
SZAKIRODALOM 
KŐRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR élete és müvei 

címe a Kisfaludy-Tórsaság egyik juíalomtételé-
nek, melyet ez évi február hó 1-én tűzött ki. A 
jutalomdíj összegét, 5000 koronát, az elhalt jeles 
művész régi, hű barátja, Koronghi Lippich Elek dr. 
ajánlotta föl a Kisfaludy-Társaságnak, mely 1922. 
október 31-ikét tűzte ki a pályázat határidejéül, 
Kőrösfői Kriesch Aladárnak nemes ideáloknak 
szentelt élete és apostoli működése háiás témául 
kínálkoznak művészeti íróinknak. Fiatal művész-
nemzedékünk nevelése szempontjából nagyon fontos, 
hogy ennek a ritka mélységű művészegyéniségről 
tiszta és hű képet kapjon, mely jó példát mutasson 
neki küzdelmeiben és törekvéseiben. Ezért figyel-
mébe ajánljuk a legnemesebb szándékból fakadt 
érdekes pályázatot azoknak az íróembereknek, kik 
ismerték, figyelték és megértették Kőrösfői Kriesch 
Aladár életét és munkásságát. 

ÉPÍTŐMŰVÉSZET. Fatornyos hazámból. Ez a címe 
két törekvő és lelkes fiatal építész nemrégi-

ben Pécsett megjelent munkájának. Komáromy 
József és Vargha Kálmán teljesen egyéni, helyenkint 
merészen csapongó képzelő erővel készült épülete-
ket, bútorokat, sírköveket, fejfákat és kisebb ipar-
művészeti tárgyakat ábrázoló terveit mutatja a 100 
lapra terjedő füzet, mellyel vallomást tesznek művészi 
céljaikról, meggyőződésükről és figyelemreméltó 
tehetségükről. Első benyomásunk az volt, hogy 
ezek a tervek a magyar építészek ama csoportjá-
nak rajzasztalain készültek, amely mintegy 10—12 
évvel ezelőtt került ki a műegyetemről és a hazai 
építészet megmagyarosítésát tűzte ki maga elé 
célul. Vezetőjük Kós Károly volt, Jauszky Béla, az 
időközben elhalt Tátray és Zrumeczky, Kozma 
Lajos és Györgyi Dénes voltak tagjai ennek az 
ifjú gárdának, mely rajongó lelkesedéssel vetette rá 
magát a magyar népművészet és a népies építkezés 
tanulmányozására és a maga hite szerint igazi 
magyar építészetet csinált. Azóta e derék építő-
művészek lehiggadtak. Ha követik is még tiszteletre-
méltó céljukat, szelídebb formában, csiszoltabb 
nyelvezettel fejezik ki törekvéseiket, mint a Sturm 
és Drang idejében. Ennek az érési folyamatnak be 
kell és be is fog következni az előttünk fekvő 
mű szerzői munkálkodásában és ezzel biztosítják 
maguknak az érvényesülést, lelkes munkálkodásuk 
megértését és méltánylását. 

MAGYAR MÜEMLÉKISMERTETÉS - FRANCIA 

NYELVEN. (Etienne Möller: Les monuments 
de l'architecture hongroise 1920. Sondier—Pfeiffer 
editeurs.) Egy kis füzet, alig harminc és néhány 
oldalom tömör összefoglalásban nyújtja a magyar 
műemlékek (székesegyházak, kápolnák, lovagvárak) 
történetét a román kortól a tizenkilencedik századig. 
Abból a célból készült, hogy nemzeti és nyugati 
kulturánk évezredes fölényének hirdetője legyen s 
kimutassa román, gót, byzanci, renaissance és 
bárok építészetünk tiszta nyugati eredetét, keleti 
hatásoktól való mentességét. Möller István az 
archeológus biztos tudésával, tudományos exakt-
sággal állapítja itt meg az egyes csatornákat és 
közvetítőket, amelyeknek és akiknek a nyugateurópai 
medencékből táplálkozó stílusokat köszönhetjük. 
Hosszasabban időzik Mátre Jean-nak gyulafehérvári 
munkásságánál, aki a cluny-i iskola gótikus formáit 

ülteti ide át, továbbá Villars de Honnecourt-val, 
a picardiai származású építésszel és bebizonyítja, 
hogy a XVI. század közepén Erdélyben egy nemzeti 
reneszánsz építészet volt kialakulóban. Kór, hogy 
a bárok építészet tárgyalásával vége is szakad a 
históriai stílusok taglalásának és Möller, az 
archeológus nem adta át a szót az újkori építést 
ismertető Möllernek. Mert a nemzeti szellemű épít-
kezésre a tizenkilencedik században bizonyára 
megragadóbb példákat lehetett volna találni. A kis 
füzet így is sok érdekeset fog tudni mondani a 
külföld azon kevés számú szakemberének, aki 
Magyarország régi építészete iránt érdeklődik. 

AMERIKAI SZAKFOLYÓIRATOK. Egy csomó ame-
rikai művészeti folyóirat érkezett mostanában 

hozzánk. Nagyobbára a háború éveiből valók, abból 
az időből, melyben úgyszólván szellemi blokád 
alatt voltunk. S ahogy forgatjuk e folyóiratok lapjait, 
nem tudjuk leküzdeni azt az érzésünket, hogy 
Amerika igen jelentős helyre jutott a művészet-
fogyasztásban. ízlése, mely azelőtt a gazdag, de 
kritikátlan társadalmak felszínességét mutatta, most 
határozott irányban fejlődik és művészetpártolása 
gazdagodásával lépést tart. Amerika (s itt majdnem 
kizárólag csak az Egyesült Államok nagyvárosai 
jönnek számba) természetesen még mindig inkább 
befogadó, mint termelő a művészet terén. Szellemét, 
művészi közvéleményét leginkább a francia ízlés 
tartja lekötve s míg az iparművészetben főleg a 
régi stílusokat jelenti, képzőművészetben inkább az 
impressziónistók irányéhoz vonzódnak. Kétségtelen, 
hogy erre a francia műkereskedelem, mely számos 
fióküzletet teremtett a multimilliomosok városrészei-
ben, épúgy hatással volt, mint a gazdag amerikaiak 
sűrű párisi utazásai, melyeket a háború évei csak 
gyarapítottak. Amily nagy, élénk és sokoldalú az 
amerikai érdeklődés a múzeumok, a régiségek, a 
műtörténeti kutatások, a kiállítások, a népszerű 
ismertetések iránt, annyira hiányzik belőle akár az 
angol, akár a német művészi élet irányában az 
érdeklődés. Még a szerb művészetnek is több teret 
szentelnek, mint például a német iparművészeinek, 
ami annál meglepőbb, mert hiszen az indusztriális 
irányban való fejlődés e két ál lamban meglehetős 
hasonlóságokat mutat. Még a saját országuk ipar-
művészeti tevékenységéből is legkevesebb teret a 
lakásberendező művészetnek szentelnek az amerikai 
folyóiratok, jeléül annak, hogy ezt puszta kényelmi 
és technikai kérdésnek tekintik s innen van az is, 
hogy a legelőkelőbb hallókat látjuk falaikon nagy-
értékű antik festményekkel, de — fonott nádbúto-
rokkal felszerelve. Sokkal több figyelemben része-
sülnek a grafikai, a kerámiai, az ötvösségi törekvések, 
melyekben azonban szintén inkább a franciák 
technikai bravúrjai tengenek túl a tiszta anyag- és 
vonalszépségek érvényesülése helyett. El nem vitat-
ható azonban ez amerikai folyóiratok nagyszerű 
technikai fölénye az európai művészeti folyóiratok 
felett, bőségük, sokoldalúságuk és az a találékony-
ság, mellyel a művészetet a legszélesebb nép-
rétegek számára magyarázni tudják. Legjelentősebb 
művészeti folyóirataik különben a következők : 
Arf and Progress. Ez inkább a muzeális és mű-
gyűjtőkörök lapja, terjedelmében és kiállításában 
egyszerűbb a többinél. The Arts igen előkelő mű-
vészeti lap, mely a modern művészetet különös 
kedvteléssel karolja fel. Még a postimpressziónista 
irányoknak is teret ad s egyként felöleli az ame-
rikai és nyugat-európai művészetet. Ari and life, 



a művészetet csak mint a szép élet járulékét tekinti 
és a sport, divat, ízlés mellett ennek is helyet ad, 
természetesen a művészetet a táncra, zenére is 
kiterjesztve. The art world szerkesztése módjóban 
a Stúdióra emlékeztet s ehhez hasonlóan a képző-
művészet mellett tág teret juttat az építészetnek, 
kertművészetnek, iparművészetnek is. Az egész világ 
ízlésfejlődéséről igyekszik képet adni. Mindent össze-
véve, elmondhatjuk, hogy Amerika korántsem az a 
tiszta business-éllam, melynek a kontinentális elfo-
gultság gyakran feltünteti és mint a tudományban, 
úgy a művészetben is hovatovább fölényre jut a 
szétszaggatott Európa felett. 

TE VAN. Egyszerű szürke név, egy kis vidéki 
nyomdászé, aki azonban egynéhány szép, sőt 

elsőrangú ízléssel kiállított könyvéért méltó arra, 
hogy halóla alkalméból megemlékezzünk róla. Ma, 
amikor úgyszólván naponként újabb és újabb könyv-
kiadóvállalatok keletkeznek, melyek a bibliofil 
könyvek terjesztését szorgalmazzák, az ő két évtized-
del ezelőtt feltűnt neve már mint a patriarchaké, 
úgy hat. De mikor első ízben röppentek elénk 
a finom papíron nagy gonddal nyomott, ízléses 
vászonba kötött friss költői munkák és nemes fordí-
tások, egészen egyéni ötletességről téve bizonyságot, 
a Csabai vállalkozót nagyon megcsodáltuk és kíván-
csian vártuk, lesz-e folytatása. Hatása nem marad-
hatott el. ő és még egy-két nyomdász kollégája az 
addig konzervatív magyar könyvízlést kényszerítették, 
hogy tipográfiái reformokkal barátkozzék meg és a 
tartalomnak megfelelő gondossággal készítse elő 
egy-egy szép könyv sikerét. S most, hogy meghalt, 
megérdemli, hogy az éledni kezdő magyar könyv-
kultúra s mindenki, aki barátja a szép könyvnek, 
mint a magyar ízlés és tudás egyik úttörőjére 
gondoljon reá. 

jV/íEGFAGYOTT MUZSIKUS. E címmel a műegye-
temi építész-hallgatók már évek óta humoros 

évkönyveket adnak ki, amelyekben bokrétába foglal-
ják az évközben gyűjtött adomákat, professzoraik 
el8zólésait, egyaránt szelíden csipkedve egymást és 
a szigorú tanárokat. A most lezáródott tanév év-
könyvét az építész-hallgatók „szeretett professzoruk-
nak" Hültl Dezső dr.-nak ajánlották. Jóízű, jobbéra 
szűkebb körükre vonatkozó tréfáik és sikerült vicces 
képeket talál az olvasó az artisztikus érzékkel 
megszerkesztett csinos füzetben, mely Németh József 
könyvkereskedésében (I., Fehérvári-út 15.) kapható. 
Ára 80 korona. 

EGYSZERŰ BÚTOROK. (Alexander Mantel: Möhel 
Verlag Alexander Koch, Darmstadt.) A kiváló 

német kiadócégnek e könyve egy eddig ismeretlen 
bútortervezőnek egész polgári lakóhózberendezését 
mutatja be, a cím szerint „egyszerű és nemes 
bútorok"-at. A választékos ízlésű köntösben meg-
jelent könyvben jobbára a késői reneszánsz leegy-
szerűsített formavilágához simuló és a szerkezetet 
erősen hangsúlyozó praktikus és az ú. n. közép-
osztály igényeinek megfelelő bútorok terveit látjuk. 
Nem hivalkodó díszben pompázó berendezéseket 
akar nyújtani a tervező, hanem józan, tartós és 
emellett elég tetszetős bútortípusokat kínál, olya-
nokat, amelyek a fa erezetében rejlő szépség kiakná-
zásával és logikus tagozások ügyes alkalmazásával 
érik el artisztikus hatásukat. Ha eltekintünk néhány 
kevésbé sikerült tervtől, megállapíthatjuk, hogy ter-
vezőművészeink és bútoriparosaink sok ügyes ötletet 
meríthetnek Mantel műveiből. 

GY Ű J T Ő K ÉS EGYEBEK. (Emil Waldmann: 
Sammler und ihresgleichen. Cassirer Verlag, 

1920.) Különböző folyóiratokban megjelent tanul-
mányok vannak ebben a könyvben. Csevegések a 
gyűjtőkről, a mecénásokról, a mű vásárlókról, az 
amerikaiakról, az aukciókról, a hamisítókról, a 
kincskeresőkről, egyszóval a nagy régiségbörzéről. 
Waldmann ennek alapos ismerője lehet, alkalmasint 
nem is annyira a teoretikus, mint a gyakorlati 
oldalénak. Aligha csalódunk, ha a szerzőt, aki 
különben igen eleven tollal ír, a műkereskedelem 
neveltjének tartjuk, akinek főleg a műgyűjtés anyagi 
kérdései körül vannak bőséges tapasztalatai és nagy 
emberismerete. Amsterdamtól Bécsig és Kopenhágé-
tól Nópolyig minden múzeumot, nagy gyűjtőt és 
nagy műkereskedőt ismer, legfőkép azonban a 
német és francia piac titkaiba van beavatva. Élesen 
lótó elmével itéli meg a műgyűjtés körül csoporto-
suló embertípusokat, egyformán mutatva meg jó és 
rossz oldalaikat. Legfőbb ereje mégis előadásának 
közvetetlensége, könnyed csevegő modora, amely oly 
lebilincselő, hogy az ember legszívesebben egy ülő-
helyében olvasná végig a könyvet. S így ha a sok 
tudóssal összeszedett anyag felett könnyedén siklik 
is el az olvasó, mindenesetre sok műtörténeti, 
esztétikai és muzeális ismeret birtokába jut, de 
még több olyan tudnivalóval gazdagszik, amelynek 
a praktikus életben veheti hasznát a műbarát. S 
ez biztosítja előkelő helyét is az utolsó évek ilynemű 
munkái közt, melyek száma nem csekély, de ame-
lyek közt joggal tarthat igényt Waldmann könyve 
a megkülönböztetett figyelemre. A munka műmellék-
leti része is gazdag és szép. 

AZ ESSEN! KERTVÁROS. (Georg Metzendorff: 
Kleinwohnungsbauten. Verlag Alexander Koch, 

Darmstadt'. Tizenegy évvel ezelőtt állították az esseni 
Krupp-munkáslakóhézépítkezés élére Metzendorff 
Györgyöt. A német kertvárosépítés már addig is 
szép, sőt mintaszerű telepeket hozott létre. S maga 
a Krupp-cég is már egész múltra tekintett akkor 
vissza a munkásnegyedek szociálhigiénikus felépí-
tésében. Ám amikor a legnagyobb német nehéz ipari 
cég Metzendorff tanárt megbízta a Margarethenthöhe 
felépítésével, egyszerre megvetette az alapját nem-
csak egy csomó szép, egészséges és tiszta háznak, 
egy-, két- és többlakásos családi háznak, hanem a 
modern városépítésnek is pompás példáját terem-
tette meg. Ennek az eredményét egész nagy fel-
építésében minden részletével megkapjuk most a 
Metzendorff építőtevékenységét összefoglaló könyv-
ben. Igazi nagy kultúrcselekedet volt ez a város-
építés, példája annak, hogy a régi német és flamand 
városképek nagyszerű tanulságait hogyan lehet át-
vinni a legmodernebb gondolatba, a kertvárosba. 
Az emelkedett fekvés, a hol házsoros, hol tömbszerű 
építkezés, a hatalmas árkádos városkapuk, a festői 
kőhíd, a gyönyörű kutak, épületszobrászati díszek, 
legfőkép azonban a zárt tömör egység, melybe az 
erős kéz összefogta ez egészet, a mai életformák 
hatalmas építkezési megnyilvánulásévá avatják ezt 
a művet. Metzendorff architektúráját épen az emeli 
ki a régi törekvések felett, hogy az ő művében nem 
a házak festőiek, hanem a városkép egésze. S a 
festőiséget nem külsőségekkel, díszítésekkel éri el, 
hiszen házainál szinte egyedül uralkodik a vakolat 
szürke, barna és sötétbarna tónusa, hanem a rit-
mizáló nagy nyugalommal, az örökkévalóban meg-
nyilvánuló változatossággal, a vonaljátékkal, mely 
a házak körvonalai felett végigsuhan. Ezt a manap-



ság csak németeknél található nagyvonalú munkát 
hirdeti a szép könyv. Az iparművésznek is meg-
kapó látnivalókat nyújtanak Metzendorff munkás-
lakásberendezései, az egyszerű, jó típusbútorok s 
köztük a legkedvesebbek: a lakókonyhák. Ezek a 
főzésre, ebédlőnek és nappali szobának használt 
konyhák (amely mellett mindig van egy mosogatásra 
is használt fürdőszoba) a leggondosabb szeretettel 
s nemes egyszerűséggel vannak berendezve. Túlzá-
sok és stiluskópiók nélkül megcsinált becsületes 
lakószobák ezek, mintahogy Metzendorff egész egyé-
niségét ebben lehet összefoglalni: nem zseniális 
építészetet, hanem az elérhető legjobbat és legcél-
szerűbbet akarja a mai szociális feltételek közt 
megteremteni. 

A BUDAPESTI MŰHELY - AZ 1NNENDEK0RA-
TIONBAN. Egy füzetrevaló képen és egy hozzá-

fűzött ismertetésben mutatja be a Budapesti Műhelyt 
a jeles német iparművészeti folyóirat, az Innen-
dekoration. Tuiajdonképen egy művésznek : Kozma 
Lajos lakberendezési tevékenységének bemutatása 
ez, mert hiszen a műhely neve vele forrt össze és 
alkotásai mind az ő művészeti bélyegét hordják 
magukon. Nemcsak ez a folyóirat, de sok más 
külföldi orgánum is többször foglalkozott már e ma-
gyar építésszel, akinek ízlése folyton fejlődő és 
egyre romantikusabb szépségeket tár fel. Olvasóink-
nak nem kell őt külön bemutatnunk. Ismerjük nagy 
dekoratív érzékenységét, a magyar ornamentika 
szeretetén nevelkedett szellemét, amely a bútor, a 
falsík, a textil minden területén végigömlik s ismer-
jük ama gazdagságot is, amellyel a legkülönbözőbb 
anyagokat uralni tudja. A háborús évek, a harc-
téri elvonultság csak a műhely tevékenységét béní-
tották meg, de nem Kozma teremtő szellemét, mely 
invenciókban és színörömekben felfrissülve fogott 
újra munkához, amikor ennek az ideje elkövetkezett. 
Lengyel Géza a róla írt pompás kis tanulmányban 
elmondja a németeknek azt is, mint terelődött Kozma 
érdeklődése a neki kissé lapos biedermeier- és 
empire-ízlés után a felsőmagyarországi bárok felé, 
amelynek ősi, sujtásos formáit átnemesítette, szinte 
újraátélte és ezerféle tárgy, bútor, szék, vitrin, keret 
anyagába átültette. Csupa archaikus finomságokon 
nevelkedett ízlés szól hozzánk Kozma e legegysze-
rűbb alkotásaiból is. Gazdag, szinte buja fantáziája 
az olcsó papirosanyagot, a könnyű lendületű vitrint 
is telehinti a magyar népmese és népfestés virá-
gaival. A primitív szépségek dúsforrásai szinte el-
árasztják Kozma lelki világát, olykor valósággal a 
tektonikus elvnek háttérbe szorításával is. S ha 
Kozma egyelőre csak ily kis, szinte cizellált finom-
ságú tárgyakon kénytelen is a magyar iparművé-
szetet külföldi folyóiratban reprezentálni, hisszük, 
hogy reá is, másokra is elkövetkezik a teremtő 
alkalmaknak az a sorozata, mely az értékes energiá-
kat fogja kiváltani. 

DRÁMATÖRTÉNET - KOSZTÜMKÉPEKBEN. 

(Max von Boehn: Bühnenkostüm. Verlag Bruno 
Cassirer, Berlin, 1921.) A divat és a kosztümök 
történetének fáradhatatlan kutatója minden évben 
meglepi olvasóit egy-két új kötettel. Olyanokkal, 
amelyek úgy külső kiólllítás, mint belső tartalom 
dolgában a német műtörténeti munkák legjava közé 
tartoznak. Ez a most megjelent könyve a színpad 
világába visz és a színpadi ruházat nagy világ-
történelme. Ötszáz oldalon vonultatja fel a görögök-
től s rómaiaktól kezdve a középkori mysteriumokon 
és farsangi játékokon át az újkori színpadi jelme-

zik mindazt, ami a divattörténelem szempontjából 
érdekes. Legbővebben, legtüzetesebben itt is, mint 
eddigi munkáiban a tizennyolcadik század francia 
divatjával és az akkori udvari s főrangú élettel 
foglalkozik. Mert szédítő adatgazdagsága ebben a 
könyvben és egész műveltségtörténeti korrajzzá 
szélesedik. Boehn minden időszak és társadalom 
képét, divatját, szórakozásait apró mozaikkövekből 
rakja össze és szinte koncentráltan jellemez. Ennek 
a könyvének is ebben a rengeteg adatkészségben 
van a főereje. Nemcsak a színpadi öltözködésnek, 
hanem a színjátszásnak, a színpadi ízlésnek, sőt a 
drámairodalomnak sűrített történetét is együtt kap-
juk a régi vésetekből, festményekről és ezer meg 
ezer grafikai lapról összegyűjtött anyaggal. A törté-
nelem fonalát a weimari időkig vezeti. A polgári 
dráma színjátszásának nagy időszakai még hátra 
vannak és kétségtelen, hogy oly kerek egésszé fogják 
kialakítani Boehn e munkáját , melyet egyetlen szín-
házi dekoratőr, rendező, sőt a jó színész sem fog 
kosztümkérdésekben nélkülözhetni. 

AZ IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
KÖRÉBŐL 

AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT 
^ ^ 1921. évi május hó 8-án tartotta harminchatodik 
évi rendes közgyűlését Alpár Ignác elnöklésével, 
aki megnyitó beszédében ecsetelte a válságos 
helyzetet, amelybe a magyar társadalmi, gazdasági 
és kulturélet jutott. Sorsunkat a hajóéhoz hasonlítja, 
amely kormányzó lapátját elvesztette, a hullámok 
játékává lesz és csak a kapitány és legénység ön-
feláldozó munkájával tudja magát felszínen tartani. 
Nekünk is dolgoznunk kell teljes erőnkkel, védenünk 
hajónkat, a mi otthonunkat a veszedelmek ellen. 
Ezeket a veszedelmeket csökkenteni lehet a meg-
felelő eszközök kellő felhasználásával, oda kell 
tehát törekednünk, hogy megtaláljuk ezeket az 
eszközöket. Iparművészetünk, amely a béke kor-
szakában oly gyönyörű virágzásnak indult, ma 
szomorú viszonyok közt tengődik. Az egyedüli ki-
vezető út e nehéz helyzetből a munka, mindannyiunk 
lankadatlan, céltudatos munkálkodása egy jobb, 
boldogabb jövő megalapozásán. Csüggedésnek helyet 
adni nem szabad. Törhetlenül bízik a magyarság 
életerejében, amely annyi veszedelem között eddig 
is fentartotta ezt a nemzetet és örömmel látja, hogy 
ez az erő mér kezd utakat törni a boldogulás felé. 
Visszapillantást vet a Társulat vezetőségének a 
nehéz viszonyok közt kifejtett működésére, majd 
megemlékszik arról a pótolhatatlan veszteségről, 
amely a Társulatot és a magyar művészetet Kőrösfői 
Kriesch Aladárnak, a nagy művésznek és igazi 
magyarérzésű jó embernek halálával érte. Sajnálat-
tal jelenti, hogy a mai közgyűlés tárgysorozatába 
felvett emlékezés Kriesch Aladárról, amit Nagy 
Sándornak kellene elmondania, közbejött akadály, 
haláleset miatt elmarad. Beszéde további sorén az 



elnök ismerteti a legközelebbi jövő feladatait. így 
többek között a Társulat ismét gondjaiba akarja 
venni a háborúban elesett hősök emléke meg-
örökítésének ügyét, befolyást kíván gyakorolni a 
háziipar fejlesztésének irányítására. További nehéz 
feladat a Társulat anyagi helyzetének javítására és 
ezzel a továbbműködés egyik fontos feltételének 
biztosítása. Beszámol azokról a lépésekről, amelye-
ket a vezetőség mér ebben az irányban tett és 
amelyektől eredményeket is vár. Felhívja a Társulat 
tagjait, tartsanak ezentúl is szorosan össze, hogy 
bármiképpen forduljon is a sors, ezt a társulatot 
mindenkor készen találja a csapások elleni véde-
kezésre, de egyúttal az alkotó munkára is. Abban 
a reményben, hogy ez így lesz, üdvözli a köz-
gyűlésen megjelent tagokat és a Társulat harminc-
hatodik rendes évi közgyűlését megnyitja. 

Ezután Szécsén titkár előterjeszti a választmány-
nak a Társulat 1920. évi működéséről szóló jelen-
tését, amelyet — minthogy az idén nyomtatásban 
nem kapták meg a tagok — egész terjedelmében 
felolvas. A közgyűlés a jelentést egyhangúlag tudo-
másul veszi. Ezután az elnök meleg üdvözlő 
szavakkal adja át a Társulatnak most első alkalom-
mal kiadásra kerülő érmek és a hozzájuk tartozó 
oklevelek egyikét Unghváry Sándor festőművésznek 
és Majoros Károly üvegfestőnek együttesen, másikát 
pedig Tóth Gyula szobrászművésznek. Üdvözlő 
beszédében az elnök kifejti, hogy iparművészetünk 
fejlesztését csakis a művészeti tevékenység és a 
termelő munka szoros egybekapcsolódásával érhet-
jük el. Ezt a gondolatot fejezi ki a Társulat vasból 
készült érme. Örömmel állapítja meg, hogy a 
kitüntetettek eddigi munkásságukkal méltán rászol-
gáltak a Társulat elismerésére, amelynek jeléül 
átadja az érmet és oklevelet. (Éljenzés.) Majoros 
Károly a maga és társai nevében köszönetet mond 
a kitüntetésért és igéri, hogy a jövőben is minden 
erejükkel a magyar iparművészet felvirágoztatásán 
fognak dolgozni. Igazgató előterjeszti az 1920. évi 
zárószémadósok megvizsgálására kiküldött szám-
vizsgálók jelentését. A közgyűlés a jelentést tudo-
másul veszi és a felmentést a választmánynak az 
1920, évre megadja. Igazgató előterjeszti a választ-
mánynak az 1921, évi költségvetésre vonatkozó 
javaslatét, amely a közgyűlési meghívó kapcsán 
közöltetett a tagokkal. Schober József utal a Társulat 
kedvezőtlen pénzügyi helyzetére, amely veszélyezteti 
a Társulat igen fontos kulturmunkájának sikerét. 
Az eredményes továbbműködés alapja az anyagi 
téren való konszolidáció. Ennek — nézete szerint — 
két útja volna ; egyik az eddigi veszteségek eliminá-
lása, a másik a tagok számának szaporítása. A 
maga részéről vállalja, hogy az 1920. évről kimutatott 
veszteség fedezésére az ő érdekeltségi körében 
18.000 koronát gyűjt össze. Felhívja tagtársait, hogy 
minden tag igyekezzék legalább még egy tagot 
szerezni a Társulatnak, ez esetben a tagdíjjövede-
lem is megkettőződnék. Elnök őszinte köszönetet 
mond a felszólalónak és reméli, hogy búzgó 
fáradozásénak meg lesz a kívánt sikere. Dr. Zakariás 
János felhívja a vezetőség figyelmét arra, hogy a 
nagy pénzintézetek és vállalatok a mai időkben 
készséggel sietnek a veszélyeztetett magyar kultura 
megmentésére. Szívesen vállalkozik arra, hogy a 

pénzintézeteknél eljár a Társulat anyagi felsegítése 
érdekébén. Elnök köszönettel veszi tudomásul ezt 
a nemes készséget és bejelenti, hogy az elnökség 
már megtette ebben az irányban a szükséges lépé-
seket. Reméli, hogy a legközelebbi közgyűlésen 
számottevő eredményről számolhat be. Palágyi Ernő 
a veszteségek fedezésére irányuló gyűjtést mór is 
megkezdeni kívánja és a Palágyi-cég részéről 
1000 koronát ajánl fel erre a célra. A felszólalások 
hatása alatt a jelenlevő tagok egy része hétezerötven 
koronát adnak át az elnökségnek. A lelkes adományo-
zók neveit ennek a füzetnek első cikkében közöljük. 
Medvey Lajos javasolja, hogy az elnökség kérje fel a 
Társulat iparos és kereskedő tagjait, vonjanak le 
minden számla kifizetésénél egy csekély hányadot, 
1/2—l°/o-ot, a Társulat javára. Palágyi Ernő java-
solja, hogy a Társulat ama tagjai, akiknek arra 
módjuk van, adjanak egy-egy műtárgyat, amit 
a Társulat javára aukción lehetne értékesíteni. 
Schramm Gyula a könyvkötők szakszervezete nevé-
ben szólal fel és ajánlja a tagdíjak felemelését. 
Felhívja továbbá a vezetőséget, hasson oda, hogy 
kellő szakbeli oktatás segítségével jól képzett, 
művelt iparművész-munkások álljanak az ipar-
művészet rendelkezésére, mert csak erős, fejlett 
ipari termeléssel lehet az országot a súlyos helyzet-
ből kiemelni. Elnök köszönettel fogadja a javaslato-
kat, amelyeket megvitatás és további intézkedés 
végett az igazgatóség elé fog terjeszteni. Ezután 
Jellenz Béla az ügyrend szerint a szakosztályok 
kiküldötteiből alakított jelölő bizottság nevében 
javasolja, hogy a közgyűlés a Kőrösfői Kriesch 
Aladár halálával megüresedett egyik alelnöki tiszt-
séget most ne töltse be, hanem tartsa ezt fenn egy 
később összehívandó rendkívüli közgyűlés számára. 
A közgyűlés a javaslatot elfogadja. A jelölő bizott-
ság javaslatéra ezután egyhangúlag, szavazás 
mellőzésével a közgyűlés megválasztja 3 évre ter-
jedő megbízatással : a) alelnöknek: Róth Miksát. 
b) választmányi tagoknak: 1. tervezőket: Árkai 
Aladárt, Dudits Andort, Faragó Ödönt, Szablya 
Frischauf Ferencet és Vértes Rezsőt; 2. műiparoso-
kat: Ágotái Lajost. Breitner Lipótot, Jauernik Nándort, 
Bodonyi Jenőt, Hauswirth Ödönt és Tull Viktort; 
3. műbarétokat: dr. Delmár Emilt, báró Kohner 
Adolfot, Szablya Jánost, dr. Szalai Emilt és Wolfner 
Gyulát. Számvizsgálóknak a jövő évi közgyűlésig 
terjedő megbízatással: rendes tagokul: Melocco 
Pétert, Pongrácz Jánost és Ország Róbertet; pót-
tagokul : László Henriket és dr. Szőnyi Lászlót. A 
napirend letárgyalása után elnök köszönetet mond 
a megjelenteknek, hogy tanúságot tettek az ipar-
művészet iránti szeretetükről és kéri, hogy legyenek 
továbbra is bizalommal a Társulat vezetősége 
iránt, amely a tagok támogatásával minden lehetőt 
megtesz a magyar iparművészet újból való fel-
lendítése, megerősítése érdekében. Ezzel a köz-
gyűlést berekeszti. 

AZ 0 . M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT VÁLASZT-
/ A MÁNYÁNAK AZ 1921. ÉVI XXXVI. KÖZGYŰLÉS 
ELÉ TERJESZTETT JELENTÉSE. - KIÁLLÍTÁSOK. 
A Társulat kiállítási helyiségének kérdését, annyi 
meddő kísérletezés után sem sikerült mindmáig 
megoldásra juttatni. Ez az oka annak, hogy a 
kiállítások tervbeveit programmját nem lehetett meg-
valósítani. 

A mult év őszéig a népművészeti gyűjtemény 
kiállítása foglalta el a múzeum földszinti nagy-
csarnokát, majd december elejétől négy-öt heti 
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időtartamra a rendes évi karácsonyi kiállítás kapott 
ugyanitt helyet. A tavaszra tervbevett nagyobb-
szabású lakásművészeti kiállítás ügyét egyelőre el 
kellett ejtenünk, mert egyrészt sehol sem sikerült 
megfelelő helyet biztosítanunk számára, másrészt a 
tervezőknek és iparosoknak sem lehetett a munkával 
és installációval járó nagy kockázatba a mai 
bizonytalan gazdasági helyzetben belebocsátkozniok. 
Ugyancsak a helyi- és időbeli viszonyok kedvezőtlen 
volta miatt a tervbevett üvegfestészeti kiállítást is 
későbbre halasztottuk. 

A szobrászati és kőfaragó szakosztály egy temető-
művészeti kiállítás eszméjével foglalkozik, amelynek 
megvalósítása érdekében a kezdő lépéseket már 
meg is tette. 

Résztvett a Társulat a „Falu Szövetség" hatvani 
kiállításén egy kisebb népművészeti gyűjteménnyel, 
azonkívül külön iparművészeti csoportot rendez a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara májusban 
megtartandó Keleti Vásáron. 

AUKCIÓ. 
Az elnökség felterjesztésére a kereskedelemügyi 

miniszter úr Társulatunknak 10-évi időtartamra szóló 
engedélyt adott aukciók rendezésére. Társulatunk 
azonban a mai pénzügyi helyzetben az aukció 
rendezésével járó nagy anyagi kockázatot nem 
vállalhatta és célszerűbbnek vélte, ha ez alkalommal 
egy már bevált aukció-intézménnyel szövetkezik. 
Megállapodásra léptünk tehát az Ernst-múzeum 
vezetőségével, amely szerint az ezév május elején 
sorra került aukción a Társulatunk által össze-
gyűjtött számottevő anyagot árverésre bocsátjuk 
olyan feltételek mellett, amelyek az aukció sikere 
esetén Társulatunk számára is figyelemreméltó 
erkölcsi és anyagi eredményt biztosíthatnak. 

JAVASLATOK. ELŐTERJESZTÉSEK. 
Társulatunk régi törekvése, hogy kiállításai 

száméra állandó otthont szerezzen. Még a mai 
súlyos viszonyok közt sem szűnt meg a vezetőség 
ezt a törekvést felszínen tartani és állandóan foglal-
kozott a megoldás különféle módozataival. Az eszme 
konkrét alakot is öltött, amikor az elnökség a 
székesfőváros tanácsához egy tervekkel felszerelt 
előterjesztést adott be, amelybe előzetes elvi építési 
engedélyt kért egy, a főváros egyik forgalmas út-
vonala mentén fekvő közterületen emelendő kiállítási 
csarnok építésére. Az előterjesztés a tanács illetékes 
ügyosztályában van, elintézésre azonban még nem 
került sor. 

A Társulat nem akar elmulasztani egyetlen alkal-
mat sem, amellyel itthon és a külföldön dokumentálni 
lehet iparművészetünk fejlettségét. Ez indította az 
elnökséget annak az akciónak megindítására, amely-
nek célja, hogy a magyar külügyminisztérium fogadó-
termének, valamint a külföldi magyar követségek 
berendezésének megtervezésével, illetőleg elkészítésé-
vel legkiválóbb tervezőink és iparosaink bízassanak 
meg. Az elnökség errevonatkozólag részletes elő-
terjesztéssel fordult a miniszterelnökhöz, a külügy-
miniszterhez és a szakminiszterekhez, megbeszélték 
a kérdést az illetékes szakosztály ülésein is és az 
ügy odáig érlelődött, hogy a tervekre kiírandó 
pályázat feltételeire nézve az elnökség, a külügy-
minisztériumban folytatott tárgyalások eredménye-
képen, javaslatot is tett. A kérdés elintézése azonban 
ezen a ponton, valószínűleg pénzügyi okokból, 
megakadt. Nem adjuk fel mégsem a reményt, hogy 
gazdasági helyzetünk javulásával ez a művészeti 

kulturénak propagálása szempontjából fontos ügy 
ismét napirendre kerül. 

A külföldi sajtóból és honfitársaink híradásából 
értesültünk, hogy egyes nagyobb külföldi kultur-
központokban jótékonysági vagy egyéb cégér alatt 
magyar képző- és iparművészeti kiállításokat rendez-
nek, amelyeknek anyaga legtöbbször nem állja ki 
a jogos kritikát és így árt a magyar művészet 
jóhírnevének. Ez arra indította a Társulat vezetőségét, 
hogy felterjesztéssel forduljon a külügyminiszterhez 
és megfelelő intézkedéseket kérjen a külföldi magyar 
kiállítások ellenőrzése érdekében. A külügyminiszter 
leirattal értesítette társulatunkat, hogy kellő intéz-
kedések történtek az ilyen akciók körül esetleg 
előforduló visszaélések megszüntetése végett és 
tárcaközi bizottság gondoskodik arról, hogy a kül-
földi akciók keretében a művészeti szempontok 
érvényesítése is kellőképen biztosíttassák. 

Előterjesztéssel fordult Társulatunk a pénzügy-
miniszterhez a fényűzési forgalmiadó törvénynek és 
végrehajtási utasításnak az iparművészet érdekeit 
sértő intézkedései miatt, kérve azok módosítását. 
Ugyancsak a pénzügyminiszterhez írtunk fel a körmöc-
bányai pénzverőintézet berendezésének üzembe-
helyezése érdekében, kifejtve, hogy a magyar érem- és 
plakettművészet fejlődésének egyik alapfeltétele a 
különben parlagon heverő gépek és berendezések 
felállítása és foglalkoztatása, ami egyébként is 
gyümölcsöző befektetés volna az állam számára. 

Foglalkozott az igazgatóság a temetőművészet 
problémájával, amelynek megoldása épen most, 
amikor a temetkezés ügyét a főváros akarja kézbe 
venni, időszerű. Az elnökség részletes előterjesztést 
tett a főváros tanácsénak annak érdekében, hogy 
a temetési szertartások külsőségeinél tapasztalt 
hivalkodó Ízléstelenségek kiküszöböltessenek és 
helyükbe a ravatalozásnál, a gyászkocsiknál, a 
személyzet ruházaténál, általában a szertartás 
minden külső vonatkozásában nemes egyszerűség, 
a kegyelettel összeférő jóízlés, szemnek és érzésnek 
jóleső benső harmónia lépjen. 

A kegyelet művészi formában való megnyilvánulá-
sát tartotta szem előtt Társulatunk akkor is, amikor 
a szobrászati- és kőfaragó szakosztály kezdeménye-
zésére újból mozgalmat indít, hogy elesett hőseink 
emléke méltó módon örökíttessék meg. A mozgalom 
célja, hogy csakis olyan hadiemlékek kerülhessenek 
felállításra, amelyek a művészi követelményeknek 
megfelelnek. Az igazgatóság elhatározta, hogy a 
belügyminiszterhez fordul és kéri a hősök emléké-
nek megörökítése ügyében már a háború alatt az 
összes törvényhatóságokhoz kiadott körrendeletnek 
újból való kibocsátását. 

A SZAKOSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE. 
A Társulat újjászervezése alkalmával alakított 

szakosztályok az elmúlt év folyamán általában 
eredményes munkásságot fejtettek ki. A szakosztályi 
élet fellendülése egyik nélkülözhetetlen előfeltétele 
a Társulati tevékenység gyakorlati irányban való 
kialakulósónak és ezért kívánatos, hogy a szak-
osztályok munkásságuk kereteit mindinkább kibővít-
sék és kimélyítsék. A szakosztályok úgy szorosan 
vett szakmabeli, mint általános iparművészeti érdekű 
kérdésekkel foglalkoztak és üléseiken behatóan 
megvitatták az egyes fontosabb témákat. 

A szakosztályok működéséről részletesebben a 
„Magyar Iparművészet" hasábjain számoltunk be 
a társulati életről szóló hivatalos közlemények 
keretében. 



PÁLYÁZATOK. 

Az elmúlt évben kiírt pályázatok eszméje túlnyomó-
részben a szakosztályokból indult ki. Az üvegfestő-
é8 mozaikmüves szakosztály javaslatára a Társulat 
pályázatot hirdetett kabinet-üvegkép tervére, amely 
a területvédelem eszméjének propagálására használ-
ható fel. A szobrósz- és kőfaragó szakosztály 
javaslatéra síremlékterv pályázatot, a fémműves 
szakosztály javaslatára pedig sírkeresztterv pályáza-
tot hirdetett a Társulat, amely pályázatok díjaihoz 
a nevezett szakosztályok egyes mecenés tagjai 
jelentékeny összegekkel járultak. A Társulat érmének 
mintájára is pályázatot írt ki az elnökség. Az összes 
pályázatok eredményéről a „Magyar Iparművészet" 
pályázatok rovatéban volt részletes tudósítás olvas-
ható. Megemlítjük itt még az egyes magánfelek 
megkeresésére kiírt pályázatokat is, úgymint a 
Sipos testvérek gyáros cég kérésére falfestőminta 
tervezetére, továbbá az Orsz. vas- és gépipari 
szövetség kérésére a nyáron rendezendő országos 
vas- és gépipari kiállítás plakátjára, végül a Kir. 
Magy. Automobil Klub megkeresésére a motor-
csónak osztály versenyplakettjének mintájára kiírt 
pályázatokat. 

SZAKVÉLEMÉNYEK. 

A Társulat ebben az évben is szakminisztériumok 
és más hatóságok megkeresésére az illetékes szak-
osztályok meghallgatásával véleményt adott külön-
féle szakkérdésekben. 

PROPAGANDA. 

Az elnökség széleskörben mozgalmat indított, 
amelynek célja, hogy az iparművészeti alkotásokat 
az integritás eszméjének szolgálatában hasznosít-
hassa. Számos példányban fölhívást küldött szét, 
amelyben kifejtette, hogy a területvédelmi propaganda 
hathatós eszköze volna, ha minden olyan helyiség-
ben, ahol sokan fordulnak meg, művészi becsű 
alkotások hívnák fel a látogatók figyelmét arra, 
hogy Magyarországnak az elszakított országrészekkel 
szemben súlyos kötelességei vannak. A Társulat 
készséggel ajánlotta fel közbenjárását mindazoknak, 
akik ilyen műtárgyakat - megszerezni, vagy meg-
rendelni akarnak. 

Magyarországnak mint nemzetnek és államnak 
helyreállítása érdekében nagyon értékes propagandát 
indított Culin Stewart, a brooklyni néprajzi múzeum 
igazgatója, aki hosszasabb itt tartózkodása alatt 
lelkes magyarbaráttá vált és aki Amerikába való 
visszatérése után a clevelandi múzeumban nagy 
hallgatóság előtt előadást tartott a magyar kultúrá-
ról. Ez előadás során a legnagyobb elismeréssel szólt 
a magyar iparművészeti intézményekről. Emellett 
Culin igazgató a magyar népművészet remekeit is 
meg akarja ismertetni az amerikai közönséggel és 
ezért számos ilyen tárgyat vásárolt, azonkívül több-
száz másolatot készíttetett a Társulat népművészeti 
felvételeinek legjellemzőbb darabjairól. Ezt az egész 
anyagot kiállítás keretében mutatja be Amerika 
több városában, amely kiállítás plakátjait is a 
Társulat közbenjöttével itt rajzoltatta meg. 

A TÁRSULAT ÉRME. 

A magyar iparművészet kiválóan érdemes mun-
kásai és mindazok érdemeinek elismerésére, akik 
a hazai iparművészet fejlesztése és terjesztése körül 
kiválóan eredményes tevékenységet fejtettek ki, a 

j a ha : 
| kíváli 

Társulat érmet alapított, amelyet, évenkint legföljebb í 
öt példányban, az igazgatóság előterjesztésére, a \ 
választmány hozzájárulásával az elnökség ado- ? 
mányoz. Az érem, emlékeztetőül a súlyos időkre, fi 
amelyben alapíttatott, csakis vasból készül. | 

Ez évben az elnökség két érmet adott ki. Ezek | 
egyikét Unghváry Sándor festőművésznek és Majoros 
Károly üvegfestőnek, másikát pedig Tóth Gyula 
szobrászművésznek adományozta. 

LEVELEZŐ TAGOK. 

Az alapszabályok értelmében a magyar ipar-
művészet fejlesztése és megismertetése körül szerzett 
érdemekért a Társulat külföldieket és külföldön élő 
magyar honosokat levelező tagokká választhat. Ez 
évben hét levelező tagot választottunk és pedig: 
Eliel Saarinen, Axeli Gallen Kallela, ArmasLindgreen, 
Emil Wickström és Eric C. W. Ehrström finn 
művészeket, továbbá Stewart Culin és J. N. Laurvik 
amerikai múzeumi igazgatókat. A levelező tagok a 
Társulat nagy pecsétjével ellátott művészi írású 
oklevelet kaptak. 

MAGYAR IPARMŰVÉSZET. 

Szomorú gazdasági viszonyaink terhét nagyon meg-
érezte Társulatunk lapja, a „Magyar Iparművészet" 
is, amely az elmúlt évben csupán három füzetbe 
foglalt tíz számmal és csakis az utolsó füzetben 
két ív képpel jelenhetett meg. A nyomdai árak 
megfizethetetlen drágasága és a műnyomó papíros 
hiánya az oka annak, hogy lapunk annyira meg-
fogyatkozva, lesorvadva, szürkén kerül az olvasók 
kezébe. Társulatunk minden lehető áldozatot meg-
hoz, hogy a lapot, mint az egyetlen szoros kapcsolatot 
egyrészt a vezetőség és tagok, másrészt a magyar 
iparműzészet és a közönség közt fentartsa, abban 
a reményben, hogy a „Magyar Iparművészet" mi-
hamarabb a régi, hivatásához méltó díszben és 
terjedelemben léphet olvasói elé. 

AKCIÓ AZ IPARMŰVÉSZET FELSEGÍTÉSÉRE. 

Hórmincötéves komoly munka, dicsőség és küz- t 
delem után válságos helyzetbe jutott Társulatunk. | 
Ebben a helyzetben, más tudományos és kulturális t 
egyesületek példájára, a magyar társadalomhoz for- É 
dult segítségért. Felhívást intéztünk a magyar í 
társadalomhoz, amelyben kértük, hogy segítsen ipar- i 
művészetünk ügyén adományával mindenki, akinek J 
erre módja van. A felhívást lapunk 1921. évi első | 
számának élén közöltük, azonkívül többezer példány- f 
ban küldöttük szét az összes nagyobb gazdasági, 
kulturális intézményeknek, törvényhatóságoknak, 
egyházi hatóságoknak és magánosoknak. 

Az akció eredményéről e füzet élén számolunk be. 

IN MEMÓRIÁM. 

A mult év folyamán súlyos, pótolhatatlan veszteség 
érte a magyar művészetet és Társulatunkat egyaránt, 
nagynevű alelnökünknek, Kőrösfői Kriesch Aladár-
nak halálával. Választmányunk 1920. évi okt. 12-én 
tartott ülésén Alpár Ignác elnökünk méltatta az 
elhunyt egyéniségét és munkásságát, a „Magyar 
Iparművészet" 1920. évi 4—7, számában pedig 
Márkus László írt róla és művészetéről emlékezést. 
A Társulat felkérésére Nagy Sándor tagtársunk 
egy még később megállapítandó időben mond 
emlékbeszédet felejthetetlen vezérünkről és munka-
társunkról. 



TAGOK. 
Társulatunknak ezidőszerint van 16 pártoló tagja, 

245 alapító (ezek közül elhalt 149) és 2914 rendes 
tagja (ezek közül megszállt területen 470). A tagok 
létszáma tehát 3175, ami a tavaly kimutatott 3105 
taggal szemben 70 fővel való emelkedést mutat. 

A tőkealapítvónyok összege régi alapítványok 
összegének felemelése és új alapítványok befizetése 
folytén 18.750 Kval emelkedett. 

irulá- X 
szege I 

ZÁRÓSZÁMADÁSOK. 
Mult évi gazdálkodásunk eredményét a közgyűlési 

meghívóval közölt zórószámadások tüntetik fel. 
Eszerint a mult év, egyrészt a bevételek kedvezőtlen 
eredménye következtében, másrészt a „Magyar 
Iparművészet" kiadásával járó költségeknek arány-
talanul nagy emelkedése, az irodai és a személyi 
kiadásoknak a viszonyok által megokolt növekedése 
folytán az 1919. évről áthozott veszteséggel együtt 
összesen 44.165"67 K veszteséggel zárult. 

ELŐIRÁNYZAT. 
Az 1921. évi előirányzat összeállításánál a mai 

viszonyok gondos mérlegelése vezetett bennünket. 
A várható jövedelmeket a legreálisabb számítás 
alapján, a kiadósokat pedig a nyomdai árak, a 
szükséges anyagok árai és a tisztviselők ellátásánál 
a rendkívül súlyos megélhetési viszonyok figyelembe-
vételével és a jogos igényeknek a megengedett 
határok közt való honorálásával állapítottuk meg. 

A bevételi tételeket általában a mult évi ered-
mények alapján irányoztuk elő. Nem állítottuk be 
a kereskedelemügyi minisztérium évi segélye címén 
immár 20 év óta állandóan szereplő tételt, mert a 
segély engedélyezésére vonatkozó kérelmünk mind-
eddig eredménytelen. Felemeltük a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztertől kapott évi segély tételét, 
amennyiben a nevezett minisztérium az 1921. évre 
a segély összegét 8000 Król 24.000 Kra emelte fel. 
A kiadási tételek emelkedő irányzatot mutatnak, 
így a „Magyar Iparművészet" kiadására, pályázatokra, 
tervek és minták beszerzésére, kiállítások költségeire 
lényegesen nagyobb összegeket irányoztunk elő, 
mint az előző évben. 

Emelnünk kellett továbbá az alkalmazottak el-
látására szolgáló tételek összegét, az irodai költségek 
és a nyomtatványok tételét, utóbbit a nyomdai árak 
nagymérvű drágulása következtében, végül az 1919. 
évig visszamenőleg felemelt adó fedezésére is meg-
felelő nagyobb összeget kellett beállítanunk. 

Sajnos, a várható bevételek legreálisabb számítás 
szerint sem elegendők a kiadások fedezésére, úgy, 
hogy előirányzatunk kereken 83.865 K hiánnyal 
zárul. , ^ 

FORGÓTŐKE. 
A kereskedelemügyi miniszter úr részéről Társu-

latunk rendelkezésére bocsátott forgótőkére vonat-
kozólag az 1920. év végén egybeállított mérleg a 
következő eredményt mutatja : 

a) iparművészeti tárgyak értéke . 37.284 24 K 
b) pénzkészlet . . . . 62.715'76 „ 

összesen . . 100.000 — K 

NYUGDÍJALAP. 
Az alapszabályok 49. §-a értelmében alkalma-

zottaink nyugdíjaiapját az évi költségvetés terhére 
megfelelő összeggel dotáljuk. A lefolyt évben ezen 
a címen 4000 Kval, továbbá a kamatokkal, az 

alkalmazottak járulékaival és egyéb hozzájárulá-
sokkal gyarapodott a nyugdíjalap, amelynek összege 
1920. év végén 114.261 K. 

HADIKÖLCSÖN. 
A rendelkezésünkre álló alapok és pénzkészletek 

által szabott határokon belül társulatunk összesen 
120.000 K hadikölcsönt jegyzett, amelyet teljesen 
kifizettünk. Megjegyezzük, hogy mérlegszámlánkon 
a hadikölcsön-kötvények az 1919. december 31-iki 
árfolyammal szerepelnek. 

VÁLASZTÁSOK. 
Az alapszabályok és a mult évi közgyűlésen 

történt kisorsolás alapján ez évben lelép az elnök-
ség tagjai sorából Róth Miksa alelnök, továbbá 15 
választmányi tag és pedig: 

tervezők: Árkay Áladár, Faragó Ödön, Dudits 
Andor, Szablya Frischauf Ferenc, Vértes Rezső; 
műiparosok: Bodonyi Jenő, Breitner Lipót, Hauswirth 
Ödön, Jauernik Nándor, Tull Viktor; mübarútok: 
Delmár Emil, Kohner Adolf báró, Szablya János, 
dr. Szalai Emil, Wolfner Gyula; lemondott: Jakó 
Géza műiparos ; betöltendő továbbá néhai Kőrösfői 
Kriesch Aladár alelnöki helye. 

A közgyűlésnek feladata tehát az alapszabályok 
26., 31. és 39. §-ai alapján két alelnök és 16 választ-
mányi tag megválasztása. 

Az alapszabályok 26. §-ának 6. pontja értelmé-
ben a mult közgyűlés az 1920. évi zárószómadósok 
megvizsgálására megválasztotta rendes tagokul: 
Melocco Péter, Ország Róbert és Pongrácz János ; 
póttagokul: László Henrik és dr. Szőnyi László 
társulati tagokat. A számvizsgálók Társulatunk 
könyveit és zárszámadásait behatóan megvizsgálták 
és teljes rendben találták. Jelentésüket van szeren-
csém a t. Közgyűlés elé terjeszteni és kérjük ennek 
alapján a felmentést. 

Budapest, 1921. évi április havában. 
A választmány. 

AZ 0 . M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT VÁLASZT-
MÁNYA az idei közgyűlés óta két ülést tartott. 

A mójus hó 18-ón tartott ülésen megalakították a 
bizottságokat, mire Grabowieczky Leon felhívta a 
választmány figyelmét arra, hogy a közönség egy 
része tájékozatlan a műemlékek, és tereken, utcá-
kon felállított szobrok jelentőségéről. Javasolja, hogy 
a Társulat keressen módot arra, hogy a szóban 
levő műtárgyak alkalmas módon magyarózó fel-
írósokkal láttassanak el. Gróh István helytelennek 
tartja, hogy új utca- és térelnevezésekkel történelmi 
értékű emlékeket tüntetnek el, amik a főváros fej-
lődésével szorosan összefüggenek és amik így a 
későbbi nemzedékek emlékezetéből teljesen kivesz-
nek. Ebben az irányban is helyes volna közbelépnie 
a Társulatnak. Róth Miksa a szobrok megjelölését 
csak azoknál kívánja, amelyek nem általánosan 
ismert személyeket, eseményeket vagy eszméket 
ábrázolnak. Petrovics Elek és Ligeti Miklós fel-
szólalása után elnök a maga részéről helyesli a 
javaslat intenciójót és felhatalmazást kér, hogy a 
kérdést a főváros közgyűlésén szóvá tehesse. A 
június hó 16-án tartott ülésen az igazgató előter-
jesztette következő jelentéseit: a) a Társulat Finn-
országban a magyar népművészeti és háziipari 
kiállítás bizottságának megkeresésére egy kisebb 
vegyes kollekciót állított egybe a kiállítás céljára, 
melyet mér ki is küldöttek Finnországba. A tár-
gyakat az igazgatóság megbízásából Végh Gyula 



és az igazgató bírálták el. b) A keleti vásáron, 
melyet a Társulat az iparcsarnokban rendezett, 
15.350 K folyt be, mely összeget azonban körül-
belül 4.500 K kiadás terhel, c) A kereskedelem-
ügyi miniszter meghívására a szerzői jogról szóló 
törvényjavaslat ügyében tartott értekezleten a Tár-
sulat képviseletében Menyhért Miklós és dr. Szalai 
Emil jelent meg. Menyhért Miklós jelentést tesz 
küldetésének eredményéről. Sikerült elérnie azt. hogy 
az iparművészeti szerzői jog védelme, amely az 
eredeti javaslat szerint a képzőművészeti alkotások 
védelmétől külön volt választva, az általa ajánlott 
módosítás elfogadásával a képzőművészeti szerzői 
jog védelmével egy pontba foglaltatott össze és így 
az iparművészeti szerzői jog ugyanabban a véde-
lemben részesül, mint a képzőművészeti. Dr. Szalai 
Emil kijelenti, hogy bár az ő eddigi álláspontja 
szerint az eredeti tervezet az iparművészeti szerzői 
jog védelmét teljesen biztosította, látva a választ-
mány állásfoglalásét, ehhez a maga részéről is 
hozzájárul és a jövőben ő is ezt az álláspontot 
fogja képviselni, d) Az igazgatóság javasolja egy 
Apponyi plakett készítését és annak forgalomba 
hozatalát. Felkérte Végh Gyula vál. tagot, eszkö-
zölje ki Apponyi Albert gróf engedélyét a plakett 
elkészítésére. Végh Gyula ennek eleget is tett s 
ígéretet kapott Apponyi gróftól, hogy ez év őszén 
a plakett mintázásához rendelkezésre áll. e) A Hősök 
Emlékét Megörökítő Országos Bizottság működését 
hosszabb időre beszüntette, most azonban ismét 
akcióba akar lépni. A bizottságban a Társulatnak 
megfelelő képviselete lesz. A szakosztályok műkö-
désére áttérve jelenti az igazgató, hogy: a) a fém-
műves szakosztály kívánságára az igazgatóság 
elhatározta, hogy a mult évi sírkereszt pályázat 
visszamaradt díjaiból újabb pályázatot ír ki, ugyan-
csak fémből készülő sírkeresztek és egyéb sír-
alkatrészek terveire. -A pályázatot az elnökség az 
igazgatóság javaslatára az iparművészeti iskola 
növendékei között írta ki. b) A grafikai szakosztály 
ez év őszén üzleti grafikai és képeskönyv illusztráció 
kiállítást akar rendezni az Iparművészeti Múzeum-
ban. E kiállítás sikerének biztosítására a Könyv-
kiadók Egyesülete és a Grafikai intézetek főnökeinek 
egyesülete nagyobb összegű pólyadíjakat ajánlanak 
fel. c) A textil szakosztály Ágotái Lajos elnöklete 
alatt megalakult s elhatározta, hogy a kézimunka-
oktatás tárgyában memorandumot szerkeszt, melynek 
a kultuszminiszterhez való felterjesztésére az elnök-
séget fogja felkérni. Tudomásul szolgál. A lakás-
berendezések és a művészeti tárgyak vagyon-
váltságára vonatkozó új törvényjavaslatra Végh 
Gyula jelenti, hogy memorandumot nyújtott be a 
pénzügyminiszterhez. Pontos adatokat a váltság-
Ierovás módjóra nézve még nem sikerült szereznie, 
azonban azt mór most jelentheti, hogy a bútorokat 
és műtárgyakat — a háború előtti értékelést véve 
alapul — 35.000 koronán felüli érték után fogják 
megadóztatni. Kulturális szempontból azonban a 
miniszter hajlandó egyes muzeális tárgyakat mente-
síteni. Kívánatosnak tartja, hogy minden illetékes 
faktor közbenjárjon a törvényjavaslat megfelelő 
módosításénak elérése végett. A választmány 
köszönetet mondott Végh Gyulának közbenjárásáért 
s megbízza az elnökséget, hogy a törvényjavaslat 
szövegének megszerzése és áttanulmányozása után 
a szükséges lépéseket tegye meg. Az ez ügyben 
megtartandó egyesületközi értekezleten a társulat 
képviseltetésére Alpár Ignác elnököt és Menyhért 
Miklós választmányi tagot kéri fel. Igazgató jelentést 

tesz a társadalmi akció eredményéről, melyről e 
füzet élén számolunk be. A választmány az igaz-
gató jelentését örömmel veszi tudomásul és Alpár 
Ignác elnöknek és Schóber Józefnek a Társulat 
anyagi megerősítése érdekében kifejtett eredményes 
és buzgó munkásságukért jegyzőkönyvi köszönetét 
nyilvánítja. Az egybehívott jelölőbizottság javaslatára 
a választmány magát a következő tagokkal egészíti 
ki: Benkhárdt Ágoston, dr, Csupor István, Hikisch 
Rezső, Kovács Erzsébet, Mátrai Lajos, Nagy Antal, 
Schóber József és Zadubánszky Irén. Igazgató 
jelenti, hogy Keleti Ilonka irodasegédtiszt 15 évi 
szolgálat után férjhezmenetele miatt bejelentette 
állásától való megválását. Választmány a bejelentést 
tudomásul veszi s Keleti Ilonkának elismerését és 
köszönetét fejezi ki sok évi buzgó és önfeláldozó 
munkásságáért és felhatalmazza az igazgatóságot, 
hogy a kilépéssel járó pénzügyi kérdéseket a fenn-
álló szabályok értelmében elintézze. Fürst Ilonka 
műtárosnak havi illetményeit a választmány 1.200 
koronáról 1.800 koronóra emelte fel. Bodonyi Jenő 
felhívja a vólaszmóny figyelmét az Iparművészeti 
Iskolára, hol szerinte vallási villongások miatt a 
zsidó vallású növendékeket nem engedik érvénye-
sülni, azok üldözésnek vannak kitéve s hogy az 
intézet vezetősége nem törekszik oda, hogy ezen 
féktelenkedéseket megakadályozza. Kéri tehát, hogy 
az 0 . M. Iparművészeti Társulat választmánya kérje 
fel az elnökséget, forduljon beadvánnyal a M. Kir. 
Közoktatásügyi miniszter úrhoz és kérje intézkedését, 
hogy az iparművészeti iskolában a törvény és az 
iskola szabályainak érvény szereztessék. Ligeti 
Miklós, Szablya Frischauf Ferenc, Végh Gyula és 
Breitner Lipót felszólalása utón elnök kijelenti, 
hogy a Társulatnak csupán az iskolai oktatás 
művészeti vonatkozású kérdéseihez való hozzá-
szólás, esetleg javaslattétel lehet a hivatása, a jelen 
felszólalás azonban politikai és belső adminisztratív 
kérdést érint, amelybe a Társulat választmánya 
— nézete szerint — nem avatkozhatik bele. Java-
solja ennélfogva, hogy a választmány a Bodonyi 
által előterjesztett indítvány felett térjen napirendre. 
A választmány ebben az értelemben határoz. Ezzel 
az ülés végett ért. 

K R Ó N I K A 
ASZ. KRISTÓF-PATIKA a régi Pest egyik legjeleg-

zetesb helyisége volt. A Váci-utca és a Kristóf-
tér sarkán, a nagy Kristófnak szobra alatt volt 
majdnem egy évszázadon á t ; sok emlék és történet 
fűződik hozzá. A ház lerombolása után a Kristóf-tér 
egy szintén régi házában kapott hajlékot néhány 
évig, míg 1914-ben mostani helyére, a Hazai Taka-
rékpénztár váci-utcai palotájába került. Tulajdonosa, 
Örkény Hugó kegyelettel ragaszkodik a nagyidőket 
látott régi berendezéshez, mely ma is némi toldá-
sokkal és csekély módosításokkal teljesen megfelel 
a jelen igényeinek és a nemesebb ízlésnek. A 
meleg tónusú topolyagyökérfóból készült állványok, 
polcok, asztalok s mérlegek a leggondosabb mun-
kára vallanak, melyen egy évszázad alatt nem 
mozdult meg semmi. A berendezésnek az új helyi-
ségbe való beillesztét, valamint a festett és aranyo-
zott hársfából készült felső erkélyszerű új kiképzést 
Menyhért Miklós tervei szerint végezték, aki e mű-
vében szerencsésen tudta a régi idők örökségét a 
modernebb formavilággal összeegyeztetni. 


