmond, 
Gróh István, Grabovieczky Léon, Hosszú István és 
Szablya János. Felhívására Györgyi Kálmán igaz-
gató felolvassa a választmánynak a társulat 1923. évi 

Dunántúli spanyolozott tükörfa. • Ungarische Volkskunst. Gravierter működéséről Szóló jelentését. 
Taschenspiegeldeckel. • Art paysan hongrois. Couvercle gravé d'un A jelentés részletesen beszámol az Andrássy-Úti 

Kovács Erzsi rajza. Műcsarnok félemeleti helyiségeinek megszerzése 



Biharmegyei magyar szűrnek rávarrott díszítése. • Ungarische Volkskunst. Mit Tuchapplicationgezierter RückenteiI eines Bauemmantels. 
Art paysan hongrois. Détail du dos d'un manteau décoré d'appücation. Kovács Erzsi rajza. 

érdekében tett lépésekről, majd az Országos Magyar 
Iparművészeti Részvénytársaság megalapításának 
szükségességét okolja meg. Továbbá beszámol 
az 1923. évi karácsonyi kiállítás eredményeiről 
és az 1925. évi párizsi nemzetközi iparművészeti 
kiállításon való részvételünk kérdése felett való 
döntést sürgető lépésekről. A Magyar Iparművészet 
fentartásáért való küzdelemről és a Társulat két 
régi tisztviselőjének, Szécsén Ferenc titkárnak és 
Komáromy Árpád irodatisztnek, a társulatnál betöl-
tött munkakörükből elégtelen javadalmazásuk miatt 
való távozásáról szóló jelentések rávilágítanak a 
súlyos gondokra, amelyek a lefolyt évben is a Tár-
sulat vezetőségére nehezedtek. Ezek miatt határozta 
el az 1923. év október hó 21-én megtartott rendkívüli 
közgyűlés a tagsági díjaknak emelését, amit a belügy-
miniszter jóvá is hagyott. Az előző év gazdálkodá-
sának eredményéről szóló beszámoló és az idei 
aranykoronákban egybeállított költségelőirányzat meg-
okolásával zárul a választmány jelentése. 

Mócsai József sajnálja, hogy a társulatnak fenn-
állása XXXIX. évében oly nagy nehézségekkel kell 
megküzdenie, holott rászolgált a társadalom hathatós 
pártfogáséra. Különösen kívánatosnak tartja, hogy a 

főpapság intenzivebben foglalkoztassa az érdemes 
és képzett iparosokat s ezért kéri az elnökséget, 
hogy ennek elérésére tegye meg a célhoz vezető 
lépéseket. Szécsén Ferenc köszönettel fogadja a 
választmányi jelentésnek róla szóló megemlékezé-
sét s kijelenti, hogy mindig igaz szeretettel foglal-
kozott iparművészetünk ügyeivel s ezért nem tartja 
a társulat tisztviselőinek sorából való távozását vég-
legesnek, mert reméli, hogy a társulat megerősödésé-
vel és munkakörének kiterjesztésével ismét alkalom 
nyílik közreműködésére. Ezek után az elnök kérdé-
sére a közgyűlés közfelkiáltással a választmány 
jelentését tudomásul veszi, amit az elnök határozat-
képpen ki is mond. 

2. Igazgató felolvassa a számvizsgálók jelentését 
a társulat számadásainak átvizsgálásáról. A köz-
gyűlés a jelentést tudomásul veszi, a választmánynak 
az 1923. évre megadja a felmentést. 

3. Igazgató előterjeszti az 1924. évi költségelőirány-
zatot, amely szerint a várható 11.612 aranykorona 
kiadóssal szemben egyelőre csak 8601 aranykorona 
bevételre számíthatunk. A költségvetési hiány tehát 
3011 aranykorona. Zadubánszky Irén utal arra, hogy 
a fölolvasott jelentés szerint a társulat tagjainak lét-

105 



ág javaslata alapjón a köz-
közfelkiáltással a következő-

száma meghaladja a háromezret. Ha tehát minden A Z 
tag egy-egy aranykoronát befizet, eltűnik a költség-
vetési hiány s meglenne a gazdálkodás egyensúlya. 
Ajánlja, hogy az elnökség szólítsa fel a tagokat, hogy 
fejenkint egy-egy aranykoronával egészítsék ki tagsági 
díjukat, ö felajánlja a maga részéről az aranykoronát. 
Igazgató rámutat a felszólítás nyoma-
tásával és szétküldésével járó nagy 
költségekre s a b i z o n y t a l a n ered-
ményre. Ez az akció tehát meglehetős 
kockázattal jár, ezért nem csatlakoz-
hat ika javaslathoz. A közgyűlés ezután 
az elnök kérdésére közfelkiáltással 
elfogadja az eléje terjesztett 1924. évi 
költségvetést. 

4. Az egyik alelnöki, a választmányi 
és a számvizsgálói tagságokat a jelölő-
bizottsá 
gyűlés közfelkiáltással a 
képpen tölti b e : Alelnök: Seenger 
Béla. Választmányi tagok: Tervezők: 
Benkhardt Ágoston, Berán Lajos, Bodon 
Károly, Faragó Ödön, Teles Ede. Mű-
iparosok: Bodonyi Jenő, Hauswirth 
Ödön, Jauernik Nándor, Nagy Antal, 
Tull Viktor. Műbarátok: Szablya János, 
Szalai Emil dr., Wolfner Gyula, Taba-
kovits Dusán, Ybl Ervin dr. Számvizs-
gálók: Ország Róbert, Pongrócz János, 
Szőnyi László dr., póttagok: Böhm 
Béla, László Henrik. Elnök abból az 
alkalomból, hogy a társulat néhány 
hét múlva végképpen elköltözködik 
az iparművészeti múzeumból, hogy 
elfoglalja ú j otthonát az Andrássy-úti 
ú. n. régi műcsarnokban, visszapillan-
tást vet a társulatnak a múzeum falai 
között eltöltött éveire, az itt rendezeti 
fényes kiállításokra, az elért szép 
sikerekre s ezért helyénvalónak látja, 
hogy megemlékezzék azokról az érde-
mes férfiakról, kik támogatták a társulat 
törekvéseit és akiknek segítségével oda-
jutottunk, hogy átléphessük egy új kor-
szaknak küszöbét, telve jó remények-
kel, bízva iparművészetünk gyönyörű 
fellendülésében. Az igazgatóság nevé-
ben javasolja, hogy Klebelsberg Kunó 
gróf vallás- és közoktatásügyi minisz-
tert, a társulat iránt való hálája jeléül 
válassza meg a társulat védnökévé, 
továbbá a társulat tiszteletbeli tag-
jaivá : Bánffy Miklós grófot, Bartóky 
József dr.-t, Kertész K. Róbert h. állam-
titkárt, Petrovics Elek és Végh Gyula 
múzeumi főigazgatókat. A közgyűlés 
egyhangú helyesléssel és lelkesedéssel 
fogadja az elnök által előterjesztett 
javaslatot, mire az elnök a nevezet-
teket megválasztottaknak jelenti ki. 
Gaul Károly id. megemlékezni akar a 
súlyos betegségről, amelyen Alpár 
Ignác elnök az utóbbi években szeren-
csésen átesett és tagtársainak nevében 
örömének ad kifejezést afölött, hogy 
az elnök májusi olaszországi útja oly 
jó hatással volt egészségére. Ezért 
üdvözli őt s kívánja, hogy egészsége 
s megerősödése tartós legyen. Erre a 
közgyűlés az elnök éltetésével véget ért. 

m l » .N-S 

m 

ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
VÁLASZTMÁNYÁNAK 1924. június hó 24-én 

tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Alpár Ignác 
elnök, Seenger Béla és Szablya Frischauf Ferenc 
alelnökök, Bodonyi Jenő, Gaul Károly id., Hauswirth 
Ödön, Kulcsár Sándor, Lakatos Artúr, Majovszky 

Pál, Menyhért Miklós, Végh Gyula 
vál. tagok és Györgyi Kálmán igaz-
gató, aki a jegyzőkönyvet vezeti. Elnök 
a jegyzőkönyv hitelesítésére id. Gaul 
Károly vál. tagot kéri fel. Elnök fel-
hívja a választmányt, hogy az alap-
szabályok 45. §. értelmében magát 
10 meghívott taggal egészítse ki, 
továbbá, hogy alakítsa meg a társulat 
igazgatóságát és az alapszabályok 
rendelkezései szerint megkívánt bizott-
ságokat. A választmány egyhangúan 
közfelkiáltással elfogadja a jelölő-
bizottság javaslatát, mire az elnök 
megállapítja és kihirdeti a választás 
eredményét. Meghívott tervezők és 
iparosok: Edvi Illés Aladár, Holló 
Mihály, Horváth Béla, Kiss Ferenc, 
Kóródy György, Kovács Erzsébet, 
Mátrai Lajos, Nagy Sándor, Zadu-
bánszky Irén, Zsolnay Maítyasovszky 
Tibor. Igazgatóság: Elnök: Alpár 
Ignác. Tagok: Szablya Frischauf 
Ferenc, Seenger Béla alelnökök, 
továbbá Bartóky József dr., Hosszú 
István, Kulcsár Sándor, Lakatos Artúr, 
Menyhért Miklós, Schóber József. 
Bírálóbizottság: Hosszú István, Jungfer 
József, Majoros Károly, Menyhért 
Miklós, Nádler Róbert, Teles Ede, 
Végh Gyula, Wolfner Gyula, Ybl Ervin 
lov. Kiállítási bizottság .-.Ágotái Lajos, 
Bodon Károly, Faragó Ödön, Fischer 
Zsigmond, Grabowieczky Léon, Haus-
wirth Ödön, Holló Mihály, Horváth 
Béla, Jungfer József, Kóródy György, 
Kovács Erzsébet, Lakatos Artúr, Meny-
hért Miklós, Meyer Antal, Nádler 
Róbert, Petrovits Elek, Végh Gyula. 
Gazdasági bizottság: Bodonyi Jenő, 
Hauswirth Ödön, Herbert Viktor, 
Jellenz Béla, Nagy Antal, Schóber 
József, Szablya János, Tabakovits 
Dusán. Propaganda-bizottság: Bartóky 
József dr., Bodonyi Jenő, Edvi Illés 
Aladár, Fischer Emil, Glück Frigyes, 
Helbing Ferenc, Hosszú István, Kiss 
Ferenc, Kóródy György, Kölber Dezső, 
Krausz Simon, KulcsárSándor, Lakatos 
Artúr, Ligeti Miklós, Majovszky Pál, 
Mátrai Lajos, Schóber József, Szablya 
János, Szalai Emil,Tull Viktor, Wolfner 
Gyula,Zadubánszky Irén. Erre az elnök 
az ülést berekeszti. 

I 

Dunántúli faragványos mángorlóié. 
Ungarische Volkskunst. Geschnitztes 
Rollenholz. • Rouleau de calandre 
sculpté. • Kovács Erzsi rajza. 

A Z ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI 
/ A . T Á R S U L A T VÁLASZTMÁNYA 
1924. szeptember hó 5-én tartotta első 
ülését az Andrássy-úti Műcsarnokban 
Alpár Ignác elnöklésével. Jelen vol-
tak : Seenger Béla alelnök, Bodon 
Károly, Gaul Károly, Grabovieczky 
Léon, Hauswirth Ödön, Holló Mihály, 
Edvi Illés Aladár, Jellenz Béla, 



Jungfer József, Kiss Ferenc, Kóródy György, Kovács 
Erzsébet, Kulcsár Sándor, Lakatos Artúr, Ligeti 
Miklós, Majoros Károly, Mattyasovszky Zsolnay 
Tibor, Menyhért Miklós, Schóber József, Szabó 
Rezső, Szalay Emil dr., Végh Gyula, Vig Albert, 
Ybl Ervin dr. és Györgyi Kálmán igazgató, aki a 
jegyzőkönyvet vezeti. Mint meghívott vesz részt az 
ülésen Mezei Sándor. 

1. Elnök meleg szavakkal köszönti a választ-
mányt és visszapillantást vet a Társulat eddigi 
sikereire, küzdelmeire és hálával emlékszik meg 
Klebelsberg Kunó gr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszterről, akinek jóvoltából a Társulat előkelő 
útvonalon, megfelelő díszes otthonhoz jutott. Remé-
nyét fejezi ki, hogy a Társulat életében beállott 
kedvező fordulat a Társulat vezetőségének minden 
tagját fokozottabb munkára serkenti a közös cél: ipar-
művészetünk felvirágoztatásának elérésére. Szívesen 
üdvözli Mattyasovszky Zsolnay Tibort, ki most elő-
ször vesz részt a választmány tanácskozásain és a 
választmány új tagját, Kóródy György építészt és 
kéri az ő buzgó közreműködésüket. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére Hauswirth Ödönt kéri fel, majd jelenti, 
hogy Ágotái Lajos, Bartóky József dr., Gróh István, 
Helbing Ferenc, Mátrai Lajos, Nádler Róbert, Szablya 
János és Szablya-Frischauf Ferenc alelnök kimen-
tették távolmaradásukat. Végh Gyula annak az óha-
jának ad kifejezést, hogy most, amidőn a Társulat az 
Iparművészeti Múzeumtól elbúcsúzott és kedvezőbb 
helyi viszonyok közé jutott, a múzeummal karöltve 
az iparművészet érdekében folytatott harmonikus 
közös munka nem fog megszakadni, ő úgy, mint 
eddig, ezentúl is szívesen vesz részt a Társulat 
(evékenységében és a Társulat mindig számíthat a 
vezetése alatt álló múzeum támogatására is, ha erre 
alkalom kínálkozik. 

Az elnök köszönő szavai után 
2. az igazgató előterjeszti a következő jelentéseit: 

a) A Társulat küldöttsége átadta a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek a Kovács Erzsébet vél. 
tag által készített díszes védnöki oklevelet. Ez alka-
lommal kérte a minisztert, hogy a régi Műcsarnok 
félemeletének már felajánlott baloldali szárnyán 
kívül engedje át irodája részére a jobboldali helyi-
ségeket is, amelyeket a Társulat már el is fog-
lalt. b) A legutóbbi közgyűlésen megválasztott tisz-
teletbeli tagok megköszönték megválasztásukat. 
c) A Társulatnak az új helyiségekbe való átköltöz-
ködését megkönnyítették ingyen fuvarok felajánlásá-
val Seenger Béla (5 fuvar), Fischer Zsigmond (2 
fuvar), Faber Fülöp (2 fuvar) és Herbert Viktor 
(1 fuvar). A költözködéshez segítő erőket adtak 
Bodonyi Jenő (1), Benyovits Miksa (1), Grossmann 
Ármin (1), Hauswirth Ödön (2). Radó Artúr (2). 
Kulcsár Sándor igazg. tag pedig díjmentesen 
leszereltette és fel is szereltette a Társulat irodájá-
nak villanylámpáit, d) A helyiségek rendbehozatalá-
val járó és a költözködésnél felmerült mellőzhetet-
len költségek eddig mintegy 4 milliót tesznek ki. 
De gondoskodni kell még a világítási felszerelésről, 
árammérő óráról, plakáttartókról, felírásos táblákról, 
kirakatról, e) A szobafestő, mázoló stb. ipartestü-
let a Társulat kérésére elvállalta az összes vitrinák-
nak átfestését. A választmány a jelentést tudomásul 
veszi s jegyzőkönyvben köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, kik a Társulatot az átköltözködésnél 
önzetlenül és áldozatkészséggel támogatták és fel-
hatalmazza az igazgatót a még szükséges munkák 
és tárgyak megrendelésére, illetve beszerzésére. 

3. Igazgató jelenti, hogy a tervezett Országos 
Magyar Iparművészeti R.-T. részére eddig 20,000.000 
koronányi jegyzés történt. Tényleg befolyt 10,000.000 
korona. E jelentés kapcsán Schóber József vál. tag 
rámutat arra, hogy a megalakítandó részvénytársa-
ság a Társulatnak az új otthonában való méltó be-
rendezkedéséhez elengedhetetlenül szükséges anyagi 
eszközöket akarja előteremteni és pedig legalább 
150,000.000 koronát. Ezért halaszthatatlannak tartja, 
hogy maga a Társulat a tőke gyűjtését legerélye-
sebben vegye kezébe. Minthogy önként jelentkező 
több aláíróra számítani alig lehet, szükséges, hogy 
megfelelő formában felkeressük mindazokat az 
intézményeket és egyéneket, akiktől ennek az akció-
nak támogatása remélhető. E részben számításba 
jönnek elsősorban a választmány tagjai, a részvény-
társaság alapítására szóló felhívás aláírói, a pénz-
intézetek és ipari vállalatok, az iparművészettel 
vonatkozásban levő ipartestületek és a vidék. Értve 
alatta a törvényhatóságokon kívül az iparművészet 
iránt érdeklődő művelt lakosságot is. Minthogy 
pedig ezt a sok utánjárással, levelezéssel stb. járó 
munkát a társulat amúgy is túlterhelt tisztikara 
nem végezheti el, erre alkalmas úri embert. Mezei 
Sándort, akit a választmánynak bemutat, ajánl, aki 
átalányozott tiszteletdíj ellenében vállalkozott arra, 
hogy néhány hét alatt előteremti a részvénytársa-
ság megalakulásóhoz szükséges összeget. Ezért 
kéri részére a választmány hathatós támogatását. 
Mezei Sándor kijelenti, hogy szívesen vállalja a 
neki jutó feladatot és reméli, hogy azt hat hét 
alatt sikeresen el is végzi. Az elnök Menyhért, 
Lakatos, Ligeti, Szalai felszólalása utón a választ-
mányi tagok közül többen részvényeket jegyeznek 
és aláírási iveket vállalnak jegyzések gyűjtésére. 

4. Az igazgató bejelenti, hogy a Magyar Ipar-
művészek Testülete vállalta a Társulat lakberende-
zési kiállításával, valamint a helyiségek installálásá-
val járó tervezői munkákat. Minthogy a kiállításra 
szánt szobaberendezések csak a jövő év tavaszán 
készülhetnek el, ajánlja, hogy ez a bemutató kiállí-
tás a Társulat alapításénak az 1925. évre eső 
negyvenedik évfordulója alkalmával rendezendő 
jubileummal egybekapcsoltassék. Nehogy a Társu-
lat kiállítási helyiségei addig parlagon legyenek, 
még október hó folyamán meg kellene nyitni a Tár-
sulat állandó iparművészeti kiállítását. Ezen inté-
rieurök még nem szerepelhetnek, hanem a vitrinek-
ben s falakon alkalmazott iparművészeti munkákon 
kívül egyes művészi bútorok, amelyeket az egyik 
utcai helyiségben szalon-, vagy hall-szerűen lehetne 
csoportosítani. E kiállításra szóló felhívásokat a 
Társulat irodája már szétküldte. Felkéri a választ-
mány tagjait, hogy támogassák a méltó kiállítási 
anyag összegyűjtésére irányuló törekvésében. Jelenti 
még, hogy a szóbanforgó kiállításnak érdekes és 
értékes csoportja lesz a Nagy Sándor vezetése alatt 
álló gödöllői szőnyegszövő tanműhelynek művészi 
gobelinekből és szőnyegekből álló gazdag kollekciója. 
Végül javasolja, hogy alkalmazza a választmány 
egyelőre próbaképpen, mint műtárost havi 1,000.000 
korona fix fizetés, a közlekedési költség megtérítése 
és a Társulat eladási jutalékainak 2%-ának ellené-
ben Surber Mártát. A választmány helyesléssel 
tudomásul veszi a jelentést és felhatalmazza az 
igazgatót, hogy Surber Mártát a jelzett föltételek 
mellett a műtárosi munkakör ellátására próbaképpen 
alkalmazza. Kimondja továbbá, hogy a 40 éves 
jubileum ügye állandóan napirenden tartassék. 

5. Igazgató jelentését, mely szerint a kereske-



delemügyi miniszter a Társulat háziipari tevékeny-
ségének támogatására 3,000.000 koronát folyósított, 
a választmány örömmel fogadja. 

6. Igazgató visszapillantást vet a Társulat nép-
művészeti gyűjteményének keletkezésére. A gyűjte-
mény az iparművészeti múzeum alagsorában levő 
raktárban maradt, mert a Társulat új otthonában 
nem tudja megfelelően elhelyezni. A gyűjtemény 
részben tárgyakból (hímzések, cserepek), részben 
rajzokból áll. Ez utóbbiak rendeltetése, hogy a nép-
művészek iránt érdeklődők tanulmányozhassák és 
esetleg másolgassák, felhasználják a bennük rejlő 
kultúrértékeket. Minthogy ez a jelen viszonyok között 
megfelelő helyiségek és személyzet híjén lehetet-
len, de különben is az ezirányú feladat elsősorban 
a Néprajzi Múzeum hatáskörébe tartozik, legcél-
szerűbb, ha a Társulat gyűjteményének a rajzokból 
álló részét a Néprajzi Múzeumnak adja át. Sajnos, 
a Társulat szorult anyagi helyzete miatt nem ajánl-
hatja fel a gyűjteményt ellenszolgáltatás nélkül. 
Ezért érdeklődött, vájjon lehet-e erre számítani. 
A Néprajzi Múzeum maga is nagy súlyt vet a rajz-
gyűjtemény megszerzésére és ezért hajlandó a rajzok-
ért 25 millió vételárt fizetni, mely összeg egy részét 
ez évben, többit pedig a jövő év végéig folyósítaná. 
Javasolja ennélfogva, hogy a rajzok rendeltetésük-
nek megfelelő elhelyezésének és használatának 
biztosítása, a jövő nemzedék részére való gondos 
megőrzése végett a Társulat adja el a rajzgyűjte-
ményt a Néprajzi Múzeumnak, természetesen azzal 
a kikötéssel, hogy elsősorban a Társulat s ezen-
kívül minden érdeklődő azokat tanulmányozás vagy 
másolás végett szabadon használhassa. A választ-
mány Végh Gyula és Menyhért Miklós felszólalása 
után helyesléssel fogadja az igazgató javaslatát és 
felhatalmazza őt, hogy a Néprajzi Múzeum igaz-
gatóságéval a rajzok eladása ügyében, a javaslatá-
ban jelzett föltételek figyelembevételével, véglegesen 
megállapodjék és azután a gyűjteményt át is adja. 

7. Igazgató jelenti, hogy a Néprajzi Múzeummal 
folytatott tárgyalások során a múzeum vezetősége 
felajánlott aukcióra való értékesítés végett a Társu-
latnak a gyűjteményéből kiválasztott, többnyire exo-
tikus műtárgyakból álló sorozatot, melynek értékesí-
téséből befolyó jövedelem egyrészét képezhetné a 
népművészeti rajzok vételárának. Ezzel kapcsola-
tosan volnának értékesíthetők az Iparművészeti 
Múzeum igazgatósága által ugyanerre a célra fel-
ajánlott és a múzeumból származó műtárgyak, 
valamint a Társulat népművészeti gyűjteményének 
művészi szempontból értéket nem képviselő tárgyak. 
De remélhető, hogy képző- és iparművészek, gyűj-
tők és más magánosok is szívesen gyarapítanák a 
Társulat aukciójának anyagát. Ezért javasolja, hogy 
a Társulat határozza el, hogy lehetőleg még ez év 
vége előtt rendez aukciót. Ligeti Miklós szívesen 
csatlakozik az igazgató javaslatához, mert szép 
eredményt vár az aukciótól, ha azt kellő felkészü-
léssel és megfelelő publikálás mellett rendezik. 
A választmány helyesléssel fogadja a javaslatot és 
megbízza az igazgatót, hogy Ligeti Miklós vál. tag 
közreműködésével az aukció előkészítésére szük-
séges intézkedéseket tegye meg. 

8. Igazgató jelenti, hogy Halmos Izornak kis-
plasztikái pályázatok rendezésére tett egymilliós 
alapítványának kamatai majdnem elérik a félmillió 
koronát, ezért időszerűnek tartja az első pályázat-
nak az alapítványt tevő intencióinak megfelelő ki-
hirdetését. A választmány hozzájárul az igazgató 
javaslatóhoz és megbízza őt a pályázat kihirdetésével. 

9. Végül fölveszi a választmány a jelentkezett 
következő új tagokat a Társulat kötelékébe: Fejér-
vármegyei és Székesfehérvári Múzeumegyesület, 
Niederleitner Károly Budapest, Vavra Bözsi Zombor, 
Rudas Gusztáv. Makfalvy Margit Budapest, Pécs 
szab. kir. város tanácsa, Petheő János dr. Debrecen, 
Bárány Gyula, Molnár Béla dr. Budapest, Bosznay 
Dezső, özv. Viczián Albertné Debrecen, Magyar 
Építőmunkás Szakszervezet Orsz. Szövetsége Buda-
pest, Lasztoméri Károly, Stauber József, Engel 
Zoltán, Zoltán Miklós, Zoltán Géza, Steiner Lajos, 
Ürményi Elek Budapest, Ghiczy Tihamérné dr., 
Kilgusz Sándorné ifj., Ivánffy Ida, Legát János 
Komárom, Batka István dr. Makó, Nagy Ferenc 
Debrecen, Ring Jenő, Kóródy György, Hivert 
Dezsőné dr. Budapest, Szendrey I. I. Gobelinműhely 
Gyöngyös, Minich Anna Budapest, Fáry Erzsébet 
Hódmezővásárhely, Pacherné-Balthazár Sári Buda-
pest, Szutter László, Kövecses Pál Komárom, Mihály 
Ida Hódmezővásárhely, Parecco H. Vilmos Duna-
bogdány, Gerely Jolán Stokholm, Hajda Jenő, 
Szabó Kálmánné dr., Csukás István dr., Lencse 
Mária Komárom, Preisz Lajos Budapest. 

K I Á L L Í T Á S O K 
JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSRA készül az Országos 

" Magyar Iparművészeti Társulat. 1925. tavaszén 
lesz 40 éve annak, hogy felejthetetlen emlékű Trefort 
Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszterünk 
néhány lelkes honfiúval társulva megalapította a 
Társulatot. Az a mag, melyet ez a pár érdemes 
férfiú 1885-ben a hazai talajba elültetett, időközben 
virágzó fává fejlődött. Noha különösen kezdetben 
erős küzdelme volt a magyar társadalom közönyé-
vel, majd pedig a világháború és az utána bekövet-
kezett felfordulás fergetegével, ma is él és reméljük, 
hogy hazánk sorsának jobbrafordulásával terebé-
lyessé és mély gyökerűvé válik. A Társulat eddig 
nem jubilált, csendesen átsiklott alapításának 
huszonötödik és harmincéves évfordulójón anélkül, 
hogy életének e nevezetes időpontjait megünnepelte 
volna, mert meg akarta várni állandó otthonába 
való bevonulását. Ezt most már elérte. Illő tehát, 
hogy a Társulat visszapillantást vessen múltjára, 
tevékenységére, küzdelmeire,sikereire, úttörő érdemes 
vezetőire, ünnepet üljön és fényében rávilágítson jövő 
feladataira és kitűzze új céljait. A jubileumi év ki-
magasló eseménye a kiállítás lesz, melyet Andrássy-
úti új helyiségeiben rendezni fog a Társulat. Ez alka-
lommal többhavi használatra elkéri a régi Műcsarnok 
emeletének néhány termeit is, hogy egy nagyobb-
szabású lakásművészeti és általános iparművészeti 
kiállítást mutathasson be a magyar közönségnek. 
A Társulat vezetősége szívesen fogadta a Magyar 
Iparművészek Testületének ajénlkozását, mely szerint 
a Testület magára vállalta ennek a kiállításnak elő-
készítését és rendezését. Tizenegy jónevű tervező, 


