
AZ ORSZ. MAGYAR I P A R M Ű V É S Z E T I T Á R S U L A T 
VÁLASZTMÁNYÁNAK 

K Ö Z G Y Ű L É S I J E L E N T É S E 
A T Á R S U L A T 1 9 2 7 . É V I M Ű K Ö D É S É R Ő L 

TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 
ielőtt a legutóbbi közgyűlé-
sünk óta végzett munkánk-
ról beszámolnánk, rövid jel-
lemzését akarjuk adni ipar-
művészetünk mai helyzeté-
nek. 

A háború, a forradalom 
és az utána következő össze -
omlás válságos évei végze-

tesen megrendítették a béke idejében gyönyörű 
fejlődésnek indult iparművészetünket. Szörnyű vér-
zivatar pusztította a gondos kézzel elhintett vetést 
és alig maradt néhány ép szál ott, ahol dús ter-
mést vártunk. De végre mégis elvonult a fergeteg 
és újból kezdhetjük a munkát. Kettőzött erővel, 
elszánt akarattal kell nekifognunk, mert szebbet, 
tökéletesebbet és jóval többet kell előteremtenünk, 
mint azelőtt. Nemcsak a létért, a mindennapi szük-
ségletért, hanem dolgoznunk kell egy szebb és 
boldogabb jövőért, a jövő magyar nemzedékért! 

A legválságosb időkön — hála a magyarok 
Istenének — túl volnánk. De meredek utat kell 
még megtennünk, hogy elérjük célunkat. Ámde el-
jutunk oda, ha segítő kezek támogatnak küzdel-
münkben. Elsősorban a magyar művelt társadalom 
támogatására szorul iparművészetünk, annak a 
társadalomnak, melynek amúgy is sok jóvátenni 
valója van hazája iparművészetével szemben. Mert 
oly sokáig idegenül, bizalmatlanul vagy fagyos egy-
kedvűséggel nézte küszködését. És — sajnálattal 
állapítjuk meg — hogy még ma is, hazánk megcson-
kítása, megalázása, a nemzet vagyonának szörnyű 
összezsugorodása után is csak lassan, nagyon lassan 
gyarapodik azoknak a lelkes hazafiaknak száma, 
kik iparművészeti szükségleteik beszerzésekor a 
magyart keresik és veszik. Pedig ezen múlik ipar-
művészetünk sorsa. Magyart a magyarnak legyen 
jelszava minden hazafinak, aki országunk javát 
igazán szívén viseli. Mai vámstatisztikánk mellett 
nem tudunk pontos számadatokat kapni a külföld-
ről behozott iparművészeti cikkek mennyiségeiről 
és az értük külföldnek jutó összegekről, mert az 
árustatisztika nem választja külön a különböző 
árúkról szóló kimutatásaiban a szorosan vett ipar-

művészeti jellegűeket az ipari árúktól. De kétség-
telen, hogy a külföldről behozott iparművészeti 
cikkek mennyisége és értéke messze felülmúlja az 
e téren elért kivitelünket. Pedig iparművészetünk 
mai fejlettsége mellett úgyszólván teljesen nélkü-
lőzhetnők az idegen iparművészeti készítmények 
behozatalát. 

De nemcsak a külföldi árúk versenye nehezíti 
meg iparművészetünk megerősödését, mert a 
háború alatt és után itthon Iábrakapott aukció-
láz, mely enyhülve ugyan, de ma is megvan és 
érezteti hatását, szintén hátrányosan befolyásolta 
iparművészetünk helyzetét. A sok tönkrement úri 
egzisztencia, de elsősorban az annyira sújtott és 
elszegényedett ú. n. középosztály kénytelen volt 
megválni otthonának berendezési és dísztárgyaitól 
és ezek hihetetlen tömegekben kerültek kalapács 
alá. Minden egyes ily módon gazdát cserélt tárgy 
csökkenti a ma élő magyar iparművészek mun-
kái értékesítésének lehetőségét. Szinte szédítő per-
spektíva nyílik szemünk előtt, ha elgondoljuk, hogy 
mekkorát lendült volna fölfelé iparművészetünk, 
ha az utolsó 15 év alatt aukciókon elkelt sok-sok 
szobaberendezés, cserép, ötvösmunka, ékszer, sző-
nyeg, csillár, hímzés stb. árán ilyeneket magyar ipar-
művészeknél vásároltak vagy rendeltek volna! 

Nem tagadható, hogy az aukcióknak jó olda-
luk is van és ez teszi érthetővé, hogy maga az 
állam azokat intézményesen tartja fenn. Szegény 
emberek sokszor az aukciók révén jóval előnyö-
sebben értékesíthetik eladásra szánt holmijukat, 
mintha azt zsibáruspiacon vagy régiségkereskedő-
nek kellene fölkínálniok. De viszont igaz az is, 
hogy a régi dolgok túlhajtott kultusza beleütközik 
élő iparművészetünk érdekébe. 

Talán az aukciók hatásának róható fel az is, 
hogy közönségünk jórésze még mindig idegen-
kedik olyan lakásberendezéstől és iparművészeti 
dísztárgytól, melynek formája és díszítése nem 
egyezik valamely letűnt stíluskorszak hasonló 
rendeltetésű tárgy alakjával és díszítésével. Ha 
átkutatjuk bútorcsarnokainkat, kézimunkaüzle-
teinket, ötvösáru- és csilláros boltjainkat és az 
iparművészeti munkákkal kereskedő egyéb üzle-
teket, alig akadunk olyan munkákra, amelyek 
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magyar iparművészek e r e d e t i tervei nyomán 
készültek. Túlnyomó részük közkézen forgó min-
ták másolatai, vagy esekély módosítással készült 
utánzatai, lia pedig magyar ember készítette is 
a tervet, rendszerint eleget kellett tennie a meg-
rendelő utasításának, hogy »stíIusos«, azaz elmúlt 
idők munkáival megegyező dolgot tervezzen. Ez 
az eklekticizmus felé hajló felfogás miatt alig 
nyílik alkalom tehetséges tervezőink tudásának 
és tehetségének érvényesülésére. 

Mindezeknek a bajoknak orvoslását csak erős, 
tervszerű és állhatatos propagandával, az ifjúság 
esztétikai nevelésének mélyítésével, oktató célzatú 
kiállítások és előadások rendezésével érhetjük cl. 
Mert közönséget kell nevelni, hogy az nevelhesse az 
iparosságot, mely már üzleti ösztönénél fogva is 
mindig alkalmazkodik a megrendelők igényeihez. 

Iparművészeti kultúránk ápolása és fejlesztése 
ina nemcsak nemzetünk műveltségének igazolása 
végett fontos kötelessége hazánk minden számot-
tevő tényezőjének, tehát a kormányhatalom inté-
zőin kívül a főnemességnek, a papságnak, a pluto-
kráciának és mindenkinek, akinek élet-standardje 
a szorosan vett elemi szükségleteken túl terjed, 
hanem a nemzetünk talpraállását és vagyonoso-
dását is siettetjük, ha van erős és magas szín-
vonalú iparművészetünk, mely jelentéktelen ér-
tékű nyersanyagot művészi, tehát maradandó 
becsű tárggyá formál. Ezért nem szabad csügged-
niük, nem szabad pihenniök mindazoknak, kik 
az iparművészet fejlesztésére és hazai iparművé-
szetünk térfoglalásának biztosítására hivatottak. 
Ne riadjanak vissza a törekvéseiket megnehezítő 
akadályoktól, hanem merítsenek lelkesedést, erőt 
és kitartást abból a tudatból, hogy komoly, 
értékes és nemes munkát végeznek, melynek hasz-
nát nemcsak a jelen, hanem az utánunk követ-
kező nemzedék is látni fogja. 

KÜLFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK 
A lefolyt év egy részében még foglalkoznunk 

kellett az 1926. évi filadelfiai kiállítással, amennyi-
ben a kiállítóknak tárgyaik elvesztése vagy elrom-
lása miatt járó kártérítések bonyodalmas számí-
tásokkal és tárgyalásokkal járó iigyét társulatunk 
tisztviselői végezték, úgyhogy a kiállítás teljes el-
számolását csak a nyár folyamán fejezhették be. 
Ugyancsak társulatunk osztotta ki a kiállítók 
között a részükre érkezett díszes diplomákat és 
érmeket is. A kereskedelemügyi miniszter úr úgy 
társulatunk igazgatójának, mint pedig Faragó 
Ödön igazgatónak, a kiállítás rendezőjének és tar-
tama alatt volt megbízottunknak lelkes és szak-
avatott tevékenységükért amellyel nehéz viszonyok 
közt a kiállítás sikerét biztosították, köszönetét és 
teljes elismerését fejezte ki. 

* 

Már tavalyi jelentésünkben beszámoltunk a 
tavasszal rendezett berni és aaraui kiállításaink 
sikeréről, úgyhogy most kiegészítésül csak még 
említjük, hogy kiállításunk anyagának egy részét 
a bázeli múzeumban is mutattuk be, ahol szintén 
nagyon tetszett a népi művészetünk, háziiparunk 
és iparművészetiink színe-java munkáiból válo-
gatott kollekciónk. A svájel kiállításokon sikerűit 
mintegy 12.000 svájci frank értékű magyar mun-
kákat eladni s ezeken kívül több kiállítónk meg-
rendeléseket kapott és előrelátható, hogy a svájci 
kereskedőkkel így keletkezett összeköttetések állan-
dósulni fognak. 

» 
A Milánó mellett fekvő Monza városában 1923 

óta rendszeresített, kétévenként megtartott nemzet-
közi iparművészeti kiállításon Magyarország a 
lefolyt évben ismét résztvett és társulatunkat kér-
ték fel a kiállítás magyar osztálya anyagának össze-
gyűjtésére, elbírálására, a szállítás, biztosítás slb. 
ügyeinek elvégzésérc. A magyar csoportok az előző 
években a monzai kiállítási palota 13 helyiségét 
foglalták el, a legutóbb rendezett kiállításon be-
értük négy helyiséggel. A kiállítás csekély ered-
ménye igazolta ezt a tartózkodást, mert láto-
gatottsága az előzőkéhez képest erősen csök-
kent, olyannyira, hogy az olasz kiállítási igazgató-
ság azzal a tervvel foglalkozik, hogy jövőben az 
olaszországi idegenforgalom fő útvonalaitól félre-
eső Monza városa helyett más, alkalmasabb város-
ban folytassa a »biennale« iparművészeti kiállítá-
sok rendezését. 

* 
A nyár folyamán a Magyar Országos Képző-

művészeti Tanács Vrarsóban, Krakkóban és Lemberg-
ben magyar reprezentatív képzőművészeti kiállítá-
sokat rendezett, amelyeken bár kisebb, de gon-
dosan megválogatott iparművészeti anyaggal tár-
sulatunk is résztvett. Ez volt az első eset, hogy 
a lengyel közönség megismerkedhetett iparművé-
szetünkkel és okunk van hinni, hogy jó benyomást 
keltett lengyel barátainknál. 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSUNK ÉS KARÁCSONYI 
VÁSÁRUNK 

Amióta Klebclsberg Kunó gróf vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterünk jóvoltából megkaptuk 
az Andrássy-úti ú. n. régi Műcsarnok féleme-
leti helyiségeit, azóta ott állandó kiállítást tar-
tunk fenn iparművészetünk újabb java munkáiból. 
Szívesen fogadjuk be oda minden magyar ipar-
művésznek alkotását, ha megfelel a jogos művészi 
követelményeknek. Helypénzt senki sem fizet, 
csak az eladások után von le társulatunk mérsékelt 
jutalékot a kiállítás fenntartási költségeihez való 
hozzájárulásképpen. Karácsony előtt teljesen fel-
frissítettük az állandó kiállítás anyagát s ezen-
kívül külön csoportban mutattuk be az ú. n. alkal-
mazott (üzleti) graflka magyar mestereinek leg-
jobb munkáit is. A karácsonyi kiállítások kereté-
ben szerepeltek először a fővárosban a tolnamegyei 
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Magyar Meyer Antal : Ciborium. Készült öberbauet- A. utódal műhelyében. Schima Andor (Győr): Szentségtartó. Tóth 
Béla : Ciborium. Készítette Vistai György. — 2 Ziborien und Monstranz. — Ciboires et ostensoir. 

i. 73 



Moiret Ödön: Sangu|nem cuoremquae patriae. Hadiemlék domborművének terve. Ölelés. Dombormű egy síremlék részére. 
— Reliefe fiir Heldendenkmaler . — Relíeís. 
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Molret Ödön: Az élet angyala vagy a nő küldetése. Fürdőző nő. Iíjú leány síremléke. — Der Engel des Lebens oder l)ie 
Sendung des Welbes. Badende. Grabmal elnes jungen Madehens. — Ange gardlen. Balgneuse. Pro je l d'un monument 

lunéraire d'une jeune lille. 
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Molret Ödön: Plakett . 1914—1918. Az Éremkedvelók Egyesületének tagsági illetménye. Krisztus sírbatétele. Hadi-tömegsir 
szobormüvének vázlata. — Plaketté 1014—1918. Mltglledsspende d. Verelns der Medaillenlreunde. Grablegung. Gruppé Ilii-

éin Massen-Heldengrab, — Plaquette. 1914—1918. Inhumation. 
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Kovács Erzsébet.: Kiállítási oklevél. Zutt l í . A.: Emlékérem. — Ausstellungsdiploin. Gedenkinedaille. — Diplóme de 
l 'Exposltion. Médaüle commémorat i l . 

ZSOEDOSGOZMAEOM IPAR 
TEEEP ÉS KERESKEDELMI R 

TIS^AVIDÉ®KI4CLITAS0]N[ 
lH;MIIT\T()TTnHKhTrKMEROfeVHIKÁIÓ!51Z()TTSA(i 
A7^IPARI-ÉSKEKESK]EPELMÍt«(íP<)RTimSZEKEPEÖ 
e i K K M ' R Ö Z Ö t T A E E Ö ^ DICSÉRŐ * OffiLEVEEET 

ADOV1AX Y O Z O M . 
BUDAPESTEN;l9a7-OKTÓBER'HÖ-31IKN /VPJAN. 
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Kovács Erzsébet: Dísztagsági oklevelek. — Ehrenmitglieddiplome. — lMplömes. 
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Magyar népművészet. Csete Balázs eredeti lölvételei. Faragol t hot. díszítése. Kanászbojtár munkája (Somogy). Karikásostor 
(Nógrád). Faragot t villanyéi. .Juhászkampók (Szolnok). — Ungarlsche Volkskunst. Schnitzerel eines Stockes. Arbeit eines 

Sehwelnehirteni Peitselie, Gabel und Hirtenstockhaken. — Art paysan hongrois. 
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VAGYON II. MÉRLEGSZÁMLA 1927. ÉVI DECEMBER HÓ 31-ÉN TEHER 

Pénzkészlet ... 
Értékpapírok* 
Folyószámlán: 

M. O. K. T. Á. R.-nál ... 
Takarékbetét ... 
Gyűjtemények 
Leltári ingók... 
Veszteség 1926. évben 

» 1927. » 

Egyenként 

pengő fill. 

10.677 
1.195 

09 
91 

Összesen 

pengő fill 

1.332 
2.217 

7.335 
964 

3.227 

* 120.400 korona névértékű hadikölcsön 
418 pengő 3li fillérrel szerepel. 

Budapest, 1927. december 31-én. 

87 
16 

80 
14 
48 
57 

11.873 i -

26.951 I 02 

Tőkealapítvány 
Előre befizetett tagdíjak 
Hitelezők* 
Halmos I. alapítvány 
Nyugdíjalap ... 

Egyenként 

pengő fill. 

Áruszámlán kiállítóknak 9.994-15 P 
Társulat tartozása a R.-T.-nak 1.880-02 P 
Külön rendelkezéssel 1.713-03 P 

Ascher Kálmán s. k. 
pénztáros 

Györgyi Kálmán s. k. 
igazgató 

13.587-20 P 

Csák István s. 
ellenőr 

összesen 

pengő fill 

9.637 
578 

13.587 
1.178 
1.968 

45 
50 
20 
99 

26.951 i 02 

Böhm Béla s. k. 

Megvizsgálták és rendben találták a közgyűlés által kiküldött számvizsgálók: 

Brunner Antal s. k. Papp József s. k. Pongrácz János s. k. ür. Szőnyi László s. k. 

KIADAS III. KOLTSÉGELOIRANYZAT 1928. EVRE BEVETEL 

I. Művészeti célokra: 
Magyar Iparművészet 
Pályázatok, tervek, minták 
Kiállítások 
Kiküldetések, jutalmak 

10 

11 

II. Dologi szükségletek : 
Iroda ... 
Nyomtatványok 
Vegyes kiadások 
Jutalékok (tagdíjbeszedés)... 
Előre nem látott kiadások 

III. Személyzet: 
Alkalmazottak fizetése, lakbére, nyug-

díja 
Adó és munkásbiztosítás ... 

IV. Nyugdíjalapjárulék 

Veszteségáthozat 1927. évről 

Pengő fill. 

20.000 
1.800 
5.000 
1.500 

800 
600 

2.000 
400 

2.400 

15.500 
650 

240 

11.873 

62.763 

Tagsági díjak 
Kamatok 
Kiállítások ... ... „ 
Kiadványok - .. ... 
Vegyes bevételek 
Államsegélyek: 

a) vallás- és közokt. minisztérium 
b) keresk. minisztérium 

A főváros segélye 
Adományok 
Költségvetési hiány 

Pengő 

22.000 

650 
5.500 
4.400 

10.000 

1.600 
3.000 
1.500 
2.500 

11.613 

62.763 



Sárköz asszonynépének szép kéziszőttesci, melyek 
nagy érdeklődést keltettek és minden várakozást 
felülmúló kelendőségre tettek szert. Olyannyira, 
hogy most felbuzdulva a kiállítás sikerén, Tolna 
megyében megfelelő tőkével rendelkező szövetség 
van alakulóban, mely ennek a jellegzetes házi-
iparnak felkarolását és tervszerű fejlesztését tűzte 
kl célul. Általában örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy karácsonyi kiállításunk látogatottsága és az. 
ott megejtett vásárlások összege az előző évekét 
többszörösen felülmúlta, ami elég biztató eredmény. 

» 
Március elején, közvetlenül a sárközi népművé-

szeti kiállítás leszerelése után egy szerénykeretű, 
de nagyjelentőségű más kiállításnak adtunk hajlé-
kot utcai termeinkben : a Jankovicli Besán Endréné 
grófné glchathalini hadiárvaleány kéziszövőiskola 
készítményeinek. Ez az első és egyedüli intézet, 
amelyben a kéziszőttesek minden fajtáját, tehát a 
sokféle ruha- és bútorszövetet, ágytakarót, füg-
gönyt, párnát, szőnyeget szövik kézzel, mégpedig 
csakis a legjobb minőségűeket. Ez volt a jeles 
intézetnek első bemutatója és az első szereplés 
jelentőségét és az eddig elért eredmények elismeré-
sét hangsúlyozta Vass József dr. népjóléti minisz-
ter, aki a kiállítást megnyitotta és több magas-
rangú hölgy és úr jelenlétében köszönetét fejezte 
ki a nemeslelkű áldozatkész grófnénak, valamint 
munkatársainak. A kiállításon látható volt szőt-
tesek jóságát és szépségét a jelen volt szövészeti 
szakemberek mind elismerték. 

ELŐADÁSOK. 
A háború előtti években társulatunk gyakran 

rendezett tagjai részére előadásokat és felolvasá-
sokat Budapesten és a vidéken, s közönségünk 
azokat mindig nagy érdeklődéssel hallgatta, mert 
gyarapították ismereteit és jó hatással voltak ízlé-
sük ncmcsbülésérc. A világégés, majd pedig az 
utána bekövetkezett súlyos megpróbáltatások évei-
ben természetesen szünetelt társulatunk tevékeny-
ségének ez a fontos része. A lefolyt évben újból egy 
előadássorozat rendezését állítottuk be munka-
programmunkba és az a nagy érdeklődés, mellyel t. 
tagtársaink e vállalkozásunkat kísérték, bizonyítja, 
hogy előadásainkra szükség van s hogy ezek révén 
népszerűsíthetjük törekvéseinket. Nagy hálával tar-
tozunk érdemes előadóinknak, kik mindannyian 
igaz ügyszeretettel és lelkesedéssel készségesen tel-
jesítették kérésünket és magas színvonalú előadá-
saikkal értékes szolgálatot tettek művészi kultú-
ránknak. Az első előadást L y k a Károly tartotta, 
az iparművészeti tárgyak gyűjtéséről, utána N á d a í 
Pál dr. az ajándékozás művészetéről értekezett, 
majd V i s k 1 Károly dr. a népművészet és az Ipar-
művészet kölcsönös hatásáról, Y b l Ervin dr. pedig 
a hazai művészet múltjáról sok vetített kép be-
mutatásával fűszerezett előadást tartott. Különös 
érdeklődést keltett Z a d u b á n s z k y Irén igaz-
gatónőnek a nemzeti női viselet c. előadása, melyen 
vetített képeken kívül élő alakokon mintegy száz 

magyar női öltözet került bemutatásra. Az első 
előadástól eltekintve, melyet egyik kiállítási ter-
münkben rendeztük, a többit a velünk közös födél 
alatt levő Andrássy-iiti színház helyiségében tar-
tottuk meg, melyet az érdeklő közönség rendszerint 
teljesen betöltött, sőt volt arra is eset, hogy nem 
is jutott mindenkinek hely. Előadásaink sikere arra 
buzdítanak, hogy ne engedjük lankadni tagtársaink-
nak érdeklődését, hanem újabb és újabb témák ki-
tűzésével mindszorosabbíin vonjuk őket törekvé-
seink körébe. 

SZAKVÉLEMÉNYEK 
A lefolyt évben is hatóságok, vállalatok és magá-

nosok több ízben fordultak társulatunkhoz a 
végből, hogy egyes iparművészeti szakkérdésekben 
tájékoztassuk őket. így a többi között a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter véleményt kért több haza-
fias nőegyesület közös beadványáról, amelyben egy 
iparművészeti központ megszervezését kívánják, 
melynek főfeladatául a hazai iparművészetnek 
vidéki propagálását tűzték ki. Az illető nőegyesü-
Ietekkel megtartott értekezleten meg tudtuk győzni 
a beadvány aláíróit, hogy bár kétségtelenül időszerű 
és helyes a hölgyeknek az iparművészet érdekében 
megindítandó vidéki propagandára irányuló kíván-
sága, ezt egy új, nehézkes központ alig végezheti, 
ellenben alapszabályszerű feladata lévén ez társu-
latunknak, kellő támogatással szívesen és bizonyo-
san eredményesen végezzük ezt a rendelkezésünkre 
álló bevált erőkkel. A véleményes jelentést is ilyen 
értelemben terjesztettük a miniszter elé és külö-
nösen hivatkoztunk arra, hogy a háború előtt 
társulatunk vidéki akcióinak költségeire rendszeres 
államsegélyben részesült, mely 1914 óta elmaradt. 
Kértük tehát ennek újból való folyósítását és remél-
jük, hogy a miniszter úr nem fog elzárkózni e kérel-
münk elől, hiszen nagyszabású kultúrpolitikája jó-
részben a decentralizáció elvét követi. Vidéki ak-
ciónkkal iparművészetünk érdekében mi is ugyan-
oda törekszünk. 

A BELÜGYMINISZTER 
A MAGYAR GRAFIKUSOK ÉRDEKEIÉRT 

Legutóbbi jelentésünkben ismertettük Klebels-
berg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter körrendeletét, amellyel felhívta az egyházi 
és a törvényhatóságokat, hogy az iparművészet 
körébe tartozó szükségleteiket magyar művészeknél, 
illetve magyar iparosoknál szerezzék be s egy-
ben figyelmébe ajánlotta nekik társulatunkat, mely 
készséggel és önzetlenül közvetíti az ilyen mun-
kákat. Most Szcitovszky Béla dr. belügyminiszter 
hasonló rendeletéről emlékezhetünk meg, melyet 
a lefolyt év október havában intézett a törvény-
hatóságok első tisztviselőihez. Ebben hivatkozik 
társulatunk egyik fölterjesztésének ama panaszára, 
hogy a törvényhatóságok és a községek a művészi 
grafika körébe tartozó szükségleteik beszerzésénél 
nem méltatják kellő figyelmükre a kellően képzett, 
érdemes iparművészeket. Ezért felhívta őket, hogy 
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jövőben ne dilettánsokkal, hanem szakavatott grafi-
kusokkal készíttessék el az ilyen munkákat. A mi-
niszter egyben szintén társulatunkat ajánlotta mint 
olyan szervezetet, mely szívesen közbenjár ilyen 
munkák megrendelése körül, ha hozzáfordulnak. 

A TERVEZETT IPARMŰVÉSZETI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYE 

A társulatunk támogatására alakítandó ipar-
művészeti részvénytársaság ügyében újabb beható 
tanácskozás után abban állapodtunk meg, hogy 
az időközben fölmerült anyagi és formai nehézsé-
gek miatt elállunk e tervünk megvalósításától. 
Erről értesítettük a részvények jegyzőit s kértük 
őket, hogy tekintettel a tervbe vett részvénytársa-
ság eredeti céljára, ajánlják fel társulatunk köz-
érdekű munkásságának támogatására a jegyzett 
összegeket. Amint előre láttuk, e kérelmünk elől a 
részvényjegyzők közül többen — jobbára a mostani 
kedvezőtlen gazdasági helyzetre való hivatkozás-
sal — elzárkóztak s így a befizetett alaptőkének 
csak egy része az, amire számíthatunk. De minden-
esetre felszabadul a társulatunk részéről befizetett 
összeg s vannak már s lesznek ezentúl is lelkes és 
önzetlen jóakaróink, kik készséggel ajánlják fel 
törekvéseink támogatására a részvényjegyzésre 
befizetett összeget. Ezeknek névjegyzékét — mint-
hogy a részvénytársaság aktáit véglegesen még nem 
zárhattuk le — más alkalommal fogjuk közzétenni. 

MAGYAR IPARMŰVÉSZET 
Társulatunk folyóirata a lefolyt esztendőben 

zárta le XXX. évfolyamát. A füzetek számát egy-

Payer Gizella: Divatos magyaros leánykaruliíik. — Entwür le lür moderne 
nationale Madchenklelder. — Proje ts des costumes hongrols modernes 

pour Jeunes lilles. 

gyei szaporíthattuk, úgyhogy összesen öt kettős 
számot adhattunk ki. De ha terjedelme még nem, 
de tartalmának, mégpedig úgy a szövegrésznek, mint 
pedig művészi illusztrációinak színvonala már el-
érte a békebeli évfolyamokét. Reméljük, hogy a 
folyó év ismét haladást fog jelenteni a háború előtti 
állapotok felé. Erősen akarjuk társulatunk büszke-
ségét és leghatásosabb propagáló eszközét fenn-
tartani és fejleszteni, hogy mennél eredményeseb-
ben teljesíthesse fenti hivatását. 

TAGDÍJEMELÉS 
Alapszabályaink szerint a választmány társula-

tunk rendes tagjainak évi tagsági díját a békebeli 
összegre, azaz 20 aranykoronára emelheti fel. Nem 
látjuk még a magyar társadalom gazdasági helyze-
tét annyira javultnak, hogy megkockáztassuk a 
tagsági díjnak 15 pengőről 20 aranykoronára való 
fölemelését. Ezért ebben az évben még megmaradtunk 
a tavalyi 15 pengős rendes tagsági díj mellett, de 
előbb-utóbb nem zárkózhatunk el a tagdíjnak a béke-
beli összegre való fölemelése elől, mert e nélkül nem 
fejleszthetjük lapunkat és nem teljesíthetjük egyéb 
közérdekű feladatainkat a szükséges mértékben. 

TÁRSULATI TAGOK 
Folyó évi március hó 15-én, amikor e jelen-

tésünket lezártuk, volt társulatunknak 19G9 tagja. 
Mégpedig 295 alapító (elhalt 162) és 1694 rendes 
tag. E kimutatásban nem szerepelnek a megszállt 
területeken élő tagjaink (akiket ezentúl is nyilván-
tartunk), sem pedig azok, kik több mint három év-
vel tagsági díjakkal tartoznak. Évközben 20 alapító 

és 143 ú j tag lépett a társulat kötelé-
kébe. E helyen ismét meg kell emlékez-
nünk egyes alapító tagoknak alapítványi 
összegei fölemelésének kérdéséről. Ezek 
az alapító tagok annak idején 200, majd 
pedig 400 korona összeget űzettek be-
lépéskor. Ennek az 5%-os évi kamatja 
megfelelt az akkori 10, illetve 20 koro-
nás évi rendes tagsági díjnak. A korona-
érték teljes leromlása miatt ezek az 
összegek annyira összezsugorodtak, 
hogy az alapítványi összegek ma csak 
néhány fillért érnek, évi kamatjukat 
pedig a fillér ezredrészeivel lehet kife-
jezni. A pengőszámítás kötelező be-
vezetése óta már többször kértük az 
illető alapító tagjainkat, hogy vagy 
egészítsék ki alapítványukat a mai 
alapító tagsági díj összegére, azaz 300 
pengőre, vagy fizessék legalább ennek 
az összegnek 5%-át, a mai rendes tag-
sági díjnak megfelelő évi 15 pengőt. 
Köszönettel vesszük azt Is, ha alapít-
ványukat több évi részletben fizetik 
be. De arra többé nem vállalkozhatunk, 
hogy azoknak az alapító tagoknak, 
kiknek alapítványa ma már csak 
néhány fillért ér, megküldjük drága 
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folyóiratunkat, amikor egyetlen példány portókölt-
sége többszöröse egy alapítványi összegnek. 

ADOMÁNYOK 
Hálás érzéssel emlékezünk meg azokról a — 

sajnos nagyon kevés — lelkes és áldozatkész jó-
akaróinkról, kik adományaikkal támogatták tár-
sulatunkat. Ezek élén áll a BESZKÁRT, mely 2000 
pengőt, a TÉBE 500 pengőt, Munk Péter 100 pengőt 
és a MOKTÁR, mely 50 pengőt adományoztak a 
társulat céljaira. 

HALMOS-ALAP 
Érdemes tagtársunk kisplasztika! pályázatok cél-

jaira tett alapítványa a lefolyt évben elért kamat-
jövedelem révén 1179 pengőre emelkedett. 

EREDMÉNYSZÁMLA 
Ha összehasonlítjuk a lefolyt évi gazdálkodásunk 

eredményét a tavalyi közgyűlés által megállapított 
előirányzattal, látjuk, hogy az előirányzott 22.732 
pengő veszteség valóban csak 10.677 pengő volt. 
Ezt az eredményt csak a legmesszebbmenő taka-
rékossággal cs egyes bevételi tételeink fokozásával 
érhettük el. Tekintettel, hogy számadásainkat 1927 
december végén zártuk le, amikor a tervezett ipar-
művészeti részvénytársaság alaptőkéjének likvi-
dálását még nem határoztuk el és ennélfogva a 
részvényeinkre beflzetett összeg még nem térült 
vissza : reméljük, hogy majd a részvény-
társaság felszámolása után a részünkre meg-
maradt összeg segítségével eltüntethetjük a 
tavalyi hiányt is, mellyel a folyó évi költség-
előirányzatot kellett megterhelni. 

MÉRLEGSZÁMLA 
Tavalyi mérlegszámlánkhoz képest ezidei 

mérleg számlánk egyes tételei javunkra vál-
tozást mutatnak. A tőkealapítvány ú j ala-
pítótagok belépésével 2886 pengőről 9637 
pengőre emelkedett, nagyobb lett az érték-
papírok értéke, mely az 1926. évi 1296 
pengővel szemben most 2217 pengőben volt 
megállapítható. 

ELŐIRÁNYZAT 1928-RA 
Ezidei költségvetésünk megállapításánál 

nagyon óvatosan jártunk el. A tavalyi 22.732 
pengőnyi előirányzott hiánnyal szemben cz-
idén a hiány összege csak 11.613 pengő, ami 
számottevő lépést jelent gazdálkodásunk 
egyensúlya felé. Különösen, ha tekintetbe 
vesszük, hogy előirányzatunkat az 1927. évi 
11.873 pengős veszteségáthozatallal kellett 
megterhelnünk. Amidőn előirányzatunk egyes 
tételeit megállapítottuk, függőben volt még 
a tervezett részvénytársaság részvényjegyzői 

nagy részével szemben fennálló tartozásaink kér-
dése. Reméljük, hogy ezeknek az ügyeknek elő-
nyös befejezésével a folyó év kedvező [fordulatot 
fog jelenteni. 

VÁLASZTÁSOK 
Alapszabályaink rendelkezése szerint a jelen köz-

gyűlésen lejár az 1927. évi közgyűlésen egy évre 
szóló megbízással megválasztott dr. József Ferenc 
kir. herceg elnök és az ügyvezető-elnök: dr., Dréhr 
Imre valamint az 1925-ben három évre szóló 15 
választmányi tag megbízása. Ez utóbbiak a követ-
kezők : a) tervezők: Grabovvieczky Léon, Gróh 
István, Kölbcr Dezső, Ligeti Miklós, Nádler Róbert; 
b) műiparosok : Jungfer József, Kulcsár Sándor, 
Lingel Károly, Mattyasovszky Zsolnay Tibor, Itóth 
Miksa ; c) műbarátok : Ágotái Lajos, Krausz Simon, 
Majovszky Pál dr., Petrovics Elek dr., Vig Albert. 
Lejár még a tavalyi közgyűlésen megválasztott 
Pongrácz János, Szőnyi László dr., Böhm Béla, 
Brunncr József és Papp József számvizsgálók man-
dátuma is. E közgyűlés feladata, hogy a megürese-
dett tisztségeket választással töltse be. 

Végül jelentjük, hogy az 1927. évi közgyűlésen 
megválasztott számvizsgálók számadásainkat meg-
vizsgálták és teljesen rendben találták. Ez alapon 
kérjük a t. Közgyűlést, hogy az 1927. évre adja 
meg a felmentvényt. 

Budapest, 1927. március havában. 
A választmány. 

Payer Gizella: Divatos magyar leánykaruhák. — Entwur le lür mo-
derne natlonale Müdchenkleider. — Proje ts des costumes hongrols 

modernes pour Jeunes lilles. 
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