
f i O M O I SELYEM. A Studio egyik nemrég megjelent 
számában Ilavasi Guidonak comoi selyem-

gyárából való brokátokat mutat be. Ezek a csodás 
bíborban és viruló zöldben bemutatott selymek 
megerősítik azt a véleményt, hogy a finom textiliák 
barátainak már ezen a területen sem kell okvetlenül 
a régiségek felé fordulniok. A ducenek készült 
zöld selyem az empire selymek legfényüzőbb faj-
táival is vetélkedik. Egy skarlátvörös selyem, 
amelybe a Pax szó van megismétlődő mustraként 
beszőve, a pápa tiarája és pluviáléja részére készült. 
Egy rendkívül szívós és dolgos vándorélet nemzet-
közi tanulságai után fejlesztette kicsiből naggyá 
ipari üzemeit a comoi selyemgyáros. 

• T Á R S U L A T U N K • 
• K Ö Z L E M É N Y E I • 
A Z О. M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1931. 

évi rendes közgyűlését július 6-án d. u. 
5 órakor tartotta az Iparművészeti Múzeum könyv-
tártermében. Elnökölt Szablya-Frischauf Ferenc al-
elnök. Jelen voltak : Seenger Béla alelnök, Agotai 
Lajos, Dálnoki Kovács Jenő, Gádor István, Gorka 
Géza, Hausvvirth Ödön, Hosszú István, Kórody 
György, F. Kovács Erzsébet, Kölber Dezső, Ligeti 
Miklós, Majoros Károly, dr. Pacher Béla, Pctrovics 
Elek, Szablya János, Szabó Rezső, Tóth Gyula stb. 
választmányi tagok, Aporné Irma, Abrahámné 
Rucsinszky Anna, Báthory Júlia, Bodrog Erzsébet, 
M. F. Deli Anna, Dallos Hanna, Duha Melani, 
Endrő Margit, M. Kiss Erzsi, Kandó Magda, Kovács 
Margit, Kisné Kende Judit, Szabadiné Strasser 
Lídia, Tóth Rózsi, Török Ilona, Zadubánszky Irén, 
Zllzer Hajnalka, Baja Sándor, Blau E. Sándor, 
Bodonyi Jenő, Cser Károly, Czigler Béla, Dénes 
Miksa, Diener Márton, Fischer Zsigmond, Fónagy 
Béla, Gróf József, I l irmann Ferenc, Horváth Jenő, 
Hoffmann Ferenc, Jauernik Nándor, vitéz Katona, 
Kaesz Gyula, Klein Béla, Klein M., Kossuth János, 
Kunvvald Cézár, Marcinka Rezső, Mezcy Ödön, 
Misák László, Móga Endre, Molnár Kálmán, Na-
ményi Ernő dr., Németh Imre, Neuhauser János, 
Petry Béla, Révész Ernő, Sípos Lajos, Staudham-
mer Károly, Salamonek F., Saefer Ferenc, Simay 
Lajos, Szentgyörgyvári Gyenes Lajos, Tompa 
Kálmán dr., Valnicsek Béla, Végh Gusztáv, Yladár 
Sándor és még sokan mások. 

Elnök miután megállapította, hogy a közgyűlést 
minden törvényes és alapszabályszerlnti formák 
betartásával meg lehet tartani a következő szavak-
kal nyitotta meg a gyűlést : 

Mélyen tisztelt Közgyűlés ! Az évzáró közgyű-
lés — ez a mi mai összejövetelünk — az elmúlt év 
minden munkájának záróköve. Még állanak az 
állványok, melyek a gonddal faragott köveket tart-
ják a felhajló-ív két oldalán. Ezeket a súlyos kö-
veket az elmúlt évben fáradságos munkával emel-
tük helyükre. Itt vagyunk csaknem mindnyájan, 
akik az elmúlt év munkájában és a munka felelőssé-
gében részt vettünk. Megjelentünk a zárókő ünne-
pélyes behelyezésére, hogy azután lehordjuk az áll-
ványokat és az elmúlt év munkája, eredményei 
teljességükben megmutatkozzanak. 

Ebben az ünnepélyes pillanatban emlékezzünk 
meg Györgyi Kálmánról, akinek halála óta egy 
nélküle átdolgozott év telt el. Az ő szellemét kell 
idéznünk, mikor az ő hagyatékával, az utána 
maradt szellemi vagyonnal folytatott sáfárkodá-
sunkrói számot adunk. Egy esztendőt dolgoztunk 
át az ő eleven irányító értelme, előbbrevivő akarata 
nélkül. Nehéz és válságos esztendő múlt el azóta, 
hogy Györgyi Kálmán közülünk eltávozott és mi, 
akik az ő örökét átvettük, akik az ő munkáját 
vállainkra vettük, most az év eredményének leméré-
sénél súlyos vallomással tartozunk. Be kell valla-
nunk, hogy míg közöttünk élt és dolgozott a baráti 
közelségben ismerősünk volt. Ismertük a szoká-
sait, tetteinek legbelsőbb rúgóit, láttuk erőfeszíté-
seit, a külső s belső harcait, melyek emberi szere-
tetreméltóságán át is drámaian kiütköztek. Ugy 
láttuk, azt hittük, ismerjük őt, ahogy ember ismer-
heti barátját és munkatársát. Most bevallhatjuk, 
hogy csak az elmúlt év munkájában, mikor az ő 
munkájának körén belül éltünk, mikor az ő nagy 
egyéniségének dimenzióiban mozogtunk — akkor 
lát tuk meg igazán, hogy ki volt Györgyi Kálmán. 

Mindig idéznünk kellett az ő gazdag emlékét, 
hívnunk kellett az ő erejét, és szólítanunk kellett az 
ő hitét. Az ő lelkessége, nagy lobogása volt a mi 
megsokszorozó erőnk, az ő bennünk élő emléke volt 
munkánk zsinórmértéke. Az ő szellemében igyekez-
tünk továbbvinni azt a kullúrmunkát, ami reánk 
maradt — és ha van valami érdemünk ennek a 
munkának elvégzésében, úgy azt Györgyi Kálmán 
közöttünk élő szellemének köszönhetjük. 

Azóta, hogy Györgyi Kálmánt elszólította közü-
lünk a halál, kaszája suhanását többször hallottuk 
közvetlen közelünkben. Lengésére kidőltek soraink-
ból olyan értékek, kiknek elvesztése munkánknak, 
céljainknak igen súlyos vesztesége volt. Elhúnyt 
D i v a l d K o r n é l , а kitűnő tudós, а fáradhatat-
lan kutató, akinek munkája egészen egyedülálló a 
magyar iparművészet múltjában. Üj utakon haladt, 
ú j területeket fedezett fel а magyar Iparművészet 
elfeledett korszakaiból. Feldolgozta, rendszerezte 
a felkutatott kincseket és ezzel olyan művelődési 
szolgálatokat végzett a magyarságnak, melyeket 
egész terjedelmükben ma még sem belátni, sem 
kellően értékelni nem tudunk. Munkájának eddig 
gazdagon érett eredménye az az öntudat, mely-
ből büszkén nézünk a multunkra vissza és bizalom-
mal várjuk a jövőnket. 

Meghalt gróf Hadik-Barkóczy Endre, ki Társu-
latunknak hosszabb időn át elnöke volt és feledhe-
tetlenné tette emlékét az ő áldozatkész munkájával 
és szívélyességével. 

Még friss a hant Glück Frigyes választmányi ta-
gunk sírján. Olyan műbarátot veszítettünk el 
őbenne, aki éleslátásával, gyakorlati érzékével igen 
értékes munkatársunkká szegődött és évtizedeken 
át lelkesen, buzgón és eredményesen támogatta 
céljainkat. 

Az év munkája fölött ezek voltak a komoran bo-
rús fellegek. Nehéz időket éltünk át. Csak néha 
csillant ki a kékség derűje. A nehéz gazdasági vi-
szonyok között csak a legnagyobb erőfeszítéssel 
tudtunk megfelelni feladatainknak. Önök — mé-
lyen tisztelt Hölgyeim és Uraim — mindnyájan 
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ismerik ezeket a viszonyokat, melyek között ma 
több a ja] és több a kétségbeesett panasz, mint a 
nyugodt és egyenletes munka öröme. Önök tisztá-
ban vannak azzal, hogy a mai viszonyok között a 
társadalom nagyobb része még a vitális szükségle-
teiről is kényszerül lemondani. Megértéssel vannak 
egy olyan közület munkájával és eredményeivel 
szemben, mely nem az élet első vonalában álló 
szükségletek kielégítésére dolgozik, tehát az érdek-
lődésnek még nagyobb hiányával kell számolnia és 
küzdenie. Mielőtt részletes beszámolónkat megkez-
denek, kérem a mélyen tisztelt Közgyűlést fogadja 
a mi jelentésünket abba a jóindulatába, melyet meg-
érdemel az igyekvésünk, jószándékunk, mellyel 
munkánkat elvégezni akartuk. 

Felkérte a t i tkárt, hogy olvassa fel a választ-
mánynak az Orsz. Magy. Iparművészeti Társulat 
1930. évi működéséről szóló jelentését. 

Több tag kérésére — miután nyomtatásban 
megjelent és minden jelenlévő tag kézhez kapta — 
a közgyűlés eltekint a jelentés felolvasásától és 
tudomásul veszi. 

Majd az elnök felszólítására a t i tkár felolvassa a 
mérlegszámlát és eredményszámlát. A közgyűlés 
elfogadja s az elnök határozatban k imondja . 

A t i tkár felolvassa a számvizsgáló-bizottság jelen-
tését és indítványát a felmentvény megadására. 
A közgyűlés a felmentvényt megadta, elnök ki-
mondta a határozatot. 

Az 1931. évi előirányzatot a közgyűlés elfogadta. 
Ezek után az elnök átadta Feyérné Kovács 

Erzsébet választmányi tagnak és Hauswirth Ödön 
választmányi tagnak, a gazdasági bizottság elnöké-
nek a Társulat érmét. «Feyérné Kovács Erzsébet — 
mondta az elnök — éveken át önzetlenül végzett 
munkájáva l támogatta a Társulat céljait . Nagy-
szolgálatait a Társulat vasérmének adományozásá-
val elismeri, kedves kötelességemnek tar tom, hogy 
ezt a kitüntetésről szóló díszoklevéllel együtt átad-
jam.» «Hauswirth Ödön a legnagyobb válság idején 
önzetlen odaadással vette át a Társulat gazdasági 
ügyeinek vezetését és irányítását. Rövid idő alatt 
nemcsak a rend és folytonosság fenntartását érte el, 
hanem az egész ügyvitelt újjászervezte. Társula-
tunk há lá ja és elismerése jeléül ki tüntet i őt az 
érmével. Örömmel és bará t i szeretettel adom át neki 
ezt az érmet és az erről szóló díszoklevelet.» 

Ezek u tán sorra került a 16 választmányi tag és 
egy alelnök választása. 

A megejtett szavazás eredményeképpen a köz-
gyűlés nagy szótöbbséggel alelnökké választotta Ar-
kay Aladár építészt. A választmány tagjaivá : 
Á. Rucsinszky Annát, Deli Annát, Kaesz Gyulát, 
Kozma Lajost, Nádler Róbertet mint tervezőket, 
Jungfer Józsefet, Kulcsár Sándort, Lingel Károlyt, 
Mattyasovszky Zsolnay Tibort, Roth Miksát mint 
műiparosokat, Czakó Elemér dr.-t, Majovszky Pál 
dr.-t, Naményi Ernő dr.-t , Petrovies Elek dr.-t, 
Rosner Károlyt, Ugrón Gábort, műbarátokat . A 
számvizsgáló-bizottság tagjaivá Brunner Antalt, 
Dános Gézát, Szőnyi László dr.-t, Héber Antalt és 
Fellner Mihályt választotta a közgyűlés. 

Seenger Réla alelnök, k i időközben átvette az 
elnöklést, kihirdette az eredményt és a közgyűlést 
berekesztette. 

\ TÁRSULAT NYÁRI K I Á L L Í T Á S A I T az 
Andrássy-út 69. és József-körűt 6. sz. alatt 

rendezte. A kiállításokat ünnepélyesen nyitotta meg 
Kállay Miklós dr. kereskedelemügyi államtitkár a 
József-körút 6. sz. alatt július hó 9-én d. e. 11 óra-
kor. Az államtitkárt Seenger Béla alelnök üdvö-
zölte és kérte fel a kiállítás megnyitására. Kállay 
Miklós dr. válaszában megköszönte az üdvözlést, 
majd a kiállítások és a Társulat működésének 
céljaira utalt. Két fontos feladata van a Társulat-
nak : egyik a tehetségek felkutatása, a másik — 
és pedig a foutosabbik — a tehetségek irányítása. 
Az irányításnak legfontosabb szempontja kell hogy 
legyen a sajátos értékek kifejlesztése, melyek nép-
művészetünkben vannak. Az egész világot csak az 
érdekli, ami a mi kizárólagos jellegzetességünk. 
Csak az exportképes, csak az a háziipari, iparművé-
szeti, műipar! termelés számíthat a külföld érdek-
lődésére, mely a mi nemzeti géniuszunkból fakad. 
Ezt bizonyítja a statisztika és mindnyájunk szemé-
lyes tapasztalata. 

A megnyitás után az államtitkárt és kíséretét 
Seenger Béla és a Társulat t i tkára kalauzolta a 
kiállításon végig. A titkár előadta, hogy a rendezés 
szempontja az volt, hogy csoportok szerint együvé 
állítsa azokat, akik művészetük szellemében bizo-
nyos rokonságot, azonosságot mutatnak. így külön 
csoporttá tagozódtak a modernek, kik a nyugattal 
való kulturális kapcsolatot dokumentálják. Másik 
csoport, akiknek művészete a magyar népművészet-
tel tar t érintkezést. Ez a tagozás magának a belső 
harmóniának és az áttekinthetőségnek a követelése. 
Az egyes vitrináknál Seenger alelnök és a titkár fel-
világosítással szolgáltak az államtitkár kérdéseire, 
aki nagy érdeklődéssel nézte végig a gazdag anyagot 
és elismeréssel nyilatkozott a Társulat és a kiállítók 
munkájáról . Több mint másfél órát töltött az állam-
t i tkár a kiállítási termekben. 

A kiállításról részletes beszámolót a következő 
számunkban adunk. (*) 

• H A L Á L O Z Á S « 
| ^J .RÓF HADIK-BARKÓCZY ENDRE, Társu-

latunk egykori elnöke, március 4-én elhúnyt. 
Mint elnök, odaadó, lelkes munkájával , szívélyes, 
emberszerető egyéniségével feledhetetlenné tette ma-
gát a Társulat számára. Emlékét a választmány 
június 22-i gyűlése jegyzőkönyvben megörökítette. 

/^J.LÜCK FRIGYES, egyik legkitűnőbb magyar 
iparos, a Pannónia szálló tulajdonosa, kor-

mányfőtanácsos, a Székesfőváros törvényhatósági 
bizottságának örökös tagja, több hazai és külföldi 
rendjel és kitüntetés tulajdonosa, meghalt 1931. 
évi m á j u s hó 15-én. Az Országos Magyar Ipar-
művészeti Társulatnak évek óta választmányi tagja, 
áldozatkész munkása volt az elhúnyt. Mint ki-
válóan művelt iparosnak finom érzéke volt ahhoz, 
hogy szakmáját a művészettel nemesítse, munká-
jába a szépet, a tiszta harmóniát belevigye. 

Társulatunk elnöksége a temetésen lerótta kegye-
letét, a június 22-i választmányi ülés emlékét 
jegyzőkönyvben megörökítette. (*) 
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