
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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IZABELLA KIRÁLYT HERCEGASSZONY 
hosszas betegség, megdöbbentően nagy halál-
tusa után kilehelte nemes lelkét. Az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat védnökét gyá-
szolja az ő halálában. Azt a nagyszívü, minden 
szépért, nemesért lelkesülő buzgóságot, szere-
tetet és megértő pártfogást, amit a magyar 
kultúra az ő kiváló egyéniségétől kapott — 
most pótolhatatlan veszteségünkké, súlyos 
gyásszá fagyasztotta a halál. Azok közé az 
emberileg is nagy és kimagasló értékek közé 
tartozott az elhúnyt Fenség, akik születésük, 
helyzetük által adott kötelességeiket örömmel, 
lelkesedéssel teljesítették. Izabella királyi 
hercegasszony éveken át gyűjtött régi magyar 
úri varrottasokat, népies hímzéseket s ő maga 
szervezett és irányított olyan háziipari vállal-
kozást, mely ezeket a hagyományokat elevenen 
tartotta. Finomult érzékkel, tettben lobogó 
szeretettel, eréllyel és jóságos megértéssel 
gondozta, pártolta és irányította a magyar 
iparművészet és háziipar palántáját. Tettei 
kitörölhetetlenül írták az ő nevét iparmüvé-

szetünk történetébe. 




