
o r s z á g o s i p a r m ű v é s z e t i 
é s h á z i i p a r i k i á l l í t á s 

1929. VII. 13—IX. 15 

z iparművészeti és az ezzel 
kapcsolatos háziipari ki-
állításokat az Orsz. M. 
Iparművészeti Társulat 
rendszeresítette hazánk-
ban. Az első ilyen tárla-
tot még igen kezdetleges 
viszonyok között 1885. 
év karácsonyán nyitották 

meg az Iparművészeti Múzeum — akkoriban 
az Andrássy-út egyik bérházában — volt igaz-
gatósági helyiségének két szobájában. Azóta a 
társulat minden évben rendezett ilyen kiállítá-
sokat nem csupán karácsonykor, hanem az év 
más szakában is. Mintegy harminc éven át 
(1896-1925) az üllőiúti Iparművészeti Múzeum 
palotája volt a társulat kiállításainak hajléka 
mindaddig, amíg a társulat 1925-ben megkapta 
a maga céljaira az Andrássy-úti ú. n. régi 
Műcsarnoknak félemeleti helyiségeit. 

A társulat nagyobb arányú kiállításait 
eddig rendszerint a téli, a kora tavaszi és 
őszi hónapokban rendezte. Ez alkalommal 
társulva a B a r o s s - S z ö v e t s é g g e l és 
a B a r o s s G á b o r - K ö r r e l , a nyári 
hónapokra tűzte ki a kiállítás idejét, mert 
alkalmat akar adni, különösen aSzt. István-nap 
táján Budapesten megforduló sokezer vidéki-
nek és a nyárra tervezett nagy nemzetközi 
kongresszusokra fővárosunkba érkező kül-
földi vendégeinknek, hogy iparművészetünk 
színe-javát és nemes háziiparunk legjobb 
készítményeit megismerjék és azokat úti-
emlékként megvásárolhassák. E mellett élénk 
külföldi propagandával oda törekszünk, hogy 
a kontinens nagyobb áruházai és egyéb 
kereskedelmi vállalatoknak és az Amerika 
részére bevásárló ügynökségeknek is tudo-
másuk legyen kiállításunkról és azt kellő 

E kiállítás alkalmából a rendezőség díszes 
és tartalmas Emlékalbumot adott ki, mely 
a kiválóbb kiállítási tárgyak művészi ábráit 
foglalta magában. Ennek az Emlékalbumnak 
előszavát, valamint a kiállításon szereplő ipar-
művészek és vállalatok teljes névsorát itt 
közöljük és egyben megjegyezzük, hogy e szám 
autotypia-képeit (a 137. és 162. oldalon levők 
kivételével), valamint a két színes mellékletet 
az Emlékalbumböl vettük át. A sserk. 

időben fel is kereshessék üzleti összekötte-
tések létesítése végett. 

Hogy kitűzött céljainkat elérhessük, lel-
kes felhívással hívtuk meg iparművészeti és 
háziipari vállalatainkat a kiállításon való 
részvételre. És örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy e felhívás élénk érdeklődést váltott ki 
nemcsak a fővárosban, hanem a vidék sok 
helyén, sőt a külföldön élő iparművészeink 
körében is. Felhívásunk nyomán másfélszázat 
meghaladó jelentkező akadt és a kiállítás ren-
dezősége személyes utánjárással is buzdította, 
tanácsaival is támogatta mindazokat, akiknek 
a kiállításon való szereplésére súlyt vetett. 

A jelentkezések nagy tömege miatt nyil-
vánvaló volt, hogy a társulat a maga 
Andrássy-uti szűkös helyiségeiben nem tudja 
méltón bemutatni a kiállításra kerülő mun-
kákat. Ezért kellett másutt hajlékot szerezni 
a kiállítás részére. Szerencsére június hó 
végével megüresedett az Iparművészeti Mú-
zeumunknak a keleti kiállítás által elfoglalva 
volt nagycsarnoka s a múzeum főigazgatója 
szívesen engedte át céljainknak nem csupán 
az üvegezett mennyezetű nagy udvarát, hanem 
annak baloldali tágas melléktermét is. Ezért 
e helyen is köszönetünket fejezzük ki elő-
zékenységéért. 

De hálával kell megemlékeznünk a in. 
kir. kereskedelemügyi minisztérium ipar-
fejlesztési szakosztályáról is, mely készséggel 
és hathatósan támogatta vállalkozásunkat. 

Amikor biztosítva láttuk kiállításunk méltó 
elhelyezését és megfelelő színvonalú anyagát, 
fővédőasszonyul kormányzónk nejét, nagy-
bányai vitéz Horthy Miklósnét, védőül pedig 
Herrmann Miksa kereskedelemügyi minisztert 
kértük fel. Mindkét pártfogónk szíves készség-
gel fogadta el a nekik felajánlott tisztséget. 
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A kiállításon egész sereg új név sze-
repel most először. Amióta az ország peri-
fériáján volt üveggyárainkat a kegyetlen 
trianoni szerződés elszakította az anya-
országtól, üvegtárgy alig szerepelt kiállítá-
sainkon. Most egyszerre öt kiállító akadt, 
mindegyik sajátos, egyéni munkákat mutat 
be a művészi üvegek barátainak nagy 
örömére. 

Szemmellátható fellendülést tapasztalunk 
az agyagművesség terén. Világhírű két nagy 
gyárunk mellett egyre-másra alakulnak kisebb 
vállalatok, melyek jórészben a hagyományos 
magyar népies kerámia szellemében alkotják 
szebbnél szebb és technikai szempontból is 
helytálló munkáikat. De szerepelnek a kiállí-
táson a legújabb irányzatok követői is, úgy-
hogy kerámiai gyártmányaink ma már minden 
igényt és ízlést kielégíthetnek. 

Háziiparunk legjelentősebb része a textil-
művészet körébe tartozik. A népművészet 
páratlanul gazdag formakincse dús anyagot 
kínál a hímzések, szőttesek, csipkék tervezői-
nek és örömmel állapíthatjuk meg, hogy a 
magyaros irányzat az utóbbi években mind-
szélesebb körre terjed, valamint, hogy a 
nemesebb ízlés is mindjobban kezd érvé-
nyesülni ezeken a munkákon. Legfőbb ideje 
is már, hogy nemcsak a közönség, hanem a 
kereskedők is erélyesen visszautasítsák azokat 
a selejtes s csak a vevők tájékozatlanságára 
számító, durva és hitvány munkákat, me-
lyeket lelkiismeretlen házalók és utcai árusok 
hoznak forgalomba s ezzel mérhetetlen kárt 
okoznak háziiparunk jó hírnevének. Remél-
jük, hogy ha közönségünk kiállításunkon meg-
ismeri a jóízléssel és lelkiismeretes munkával 
készült, kifogástalan magyaros hímzések leg-
java példáit, akkor nemcsak hogy a jövőben 
visszautasítja majd a selejtes holmikat, hanem 
tőle telhetően meg fogja akadályozni, hogy 
mások vásároljanak ilyeneket. És ez nem 
csupán a hímzett, hanem a batikmunkákra 
is vonatkozik, mert e téren is sokat vétkeztek 
és vétkeznek ma is. Olyan gazdag és kifogás-
talan kollekció látható a kiállításon, mely 
méltán irányt mutathat a hatiktechnika mű-
velőinek. 

Sok fővárosi ember csodálkozni fog, ha 
látja a magyar szőttesek gazdag és változatos 
csoportját, mert ezeket eddig alig ismerték 
Budapesten. Gyapjú ruhaszövetek, kendők, 

Budapest, 1929 július havában. 

terítők, párnák, továbbá színesen átszőtt 
takarók, függönyök stb. kínálkoznak az érdek-
lődőknek. Nagyon fellendült a csomózott sző-
nyegek készítése. A legjobb keleti szőnyegek-
kel vetélkedő színpompás példányok hosszú 
sora látható most a tárlaton. 

Többféle sajátos tűtechnikával készült 
pókhálófinomságú csipkét látunk a vitrinek-
ben és művészi gobelinek élénkítik a kiállítás 
falait. 

Alig akadt a háború óta iparművészeti kiál-
lítás, mely annyi és pedig művészi színvonalú, 
jó, eredeti ötvösmunkát mutatott volna be, 
mint a most megnyílt országos tárlat. És ami 
különösen figyelemreméltó, a kiállítók kivétel 
nélkül fiatal erők, akiktől, első bemutatko-
zásuk után ítélve, még sok magas színvonalú 
remekmunkát várhatunk. Éppen ezért kel-
lene a jövőben minden illetékes tényezőnek 
odahatni, hogy az ötvösség körébe tartozó 
egyházi kegyszerek beszerzésekor, valamint 
a sport-, dalos- és egyéb versenyek és kiállí-
tások alkalmából kiosztásra kerülő — jobbára 
nemes fémhői készült — jutalom- és emlék-
tárgyakat az adományozók ne az ezüstáru-
kereskedésekben kapható, idegenből behozott 
szokványos áruk közül válogassák, hanem 
derék magyar mesterektől szerezzék be. 

A jobbára a társulat idegenforgalmi 
emléktárgy-akciója nyomán készült sokféle 
ötvösmunkának, bőr- és fadíszműárunak, 
játékszernek reméljük nagy kelendősége 
lesz. Mindegyiken, valamint a kiállítás 
festett bútorain többé-kevésbbé érvényesül a 
nemzeti jelleg, a színszeretettől áthatott 
magyar sajátos ízlés. Tehát aki ú. n. magyar 
különlegességet akar, talál itt bőven. 

Végül megemlítjük még a kovácsolt 
vasból készült teljesen eredeti lámpákat, 
márvány- és egyéb apróbb dísztárgyakat, 
melyek méltón képviselik a kiállításon a 
régi hagyományokból sarjadt, nemes vasmű-
vességet és fejlett márványiparunkat. 

Mielőtt lezárnók e sorainkat, szoros köte-
lességnek teszünk eleget, amidőn a kiállítás 
főrendezőjének (és az itt látható sok szép 
tárgy tervezőjének), F. K o v á c s Erzsébet 
orsz. háziipari felügyelőnek hálás köszöne-
tünket fejezzük ki azért a lelkes, fárad-
hatatlan, önzetlen és szakavatott munkájáért, 
amellyel vállalkozásunkat támogatta és annak 
sikeréhez nagy mértékben hozzájárult. 

Györgyi Kálmán. 

132 



Az 1929. évi Orsz. Iparművészeti és Háziipari Kiállításon a következő kiállítók vesznek rész t : 

ÜVEG 
BAJA SÁNDOR 
BATHOBY JÚLIA (Debrecen) 
KOMÁROMY ISTVÁN (Széchenyi Export) 
MISSARA ZSIGMOND (Párád) 

PARÁDIÜVEGGYÁR 

KERÁMIA 
BAJA SÁNDOR 
ENDRŐ MARGIT (Karcag) 
GÁDOR ISTVÁN 
GESZLER BÉLA 
GORKA GÉZA (Nógrádvcrőcc) 
HAMVAS MAGDA 
HERENDI PORCELLANGYÁR RT. 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI MŰVÉSZEK 

MAJOLIKA- ÉS AGYAGIPAR-TELEPE 
KÁNTOR SÁNDOR (Karcag) 
KULLMAN ABTŰB 
DR. SEBEŐK ENDRE (Bélaapátíalva) 
SZALAY MABGIT (Pomáz) 
Székesfehérvári VASS JÓZSEF m. kir. áll. 

hadiárvafiúnevelő intézet 
VARGA BÉLA (Keszthely) 
VÉGH ILONA 
ZÁDORY OSZKÁR 
ZILZER HAJNALKA 
ZSOLNAY-GYARAK (Pécs) 

TEXTIL (HÍMZÉS, SZŐTTES, CSIPKE) 
APORNÉ A. IRMA 
BAYER RÓBERTNÉ (Mezőkövesd) 
ŐZV. BAZALA BÉLANÉ 
BABBETTI ÁGOSTONNÉ 
CAESAR EMMA (Sopron) 
IDB. CSAJKA ENDBÉNÉ (Sárospatak) 
CSEH SANDORNÉ (Dees) 
DELI ANNA 

«ECCLESIA» RT. 
ELSASSNÉ GONDOS EMMY 
GÁBOR EBZSÉBET 
GÁBRIS ZOLTÁNNÉ 
GYARMATI LAJOSNÉ (Szentes) 
DR. HENNYEYNÉ MÁRKUS ERZSI 

(Szentes) 
HOLLAENDERNÉ SZEGILONGI ETTA 

(Miskolc) 
HOFBAUER SANDORNÉ (Tiszaesege) 
IZABELLA HAZIIPAB EGYLET 
GR. JANKOVICH-BÉSÁN ENDBÉNÉ Hadi-

árva Szövőiskolája (Giczhathalom) 

JANISCH TIVADARNÉ 
KISS BÉLÁKÉ 
KELEMEN ABANKA 
KOSZTOLÁNYI GYULÁNÉ (Szeged) 
KOVÁCS IMRÉNÉ 
KUBRÁNSZKY SÁBA (Sárpilis) 
KUTASY OTTILIA 
M. A. N. Sz. 
MAKK JÓZSEFNÉ 
DB. MABKOS GYÖBGYNÉ 
MÓGÁNÉ REGULY MARGIT (Salgótarján) 
NÁDOSSY EMILNÉ 
NAGY ALBERTNÉ (Kiskunfélegyháza) 
ORSZ. MAGY. HÁZIIPARI SZÖVETSÉG 
«OUR SHOP» 
ORSZÁGH ILONA 
ÖRKÉNYINÉ PATAKY PIRI 
«PANNÓNIA» CSIPKEÜZEM 
«PÁVA» MŰHELY 
SCHUMICHRASZT BOBBÁLA (Üllő) 
SIMON BLANKA 
STWEBTKA GYÖRGYNÉ 
SEBŐK MABGIT 
SOÓS IBÉN 
SZÉCHENYI EXPORT 
SZONTÁGH ARANKA 
SZŰCSNÉ BENICZKY BEBTA (Tiszaesege) 
VÁGÓ ERZSI PIROSKA 
VARSÁNYI EMILNÉ 
VENN MAGDA 
WITTIG REZSŐNÉ 

SZŐNYEG, GOBELIN 
FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM. Sző-

nyegszövő iskolája (Békésszentandrás) 
GÁBOR ENDRE (Szeged) 
GR. JANKOVICH-BÉSÁN ENDRÉNÉ 

(Giczhathalom) 
KISS BÉLA 
«MANUS» RT. 
NAGY SÁNDOR (Gödöllő) 
ORSZÁGH ILONA 
REMSEY JENŐ (Gödöllő) 
VAGÓ ERZSÉBET 

ÖTVÖSSÉG, ÉKSZEREK 
BEBTÓK NŐVÉBEK 
DELI ANNA 
«ECCLESIA» RT. 
GOMBÁSSY ANNA 
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HÁMOR SAROLTA 
HELLEBRANDT BÉLA (Esztergom) 
KERESZTÉNYI DÁNIEL ÉS PÁL 
KITLINGER KÁLMÁN 
KRENNER GYULA 
MÁTYÁSSI SÁNDOR 
MISÁK LÁSZLÓ 
NÁDOSY IRMA 
OKRUTZKY ERZSÉBET 
«OUR SHOP» 
VARGA ZOLTÁN 
VOKURKA GYÖRGY 
SZABÓ OLGA 

B Ö R D I S Z M Ű Á R Ű , KÖNYV 
CSERNA JULISKA 
GALAMB JÓZSEF 
GLANC LAJOS 
HÉGER-LINDNER 
KISS ERZSI 
KOVÁCS JENŐ 
SCHÖNTHEIL IRÉN 
SZOMMER JÁNOS 
TŐTÖSSY ELLA 
VÁGÓ EBZSI PIBOSKA 
Z. VOZÁRY EMMY 

FESTETT F A , BÚTOROK ÉS J Á T É K 
ÁLLAMI FIŰNEVELŐ OTTHON (Székes-

fehérvár) 
DELI ANNA 
GRABOWIECZKY LÉON 
HOLLÓ MIHÁLY (Gödöllő) 
M. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
KELEMEN ARANKA 
KÉTHELYI ISTVÁN 
KOVÁCS KLARA 
KOZMA KÁROLY 
NAGY LÁSZLÓNÉ (Tatabánya) 
«OUR SHOP» 

PÁLFY NŐVÉBEK 
POZSONYI LILI 
SCHÜLLER KÁROLY 
SEITZ GUSZTÁVNÉ SCHÖN EMMY 
«SUUM CUIQUEw TELEP (Fóth) 
SZALMÁSSY SÁNDOR 
SZIKSZAY SÁNDOR (Békés) 
TÖRÖK ÉS H A J D Ű 
TŰRI THÜRY JÓZSEF (Pées) 
ÖZV. ÜRMÖSSYNÉ BENCZÜR ELZA 

(Dolány) 
VLADÁR SÁNDOR 

K I S P L A S Z T I K A 
BOR PÁL 
DAMKÓ JÓZSEF 
GOSZTONYI ALICE 
KÖVESHÁZI K A L M Á B ELZA 
G. LÁZÁR ILONA 
LIIPOLA IRIJÖ 
LUX ELEK 
MOLNÁR KÁLMÁN 
REMÉNYI JÓZSEF 
I F J . SZUCIIY FERENC 
ZÁDORY OSZKÁR 

VEGYESEK 
BARDÓCZ IZA (Vác) 
CZITRONYINÉ BIKFALVY HELLA 

(Gödöllő) 
CSÁNYI ILUS 
DR. DOROGI ÉS TSA (Albertfalva) 
FERENCZI ANNA 
GRÓH ISTVÁN (Tündérujjak) 
HUSZTEK SANDORNÉ 
KERESZTÉNYI DÁNIEL ÉS PÁL 
PÁDER EMMA (Mátyásföld) 
SALIX 
SEENGER BÉLA 
TIRINGER FERENC (Kecskemét) 
TÖRÖK GÉZA 

E névsorból megállapítható, hogy azon — eltekintve a lakásberendező 
művészet körében foglalatoskodó iparművészektől, kik ezen a rövid ideig 
tartó és határozott célt szolgáló kiállításon természetszerűleg nem vehettek 
részt — iparművészeink elite-gárdájának tagjai úgyszólván kivétel nélkül 
szerepelnek. Örömmel állapítjuk meg azt is, hogy — amire eddig alig 
volt példa — a vidék iparművészei mind nagyobb számmal jelentkeznek 
és pedig igen figyelemreméltó munkákkal . A kiállítást a közönség és a 
sajtó meleg érdeklődéssel fogadta és általánosan elismerik a kiállítás 
magas színvonalát, gazdagságát, sok ú j tehetség jelentkezését és — amit 
különösen a külföldiek dicsérnek — a kiállított tárgyak feltűnő olcsóságát. 
Melegen a jánl juk t . olvasóinknak, hogy használják fel a kiállítás leszere-
léséig, azaz szeptember 15-éig még rendelkezésre álló ^néhány napot és 
látogassanak el az Iparművészeti Múzeumba, ahol a kiállítás hétköz-
napokon 9—%2-ig és 4—6-ig, vasárnapon pedig 9—l-ig tekinthető meg. 
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