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bútorkiállítást, amely mintegy ízelítőül szolgált a 
jövendő számára. Ez a kiállítás is nemzetközi volt 
s benne nemcsak a spanyolok, hanem az olaszok 
és a franciák is résztvettek. Egy nagy park közepén 
áll a Modern Ipar és Művészet palotája s annak 
helyiségeiben, valamint kertjeiben rendezték el a 
temérdek bútort. A kiállítás három főcsoportból 
állt. Egy történeti részből, egy teljes modern lak-
berendezéseket bemutató részből és egy különleges 
bútorokat felölelő részből. A történelmi rész a 
XIII. századi románstílű intérieuröktől egészen a 
XIX. század elejéig terjedő kort ölelte fel. Itt külö-
nösen a két sorozat régi arrasi falikárpit tünt fel 
csodás művészetével. A második rész elegáns sza-
lonjai és polgári lakószobái mellett feltűntek a har-
madik főcsoportba sorozott különféle kerámiai, szö-
vött, kisplasztikái, üveg-, kovácsoltvas- stb. tárgyak. 
A legnagyobb vonzóereje volt a kiállításnak egy 
pályázat, melyet a legjobb falusi lakás berendezésére 
írtak ki s amelyre népies, modern és mérsékelten 
régies bútorokkal is pályáztak. A kiállításnak csak-
nem egymillió látogatója volt. 

S Z A K O K T A T Á S 
AM. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA REFORMJA. 

Megemlékeztünk már az iparművészeti iskolánk 
szervezetében és tanulmányi rendjében készülő vál-
tozásokról, amelyeknek kezdetét jelenti az új igazgató-
tanács megalakulása. Miután a kormányzó az iskola 
régibb szervezeti szabályzatának érvényességét meg-
szüntette és szentesítette a tanárok többsége által 
javasolt és az Orsz. Képzőművészeti Tanács, valamint 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter által elfogadott 
új szervezeti szabályzatot, az intézet vezetését az 
öttagú igazgatótanács vette ét, melynek tagjait a 
rendes tanárok titkos szavazással választották meg. 
A tanács tagjai lettek Gróh István (igazgató), Helbing 
Ferenc, Simay Imre, Szablya Frischauf Ferenc és 
Udvary Géza. Gróh István igazgatói megbízésa 1925. 
május havában lejár, az igazgatótanács többi tagjai 
mandátumónak érvényessége pedig 1926. májusáig 
tart, amikor újabb választás lesz. Első és legsürgő-
sebb feladatául az iskola új vezetősége a szak-
képzés és műhelyoktatás mélyítését tűzte ki maga 
elé s ezért egyes melléktárgyat meg fog szüntetni, 
illetőleg összevonni, hogy az ekképpen felszabaduló 
időt a gyakorlati tárgyak keretének szélesbítésére 
fordíthassa. Még e tanév befejezése előtt el kell 
készítenie az új tanulmányi rendet, a szakosztályok 
tanítási anyagának pontos meghatározását és a 
tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályzatot. 

A HAZAI IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS áttekint-
hető képét feltüntető kiállítást ez évi szeptember 

hó végén rendezik az Iparművészeti Múzeumban. 
Résztvesznek e kiállításon az iparművészeti iskolán, 
a főv. iparrajziskolán és az iparszakiskolákon kívül 
az iparművészeti szakmák iparostanonciskolái is. A ki-
állítás tartama alatt az érdekelt intézetek tanárai együt-
tes értekezleteken megvitatják a kiállítás tanulságait. 

MÉMETORSZÁG IPARMŰVÉSZETI OKTATÁSÁ-
•l * RÓL érdekes tanulmányt írt Stewart Culin, a 
nálunk is jól ismert, érdemes amerikai múzeum-

gondnok.* Többévi tanulmányútjainak eredményeit 
foglalja össze a Philadelphiában tartott előadásában, 
mely reánk nézve különösen az iparművészeti okta-
tás terén készülő reformok, valamint az ősszel meg-
tartandó iparművészeti oktatási kiállítás szempont-
jából aktuális. Ha nem is értünk mindenben egyet 
a szerzővel, jóakaró, elfogulatlan megfigyeléseiből 
sok tanulságot meríthetünk. Culin mindenekelőtt 
megállapítja, hogy a világháború nagyban meg-
változtatta azt az általánosan elterjedett népszerű 
babonát, mely szerint a tudás — értve ezalatt az 
elméleti képzettséget — minden körülmények között 
szükséges előfeltétele az alkotásnak. Úgy a saját 
tapasztalatai, mint a szakemberek összegyűjtött véle-
ményei alapján annak a meggyőződésének ad ki-
fejezést, hogy az ízlés fejlettsége és finomultsága, a 
magas műveltség nem áll okozati összefüggésben 
egyes országok művészeti közgyűjteményeivel, mú-
zeumaival, akadémiáival és tudományos intézmé-
nyeivel, melyeknek inkább statikai, mint dinamikai 
hatása a város, a nemzet díszét emeli, de magában-
véve nem egyértelmű az alkotóerő szükségszerű 
fokozásával. Bárminő hasznosak és ösztönző erejűek 
is a közgyűjtemények, a művészek csak elenyésző 
csekély arányban veszik igénybe őket és az eredeti, 
autentikus műalkotásoknál sokkal nagyobb mérték-
ben használják fel a reprodukciókat, az illusztrált 
könyveket. Ezeknek kiadásában Németország jár 
elől. Ezzel kapcsolatosan említést érdemel, hogy a 
new-yorki Metropolitan Museum éppen e hónapban 
rendez kiállítást a város művészeti iskoláinak nö-
vendékmunkáiból, beleértve rajzokat, ötvösséget, 
textilmunkót, könyvkötészetet, fafaragást, keramikát, 
tipográfiát stb. A kiállítás anyaga szorosan a múzeum 
gyűjteményeivel fog összefüggni, mert a kiállítás 
célja annak eldöntése, hogy az iskolák növendékei 
és az eleven iparművészet mennyiben merítettek 
inspirációt a múzeum tanulmányozásából és mennyi-
ben járul hozzá a múzeum a modern iparművészet 
fejlesztéséhez? Bemutatásra kerül egy film is, mely 
a múzeumban őrzött perzsa kézirat képei nyomán 
az iskolák növendékei és tanári kara által előadott 
darabot reprodukálja.** A német művészeti iskolákat 
a háború kevéssé érintette, különösen az iparművé-
szeti iskolákat. Culin budapesti észleleteire hivat-
kozva megemlíti, hogy az iparművészeti pályára 
tóduló nőnövendékek közül azok, akik iskolát nem 
végeztek, legnagyobbrészt nem válnak be. A tanít-
ványok száma nem nagy, sehol sem több 300-nál. 
A tanári kar, mely túlnyomó részben férfiakból áll, 
két különböző képzettségű elemből van összetéve. 
A mesterségükhöz értő iparosok (könyvkötők, kera-
mikusok stb.) tanítják a métier-t, a technikai fogáso-
kat, képzett és tehetséges művészek pedig a tervezést. 
A tanárok így az egyes ipari szakmák irányítói, 
tanácsadói lesznek, úgy a tanítványaiknak, mint 
saját maguknak hasznára, kivált azáltal, hogy ily-
módon közvetlen kapcsolatba lépnek a mindennapi 
élettel és annak szükségleteivel. Az iskolák ad-
minisztrációja nem bürokratikus, az érintkezés taná-
rok és növendékek között szívélyes, osztályozások 
és vizsgák nem döntő jelentőségűek. Pályázatok gya-
koriak és az iskolán kívül állók is résztvesznek 
bennük. Legtöbb iparművészeti iskolának saját, 
kezdetleges múzeuma is van, de ennél fontosabb 
a könyvtár. Mindenek felett áll a berlini Kunst-
gewerbe-Museum könyvtára, mely a német művé-

* Industrial Art-education in Germany, by St. Culin, Brooklyn-Mus. 1924. 
* * Bulletin of the Metropolitan Museum of Art, New-York, May 1924-



szet nemzeti könyvtárának tekinthető. Az iskolák 
épületei egyszerűek és célszerűek; legmodernebb 
iskolaépülete Hamburgnak van. Minden egyébnél 
fontosabb az iskoláknál a tanárok egyénisége. Egyet-
len kiváló egyéniség is — nem kell okvetlenül az 
iskola vezetőjének lennie — nagyban fellendítheti 
és magas színvonalra emelheti az iskolát. Az elért 
szép eredményeket a német iskolák elsősorban az 
ilyen kiváló alkotó és szuggeráló erejű egyéniségek-
nek köszönhetik. Nagyfontosságú a szellemi tulajdon 
védelme a művészet terén is. Iparművészet csak ott 
fejlődhetik, ahol az iparos és a művész egyaránt 
védve van a bitorlások ellen. A német Kunstschutz-
Gesetz e-tekintetben a legjobb, a leghatásosabb. 
A német iskolák decentralizációja — szemben a 
francia s az osztrák és magyar központosítással — 
nagyon jó eredményekre vezetett. A német ipar-
művészet fellendülése az angol iparművészettől vette 
eredetét. A szoros és üdvös érintkezés, melyet a 
német művészet háború előtt a külfölddel fentartott, 
megszakadt és még nem állott helyre. Maguknak a 
németeknek megfigyelése szerint az új művészi 
irányok és a háziipar, a népművészet felkarolása 
a nehéz gazdasági viszonyokkal függ össze, ami 
az egyszerűséget, az olcsóbb eszközökkel való dol-
gozást követeli. A most szereplő kiválóbb ipar-
művészek különben mind meglett, idősebb emberek. 
A háború érezhetően megbénította a szakmunkások 
tevékenységét is, úgyhogy az utóbbi tíz évben a 
legtöbb európai államban a művészek és iparosok 
kiképzése nem volt megfelelő. Bizonyos irigységgel 
említi meg Culin, hogy Németországban még elevenek 
a régi népművészet hagyományai, melyek nemcsak 
hogy a művészeket inspirálják, de a nélkülözhetetlen 
kulturális hátteret, a megértő, rokonszenvező közön-
séget is biztosítják számukra. V. 

Í K Ü L F Ö L D 
D R U N O PAUL KITÜNTETÉSE. A modern német 

iparművészetnek kétségkívül egyik legtiszteltebb 
egyénisége Bruno Paul. Amióta élén áll a berlini 
iparművészeti iskolának, de már azt megelőzően is, 
őt tekintették a ma uralkodó berendező-ízlés egyik 
apostolénak. Nyugodt, kissé konzervatív ízlése, mely 
a német polgári bútorzat mult századeleji forma-
szépségeit ültette át a jelen kényelmes, tarkaszínű 
életébe, mindig egy férfias derű nyugalmát csillog-
tatja meg. Ott volt azok közt, akik mint Behrens, 
Olbrich, Hoffmann, a mult század kilencvenes évei-
ben az új vonalnyelv és a szecessziós formakészség 
hanyatlésával egy tektonikus gondolat építészeti 
alkotóerejéhez tértek vissza s ezzel a teljesen el-
erőtlenedett német iparművészetnek újra nagyvilégi 
támasztékot, struktúrát és önbizalmat adtak. A grafika 
és festészet területéről tért át az iparművészet meze-
jére, mint az akkori mozgalom legtöbb apostola. 
Hamar megértette, hogy a szecesszió modernizmusa 
és szabadosságai utón a kedélyek valami roman-
tikusabb és mégis anyagszerűbb iparművészetre 
vágyakoznak s így nyúlt ő ahhoz a biedermeier 

bútorművességhez, amelynek formáit előtte csak 
Schulze-Naumburg alkalmazta az építésben és egy-
néhány grafikus, mint Walser.Vogeler az illusztráló-
művészetben. Bruno Paul akkor a Simplicissimus 
rajzolója volt s alig egy évtizeddel később már a 
legfontosabb állami funkcionáriusa lett az ipar-
művészetnek, reábízták az iparművészeti iskola veze-
tését. Attól fogva nemcsak új szellem költözött a régi 
falak közé, de sikert sikerre halmozott az iskola 
szerepléseivel. Voltak ugyan, akik e szereplést, ki-
felé való csillogást nem nézték egész jó szemmel 
8 voltak megint mások, akik a Paul által kezdemé-
nyezett históriai stílustól némi joggal féltették azt 
a szabad, modern és tisztán a mai élettel számoló 
iparművészetet, melynek fejlesztése lehet az egyedüli 
célja egy mai művészeti tanintézetnek. Ámde sikerei 
tudatosan egyengették Bruno Paul felfelé lendülő 
pályája irányát. S most, hogy éppen hatvanadik 
születése napját ünnepelte, érte őt az a kitüntetés, 
mellyel élére hívták a berlini képzőművészeti fő-
iskolának is. A két rokon művésziskola egybe-
olvasztásával ő lett ezek közös szellemi vezetője. 
Egyik programmpontja valósult meg ezzel az ő hit-
vallásának : a művészet műhelyekből indul ki, az 
anyag, a tehnikai megmunkálás műhelyeiből. Az 
eredmények hivatottak eldönteni, vájjon a teória a 
gyakorlatban is helyes lesz-e és akiben ennyi biza-
lom összpontosult, rászolgált-e erre az újabb ki-
tüntetésre is. 

JESSEN PÉTER. A német létszámcsökkentési ren-
delet könyörtelen: a szellemi élet legjobb erőit 

is száműzi helyükről, ha elérték a korhatárt. Ezért 
kénytelen megválni a berlini iparművészeti könyv-
tárosságtól Jessen Péter, akinek pedig oly sok ér-
deme van nemcsak a könyvtár kifejlesztése körül, 
hanem a modern ízlés irányítása terén is. A leg-
szebben, legvilágosabban író német esztétikusok 
közé tartozik. Akár a régi ornamentmetszetek vilá-
géba, akár amerikai útjaira kalauzolja olvasóját, 
megkapó közvetlenséggel, frisseséggel tud előttünk 
feltárni eddig ismeretlen világokat. Alapos történelmi 
képzettsége egy percre sem homályosította el von-
zalmát az új és mai irányzatokhoz, mint ahogy a 
német művészettörténeti kutatás legjobbjai ezt az 
érdeklődést sohasem változtatják át fölényes, le-
kicsinylő gesztussá, mikor a jelen alkotásaival áll-
nak szemben. Jessen is ezek közé a szerény, keveset 
emlegetett, de hatásosan dolgozó kutatók közé tar-
tozott, akiknek annyit köszönhet a mai német ipar-
művészet s közvetve az ő révükön az egész közép-
európai ízlésevolució is. 

UOMLOKZATJUTALMAZÁSOK. Hogy a franciák, 
akiknél a városszépítés hagyományos közügy, 

nemcsak programmokban, de a valóságban is igyek-
szenek minden utcaművészeti törekvést előmoz-
dítani, annak ékes bizonyságét adta a reimsi városi 
tanács. Ez a hatóség ugyanis az ottani iparművé-
szek szövetségével karöltve egy olyan zsűrit állított 
össze, amelynek feladata volt az utolsó három 



esztendő alatt épült házak legjavát kitüntetni és 
ezek művészeit megjutalmazni. Az érdekes ítélkezés-
ben nemcsak építészek, de néhány jeles szobrász 
is jutalmat kapott azokért a szép homlokzatokért, 
melyekkel a reimsi polgárság esztétikai gyönyörű-
ségét fokozni tudták. 
pRANCIA ÉS NÉMET KEDÉLYESSÉG. Valami 

Biebrich-kastélyban, annak is az eldugott ter-
meiben egy kis kiállítás volt modern francia ipar-
művészeti termékekből. Egy gobelin volt ott, mely 
Monetnek egy impresszionista tájképe nyomán 
készült, egy csomó bútor, porcellán és más egyebek. 
Ebből az alkalomból az egyik német művészeti 
folyóiratban Wilhelm Michel egy nem épen kelle-
meshangú kritikában dörzsöli oda a franciák orra 

alá, hogy egész iparművészetük „még egyelőre csak 
a németek szánalmának felkeltésére alkalmas". A 
kritika az objektív szemlélő számára nemcsak durva-
hangú, de igaztalan is. És a franciák művészeti 
folyóirata nem is mulasztja el, hogy erre a súlyos 
tapintatlanságra rá ne mutasson és mindjárt be-
mutatja azt is, milyen ildomos hangnemben beszél-
tek ők hasábjaikon a müncheni Gewerberschauról. 
S ez igaz is. Csak két dologról feledkezik meg a 
francia folyóirat. Az egyik, hogy aki éhezik és a 
sebei véreznek, attól nem lehet finom modort és 
tiszta művészeti látást várni. A másik, hogy ez a 
hangnem, ez a kritikai fölény valamikor a francia 
folyóiratokban is meg volt. Akkor tudniillik, mikor 
még a franciák sebei véreztek . . . 

jV/IURANOI ÜVEGEK. A m u -
ranoi gyár termékei azoknak 

az emléktárgyaknak révén, melye-
ket bizonyos kényszerítő körül-
mények nyomása alatt vásárol-
tak ott a velencei kirándulók, eddig 
nem igen szerepeltek az újabb 
iparművészet nyereségszámláján. 
A sokszínű üveggyári termékek 
inkább bazári, mintsem világ-
művészi érdeklődését voltak hi-
vatva kielégíteni. S nem igen lehe-
tett jobbat mondani azokról a nagy 
„velencei" csillárokról és üveg-
világítótestekről sem, amelyek egy 

Divéky József rajza Goethe: „Az énekesnő barátja" c. novellájához. Illustration. csodálatos pakolóművészet jóvol-
A „Kisértethistóriák" c. gyűjteményből. Kner Izidor kiadása, Gyoma. tóból elárasztották az Összes SZom-
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MÉMET KÉZIMUNKÁK. Csak 
•*• kevesen tudják, hogy a német 
kézműipar exportlistáján mily je-
lentős tétel jut a kivitt kézimun-
káknak. S ezek közt is elsősorban 
a varrott csipkének. Ennek való-
ságos reneszánsza van ma Német-
országban. És ha számbavesszük, 
hogy nemcsak a német, de a bécsi 
és budapesti konfekciósipar is a 
mostani divat mellett — főleg a 
délutáni és estélyi toaletteken — 
milyen tág teret ad a nehéz, nagy-
mintájú, dekoratív hatású csipkék-
nek, akkor megértjük, hogy miért 
lett a csipkevarrés egyes német 
vidékek legkedveltebb háziipa-
rává. Ez az oka, hogy a német 
nőipari és iparművészeti iskolák-
ban most az eddiginél is nagyobb 
buzgósággal és több gonddal tanít-
ják a csipkevarrást és csipketer-
vezést. 



A REKLÁM BECSÜLETESSÉGE. Az idei nyár 
folyamán az amerikai „Associated Advertising 

szédos és távoli államokat. Most ezeknél jóval 
komolyabb s ízlésesebb formák révén akai újra 
presztízshez jutni a muranoi üveg. Kivált két cég. Club of the World" kezdésére Londonban reklám-
a Fratelli Toso és Cappellin, Venini & Co. az, ame- kongresszust rendeznek, amelyen a megvitatásra 
lyik ügyesen és ötletesen modernizálja a régi olasz kerülő tárgyak között az igazság és kínálat is sze-
formákat s a muranoi gyár révén új, az eddiginél repel. Az etikai szempontoknak a reklámban való 
ízlésesebb piacokat igyekszik nekik hódítani. Ezek- érvényesülésére tprekszenek, miután látják, hogy a 
nek az ivópoharaknak, korsóknak, virágtartóknak, művészi követelmények teljesítése igen hasznos, 
serlegeknek meg is. van az ő kissé archaikus stílű- Önkéntelenül emlékeztet ez a törekvés egy pár-
suk ; észrevehető a gondosság, mellyel ezek a beszédre, amelyről annakidején az amerikai lapok 
tervezők egyrészt az üvegtehnikai finomságait, más- sokat írtak. Az ismert amerikai multimilliomos, I. A. 
részt a régi muzeális kincsek rajzi szépségeit tanul- Wannemaker, felkereste egyik barátját, M. Powert 
mányozták. Ám első pillanatra észrevehető az is, és tanácsát kérte, miként hirdesse ő gyártmányait 
hogy valami nehézkesség van náluk a könnyű, leghatásosabban valamely egészen új módszerrel, 
irizáló anyag formagyúrósában s az még fokozódik A válasz így hangzott: próbálja meg a becsületes-
ott, ahol egy-egy talp vagy kehely 
arányában túlnő a kívánatos mé-
reteken. Moderneknek nem ne-
vezhetők ezek az üvegek s szép-
ségükért sem lehet túlságosan 
lelkesedni, de mégis kísérletek, 
amelyek hovatovább mégis új 
formákhoz fognak vezetni a na-
gyobb használati üvegek ipari ter-
melésében. 
p G Y SZÍNHÁZ-VÁROS. Ame-

rika nem tréfál és ha rekord-
ról van szó, még mindig veretlen 
akar maradni méretekben, újsze-
rűségben, egyszóval a bluff-ökben. 
Most annak a híre érkezik, hogy 
New-Yorkban egy színházat épí-
tenek és ez a színház nemcsak 
hogy a legnagyobb lesz a világ 
minden meglevő és elképzelhető 
színháza közt, hanem önmagá-
ban egy középnagyságú város, 
vagy ha jobban tetszik, egy kisebb-
fajta állam lesz. Az épület maga 
harminchétemeletes lesz és a föld-
szintje akkora, hogy egyes épület-
szárnyait v i l l a m o s o k és autóbu-
szok kötik össze. A felfelé igyekvő 
nézőközönséget hatvannégy lift 
fogja a helyeire szállítani és a 
másodemeleti „folyosó" egysze-
rűen boulevard módjóra lesz ki-
képezve, melyen boltok, zenemű-
kereskedések és egyéb „maga-
sin"-ok fognak épülni. Lesz a 
színháznak külön postahivatala, 
könyvtára, egész sereg irodája és 
természetesen éttermei és kórháza 
is, csak arról nem szól a tudósítás, 
hogy halottégető is lesz-e vájjon 
ebben a víg m ú z s a h a j l é k b a n . 

Divéky József rajza Kaffka Margit: Szent Ildefonso bálja c. novellájához. Illustration. 
Az „Éjfél" c gyűjteményből. Kner Izidor kiadása, Gyoma. 



séggel, ezt még nem merte senki sem megtenni! 
És az új módszer csakugyan bevált. A fentemlített 
klub most ezt a jó módszert akar ja általánosítani 
és megteszi, hogy kutatja a gyanús reklámok miben-
létét s ha csalásnak, szemfényvesztésnek bizonyul-
nak, sajtó útján figyelmezteti a lapokat és a közön-
séget, hogy ne higyjenek a hazug hirdetéseknek. 
Figyelemreméltó, hogy a reklámozás purifikációjóra 
irányuló törekvés Amerikából, a reklám szülőföldjé-
ről indul ki. 

VHLLAÉPÍTÉS ÖT NAP ALATT. Amerika nem 
* elégszik meg az olyan kiállításokkal, amilyene-

ket minálunk szokás rendezni. Ott nem érik be a 
szemnek puszta, holt anyagokkal való szórakoz-
tatásával. Mindennek mozogni, tevékénykedni kell 
még a kiállításon is. Azt olvassuk, hogy New-York-
bon nemrég egy kiállítást rendeztek, melynek az 
volt a c íme : „A mi saját otthonunk." A célja 
pedig az volt, hogy megmutassa, miként lehet olcsón 
és jól családi házakat építeni. Természetesen minden 
építőanyagot és segédeszközt bemutattak itt, amellyel 
gyorsan és gazdaságos módon lehet építkezni. A 
kiállításnak — természetesen — clouról is kellett 
gondoskodnia s az egy kétemeletes villa volt, amely 
ott a helyszínen, a főcsarnokban öt nap alatt 
készült el. Alapjától-tetejéig, tökéletesen lepucolva, 
kifestve, felszerelve, még a belső berendezését is 
ide számítva. Öt nap alatt, igen tisztelt építő-
mester, építőmunkás és lakberendező iparos urak, 
vagyis annyi idő alatt, amelynek a duplája is kevés 
arra, hogy minálunk egy költségvetést ad janak, 
vagy a mész- és homokfuvarozást elvégezzék egy 
kisebbfajta villához. A kiállítás természetesen sok 
egyéb érdekes látnivalóval is szolgólt, így miniatűr 
házakat, holland pirostéglás épületek modelljeit, 
stb. stb. is bemutattak a szemlélőnek. 

MUZEÁLIS ÜGYEK 

: 

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM EGGER-SZOBÁJA. 
Több éve annak, hogy az állam Egger Henrik 

magyar származású, bécsi gyűjtőnek és kereskedő-
nek kicsiny, de igen értékes darabokból álló ipar-
művészeti gyűjteményét szinte ajóndékáron meg-
vásárolta. Az eladó akkor kikötötte, hogy gyűjteménye 
csak a maga egészében elkülönítve állíttassék ki. 
Végh Gyula, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója, 
Schmidt Miksának áldozatkészsége folytán most 
végre teljesíthette Eggernek ezt a kívánságát. Külön 
szobácskában állította ki a gyűjteménynek gyönyörű 
ötvösmunkáit, értékes olasz bronzait, kitűnő XV. Lajos 
korabeli commodeját és r i tkaságszámbamenő, keleti 
mintájú, csomózott Savonnerie-szőnyegét. Az ötvös-

munkák közül nem egy igazi remekmű. Stílusénál 
fogva különösen érdekes egy barokkízlésű, zománccal 
gazdagon díszített kehely. 

A TAPÉTAMÚZEUM. Ilyen is van már és termé-
szetesen hol lehetne másutt, mint Németország-

ban, mely mai szomorú sorsában is ráér a kul-
túra nagy intézményeivel biztosítani a fejlődést. 
Casselben nyilt meg ez a múzeum, mely az ottani 
várpalota tizennyolc szobáját foglalja el és a német 
tapétagyárosok áldozatkészségéből létesült. A leg-
régibb, úgynevezett cordovai bőrtapétáktól és a 
viaszkendőtapéták nagymustrás, olajnyomású faj-
táitól kezdve végigkísérik a termek a tapéta egész 
fejlődésmenetét. Egész termek beborítva korai, úgy-
nevezett „bőrtapétákkal", amelyek valójában papír-
preparátumok. A napóleoni időkből egy igen szép 
szoba van pompejistilű csendéletekkel és figurális 
frízzel. Azután biedermeier korból való tapéták fes-
tett oszlopokkal, pillérekkel és mennyezetrozettákkal. 
A modern tapétagyártásnak persze nemcsak német, 
hanem angol, francia és amerikai példéit is be-
mutatják. S végül egy nagy teremben a laikusnak 
gépek, hengerek és modellek segítségével azt is 
szemlélhetőre teszik, hogy a mai tapétagyárak hogyan 
dolgoznak és a sokszínű nyomás miképpen történik. 
A különös érdekességű múzeumnak bizonyéra fontos 
szerepe fog jutni a nagyjövőjű német tapétaipar 
fejlődésében. 

MÚZEUM-KONGRESSZUS PÉTERVÁROTT. Aköz-

oktatás legfőbb népbiztossága a világ minden 
nagyvároséba meghívókat küldött a múzeumok 
vezetőinek, melyben azokat kongresszusra hívta 
össze Pétervórra. Ennek a kongresszusnak az volt 
a célja, hogy megmutassa, a forradalom hat eszten-
deje alatt mennyit fejlődött ezen a téren Szovjet-
Oroszország. Evvel a kongresszussal kapcsolatban 
adták át rendeltetésének az újonnan létesített 
„Reji Moszkva" című múzeumot, amely az egyik 
császári palotában létesült és amely a képző-
művészet, az iparművészet és a hagyományok ösz-
szes művészi formáival állította össze a régi város 
szemléltető történetét. Ehhez az ú j múzeumhoz egy 
tízezer kötetből álló könyvtár is csatlakozik, amely 
mind a császári város történetével foglalkozik. 

A MÚZEUMOK JÖVEDELMÉNEK ÉS LÁTOGA-
TÁSÁNAK FOKOZÁSÁRA furcsa tanácsot ad 

egy német lap írója. Azt ajánlja, hogy használják 
ki a közönségnek egyre növekvő táncszenvedélyét 
s rendezzenek — természetesen megfelelő belépő-
díjak mellett — a múzeumok e célra fentartandó 
1—2 termében tóncestélyeket, amelyek alkalmával 
az illető múzeum egészben vagy részben nyitva 
volna, úgyhogy a szünetekben a táncestély közön-
sége nézhesse a múzeum látnivalóit. E merész 
újítással — javaslattevő író szerint — a múzeumok 
számottevő jövedelemhez juthatnak és gyűjtemé-
nyével megismerkednének a közönség oly körei is, 
melyek különben alig keresnék fel a múzeumot. 
Probandum est. 
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miniszteri tanácsos április hó 12-én Meránban 
meghalt. Ez a rövid gyászhír a magyar művészet-
nek szentelt, nemes idealizmustól áthatott életnek 
és rajongó szeretettel, széleskörű tudással és célt-
tudó következetességgel teljesített érdemes munkás-
ságnak megszűnését jelenti; fájdalmas veszteségét 
a magyar kultúrának. Keményhomlokú, erős egyé-
niség volt, aki rendületlenül követte meggyőződését, 
megalkuvásra soha nem hajlott és ezért sokszor 
nehéz harcokat kellett végigküzdenie igazáért. Nem 
volt diplomata, sem bürokrata ; bátran és leplezet-
lenül mondta meg véleményét még akkor is, ha 
magasabb hatalommal állt szemben és amikor jól 
tudta, hogy ezért gyűlöletet, támadást és gáncs-
vetést kell elszenvednie. Volt is ebben része bőven 
és ami nevezetes, éppen néhány művész szemében 
volt szálka ő, aki mindig az igazak útját járta. Ha 
támadták, félkézzel védekezett, de a másikkal ren-
dületlenül továbbdolgozott a magyar művészetért 
és — a művészekért. Az igazi tehetséget, komoly 
törekvést mindig szeretettel felkarolta, ápolta, támo-
gatta és boldog volt, ha sikerre juttatta pártfogoltját. 
Nem szenvedhette az álművészetet, a divatos, idegen 
áramlatok léha utánzóit. Neki szent volt a művészet 
ügye s lelke felháborodott, ha méltatlanok kufárkod-
tak oltára körül. Figyelme és gondoskodása egyaránt 
kiterjedt a művészetek minden ágára, tehát az ipar-
művészetre is. Még a jelentéktelennek látszó dolgok 
is érdekelték s nem sajnált semmi fáradtságot, hogy 
művészetünk érdekében érvényesíthesse széleskörű 
ismereteit, fegyelmezett, biztos ízlését. Behatóan fog-
lalkozott a művészi nevelés és oktatás kérdéseivel 
és nem rajta mult, hogy e téren nem jutottunk arra 
a magaslatra, ahová ő törekedett. Népművészetünk-
nek nincs alaposabb ismerője, mint ő volt. Szerette 
a magyar parasztot és gyönyörűséget talált a nép 
lelkének és díszítő kedvének hamisítatlan meg-
nyilatkozásaiban. Az ő kezdésére kapta annak ide-
jén Malonyay Dezső a megbízást a Magyar Nép 
Művészete című nagyszabású munkájának meg-
írására, mely egyedüli összefoglaló ismertetője a 
magyarság művészkedő készségének. Költő és író 
volt a javából. Költeményeit mély érzés, nemes 
gondolatok és a forma kecsessége jellemzi. Prózai 
műveit pedig kifejezésének szabatossága, meggyő-
ződésének ereje és stílusának zamatos, gyönyörű 
magyarossága teszik értékesekké. Szívesen kereste 
fel írásaival a Magyar Iparművészetet s még meráni 
visszavonultságából is küldött egy remek cikket,* 
mellyel fel akarta rázni az illetékes körök közönyét 

* 1. Magyar Iparművészet. 1920. 3. old. 

és őket buzdítani iparművészetünk ügyének fel-
karolására. Nemes szíve már nem dobog. A Magyar 
Iparművészet és vele művészetünk minden igaz 
barátja és munkása mély megindultsággal búcsúzik 
a magyar kultúrának, messze idegen földön elhantolt 
bátor, derék harcosától. Érdemes, önzetlen és ered-
ményes munkássága maradandó mély nyomot hagy 
a magyar művészet fejlődésének útján és méltó 
helyet biztosít neki a magyar művészet történetében. 

Életrajzi adatai a következők: Született 1862-ben 
Kunszentmórtonban. Középiskoláit és az egyetem 
bölcsészeti fakultását Budapesten végezte. 1884-ben 
doktori diplomát szerzett. Ezután még a berlini és 
a lipcsei egyetemen folytatta művészettörténeti és 
esztétikai tanulmányait. Majd beutazta Európa kul-
turális empóriumait, hogy megismerje azok művé-
szeti intézményeit. Hazatérése után a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium szolgálatába lépett, 
amelynek művészeti osztályában kapott hajlamai-
nak megfelelő hatáskört. Fokról-fokra emelkedve 
1899-ben vette ót osztályának vezetését. E minő-
ségében a művészetek szociális népszerűsítése, a 
néptanításnak reformálása, a művészettörténetnek a 
középfokú iskolákban való fakultatív előadásának 
megszervezése, a múzeumokkal kapcsolatos nyil-
vános előadások meghonosítása, a szabadoktatási 
rendszer, a hazai népművészet anyagának rend-
szeres felkutatása és ismertetése, a vidéki múzeumok 
és könyvtárak létrehozása körül szerzett elévülhetet-
len érdemeket. Hivatalos elfoglaltsága mellett szor-
galmasan foglalkozott az irodalommal is, költeményei 
és cikkei sűrűn jelentek meg a szépirodalmi és a 
napilapokban, esztétikai dolgozatai pedig a művészi 
folyóiratokban. Önálló művei: Egy élet tavaszából 
(költemények); La formation de l'Esprit Artistique 
en Hongrie; A finnek és a finn művészet; A művé-
szet és a stílus. Szerkesztője volt a Művészeti Könyv-
tár című monografia-sorozatnak. A Ferenc József-
rend középkeresztjén kívül szómos külföldi rendjellel 
tüntették ki. 

D E C H E D A G O B E R T . Az osztrák iparművészeti 
múzeumban nemrég egy nagyszabású modern ki-

állítás volt, amelynek tragikus zománcot adott Peche 
Dagobertnek, a fiatalon elhúnyt iparművésznek nagy-
szerű emlékkiállítása. Mindabból, amit naiv, lelkes és 
groteszkalakítókedvvel megteremtett, hatalmas szobák 
teltek itt meg. A legszebb ötvösmunkák, bizarrvonalú 
és színű szőttesek, aranyozott és faragott falitükrök, 
tapéták, csipkék, lámpák tarka színakkordokban 
vonultak itt föl, telve azzal a dekoratív lobogással, 
mely minden tárgyat, minden anyagot átszellemített 
a keze alatt. Pedig ezek az anyagok néha a leg-
lenézettebbek közül emelkedtek királyi trónra: a 
papiros, a gyúrt, a masszábatömött, az ollóval vag-
dosott papír kapott itt fejformát, kisplasztikái bravúrt. 
A pléhbádog nemesedett finom kalapácsmunkóvá 
és jelentkezett egészen bizánci ötletességgel. Mind-
ezt pedig annak a beteges, kissé sápadt, nagyon 
komoly professzornak köszönhette, aki a maga naiv 
és mesehangulatoktól átszőtt, mégis ravaszul cikornyás 
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stílusával oly jól illeszkedett bele a Wiener Werk-
státte luxusművészetébe. Egy kis városkából, Salzburg 
mellől indult el rövid életútjára és mindazt a bárok 
frisseséget. népies színmámort, melyet e vidék művé-
szetéből magával hozott, igazi bécsi ízléskultúrával 
egyesítette. Ha a bécsi iparművészek lélektanét fogják 
megírni.ennekagazdag szimfóniának egy gyakran visz-
szatérő motívuma lesz D.Peche. 36 éves volt mindössze. 

D A Y R O S MÁRKI MEGHALT. Egy sok világot be-
járt, sokfelé ünnepelt és nemrég még nagyon 

divatos grafikusművész húnyta le pár hete fáradt 
szemeit, ötvennyolc éves volt még Bayros Ferenc, 
de a sikerének útjai és az alkotásainak száma messze 
meghaladták életkorát. A grafika barátai és a könyv-
művészet kedvelői közt alig van egy is, akinek 
egy-egy tuss- vagy tollrajza, illusztrált könyve, vagy 
exlibrise ne volna az ő jóhangzású nevével szig-
náltan. Eleinte festőnek készült és a bécsi, majd a 
müncheni művészakadémiák növendéke lett. Csak-

hamar azonban az akkor divatos német pikáns 
folyóiratok kedvelt rajzolójává szegődött s ez terelte 
rá azoknak a német s külföldi kiadóknak a figyel-
mét, akik ettőlfogva elhalmoztók megrendeléseikkel, 
Legszívesebben a kisszámú amatőrkönyvek buja 
és erotikus illusztrálását vállalta, mert groteszk fan-
táziája, rokokó-ötletessége, franciás könnyedsége 
ezeknek vonalvezetésében élhette ki magát leg-
inkább. Kétségtelen, hogy úgy könyvdíszítő, mint 
egyéb grafikai munkáiban egy jellegzetes Bayros-
stílusra tett szert, mely ugyan sokat köszönhetett 
Beardsley angol erotikája hatásénak, de mégis nép-
szerűvé tette őt. Mint ismeretes, nem egyszer a 
rendőrséggel is kellemetlenségei voltak e stílusból 
kifolyólag, így müncheni, majd budapesti kiéllítósait 
kellemetlen botrányok zavarták meg. Az utolsó 
években azonban hírneve és az iránta való rajongés 
erősen csökkent és ízlésének modorosságai egyre 
kirívóbbakké váltak. Ekkor azonban már mint nagy 
vagyon ura élt Bécs melletti kastélyában. 
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