
hátul piros máglyarakás izzott a kandallóban, amely-
nek fahasábjai kísértetiesen világítottak. Ez volt a 
nagy szenzáció, amelynek kedvéért a háziúr elol-
totta a lámpákat, az énekesnő énekelt és az összes 
vendégek felkiáltottak a meglepetéstől. Ez a máglya-
láng, ez a rőtt miszticizmus a kandallóban, amely-
ről most azt olvasom egy művészeti folyóirat hir-
detései közt, hogy Hamburgból szállítja egy cég 
prompt fizetés ellenében, berendezve egyszerű és 
piros elektromos világítással, postatakarékpénztári 
cheque-számla 4856. A művésznő tehát énekelt és 
senki sem vette észre, hogy a kandallóban milyen 
gixereket lobogott a láng és hogy ki volt festve, 
púderezve, ondolálva és emailozva ez a máglya-
tűz, mely grátisz és portofrei égett az empire-
szalonban. Egy egész kor lelke lobogott ebben a 
bádogból és piros villanykörtékből imitált ábrándos 
hazugságban. Vacsora után a kárpitos empire-
szalonban, amelyben az emberek nagy bergérekben 
sóhajtoznak a pásztortűz után és egy hamburgi 
cég szállítja nekik a hangulati elemeket. 

K I Á L L Í T Á S O K 
I AKÁSBERENDEZÉSI KIÁLLÍTÁST rendez az 0 . M. 
•L" Iparművészeti Társulat ez év december havában. 
A Lipótvárosi Casinó ugyanis a Társulat kérésére 
szívesen és teljesen önzetlenül átengedi a Vilma 
királyné-úton (Városligeti fasor) levő nyári tágas 
helyiségeit, melyek igen alkalmasak egy művészi 
kiállítás befogadására. Éppen tíz éve annak, hogy 
a Társulat a Technológiai Múzeumban utolsó ki-
állítását rendezte. Azóta sok tehetséges fiatal ter-
vező került az életbe és a bútoripar terén is új 
erők vágyódnak bemutatkozásra. Ezért nagyfontos-
ságúnak ígérkezik a Társulatnak tervezett kiállítása, 
amelyre szóló felhívásokat most küldik szét. Ezek 
szerint augusztus hó 10-éig kell jelentkezni azoknak, 
kik a kiállításon résztvenni akarnak. Minden jelent-
kezőnek előzetesen be kell mutatni a kiállításra 
szánt szobaberendezések terveit az illetékes bíráló-
bizottságnak elfogadás végett. Az intériőrök mellett 
iparművészetünk minden ágának jelesebb, újabb 
alkotásait is akarja egybegyűjteni a Társulat erre 
a kiállításra, mely eszerint érdekes és nagyszabású 
látványossága lesz a téli művészeti szezonnak. 

A RÉGI BUDA ÉS PEST KIÁLLÍTÁSA. Sokszáz 
litográfia, rézmetszet, akvarell, könyv, krónika, 

naptár s egyéb mindenféle nyomtatott munka : 
ezeknek a régi Pest és Buda életére vonatkozó 
grafikai emlékeknek kiállításával ünnepli meg a 
Magyar Bibliophil Társaság a főváros egyesítésének 
jubileumát. Halk és nemes történelmi hangulat 
fogadja az Iparművészeti Múzeum földszinti csar-
nokába lépőt, mert hiszen a kultura cívódásait, 
nehéz, megható küzdelmeit látja itt a Mátyás király 
diadalmas idejétől napjainkig képben és szóval 
leperegni. Kivált a tizennyolcadik és tizenkilencedik 
század fejlődés története gazdag dokumentumokban. 
Az egyetem, a nyomtatóműhelyek, az almanachok, 
a színjátszótársulatok, a vándorkönyvkereskedők, 
az iderögzent táncosnők, a Zrinyi-kávéházban bil-
liárdozó magyar leventék és delnők, a régi pesti 
házakkal díszített játékkártyalapok, a céhlevelek és 

a lánchídi szabadjegyek, a ponyvaregények és a 
nagy árvíz panoráma-képei, minden ennek a pol-
gári Budapestnek kialakulása keretében beszédes 
és szemléltető képeken tárul fel előttünk. Szinte 
átéljük a kisváros egykori friss, naiv szépségeit, 
amikor az István főherceg szállóban a vendég 
lovastul, kocsistul egy hétig mulathatott 4 frt 46 
krajcárért és erről olyan szép rézzel nyomott szám-
lát kapott, hogy öröm nézni. És amikor egy hasznos 
könyvecske a címlap szerint „3 jó krajcárba" került 
a könyvesbolban, — ah, de milyen jó is volt az a 
3 krajcár 1 Sok művelődés történeti dokumentum és 
igen sok gyönyörűen nyomott könyv gyűlt itt össze 
falakon, tárlókban, a legszebbek kétségkívül Ballagi 
Aladár könyvtárából. Kár, hogy az a pár iparművé-
szeti tárgy, mely helyenként közéje keveredett — 
poharak, dobozok, plakettek stb. nem több és nem 
szebb. A gondosan megszerkesztett katalógus becsü-
letére válik a Magyar Bibliophil Társaságnak. 

NTÉPMOVÉSZETÜNK SIKERE BERLINBEN. A ber-
lini egyetemen immár hat-hét éve tartja elő-

adásait a magyar irodalomról s a magyar költői 
szellemről Gragger Róbert dr., a kiváló filologus. 
Mint a kultúra egy előretolt bástyáján álló őr, 
háborúban és viharban, jóban és rosszban vigyáz 
nemzeti nagy érdekeinkre s nem egy becses írá-
sával, előadásával igyekszik ébren tartani azt a 
felénk forduló szimpátiát, amelyet a politikusok 
időnként el-elrontanak. Az ő vezetése alatt a berlini 
egyetemen működő „Magyar intézet" nemrégiben 
kiállítást rendezett a Wilhelmstrasse 69. szám alatt 
az Iparművészeti Társulat birtokában levő nép-
művészeti hímzések, kerámiai és egyéb munkák 
kicsiny, de válogatott anyagából. Ez a kiállítás jó 
alkalom volt arra, hogy Gragger professzor felénk 
terelje a szakemberek figyelmét s elsősorban a 
sajtó útján érdeklődést keltsen a magyarság nagy 
szellemi és kultúrális fölénye iránt, amellyel az 
elnyomó nemzetek fölé emelkedik. A Berliner Börsen 
Zeitung egy hozzánk érkezett számában Paula 
Bauer tollából egész kis tanulmányt olvasunk erről 
a kérdésről, mely rövid foglalatban nemcsak népies 
ornamentikánk fejlődését mondja el, de egy sereg 
népszokásról is beszámol, hogy a magyar paraszt-
romantika lelkét megértesse. És e sorokban arra is 
rámutat, hogy a politika nemtelen eszközeivel még 
szellemi értékeinket is elvitatják a hódítók : a romá-
nok a kalotaszegi művészetet, a csehek a tót felföld 
mintáit sajátítják ki a magukénak s francia lapok-
ban ezekkel bizonyítják kultúrájuk ősiségét. A pom-
pás megértésről tanúskodó írónő végül azt az óhajtást 
fejezi ki, hogy a berlini művészeti életnek igazi 
szenzációja volna egy nagyobbarányú magyar nép-
művészeti kiállítás, amely egy általános magyar 
iparművészeti kiállítás keretébe illeszkedve, e titok-
zatos értékekben bővelkedő fajnak egész géniuszát 
feltárná a maga igazi mivoltában. 



DIVATKIÁLLÍTÁS. Budapest legújabb betegsége : 
a kiállítási láz. Ahol csak egy üresen hagyott 

táncterem, vagy jégbehűtött pártkör van, megjelenik 
két-három elegáns, drapkabátos fiatalember (övvel) 
és összesúg a teremtulajdonossal, mércsikél, számít, 
borravalót ad és a fanyarkedvű teremből hamaro-
san „kiállítási" helyiség lesz. Mi kell ma egy kiállí-
táshoz : jazz-band, büffé, cocktail, egynéhány hir-
telenszőke hölgy, egypár árusítóasztal nagykendőkkel 
letakarva, néhány orosz emigráns, ruhatár, lármás 
hirdetések és egy-két főhercegnői látogatás s kész 
a kiállítás. És természetesen még valami: sok-sok 
kereskedő, kisiparos, nagyszűcs, cipész, keserű-
vizes, gramofon-vállalkozó, félig- és negyedkész 
iparművész, hajápoló, cipőpaszta-specialista, mű-
ötvös, konzervgyáros, matyó-ipartenyésztő, olajfesté-
kes kenyérbél-gombócokból készült műtárgyak és 
miseköpenyekből asztalterítőt készítő művésznő. Kis 
és nagy adófizetők, akik hajlandók pár ezer koronáért 
egy-két négyszögméternyi területet bérelni, persze 
előre fizetve, utólag sírva. Az így „létrehozott" 
kiállítást azután elnevezik hol divatkiállításnak, hol 
„Honszeretet"-nek, hol középosztálymentő-akciónak, 
vagy altruista-kiállításnak, aszerint, hogy melyik 
városrész politikai hangulatához illeszkedik. A cégér 
más és más, de a tartalom mindig ugyanaz: a 
gramofonok és a hímzett asztalterítők. Eszünkbe 
jut az a több mint tízéves küzdelem, melyet az 
Iparművészeti Társulat folytat egy kiállítási helyi-
ségért és akkor sírva-vigadva gondolunk egy 
Vigadóbelí „divatkiállítás"-ra, amelyet alkalmasint 
tíz nap alatt ütöttek nyélbe a rendezői. Hogy miért 
nevezték el éppen a divatról, az örök titok marad, 
annál is inkább, mert éppen a divatszakma hiva-
talos képviselete rábírta tagjait, hogy tartózkodtak 
a kiállításon való részvételtől. Ami az iparművészeti 
részt illeti, az nagyrészt dilettánsok és csekély rész-
ben háziipari vállalkozók termeléséből állott és 
szemléltető adatokat nyújtott ahhoz, hogy a fővá-
rosban és vidéken gombamódra elszaporodott „isko-
lák" és „tanműhelyek" mennyire rászorulnának egy 
kis egészséges állami ellenőrzésre. 

pREM- , PÉNZ- ÉS PLAKETTKIÁLLiTÁS. AZ Érem-
1 kedvelők Egyesülete, amely háborús hosszú 

stagnálás után új életre támadva végzi nemes hiva-
tását, akként is igyekszik az éremművészetnek új 
híveket szerezni, hogy a Magyar Numizmatikai 
Társulattal szövetkezve, ez év őszén kiállítást ren-
dez az Iparművészeti Múzeumban. Ez a kiállítás 
a pénz és érem egész fejlődéstörténetét felölelné 
s főleg a magyar művészet hajdani és mai képvi-
selőit fogja lehetőleg teljes sorozatokban bemutatni. 
Nemcsak a gyűjtők s az éremkedvelők, de a művé-
szek is nagy várakozással néznek a nagyarányúnak 
ígérkező kiállítás elé, mely a magyar iparművészetet 
és kisplasztikát talán legerősebb oldaláról fogja a 
nagyközönségnek bemutatni. 

l^ISLAKÁSOS BÚTOROK. Minálunk úgy hangzik, 
mint a távol jövő zenéje, vagy a régmúlt áb-

rándja. De a németek, akik immár teljes erővel 
folytatják a háború után abba maradt szociális 
építkezést, egyre tervezik és gyártják a munkás- és 
tisztviselőházakba való olcsó bútorokat is. Nemrég 
a „Hausrat" kereskedelmi társulat rendezett ily 

bútorokból saját berlini üzletében kiállítást. E bú- t 
torok legjavát, a Tessenow által tervezett né- f 
hány szobaberendezést bemutatta a „Dekorative f 
Kunst" márciusi füzete. Egyszerű; jó, sötétre festett I 
fenyőfabútorok ezek, nagyrészt biedermeier stílus- I 
ban, de igen gondosan és szeretettel tervezve. 1 
Mindenen meglátszik a takarékosság, de nem a 1 
szépség rovására. Szövetből, huzatból csak a leg- • 
szükségesebb van meg, a függönyök nem omlanak I 
alá dúsan, még a bútorok méretei is az alacsony í 
és szűkre szabott szobák viszonyaihoz igazodnak. J * 
A szőnyegek igen egyszerű gépszőnyegek vagy I 
kókuszgyékényből valók. De azért a legtöbb szoba * 
nem nélkülözi a grafikai vagy kisplasztikái művészet | 
díszeit sem, jeléül annak, hogy a legegyszerűbb £ 
életviszonyok közé is odailleszthető a szépségnek I 
egy üzenete. 

OLASZORSZÁG IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁST j 

rendez 1923-ban Milánó mellett, a monzai ki- É 
rályi kastélyban és parkjában. A kiállítás azt a ! 
célt akarja elérni a modern iparművészet terén, | 
amit a velencei kiállítások a képzőművészet terén J 
oly nagyszerűen betöltenek. A tervezet szerint a | 
kiállításon a következő főcsoportok lesznek : díszítő- | 
művészet, díszítőszobrászat, egyházművészet, mű- ? 
vészi szőnyegek, agyagművesség, üvegművesség, I 
üvegfestészet, bőrdíszítés, mozaikművészet, bútor- i 
művészet, házi felszerelések, a gyermek környezete, j 
kertművészet, színházi iparművészet, a közlekedés " 
modern esztétikája, iparművészeti oktatás és város- | 
művészet. A rendezőség a nagyszabású kiállításra f 
Magyarországot is hivatalosan meghívja. I 

EGYHÁZMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS DREZDÁBAN. I 

A modern festészetnek, iparművészetnek és egy g 
sereg műipari ágnak kapcsán a mai vallásos * 
érzésben gyökerező kiállítást rendeztek Drezdában. Ez I 
volt az első kísérlet a mai művészeti törekvéseknek ! 
egységes vallási keretbe való illesztésére és ama « 
festőművészeti fejlődés bemutatására, mely a Klinger | 
Pietá-jától Nolde-Pechstein s a legfiatalabb expresz- t 
szionisták mély lelki buzgalomból fakadó falfestmé- I 
nyeig terjed. Főleg ezen és az üvegablakok karton- • 
jain igyekeztek a stílus tendenciákat feltüntetni, 1 
míg a szobrászat terén erre még csak kísérletek • 
sem történtek. Az iparművészetben főleg Gross, I 
Gussmann és Sonnenschein mutattak be az egyház- " 
művészet körébe tartozó tárgyakat, míg Mendelssohn £ 
zsidóvallási rítushoz tartozó felszereléssel szerepelt. J 
Ami a legérdekesebb : a kiállítás az egész vallásos í 
művészet területét felölelte s ezért programmjába I 
fel volt véve az előadásokon kívül a zenei és az r 
istentiszteleti reformtörekvések bemutatása is. És a É 
híres Brühl'sche terraszon ott álltak sorra a neves i 
szász ércöntőműhelyek harangjai is, amelyek zenei- | 
leg is, plasztikailag is megfogni igyekeztek az egyházi " 
látogatók érdeklődését. 

NÉMET MUNKAKIÁLLÍTÁS DREZDÁBAN. AZ : 

idei nyár nagy iparművészeti eseménye, a | 
müncheni Geverbeschau mellett Drezdának is meg- í 
lesz a maga helyi látnivalója egy munkakiállítás I 
keretében. „Német földek" ez a kissé különös címe ; 
van ennek a kiállításnak, amely főleg az utolsó I 
évek kvalitásos német munkáinak bemutatója lesz. < i 71 
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Különös súlyt helyeznek nemcsak az iparművészeti, 
hanem a pusztán technikai alkotások legtökéletesebb 
követelményeinek bemutatására is. Másfelől pedig 
ama törekvésekre ráirányítani a nagyközönség figyel-
mét, amellyel kézművesség és a nagy ipar az egyre 
magasabbrendű kvalitás irányában halad. A leg-
egyszerűbb használati tárgyaktól az eredeti művészi 
alkotásig mindenfélén bemutatják ezt a tendenciát. 
A kiállítás június elsejétől szeptember közepéig 
lesz nyitva. 

A MÜNCHENI NAGY IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍ-
TÁS. Egyelőre csak a megnyitásról szóló hézagos 

tudósítások számolnak be az idei nyár nagy ipar-
művészeti eseményéről, a müncheni kiállításról. 
Nyolc év után ismét csatasorba álltak a német 
iparművészek, hogy megmutassák a világnak: quand 
m é r n e . . . Mert az ő revanche-gondolatuk a német 
munka teljesítőképessége. Nagy és drága előkészü-
letek nem előzték meg ezt a kiállításti Hiszen május 
15-én még nagyon kezdetleges állapotban volt a 
megnyitás ünnepségei közepette maga a kiállítás s 
még leginkább a bécsiek készültek el az ő nagy 
csarnokukkal, amelyet Strnad tanár 12 növendéké-
vel együtt tervezett, készített és amelynek hatalmas, 
szép kőreliefjei — papírból készültek és Bécsből 
szállították őket gyorsárúként. A nagycsarnok, amely 
a kerámia, üveg és porcellán anyagát van hivatva 
bemutatni, éppenúgy féligkész állapotban volt még, 
mint a másik nagycsarnok, melyben az iparművé-
szet egyéb ágai sorakoznak fel, úgy mint a bútor-
kiállítás. A legérdekesebb látnivalókat igéri a Bruno 
Paul által tervezett „Német divatkiállítás," amely 
azonkívül a textil- és kézimunkák csoportjait is 
magában foglalja. Behrens Péter egyházművészeti 
installációkat igér az ő Dombau-Hütte-jében s ter-
mészetesen nem maradhatnak el erről a kiállításról 
a színházi- és mozi-szcenáriumok sem, amelyeknek 
szintén Strnad tanár egy ötletes tervezete: Don 
Carlos-színpada a fővonzóereje. Azoknak, akik a 
komoly múzsáknak hódolnak, egy hihetetlenül gaz-
dag amatőr könyv- és könyvkötés-kiállítás kedves-
kedik ezernyi szépséggel, viszont a könnyebb élve-
zetek barátait egy snapsz- és likőr-bódé várja 
hivogatólag pár ezer gyönyörű, csillogó — üres 
üveggel. Mondani sem kell, hogy ezen a kiállításon 
még inkább, mint az előbbieken, minden az olcsó 
és ideiglenes anyagok felhasználáséval épült, de 
sok színnek, pompás szövetanyagoknak, raffinált 
díszítő-ötleteknek felhasználásával és semmi mun-
kát, semmi fáradságot sem sajnálnak a német ipar-
művészek, hogy meggyőzzék a külföldet és meg-
erősítsék az öntudatosságban saját honfitársaikat. 

AZ 1924. ÉVI PÁRISI NEMZETKÖZI IPARMÜ-
•f-V VÉSZETI ÉS AZ 1925. ÉVI PÁRISI SZÖVET-
SÉGKÖZI GYARMATÜGYI KIÁLLÍTÁS. Mér 1912-
ben felvetődött az a gondolat, hogy egy nemzetközi 
iparművészeti kiállítás Párisban nemcsak előnyös, 
de szükséges volna, mert a többi nemzetek versenye 
mindinkább elhomályosítja Franciaország iparmű-
vészetét. És tényleg ez a konkurrencia még emel-
kedőben van és ha csak az 1917. óta rendezett 
kiállításokat nézzük, rögtön látható Franciaország 
lemaradása. 1917-ben a müncheni Werkbund 
Bernben rendkívüli sikereket ért el, a svájc Werk-
bund kiállítása Lausanneban nagyon tekintélyes 
volt, ezenkívül a németek immár a harmadik kiállí-
tást rendezték Lipcsében. Mindezek mellett a franciák 
csak igen gyengén szerepeltek Kopenhágában. A 

külföld dolgozik és Franciaországról úgy beszél, 
mint egy régi művészetben gazdag országról, mely 
ma már csak a mult ragyogó emlékeiből élősködik 
és semmi újatnem termel. Ma Franciaország komolyan 
munkába fog, hogy megmutassa az egész világnak 
fényesen dolgozó tehetségét. 1924-ben, az olympiai 
játékokon kívül májustól-októberig Páris szívében, 
a Grand-Palais, a Szajna partja, az Invalides és a 
Champs-de-Mars környékén, fel a Trocadéróig 
nemzetközi iparművészeti kiállítást terveznek, mely 
a következő évben a szövetségközi gyarmatügyi 
kiállításnak fogja helyét átadni. Az előmunkálatokat 
már megkezdték és mindkét kiállítás rendezői közös 
tervek alapján teljes megegyezésre jutottak. A 
kiállítások helyét illetőleg különböző területek voltak 
tervbe véve, így Vincennes, majd Versailles, de 
mindkettőt részben a távolság, részben pedig az 
ezzel együtt járó forgalom lebonyolításának nehéz-
ségei miatt elejtették. Különösen Versailles-ban 
szerették volna a kiállítást megtartani, melynek 
minden köve fényes emlékekhez fűződik, de mindez 
csak egy mylt, melyet nagyon nehéz a modern világ 
atmoszférájába emelni és karaktere egész bizonnyal 
nem adná vissza az impressziókat úgy, mint Páris, 
az ő mindent megértő és pompásan színező lelké-
vel. Nagyszerű tervei után Ítélve, az iparművészeti 
kiállítás a rendes évi szalonok összepréselt sémáit 
előreláthatólag el fogja kerülni, úgyhogy utcák, 
házak, teljesen berendezett lakások, kertek, szín-
házak és az egyházi építészet remekei a lehető 
legtermészetesebb és könnyen áttekinthető keretek-
ben lesznek bemutatva s kitűnő elhelyezési köröket 
fognak nyújtani minden művészeti ágból készült 
alkotásnak. Az anyag fejlődését a művész kezében 
a szakiskolák legszebb termékeikkel fogják bizo-
nyítani. A bemutatandó tárgyak értékét nem a 
fantasztikus rendkívüliségektől, hanem bizonyos 
elengedhetetlen törvények szem előtt tartásával a 
széptől fogják függővé tenni, ami nem más, mint 
a hasznosnak legpompásabb kifejezője. Kétségtelen, 
hogy nemcsak a francia iparművészet fogja itt leg-
jobb erőit felvonultatni, hanem a velük „barátságos" 
viszonyban levő országok is elküldik a maguk java 
alkotásait, így elsősorban az angolok, a belgák, az 
olaszok, de a svédek, norvégek, dánok, svájciak 
s más nemzetek is. Nagy idegenforgalmi és kultú-
rális céljai mellett elsősorban a bútoripar fellendí-
tésére vonatkozó céljai vannak ennek a kiállítás-
nak. Itt fog először szembekerülni egymással a régi 
stílusbútorok ügyes másolásából élő „export-ipar," 
a modern művészet vágyával telített igazi ipar-
művészettel, amely főleg a lakásdíszítés, a művészi 
divat és az ékszer terén fejt ki nagy erőfeszítéseket. 
Az erőket, melyeket az új Franciaország itt fel fog 
sorakoztatni, nem lehet lekicsinyelni s egészen bizo-
nyos, hogy nem egy új szenzáció fog itt felbuk-
kanni a műértő világ számára. Komoly, igazi érték 
a sok hangos és pazar „közgazdasági" érték mellett. 
Egyáltalán a kiállítás tervezői minden figyelmüket oda 
összpontosítják, hogy magát a kiállítást a reális élet-
hez a lehető legközelebb hozzák és annak mintegy 
tükrét nyújtsák, Maga az állam és Páris városa 
közösen dolgoznak a tökéletes megszervezésen, 
mellyel a francia nemzet újból csillogtatni akarja 
talentumát és leleményességét, versenyre kelve az 
egész világgal és természetesen a szintén jelenlevő (?) 
Németországgal is. A békés megoldásban joga van 
mindenkinek versenyre kelni és ha Németországot 
innen is kizárnák, ezzel Franciaország csak félel-
met árulna el. 



r 
j Az AMSTERDAMI SZÍNHÁZI KIÁLLÍTÁS. Két 

kiváló holland építész: a nagykoncepciójú 
Wijdeweld és az iparművészeti finomságú Lenswelt 
volt a megteremtője annak a szép nemzetközi kiál-
lításnak, melyet az amsterdami rideg városi múzeum 
pompásan dekorált helyiségeiben ez év tavaszán 
nyitottak meg. A vezérszólamot e kiállításon két 
nagy színpadi dekoratőr játsza: Gordon Craig és 
Appia Adolf. Az előbbinek finom rézkarcai, akva-
relljei egy finom egzotikus hangulatvilágba vezet-
nek, melyben St. Gimignano tornyai körül minden 
romantikus egységbe foly össze. Az utóbbi egy húsz 
évvel ezelőtti művészeti hitvallás képviselője, amely-
nek lényege a nagy távolokba vetített s hatalmas 
silhouette-hatásokkal dolgozó színpadi festőiség. De 
rajtuk kívül csaknem minden iparművészetileg jelen-
tős nemzet képviselői szóhoz jutottak. Münchent 
Schultz Vilmos, Stuttgartot Pánkok képviselte, Francia-
országot két régi stílusokat ízlésesen megújító szín-
padi technikus reprezentálta: Copeau és Vieux 
Colombier. Ezúttal is frissek, színektől, ázsiai im-
pulzusoktól erőteljesek az oroszok: a két Lazionow 
és egy sereg más orosz ezeket a kvalitásokat mu-
tatják be. Természetes, hogy egy ily nagy nem-
zetközi kiállításról Reinchardt és az ő hűséges 
szcenikusa, Stern sem hiányozhattak, mint ahogy 
a nagy tömegszínházak jövendő építésze, Poelzig 
is megjelent itt terveivel s az expresszionista hát-
terek festője, az ünnepelt Cesar Klein is bemutat-
kozik. A hollandusok igen nagy elismeréssel vannak 
a kiváló osztrákok: Roller és Strnád színpadi tervei 
és dekoráció-ötletei irányában is, ámde az egész 
kiállítás szenzációja mégis az a meglepetés, melyet 
az amerikaiak nyújtanak. Norman Geddes egy 
new-yorki Népház számára a Divina Commedia 
dramatizált előadásához díszleteket készített s ennek 
az arénája a villamos világító és távolsági hatá-
soknak olyan technikai mesterét mutatja itt meg a 
világnak, aki már szinte természetfölötti és gigan-
tikus erőket tud megmozgatni a színpadon. Európa 
még sokat fog tőle tanulni. 

S Z A K O K T A T A S 
AZ ORSZ. M. KIR. IPARMŰVÉSZETI ISKOLA az 

elmúlt 1921 —1922. tanévben zavartalanul foly-
tatta munkásságát, igaz ugyan, hogy nehézségekkel 
kellett megküzdenie, mivelhogy a központi fűtőszer-
kezet még mindig nem funkcionál, az oktatáshoz 
a rendelkezésre álló hely is kevés. Ügy a nappali, 
mint az esti növendékek, immáron kínosan szorong-
nak, olyan épületben, amelyet eredetileg egyharmad-
rész annyi növendék számára emeltek. Ennek ellenére 
azok a munkák, amelyeket a tanév végén, az inté-
zet a szakemberek száméra egybeállított, az általá-
nos vélemény szerint, teljesen megfeleltek a várako-
zásnak, úgy a nappali, mint az esti tanfolyamon. Az 
elmúlt évben az oktatók személyében bizonyos 
változások történtek. Az Erdélybe távozott Papp 
Sándor tanár örökébe Merész Gyula lépett. Részt 
vett a tanításban az iskola két régi növendéke 
Konrád Ignác és Schalamonek Károly, továbbá az 
iskola titkára Lammel Antal. Üj művezetőt kaptak a 
faipari és agyagipari műhelyek Kajdy Béla és Klaczig 

Mihály személyében akiknek eredményesmunkája, a 
kiállított dolgokon meglátszott. Stein János tanár és 
Orbán Antal tanár a nappali tanfolyamon, Lux 
Elek és MártoTi Ferenc tanárok az esti tanfolyamon, 
immár harmadik évüket töltik az intézetben. A jövő 
évre való felvétel módja, úgy a nappali, mint az 
esti tanfolyamon egyezik a régivel. Az újonnan 
jelentkezők, akik a nappali tanfolyamra kívánnak 
beiratkozni, adják be okmányaikat — születési és 
iskolai bizonyítvány — augusztus hó folyamán, az 
igazgatósági irodában és jelentkezzenek felvételi 
vizsgára szeptember hó 1. napján reggel 8 órakor. 
Az esti tanfolyam beírásának és felvételi vizsgájá-
nak ideje, valamivel később lesz a nappaliakénál, 
egy később megállapítandó napon. 

A MŰVÉSZET A KÖZÉLETBEN ÉS ISKOLÁBAN. 
A nagy koncepciójú angol közoktatásügyi mi-

niszter, H. A. L. Fischer a művészek egyesületének 
évenkénti nagygyűlésén az idén Sheffieldben az 
angol nép művészeti ízléséről beszélve, mint más 
alkalmakkor, most is több oly figyelemreméltó nyi-
latkozatot tett, melyek közül egynéhányat magunkra 
nézve is hasznosnak és közlendőnek vélünk. Mily 
célból vannak művészeti iskoláink ? kérdezte. Egy-
részt azért, hogy oly tanítókat és tanárokat képez-
zünk, akik iskolás növendékeinknek művészi okta-
tást adhassanak, másrészt pedig, hogy oly egyéneket 
tanítsanak és kiképezzenek, akik művészeti foglal-
kozásukkal akár mint festők vagy szobrászok, épí-
tészek, nyomdászok vagy könyvkötők, fa-, üveg-, 
bronz-, vas-, porcellán- vagy textilanyagok festésé-
vel avagy díszítésével megélhetést vagy jóllétet 
biztosíthatnak maguknak. Egy olyan művészeti 
iskola, mely a lüktető élettől távol, pusztán akadé-
miai magaslatra helyezkednék, előbb-utóbb a meg-
kövesedés és hanyatlás sorsára jutna. A tanítói 
pályára készülőkön kívül szerencsére vannak olyan 
hallgatói is, akik elég önbizalommal azért képezik 
ki itt magukat, hogy művészi alkotásaikkal az élet 
versenyében nemcsak puszta megélhetést, esetleg 
vagyont, hanem hírt és dicsőséget is szerezzenek 
maguknak. Ezért és sok egyéb okból nagyon fontos, 
hogy a művészetek tanára a legkülönbözőbb fog-
lalkozású műiparosokkal, magával az élettel, annak 
szükségleteivel és igényeivel állandó érintkezésbe 
jusson és maradjon. A művészet és műipar minden 
országban és minden nemzetnél igen nagy fokban 
függ a közönség ízlésétől. A művészeti iskola nem-
csak ad, hanem egyúttal kap is irányítást. A művé-
szet befolyással van az ízlésre, de viszont az ízlés 
a művészetekre is. Épp azért van a művészetre 
oly nagy hatással az ipar és kereskedelem fejlő-
dése. Egy oly lángelme, amilyen William Morris, 
aki egy személyben művész, műiparos, költő és 
kereskedő volt, szinte forrongást kelthet a művé-
szeti ízlésben és csaknem minden dekoratív mű-
vészeti ágra nyomta rá eredetiségének bélyegét. 
Mindannak ellenére bevallhatjuk, hogy Angolország 



sok tekintetben, de különösen a műiparban még 
ma sem versenyezhet Franciaországgal. Pedig ha 
utóbbira nagyobb gondot fordítanánk, a világpiac-
nak nem egy sarkát tudnók meghódítani. Viszont 
nem szeretnék kritikámmal túlzásba sem esni. Az 
utolsó 50 esztendő alatt igen nagy haladást tett 
kézműiparunk. A nyomtatás, könyvkötészet és illusz-
tráció terén igazán nagyot haladtunk. Hogy állunk 
azonban a textilmunkák terén, amely egyik leg-
nagyobb foglalkozási és kereseti águnk? Kétségtelen, 
hogy e téren nekünk a legmagasabb teljesítmények 
határáig kell emelkednünk. Vaskos tévedésben élnek 
azok, akik az angol embert javíthatatlan nyárs-
polgárnak vélik, mint aki csak a gyomrával és 
sporttal törődnék. Az angol éppenséggel nem az a 
karrikatúrás John Bull, aminek egyesek feltüntetni 
szeretnék. Ellenkezően, hisz nem volt történelmi 
korszak, amelyben egyik vagy másik művészetben 
kiválóan művészi alkotásokra nem mutathatna. Lírai 
költészetünk egybehangzólag a régi görögökéhez 
hasonló magaslaton áll. Középkori egyházi és egyéb 
középületeink, valamint tű- és fafaragási munkáink 
Európa bármely országéival versenyezhetnek. Nem 
állunk hátrább a festészetben sem. Éppenséggel 
nem áll, hogy nyárspolgárok lennénk, sőt nincs oly 
művészet, mely iránt népünk kellő érzéket nem 
tanúsítana. Meg van népünkben a zenei érzék is, 
csak a zenei nevelés hiányos. Mi a teendőnk a 
művészeti iskolák terén ? Inkább legyen kevesebb, 
de annál fejlettebb, jobb iskolánk. Adjunk művész-
tanárainknak a hivatalos elfoglaltság mellett ele-
gendő időt és alkalmat arra, hogy a tanítás mellett 
a művészet vagy műipar bármely ágában alkot-
hassanak is és hogy ily módon az iparral és élettel 
állandó és szoros kapcsolatban állhassanak. A kö-
zönséggel meg kell értetni, hogy művészeti iskolánk 
nemcsak fényűzésre szoktató, hanem gyakorlati 
irányú hasznothajtó intézmény is, mely amellett 
nagy nemzeti célokat is szolgál. Aki csak valamit 
is ért a pedagógiához, tisztában van azzal, hogy 
iskoláinkban a harmonikus nevelés szempontjából 
a művészeti tárgyaknak is hely biztosítandó. Viszont 
tagadhatatlan, hogy úgy az elemi, mint középisko-
lákban a művészeti oktatást reformálnunk kell. Az 
eddigi nagyrészt utánzó és emlékezeti munka csök-
kentésével, önálló, saját felfogású konstruktív mun-
kára kell a növendékeket szoktatnunk. A rajzoktatás 
sok esetben annyira fonák és érdeknélküli volt, 
hogy abban sem a tanítvány, sem a tanár örömet 
ugyan nem lelhetett. Százával, ezrével találunk 
felnőtteket, akik a jó és rossz rajzot, a helyes és 
hamis színezést, a művészi és mesterkélt ízlésű 
dolgokat egymástól megkülönböztetni nem tudják. 
Azért nem tudnak bizonyos tudatossággal oly hasz-
nálati művészeti cikkeket és tárgyakat vásárolni, 
mivel az ízlés elemeivel nincsenek tisztában. Pedig 

ennek az ízlésnek a hiánya, a nagy tömegeknek 
ebbeli tájékozatlansága kimondhatatlanul sok mil-
liójába kerül az országnak. Jelenleg, sajnos, igen 
szűkös gazdasági viszonyok közt élünk; e szomorú 
állapotból csak a munka válthat meg bennünket. 
Viszont, ha a szépet, a művészit értékelni és meg-
szeretni tudjuk, akkor az élet nehézségeit a köznép 
embere is kevésbé nyomasztónak s felemelőbbnek 
fogja találni. Minél inkább emeljük művészi alko-
tásaink színvonalát és terjesztjük azokat, annál 
magasabbra emelkedik fajunk is; mert a művészeti 
termékek szaporításával fejlődik, nevelődik népünk 
erkölcsi és szellemi ízlése is. 

P Á L Y Á Z A T Q K 
DÁLYÁZAT KERÁMIAI KISPLASZTIKÁI HASZ-
1 NÁLATI TÁRGYAK MINTÁIRA, Halmos Izor úr 
részéről az Orsz. Magyar Iparművészeti Társulatnak 
e célra felajánlott összeg felhasználásával a Tár-
sulat a következő általános pályázatot hirdeti: 
1. Tervezzenek praktikus célnak megfelelő egyszerű, 
tetszetős agyagipari tárgyakat (pl. gyufatartót, 
hamutartót, névjegytálcát, virágcserepet, szivar- vagy 
cigarettatartót, fogpiszkálótartót stb.) amelyek alkal-
masak legyenek nagy tömegben való forgalomba-
hozatalra. 2. A tárgyat magát, annak formai meg-
oldását és díszítésének módját a pályázó szabadon 
választhatja. De tartsa szem előtt, hogy csakis 
használatra alkalmas tárgyak jöhetnek figyelembe; 
pusztán dísztárgyak pályadíjai nem kaphatnak. 
3. A pályamű csakis plasztikus munka lehet. Raj-
zokkal nem lehet pályázni. A pályamű anyaga lehet 
plasztilin, viaszk, vagy gipsz. Friss agyagmintázatokat 
mellőznünk kell, mert nem vállaljuk a nedvesítést. 
4. A pályázat öttagú bíráló bizottságát a Társulat 
elnöksége a társulat kebelében működő szobrászati 
és agyagipari szakosztályok elnökségeivel együttesen 
alakítja meg. 5. A rendelkezésre álló 6.000 koronát 
a bíráló bizottság szabadon oszthatja fel, de 1.000 
koronánál kisebb pályadíj nem adható. 6. A pálya-
díjjal jutalmazott művek tulajdonjoga a tervezőé 
marad, tehát a sokszorosítási jog felett is az illetők 
szabadon rendelkezhetnek. De elvárjuk tőlük, hogy 
gondoskodnak műveik sokszorosításáról és forga-
lombahozataláról, hogy ezzel megfeleljenek a díjakat 
adományozó lelkes műbarát helyes intenciójának. 
7. A pályázat titkos. Ezért a pályaműveket jeligével 
kell ellátni. A pályázó neve és lakáscíme pedig az 
ugyanezzel a jeligével ellátott zárt borítékba teendő. 
8. A pályaműveket f. évi szeptember hó 18-án déli 12 
óráig kell beküldeni a Társulat igazgatóságához 
(IX., Kinizsi-u. 31.). 9. A Társulat legalább egy hétig 
kiállítja valamennyi pályaművet a döntés után. 
10. E kiállítás leszerelése után 15 napon belül min-
den pályázónak el kell vitetni a pályaművet, mert 
ezen időn túl a Társulat nem vállal értük felelős-
séget. Budapest, 1922. május havában. Az Orsz. 
Iparművészeti Társulat elnöksége. NB. Amennyiben 
egyik, vagy másik szorult anyagi viszonyokkal küzdő 
pályázó nem fedezhetné a pályaművének elkészíté-
sével járó kiadásokat, felkérjük őket, hogy Györgyi 
Kálmán igazgatót hivatalos órái alatt keressék fel. 



DÁLYÁZATOK SÍREMLÉKEK ÉS KATONASÍROK 
1 TERVEIRE. Két érdekes pályázatot hirdetett ez 
év tavaszán az 0 . M. Iparművészeti Társulat. Ez 
egyik különböző tipusú síremlékek terveire szólt, a 
másik pedig a háborúban elesett, vagy a háborúban 
szerzett betegségben elhalt és Magyarországon el-
temetett hősök, valamint az idegen hadifoglyok sír-
hantjainak jelzésére alkalmas sírkövekre. Az első 
pályázat háromféle feladatot tűzött ki a tervezőkre 
és pedig: a) vörös márványból elkészítendő egy-
szerű sírköveket (a pályadíjakat Fellegi Antal adta). 
b) A másik felhívás szerint különböző síremlékeket 
(a pályadíjakat a díszílőszobrászati és kőfaragó-
szakosztály tagjai adták össze) és c) elhalt nagy-
jaink jeltelen sírhantjaira szánt fejfákat kellett ter-
vezni. Utóbbi pályázatot díjak nélkül hirdették. A 
bíráló bizottság a március hó 30-án tartott ülésén 
a következőképpen döntötte el a pályázatokat: 
a) a vörös márványból készítendő sírkövek terveire 
hirdetett pályázat két 1.500 -1.500 koronás díját 
Ohmann Bélának, egy-egy 1.000 — 1,000 koronás 
díjat pedig Halmágyi István és Branczeiz János 
pályaműveinek ítélte oda. b) A síremlékek terveire 
kitűzött 3.000 koronás díjak közül kettőt Horváth 
Béla és Hosszú Pintér Gyula, egy-egyet Müller Tibor, 
Ohmann Béla, Schalamonek Károly kaptak. Végül 
c) a fejfák tervei közül a bizottság Horváth Béla 
és Hosszú Pintér Gyulának, Ladkóczy Rezsőnek, 
Schalamonek Károlynak, Szász Vilmosnak és Vass 
Jánosnak l - l tervét. Mátrai Lajos és Ohmann Bélának 
két közös tervét kitüntető elismerésben részesítette. 

EGY SZIGORÚ PÁLYAZATRÓL. A Müller-féle 
illatszergyár plakátot akart készíttetni aző púderei, 

krémjei és szappanai kelendővé tételére. Művészi 
plakáton óhajtván ezt megtenni, pályázatot hirdetett 
a magyar grafikus művészek számára, ami igen 
helyes és ki is tűzött néhány egészen csinos díjat a leg-
jobb pályaművek jutalmazására. így kitűzött egy 
húsz-, egy tíz- és egy ötezerkoronás díjat, sőt azon-
kívül még három ezerkoronás díjat is, amellyel a 
másodrendű pályamunkákat kívánta jutalmazni. Ez 
utóbbi díjakra már alig lehet azt mondani, hogy a 
mai viszonyok közt s egy jónevű illatszergyár részé-
ről túlságos megbecsülést rejtenének magukban a 
művészi alkotóerő irányában. Mindezen azonban 
szó nélkül tovább lehetne siklani, hogyha a pályá-
zati felhívás, amely fogalmazásában és tartalmában 
egyaránt teljes járatlanságot árul el az ily kérdések-
ben, egyéb kuriózumokat is nem tartalmazna. 
Mindenekelőtt egy május 1-jei dátummal kibocsáj-
tott pályázati felhívásban nem lehet május 8-ikára, 
mint végső határidőre kiírni a pályazatok beküldését, 
mert elvégre, ha sok is a felületes magyar grafikus, 
még mindig több az, aki komolyan és elmélyedéssel 
szokott dolgozni. A jurorok összeállításánál is van 
némi szépséghiba. Mert hogy az a pár tulajdonos 
benne akar lenni a zsűriben, az természetes. De 
hogy miért kell amellé az egy művészeti szakértő 
mellé három kereskedelmi szakértő, az már nem 
egészen világos. Végül pedig azt' írja a pályázati 
felhívás, hogy „a beérkezett pályaműveket akár nyer-
nek azok díjat, akár nem, a cég természetesen vissza 
nem adja." Nem, szó sincs róla, t. cég, az nem 
természetes. A szellemi tulajdonjog sem Csáky 
szalmája és „természetesen" egy ilyen nagy cégtől 
sem szép az, amit ma már a legkisebb szatócs sem 
tesz meg, hogy ajándékban megtartson olyan rajzokat 
és vázlatokat, amelyeke) neki megtekintés és válasz-
tás céljából küldtek el. 
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ZSOLNAY MIKLÓS 

A magyar ipari, művészi és az egész gazda-
sági életnek mély gyásza van; életének hatvan-
ötödik évében, hosszú betegség után kidőlt közülünk 
Zsolnay Miklós, a fáradhatatlan alkotó-tevékeny-
ségnek, a nemes polgári erényeknek egyik legérté-
kesebb képviselője. A sors nem a nagy újítók, a 
művészi sugallat héroszainak szerepét szánta neki, 
hanem az öröklött nagy név és a kiváló ipari 
hagyományok továbbfejlesztésének feladatát bízta 

MUZEÁLIS ÜGYEK í 
i 

IV/f AGYAR NÉPIES HÍMZÉSEK KIÁLLÍTÁSA AZ • 
1 V 1 IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. Ismeretes, J 
hogy a múzeum rendkívül gazdag textil-gyűjteménye ! 
helyszűke miatt a maga teljességében kiállítani nem j 
lehet, ezért az intézet vezetősége állandóan arra 
törekszik, hogy egyes csoportokban tegye hozzá-
férhetővé a nagyközönség számára. Az elmúlt esz-
tendőben az olasz bársonyok és selyemszövetek, 
majd a keleti szőnyegek csoportjai voltak kiállítva, 
most pedig a magyarországi népies hímzések kerül- . 
tek bemutatásra. A kiállítás felöleli a magyar népies I 
hímzések valamennyi csoportját, valamint az er- | 
délyi keresztszemes, a kalotaszegi írásos, a dél- J 
magyarországi, sárközi és északmagyarországi tót- j 
vidéki magyar hímzéseket. A kiállítás, melyet Csányi • 
Károly osztályigazgató rendezett el, az egész nyár | 
folyamán megtekinthető a rende? nyitási napokon. -

! 
. . . . _ . . _ . • 

TÉNELMI SZOBASOROZATA NEMSOKÁRA | 

Z ORSZ. M. IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM TÖR-

ELKÉSZÜL. Egy esztendeje, hogy a múzeum a már i 
régebben tulajdonában levő kőszegi patika végleges J 
elhelyezésével megkezdte ennek a nagyjelentőségű j 
tervnek a megvalósítását, azóta két további interieur- I 
nak berendezésén dolgozik. Ezeknek egyike a szoba- t 
sorozat rokoko terme, melynek számára a múzeum í 
a sümegi püspöki kastélynak egv a rokoko felé I 
hajló Louis XIV. mennyezetét lemásoltatta és benne t 
a múzeum rokoko bútorait, valamint az e korból | 
való egyéb műtárgyakat helyezi el. A másik a X 
sümegi püspöki kastélynak bárok stílusú könyvtár- J 
szobája, a teljes eredeti bútorzattal és igen érdekes f 
mennyezetének sikerült másolatával. A két új termet I 
a múzeum még az ősz folyamán mutatja be a | 
nyilvánosságnak. ; 
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rá. S ennek egy becsületes élet egész lendületes 
munkájával igyekezett megfelelni. Szervező erejét 
nemcsak cégének, a világhíres kerámiai gyárnak 
minél szélesebb körben való népszerűsítésére s 
nagyipari kifejlesztésére fordította. Ugyanakkora 
energiával dolgozott az egész magyar ipari élet 
organizálásán, a kül- és belföldi kiállításokon, a 
magyar gazdasági életnek önállósításán s legfő-
képpen szűkebb hazájának : Pécsnek kulturális 
emelésén. A legritkább magyar tipus képviselője 
volt: azé a gyárosé, akinek vállalkozási kedve 
a művészettől a legolcsóbb használati tárgyig, 
minden kiaknázhatót felölel, amivel lendíteni lehet 
a mi elmaradt ipari tevékenységünkön. Közmon-
dásos szorgalmával, még élete derekán túl is, 
hihetetlen munkateljesítményekre vállalkozott. Soha-
sem pihent és kora reggeltől késő estéig bámulatosan 
könnyen végezte százféle dolgait, de mindig talált 
időt, hogy a kultura ügyeivel is foglalkozzék. És ha 
valamihez hozzáfogott, alaposan végezte munkáját. 
Hosszú, hosszú éifeken át mindig ott volt az Ipar-
művészeti Társulat választmányának ülésein, előbb 
mint tag, később mint alelnök, szívós és makacs 
küzdelmet folytatva olykor kormánytényezők ellen 
is a magyar iparművészek anyagi és erkölcsi 
érvényesüléséért. A Társulat nemcsak illusztris 
vezető-egyéniségét vesztette benne, de siratjuk a 
jó és kedves barátot is, akinek érdekes feje, sar-
kalló tettereje, finom és megértő szelleme pótolha-
tatlan űrt hagyott maga után. A magyar ipari 
kultúrának e fájdalmas veszteségben is megnyug-
tató tudat az, hogy a nagyhírű magyar kerámiai 
gyár az ő halálával is tovább folytatja tevékenységét, 
az elhaltnak fiai, illetve unokaöccsei vezetésével, akik 
szerencsés munkafelosztással, élethivatásuk sok-
féleségével fognak technikailag, kereskedelmileg és 
művészileg a gyár továbbvezetésén és továbbfejlesz-
tésén munkálni. 

WANDRÁK LÁSZLÓ (1858-1922.) Ezt írták egy 
V keresztre s ez annyit jelent, hogy egyik elsőrangú 

műiparosunk elhagyta a cizelálló életeszközeit. Apja, 
Vandrák Samu (1820—1892.) Bécsben tanulta a 
bronzművességet s hogy Pestre jött Rozsnyóról, ahol 
szülei laktak, a bronzművescéh úgy adott neki en-
gedélyt, ha mesterművét mielőbb bemutatja. Az 
1846-iki pesti kiállítás jó alkalom volt, ahol is a 
bronzérmet megnyerte s az erről való okmányt 
Batthyány Lajos gróf, elnök és Kossuth Lajos, igaz-
gató írták alá. Az 1848—49—50-es időkben Samu 
mester olajképeket festeget, a zavaros idők nem 
kedveztek mesterségének. Csak 1853-ban fogadta 
be céhe a bronzművesek közé. Fia, a most elhúnyt 
Vandrák László, 1887-ben vette át a műhelyt. 
Ugyanez évben alakult a felbontott céhek helyébe 
a liberális ipartestület. Neki nem ártott ez az új 
forma se, ameiy a pénzzel vállalkozóknak nyitott 
utat. Vele született a céhrendszer mesterségét őrző 
becsülete. Amaz akadályt nem ismerő, folyton kutató 
nagymesterek közé tartozott, akik az utolsó érté-
küket és energiájuk végső lobbanását is beledobták 
az öntvénybe, hogy tiszta hangja legyen a munká-
juknak. A mai iparosnemzedék kereskedőszellemét, 
noha kereskedelmi iskolát végzett, sohase sajátította 
el, mert érezte, hogy ez a szellem csak a munka 
rovására tudja kétes erényeit kifejteni. A művet a 
maga szépségéért, az öntvényt a maga titokzatos 
sajátosságaiért szerette s nem kímélte magát a fojtó 
gázok alchimista ködében. Egyik legnagyobb műve 
az a relief, amit Kriesch Aladárral együtt alkottak, 
tele volt mesterségbeli nagyszerű ötletekkel: a sötét 
bronzon színes zománcbetétek csillogtak s amit a 
művész fantáziája elképzelt, ő mindent megvalósított 
a tűzben. Az a tűz s azok a titokzatosan átváltozó 
s a művészet számára varázsolni kész fémek voltak 
az eleme, — de egyúttal pusztító eleme, —• mert 
ezek falják az emberi energiát, lekötik és elviselik. 
Ez volt kora halálának közvetlen oka. Bér halá-
losan beteg, mégegyszer összeszedte az utolsó ener-
giákat, kivitette magát a ráleselkedő, lenyűgöző erők 
közé, a műhelybe. Végignézett mindent, elbúcsúzott 
munkásaitól s nagyszerű veretgyűjteményeitől, amit 
nagy gonddal mintegy 1.600 darabra gyarapított. 
Halálával a mesterség is, de a művészetünk is 
szegényebb lett, még pedig, a mai körülmények 
között, kimondhatjuk : pótolhatatlanul. 
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