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KO R M Á N Y F Ő T A N Á C S O S S Á G - IPAR-
MŰVÉSZETI É R D E M E K É R T . Két érdemes 

férfira sugárzott rá kormányzónk kegye; mind-
kettő régi és ernyedetlenül dolgozó pionérje ipar-
művészeti kultúránknak. Roth Miksa a hazai 
üvegfestészet és mozaikművesség meghonosítása és 
fejlesztése körül szerzett magának elévülhetetlen 
érdemeket. Alighogy elvégezte iskoláit, átvette atyja 
épületüveges-műhelyét, melyet csakhamar művészi 
irányba terelt. Akkoriban csak a Kratzmann- és a 
Forgó és Társa (Waltherr Gida)-féle hasonló műhe-
lyek voltak Magyarországon, de már néhány év 
múlva a fiatal Roth Miksa alkotásai messze túl-
szárnyalták versenytársainak munkáit. E sikerekhez 
szívós szorgalmán és szakmája technikai feladataiban 
való elmélyedő tanulmányain kívül nemes ízlése és 
helyes művészi érzéke segítették Roth-ot, kinek művei 
csakhamar legnevezetesb középületeink és temp-
lomaink nagyrabecsült díszeivé váltak. Sok fárad-
ságos kísérletezések után az üvegmozaikműves-
séget is megtudta itthon honosítani, úgy, hogy 
e művei már az 1902. torinói kiállításon, a mozaik-
művesség klasszikus hazájában nagy kitüntetésekben 
részesültek. Ujabban, a tulajdonképpeni szakmáján, 
az üvegművességen kívül a díszítőfestészet egyes 
problémáival is foglalkozik s e téren is, már számot-
tevő sikereket tud felmutatni. így a debreceni 
orvosegyetem és az Országos Levéltár termei-
nek ornamentális faldíszeit mind ő tervezte. — 
A másik új kormányfőtanácsos Ágotái Lajos, a 
székesfővárosi iparrajziskola főigazgatója. Noha ő 
maga mérnöki tanulmányai révén került a most 
vezetése alatt álló intézethez tanárnak, mindig von-
zódott az iparművészet iránt. E vonzalmát — amidőn 
mintegy negyedszázad előtt intézete élére került — 
szívvel-lélekkel érvényesítette is, mert a fővárosi 
iparrajziskolát az ifjú iparművésznemzedék nagy-
jelentőségű oktatóintézetévé fejlesztette. Szerencsés 
kézzel választotta meg munkatársait és nagy körül-
tekintéssel szervezte meg intézetének iparművészeti 
műhelyeit, s ezzel sok tekintetben megelőzte az 
Orsz. Iparművészeti Iskolát. Az ipari oktatás sok 
értékes kezdést és számos sikert köszön Ágotái 
Lajos működésének, aki megnyugvással tekinthet 
vissza négy évtizedet meghaladó áldásos és ered-
ményes munkásságára. 

MIT LEHET AMERIKÁNAK ELADNI. A clevelandi 
m. kir. konzulnak a m. kir. külügyminisztérium-

hoz intézett következő érdekes és tanulságos jelen-
tését közöljük az Amerikába exportáló vagy erre 
törekvő magyar háziiparosok és kereskedők oku-
lására : 

Az itteni nagy árúházakban minden országnak 
megvan a saját különlegessége, mit nagyon olcsó 
áron tervezésben, előállításban, kivitelben kifogás-
talanul állít elő és szállít. Például több nagy árú-
házban találhatók Velencéből hozott apró, színes 
gyöngyökből készített virágok, melyeket művésziesen 
természetes színezésben állítanak elő. Egy rendes 
nagyságú iriszt levelekkel és két bimbóval 1 dollár 
25 centért árulnak és ebben benne van az üzletnek 
100 vagy 150 százalékos haszna, szállítási költségek, 
vám. Szóval nagyon nehéz volna ilyen árúnál — 
mondjuk — Magyarországból előnyösebbet hozni. 

akár előállításban, akár árban. Úgyszintén Olasz-
országból jönnek a régi bőrmetszetű könyvtáblák, 
jegyzetkönyvek, melyek művészies utánzatai a 
XIV—XV-ik századokban megjelent munkáknak. 
Franciaországból jönnek kagylóból készített virágok, 
melyek teljesen újak a piacon. Kínából származnak 
a valódi kézicsipkék hihetetlenül olcsó áron, pl. egy 
7 cm szélességű valódi ír csipkének yardja 69 centért 
megvehető, amiben szintén benne van a haszon és 
a többi költségek. Valódi rececsipkének 5 cm 
szélességben yardja 40 centért vehető. Recének, 
írhorgolásnak piacot nem szerezhetünk Amerikában. 

A felsorolt adatok megvilágítják, hogy Magyar-
országnak is meg kell lenni a saját maga külön-
legességének, mit úgy tervezésben, mint előállításban 
és kivitelben a legolcsóbban tudna szállítani az 
amerikai piac számára. Ha egy állandó piacot 
akarunk szerezni ezen árúknak, nekünk kell alkal-
mazkodni az amerikai közönség ízléséhez és be-
rendezkedéséhez. 

Ilyen árúknak úgy az újdonság, mint a nem 
kirívó, de mégis bizonyos fokig határozott magyaros 
jelleggel kell bírniok. 

Ágyterítők valódi lenanyagból, mezőkövesdi, 
sárközi vagy kalotaszegi hímzésekkel újdonság-
számba mennének a piacon. Három darabból álló 
öltözőasztalkészlet, továbbá uzsonnakészlet, buffet 
stb. (ebédlőszekrényre való készlet) kevés magyaros 
hímzéssel szintén újdonságként hatna. Mindezeknek 
a holmiknak, melyeknek tervezése hazai kézimunka-
iparunk feladata volna, főkelléke az, hogy kevés 
munka legyen rajta, jó anyagból és mosható szí-
nekkel készüljön. Amerikában más párnahajakat 
használnak, mint odahaza. Ezek duplaszélessége 
21-től 22 és fél inch (egy inch 2'54 cm.) és hosszú-
sága kb. 1 yard (1 yard 91 '44 cm), kevés kézi-
munkával és horgolással a szélén. A párnahajak 
kézimunkatervezésével összhangban rendesen egy 
öltözőasztalfutót is használnak, melynek a hosszú-
sága 39 inch, 45 inch és ritkán 54 inch, a széles-
sége 18 inch, Az ágyterítők hossza 100, szélessége 
80 inch. Az ezzel összhangzó függönyöknek hossza 
72, szélessége körülbelül 22 inch. Keresetnek örvend 
a 3 darabból álló öltözőasztalterítő. A párnahajakon 
rendesen gépazsúrozás van, melybe horgolni szoktak. 

újdonság volna az amerikai piacon sálok hosszú 
rojttal. A minta alapjául szolgáló tervben magyar 
motívumok szerepeljenek élénk színekben, sötét 
alapon. Anyagul rendesen nehéz selymet kell 
használni. 

Az anyag minősége nagyon fontos minden 
darabnál. Nagy tévedés, hogy zsebkendőket készí-
tenek üvegbatisztból len helyett. Megrendeléseket 
egy nagyobb árúház nem ad, ha anyagul nem 
használjáka legfinomabb zsebkendővásznat. Aszéles 
csipkével készített zsebkendőknek is lejárt az ideje 
és ezeknek vásárlói eddig is csak a magyarok vagy 
más bevándoroltak osztályából kerültek ki. Midőn 
egy magyar kézimunkaszövetkezet képviselője zseb-
kendő árúmintakészletéből el akart adni az egyik 
nagy árúháznak, az árúház bevásárlója azt mondta, 
hogy a magyarországi zsebkendők, tekintve, hogy 
az anyaguk nem megfelelő, egyáltalán nem érdeklik. 

Új volna a piacon fehérnemű magyaros hím-
zéssel. A szabásra nagy gondot kell fordítani, mert 
az importált fehérneműek raktáron való tartását, 
tekintve, hogy szabásuk nem olyan jó, mint az ame-
rikai gyárak által szállítottaké, teljesen el akarják 
ejteni. A kifogásolt árúkba bele lehet érteni a francia 



holmikat is, melyeket most igazán nagyon olcsó 
áron árusítanak ki. Anyaga leginkább színes voile, 
selyem vagy crépe de chine. Az otthonról importált 
fehérneműknek sokkal drágább az előállítása, mint 
ahogy azok amerikai árúházakban a haszon és 
költségek kalkulálása mellett értékesíthetők. Teljesen 
céltalan a be nem vált fehérneműkbe továbbra is 
pénzt belefektetni. 

A Magyarországon készülő gobelineknek és 
keresztöltéseknek nincs itt piaca, mert tervezésben, 
színekben sokkal mögötte állanak a francia ter-
mékeknek. Szitavásznon készített gobelineknek, 
hónapokat igénybe vevő szemrontó munkáknak, 
mint kézitáskáknak vagy diványpárnahuzatoknak 
semmi jövője itten nincs. 

Ajánlatos, hogy az érdeklődők keressenek fel 
levélben néhány amerikai nagy árúházat és érdek-
lődjenek, mik volnának azok a holmik, melyeket 
ők elárusítani tudnának, illetve melyek után mutat-
kozik érdeklődés. Egyben küldjenek nekik mintakat. 
Végül próbáljanak csakis nagybani szállításra be-
rendezkedni. Bármikor, bármi kérdés merülne fel 
ebben az ügyben úgy a tervezést, mint szállítást és 
kivitelt illetőleg, a clevelandi magyar kir. konzulátus 
szaktanácsadója szívesen áll idejéhez képest ren-
delkezésre. 

Amerikában azért használnak teljesen más dol-
gokat, mint mi odahaza, mert Amerika uralván 
a világpiacot, a világ minden részéből kapva ipar-
művészeti dolgokat, nagyon aláveti magát a divat 
változásainak kézimunka tekintetében is. Az e 
cikkeket vásárló nőközönséglegnagyobbrésze kenyér-
kereső és így könnyen tud vásárolni évente új és 
divatos dolgokat háztartása részére, amit odahaza 
bajosan tudnánk megtenni. Például egy éveket 
igénybevevő munkával tele terítőt otthon egy életen 
keresztül használnak és csak egy darab van belőle 
a házban, addig itt Amerikában minden hivatal-
noknő rendelkezik egy csomó különféle mintájú és 
kivitelű futóval, párnahajjal. E darabok elkészítése 
nem vesz igénybe több, mint egyheti esteli munkát. 
Ezért nem ajánlatos, hogy továbbra is készíttessenek 
azok a richelieu, filével telehímzett asztalközépek, 
melyeknek az előállítási költsége olyan sokba kerül, 
hogy kár azokat az itt elérhető pár dollárért értéke-
síteni, továbbá ezeknek tisztántartása, gondozása 
és kezelése szakértőknek az idejét veszi igénybe, 
ami ismét újabb költségeket jelent. 

Ismételten ki kell emelnem, hogy a divat e cik-
kekben évenként vagy kétévenként változik és ezért 
csak az amerikai árúházakkal történt előzetes meg-
állapodás alapján ajánlható az exportálás meg-
kezdése. 

Jövője van a cserép- és agyagholmiknak, 
melyekből Csehszlovákia óriási készleteket szállít. 
Viszont kevéssel ezelőtt egy bécsi kereskedő minta-
készletéből, mely négy nagy ládát tartalmazott, alig 
történt megrendelés, mert készlete hasznavehe-
tetlen volt. 

Fenti jelentés anyaga egy, a magyar kézimunka-
készítést ismerő és itt több éve kézimunkatanítással 
foglalkozó magyar hölgytől származik, aki egy nagy 
árúház állandó kézimunkatanítónője és kézimunka-
szakértője. Alexy s. k., m. kir. konzul. 

SZÁNTÓ GERGELY. A legutóbbi 4 - 5 év alatt 

mindsűrűbben találkozunk a műkiállításon Szántó 
Gergely frissen kezelt, erőteljesen kidomborodó férfi-
fejekkel és tetszetős revers - kompozíciókkal ékes 
érmeivel. Dasiora és Römerre, a német nagy érem-

művészekre emlékeztetnek Szántónak kemény fogású 
érmei s alig hinné az ember, hogy voltaképpen 
autodidakta műveivel állunk szemben, aki csak 
férfikorában kezdett plasztikéval foglalkozni. Díszítő-
festőnek készült, majd grafikusmunkákat csinált, 
több grafikai pályadíjat nyert, közben vidéken tanár-
kodott, majd visszatérve Budapestre, mintázgatott, 
és faragcsált s egykettőre kisplasztikus művész lett 
belőle. A Jókai-síremlék pályázaton is figyelmet 
keltett öreg,regősalakjával, melyet egyik díjjal tün-
tettek ki. Ujabb érmeiből néhány szemelvényt e 
füzetünkben mutatunk be. 

\ y | Ó G A ENDRÉNÉ ORSÓSCSIPKÉI. Ennek 
1V1 az iparművésznőnek orsós (vetélt) csipkéiből 
kettőt mutatunk be e számban, mindkettő függöny-
betét. Móga Endréné az országos Iparművészeti 
Iskola azon kevés számú végzett növendékei közé 
tartozik, akik megtalálták helyüket az életben és 
hivatást teljesítenek. Hogy mit jelent az: egy új ipar-
művészeti technikára rávezetni népünket, az általa 
készített produktumokat üzletileg elhelyezni, azt az 
tudja igazán értékelni, aki már próbálkozott ilyennel. 
Végtelen kitartás, emberismeret, ízlés, üzleti érzék 
kell az ilyen vállalathoz. Az orsós (vetélt) csipkénél 
ehhez járul még a technika teljes i s m e r e t e és 
tiszta ítélet afelől, milyen csipketipusokkal lehet 
megküzdeni a külföldi csipkeimportlal. Mert régi 
csipkeművessége van a Tengermelléknek (Idriai 
csipke), a cseh határhegységnek és ennek a vidék-
nek a lakossága mind igénytelenebb és olcsóbban 
dolgozik, mint a mi búzakenyéren élő népünk. 
A művészi fantáziának korlátot szabnak ebben a 
technikában az üzleti szempontok. Mógáné már 
öt éve foglalkozik e dolgokkal és az a csipketipus, 
amit ezen idő alatt megteremtett falun élő munka-
társaival, máris lényegesen más, mint a cseh és a 
szlovén csipke. Teljes a reménységünk, hogy ezek 
az eredeti vonások szaporodni fognak munkáin és 
szorgalmatos keze nyomán kialakul lassan a magyar 
orsóscsipke típusa. Gróh István. 

y ILLAMOSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Nem hiába 
V nevezik a mi korunkat a villamosság évszázadá-

nak, egyre szaporodnak azok a bemutatások és 
kiállítások, melyek a villamoserőnek újabb és újabb 
segítőszerepét demonstrálják a háztartásokban. 
A „cselédtelen háztartás" valóban nem tartozik a 
jövő álmai közé s úgylátszik, hogy az örökös mizé-
riáknak e ponton a technikai felszereltség fog véget 
vetni. Ha össze akarjuk foglalni mindazt, amit az 
utóbbi évek ilyen jellegű technikai kiállításai bemu-
tattak, egyszerre csak arról győződünk meg, hogy alig 
van ma mór a háztartásnak olyan funkciója, melyben 
az emberi kezet villamoskészülék ne tudná pótolni. 
A legismertebb ilynemű apparátusokat elég fel-
sorolni. Mert mindenki tudja, hogy a reggeliző- és 
ebédlőasztal szükségleteit mily jól szolgálják ki a 
villamos teafőzők, kávékészítő-, pirító s egyébfajta 
rostélyok. De még az ágynak és toalettasztalnak is 
szinte elmaradhatatlan kellékei a különféle villany-
melegítő-párnák, a hajszárító- és villanyhajsütő-
gépek, amelyeket épp úgy elvisz magával útra a 
gondos úrihölgy, mint a villany-vasalóját, mert hisz 
ezek minden vezetékbe beiktathatok. Ugyancsak 
ismeretesek és népszerűek ma mór mindenfelé a 
takarítás villanygépei is. A villanyos padlókefélő- és 
porszívógépek, melyek úgyszólván játszva és aránylag 
kis áramfogyasztással végzik el a nehéz testi energiát 
igénylő munkákat. De már kevesebben tudják, hogy 



a konyhában is igen tökéletes a villany. Főző tűz-
helyek szolgálhatják a háziasszony kényelmét. Szaga, 
füstje nincs, a hőfokát pontosan szabályozni lehet, 
két vagy négy főzőedény elhelyezésére készül, van 
sütője, nyílt, vagy zárt meleg fülkéje s azonkívül 
még egy készülék segélyével azt is el lehet érni, 
hogy önmaga, automatikusan szabályozza a hőfokát. 
Villamossággala konyhában nemcsak meleget, hanem 
hideget is lehet produkálni. Erre való a villamos 
jégszekrény, mely csak a nevében őrzi már a jeget, 
mert a villanyáramon kívül csak ammóniák és lassan 
cirkuláló víz kell hozzá s egy háztartásnak bőségesen 
elegendő jeget termel. A lakás belső helyilégeiben 
is hőforrás már a villany. A régi kis lábmelegítő 
s izzólámpákkal dolgozó kályhácskák helyett mér 
tekintélyes nagy szobai kályhákat tart állandóan 
fűtve a villamosság, sőt lehet éjszaka, amikor kül-
földi nagyvárosokban az áram olcsóbb, megtölteni 
a kályhát tartalékmeleggel, melyet azulán nappal 
kisugároz. Az ilyen kályhák kellemessége a legjobb 
cserépkályhákéval vetekszik. Sőt e tartalékmelegítést 
a fürdőszobában is el lehet végezni, ahol egy 
automatikus készülékkel minden éjjel annyi meleg-
vizet lehet összegyűjteni, amennyi másnapra kell s 
az elhasznált vízmennyiséget és melegmennyiséget 
a készülék önmagától pótolja. Hogy pedig a varró-
gépet sem kell ma már lábbal hajtani, hanem azt 
is elvégzi egy gombnyomással a villamosáram, arra 
nézve körülbelül mindenki tájékozva van már. Alig 
van tehát a háziasszony számára olyan működési 
terület, melyen villamoskészülékek ne járnának a 
kezére. Igaz viszont az is, hogy a készülékek mind-
egyike még egyáltalán nem nevezhető tökéletesnek 
és a sokféle lemez egy kis vigyázatlanság mellett 
még könnyen elég. Az is bizonyos, hogy oly nagy-
városban, mint nálunk, melyben a helyes energia-
gazdaság, vízierők kihasználása stb. még szerfelett 
drágává teszi az áramegységet, viszonylag drágán 
kell megfizetni ezt a kényelmet. De semmi kétség, 
hogy a háztartások fejlődése és a tökéletes technikai 
felszerelésű „villamos-üzem"-ek felé tendál és igen 
rövid idő múlva a háziasszony, mint egy ragyogó 
nikkelgépezet főgépésze fog jól felszerelt lakása 
kormányhídján állni. 

p a l y a z a t o k 

86 L. 
Lugosi Endrének, a z olcsó bútorok terveire hirdetett pá lyáza ton 

díjjal kitüntetett ebédlőbútorterve. 

pÁLYÁZAT OLCSÓ BÚTOROK TERVEIRE. Lapunk 
1 legutóbbi számában közöltük a székesfőváros 
tanácsának olcsó bútorok terveire szóló pályázati 
felhívását. E pályázatnak a várakozásokat felülmúló 
eredménye volt, amennyiben 88 pályázó vett azon 
részt és a tervek átlagos színvonala is határozott 
emelkedést mutat az előző bútortervpályázatokkal 
szemben. A Bánffy Miklós gróf, az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulat elnökének elnöklésével meg-
alakított bírálóbizottság április hó 24-én tartott ülésén 
úgy az ebédlő-, mint a hálószobabútorzat terveire hir-
detett pályáza) 3—3 pályázójának külön-külön 5—5 
milliós pályadíjakat ítélt oda. A pályázók közül 
Bodon Károlyt, Lugosi Endrét és Urbányi Vilmost 
az ebédlőterveikért, Kaesz Gyulát, Kemény Zoltánt 
és László Pált pedig hálószoba-terveikért jutal-
mazta a bírálóbizottság. A részletrajzokért külön 
dijakat kapnak a pályanyertes tervezők. Az eképpen 
beszerzett terveket illetve részletrajzokat az 0 . M. 
Iparművészeti Társulat fogja kezelni és csekély díj 



k i á l l í t á s o k 
A FILADELFIAI NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS 

^ MAGYAR OSZTÁLYA. Június hó elsején nyílik 
meg az Amerikai Egyesült Államok nagy kiállítása, 
amelyen Magyarországot iparművészete és háziipara 
fogja képviselni. 1925. év nyarán kapta meg a magyar 
kormány a kiállításra szóló meghívót és ősszel meg-
indultak a tanácskozások a kiállításon való részvétel 
kérdéséről. Az első megállapodás szerint Magyar-
ország hivatalosan szerepelt volna a kiállításon. 
Külön pavillont akartak építeni, amelyben a magyar 
kultúra fejlettségét mutatták volna be. A pavillon 
díszhelyét a székesfővárosnak akarták felajánlani, 
melléje sorakoztak volna a magyar tudományos 
intézetek, a felsőbb oktatás, a zene- és színművészet, 
az irodalom, az iparművészet és háziipar csoportjai 
és külön elsötétített teremben megszakítás nélkül 
pergő film a fővárost és a vidék szép tájait, a mű-
emlékeket, a népviseleteket ábrázoló felvételeket vetí-
tette volna a látogatók elé. A magyar képzőművészet B o d o n K á r o l y n a k i a z o l c s ó b ú l o r o k t e r v e i r e h i r d e ( e l t p á i y á z a t 0 n 

a kiállítástól elkülönítve szerepelt volna a Filadelfia díjjal kitüntetett ebédlöbútorterve. j 

ellenében kiadja azokat bármely hazai iparosnak, 
aki kötelezi magát, hogy minden eladott példány után 
bizonyos méltányos százalékot juttat a tervezőnek. 
Valamennyi pályamű 10 napig ki volt állítva az Orsz. 
Magyar Iparművészeti Társulat állandó kiállításán. 

ELDŐLT POSTABÉLYEGPÁLYÁZAT. A keres-
kedelemügyi miniszter február havában pályázatot 

hirdetett rendes posta- és íégi-postabélyegek terv-
rajzaira, mely e hó 6-án járt le. Beérkezett 118 pályázó-
tól mindössze 284rajz. Ma döntött a két pályázat felett 
Demény Károly h. államtitkár, m. kir. postavezér-
igazgató elnöklésével a 9 tagú bírálóbizottság, mely-
ben a M. Orsz. Képzőművészeti Tanácsot öt tag, a 
postavezérigazgatóságot az elnökön kívül két tag és 
a m. kir. Állami Nyomdát egy tag képviselte. A rendes 
postabélyegek tervrajzaira hirdetett pályázat négy-
milliós első díját Kovács Erzsébet, a hárommilliós 
második díjat Gróf József, a harmadik kétmilliós 
pályadíjat Rauscher Juliska pályaművének ítélték 
oda és megvásárlásra ajánlották Csapó Heim József, 
Jeney Viktor és Kovács Erzsébet egy-egy pálya-
tervét.— A légi-posta bélyegeire hirdetett másik pályá-
zatot a bizottság egyhangúlag meddőnek nyilvání-
totta, ezért ezt megismétlik. — Valamennyi pálya-
mű tíz napig ki volt állítva az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulatnak az Andrássy-út 69. sz. 
alatt (régi Műcsarnok) levő állandó iparművészeti 
kiállitásán 

MEMZETKÖZI ÉREMPÁLYÁZAT. A Párisban 
1 ^ székelő Fédération Aéronautique Internationale 
nemzetközi pályázatot hirdet egy aranyban sok-
szorosítandó éremre, mely minden évben annak a 
pilótának lenne adományozva, ki az illető évben a 
repülés terén a legszebb eredményt érte el. Az érem 
mintegy 63 mm átmérőjű lehet. A pályadíj 5000 
francia frank. A pályázat augusztus I-én jár le. 
A pályázat részletes feltételeibe az 0 . M. Iparművé-
szeti Társulat igazg. irodájában lehet betekinteni. 
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város belső területén levő műcsarnokban a kiállítás 
alkalmából rendezendő nemzetközi tárlaton. Pályá-
zatot hirdettek a magyar pavillon tervére, el is 
bírálták a pályaműveket, de a szép terv megvaló-
sulása elmaradt. Nyilván anyagi okok és talán az 
a körülmény is indíthatta a kormányt Magyarország 
hivatalos szereplésétől való visszalépésére, mert 
tudomására jutott, hogy a többi európai állam sem 
vesz hivatalosan részt a kiállításon, hanem beéri 
azzal, hogy támogat egyes ipari és gazdasági szer-
vezeteket, melyek üzleti szempontból előnyösnek 
tartják a kiállításon való részvételt. Február havában 
néhány iparművészeti vállalat folyamodvánnyal for-
dult a kereskedelemügyi miniszterhez, kérve támo-
gatását, hogy bemutathassák készítményeiket a 
kiállításon. A miniszter nem zárkózott el a kérés 
elől, de kikötötte, hogy csak oly iparművészeti és 
háziipari készítményeknek a bemutatását támogat-
hatja, melyek úgy művészi, mint mesterségbeli szem-
pontból kifogástalanok. Minthogy pedig ennek 
kikötésnek érvényesítését, valamint általában a 
magyar osztály rendezését csak kellő szakavatott-
ságú, elfogulatlan és tapasztalt intézmény biztosít-
hatja, az Országos Magyar Iparművészeti Társulatot 
kérte fel a filadelfiai magyar iparművészeti és házi-
ipari osztály megszervezésére, a kiállításra szánt 
tárgyak elbírálására és a helyszínén való rende-
zésére. Ugyancsak a Társulatot bízta meg a kiállítók 
üzleti érdekeinek képviseletével is. A Társulat elég 
későn, ápriiis hó 17-én kapta az erről szóló miniszteri 
leiratot, amire haladéktalanul hozzálátott a neki 
jutott nehéz és nagy felelősséggel járó feladat tel-
jesítéséhez. Két hét alatt 40 iparművészeti és házi-
ipari vállalat és műhely legjava munkáit gyűjtötte 
össze és már május hó 3-án útnak is indította 
Filadelfiába a magyar osztály egész anyagát. 
A magyar osztálynak a helyszínén való elrende-
zésével és igazgatásával Faragó Ödönt, a jeles 
iparművészt bízta meg, kit a párisi, milanói, liégi 
és stockholmi magyar kiállítások rendezése közben 
szerzett dús tapasztalatai, valamint egyéni tulaj-
donságai hivatottá teszik e sokoldalú szakavatott-
ságot és nagy erélyt kívánó munkakör ellátására. 
Már most megállapítható, hogy a magyar osztály-
ban — a lakásberendező ipar kivételével, melynek 
szereplésétől az idő rövidsége és az anyagi eszközök 
elégtelen volta miatt el kellett tekinteni — hazánk 
iparművészetének minden ága és hímzőháziiparunk 
legkiválóbb alkotásaikkal méltón lesznek képviselve. 

\ T AGYSZABÁSÚ EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
IN LESZ BUDAPESTEN. Az őszi XVIII. Országos 
Katolikus Nagygyűléssel kapcsolatban nagyszabású 
egyházművészeti kiállítás rendezését határozták el. 
A kiállítást Zsembery István dr. ny. főispán kez-
désére az Országos Katolikus Szövetség rendezi és 

Urbányi Vilmosnak, a z olcsó bútorok terveire hirdetett pá lyáza ton pedig intézményes alapon, vagyis minden esztendő-
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tetszéssel és elismeréssel fogadta maga Csernoch 
János bíboros-hercegprímás is, aki egyúttal bejelen-
tette, hogy a kiállítás fővédőségét elvállalja. A kiállí-
tást előkészítő bizottság április 19-én tartott alakuló 
ülést Glattfelder Gyula csanádi püspök elnöklésével 
az Országos Katolikus Szövetség helyiségében, mely-
nek során a rendezőbizottságot egyhangúlag a követ-
kezőkből állították össze: az egyházművészeti kiállítás 
fővédőjeCsernochJdnosbíboros-hercegprímás, védői: 
a magyarországi püspöki kar, továbbá Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter, Vass József népjóléti 
miniszter, Zichy János gróf, az OKSz elnöke, Apponyi 
Albert gróf és Berzeviczy Elemér, tiszteletbeli elnökök: 
Breyer István, Kertész K. Róbert és Gévay Wolff 
Nándor kultuszminiszteri államtitkárok. Kriston Endre 
püspök, Ripka Ferenc főpolgármester, Preszly Elemér 
főispán, Sipőcz Jenő polgármester, Szmrecsányi Miklós 
ny. miniszteri tanácsos. A végrehajtóbizottság tagjaivá 
a következőket választották meg: elnökké Glattfelder 
Gyula csanádi püspök, elnökhelyettes Leródi Antal 
prelátus-kanonok, Gerevich Tibor egyetemi tanár a 
Római Magyar Intézet igazgatója, Zsembery István, 
az OKSz alelnöke, ügyvezető alelnökké Radisics 
Elemérnyug. miniszteri osztálytanácsos, Haasz Aladár 
miniszteri titkár. Fekete Márton kormánytanácsos, 
a végrehajtóbizottság tagjai pedig a következők: 
Cavallier József, Csajthay Ferenc főszerkesztők, Csányi 
Károly múzeumi igazgató, Hekler Antal egyetemi tanár. 
Hivatal József felelős szerkesztő, Hóman Bálint, a 
Nemzeti Múzeum igazgatója, Früchtl Ede szerkesztő, 
Milotay István főszerkesztő, Petrovics Elek, a Szép-
művészeti Múzeum főigazgatója, Szőnyi Ottó. a 
Műemlékek Országos Bizottságának előadója, Tóth 
László főszerkesztő, Walder Gyula műegyetemi tanár 
és Varjú Elemér múzeumi igazgató. Az értekezlet 
végén elhatározták, hogy a végrehajtóbizottság magát 
művész-tagokkal egészíti ki. 

SOKOLDALÚ SZÍNHAZKIÁLLÍTAS. Magdeburg 
városában ebben az évben színházkiállítás nyílik 

meg, amely a színházat minden viszonylatéban be 
fogja mutatni jelen s mult fejlődésével. Hogy német 
alapossággal milyennek gondolják el egy ilyen színház 
kereteit, az kitűnik a tervezetéből, mely a következő 
csoportokat ígéri. Színházi épületek tervei, modelljei, 
képei. Különféle színpadi rendszerek. Tűzrendészeti 
intézmények.Világítótechnikáka modern színpadokon. 
Szállítócégek kelléktáróból. Kosztümök, parókák, fes-
tékek. S z ő n y e g e k , függönyök s egyéb szövetek. 
Modellok és díszítőtárgyak. Dobogók, sülvesztőgépek, 
zajcsináló eszközök. Külön csoportban foglal helyet 
a zenekari rész. Az összes elképzelhető hangszerek 
s azok készítése. Minden, ami a néző kényelmét 
és biztonságát szolgálja. Székek, nézőtéri ülőbútorok, 
különféle látcsövek. Akönvvekés grafika csoportiában 
az összes színházi és zeneműkiadó cégek kiállítása. 
Színházi reklámszolgálat: az összes válfajok, ideértve 
az ízléstelen reklámokat is. Bizonyos, hogy a színházi 
szakemberek még soha ilyen összefoglaló képet a 
színház ismeret- és kelléktárából nem kaptak, mint 
amilyen Maedeburgban készül. 

KERTMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS DREZDÁBAN. 

Április végén tudvalevőleg egy nagy kertművé-
szeti kiállítás nyílt meg Drezdában, amely ez év 
októberéig lesz nvitva. A kiállítást a német kert-
építők a drezdai Flóra botanikus-társaság százéves 
jubileumával kancsolatban rendezik, több mint 
harminc hold területen. Ez tehát a legnagyobb mé-
retű kertészeti s kertépítő kiállítás, melyet valaha Kemény Zoltánnak, az olcsó bútorok terveire hirdetett pályázaton 
német földön rendeztek. díjjal kitüntetett hálóbútorterve. 
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