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családnak majdnem valamennyi tagja gazdag gyűjtemé-
nyekkel szerepel. 

Németországnak minden valamire való múzeuma 
képviselve lesz a kiállításon. Aachen, Augsburg, Berlin, 
Breslau, Darmstadt, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, 
Nürnberg stb. gazdag gyűjteményük anyagát engedték át, 
úgy hogy a nymphenburgi, frankenthali, ansbachí gyá-
rak termékei szinte teljes egészükben, fejló'désük minden 
fokozatán lesznek képviselve e tanulságos kiállításon. 

Németország tekintélyes gyűjtő gárdája sok jeles 
terméket állít ki, de különösen Pfalzból került ki értékes 
anyag, ahol a különböző családok már régidő óta gyűjtik 
előszeretettel a frankenthali porcellánt. Külföldről London, 
Bécs, Moszkva, Genf és Budapest gyűjtői szerepelnek. 

A kiállítás július hó 25-én nyílik meg, amikor a 
gazdagon illusztrált katalógus ís megjelenik. x. 

ÁLLANDÓ S1REMLÉKKIÁLLÍTÁST rendeztek be 
Münchenben. Az ottani temető mellett egy területet 

jelöltek ki ezen célra, melyen a művészeti követelmények-
nek megfelelő síremlékek foglalhatnak helyet. 

ARBEITER WOHNUNG címen a zürichi iparművészeti 
múzeum rendezett kíállítást, melyen körülbelül 

50 munkáslakást mutatnak be. Ezeket mind helybeli 
iparosok és cégek készítették. Ezenkívül képekben mutat-
ják be az amerikai, angol és német munkáslakások neve-
zetesebb típusait. A kiállítás szeptember végéig látható. 

"DORÍTÉK- ÉS BÉLÉSP A PIRÓKAT, valamint köny v-
kötéseket állíí ki a prágai technológiai iparmúzeum. 

A kiállítás szept. 19-től okt. 3-íg lesz nyitva. 

Ü G Y H Á Z MŰVÉSZ ETI KIÁLLÍTÁST rendez a 
boroszlói iparművészeti és régiségí múzeum. A ki-

állítás, melyet a német katholíkus nagygyűlés alkalmá-
ból rendeznek, augusztus 22-től szept. 12-ig látható. 

Meyer Antalnak ítélte oda. Nem adta kí, megfelelő terv 
híján, a szívardoboz terveire hirdetett pályázat 400 K-ás 
első díját, hanem csak a 200 koronás második díjat, 
melyet M e y e r A n t a l terve nyerte el. A kandalló-
órára hirdetett pályázat díjait a bízottság egyáltalában 
nem adta kí. Megvásárolta a bízottság még M u h i c s 
S á n d o r , T á l o s G y u l a é s W e s s e l y V i l m o s 
serleg-terveit. S z a b ó E m i l és T á r s a budapesti cég 
Társulatunk útján pályázatot hirdetett hirdetés rajzára. 
A bíráló-bizottság a 150 koronás első díjat S z í r o n t a í 
L h o t k a I s t v á n és B í r ó M i h á l y terveinek, az 50 
K-ás második díjat pedig K r ö n J . tervének ítélte oda. 
Megvásárolta ezenkívül S z í r o n t a i L h o t k a I s t v á n 
és B í r ó M i h á l y más 3 pályatervét. 

» 

T TJ MÚZEUM FIRENZÉBEN. Most nyitották meg 
^ a nagyközönség számára Firenzében az új Stíbbert-
féle múzeumot, melyet 1906. április 12-én hagyományo-
zott Stíbbert első sorban az angol kormánynak, abban az 
esetben pedig, ha ez visszautasítaná, Firenze városának. 
Ez utóbbi elfogadta a hagyatékot s ezzel egy igen gazdag 
gyűjtemény tulajdonosává lett, mert a Stibbert-múzeum 
körülbelül 17.000 tárgyat foglal magában, melyeknek 
nagyrésze a XIV., XV. és XVI. századból való teljes 
fegyverzet (7000 darab), továbbá keleti ruházati cikkek, 
különösen egy a maga nemében páratlan japán kosztüm-
gyűjtemény, képek, bronz- és agyagtárgyak, kelyhek, 
dúsan fölszerelt könyvtár stb., mindössze több millió érték-
ben. A múzeumot körülvevő parkot ís, a Montughi hegy 
lábánál, szobrok és ízlésesen elrendezett antik romok tar-
kítják, köztük egy egyiptomi templom, egy költői fekvésű 
tóparton. 

• • 

r j L D Ő L T PÁLYÁZATOK. Az O r s z á g o s M a-
g y a r I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t pályá-

zatait, melyeket 4-ik számunkban közöltünk, a Társulat 
bíráló-bizottsága dr. K. L i p p i c h E l e k elnöklésével 
juníus hó 28-án tartott ülésén döntötte el. A serleg ter-
veire hirdetett pályázat 400 koronás első díját M u h í c s 
S á n d o r n a k , a 200 koronás második díjat pedig 

A muzeología mai állása mellett komoly figyelmet 
érdemel az a kérdés, vájjon van-e művészetpedagógiai jo-
sultsága annak, hogy távol országokat megfosztva mű-
kincseiktől, mindazt amit a művészet és a műipar régi 
századokban alkotott, kiragadjuk gyökerestől talajából, 
hangulatszegény termek skatulya-szerű végtelen sorában 
halmozzuk fel s ezzel oly kultur-értékeket, amelyeknek 
jelentősége és érthetősége tulajdonképpen a magok termé-
szetes mílíőjökben gyökerezik, amelyből támadtak, idegen 
légkörbe ültessünk át. A muzeális ügy alapos reformja 

PÁLYÁZATOK. % 
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már azoknak az elveknek és céloknak szempontjából is, 
melyeket közvetlenül szolgálni van hívatva, beható figyel-
met követel. Igaz, hogy jelentékeny műalkotások meg-
mentése a megsemmisüléstől és eléktelenítéstől máskép 
ma még nem remélhető, mint gyűjtemények, kiállítások 
és múzeumok keretében, de ez esetben fölötte fontos, 
hogy azt a hátteret ís tanulságosan kidomborítsuk, amely 
mintegy szerves tartozékát képezi a bemutatott tárgyaknak 
s azoknak a mult és a környezet eleven életével való 
szoros összefüggését vílágítja meg, ha nem ís pótolja 
tökéletesen. 

A muzeális ügy reformjának ebben az irányában 
halad erőteljes léptekkel újabb időben Amerika s teljes 
elméleti és gyakorlati megvitatásban részesült a kérdés 
reform-esztetíkaí és kulturnevelőí hatása szempontjából 
a pár év előtt Monsban tartott belga íparnevelői kon-
gresszuson ís. Gyakorlati téren érdekes megoldását kísérlí 
meg ezeknek a modern kívánalmaknak az engadíní új 
múzeum St-Morítzban, mely szorosan e vidék sajátos 
gazdasági, népíparí, természeti és művészeti viszonyai 
keretei közé állítva, mintegy középen áll a múzeum, az 
egyszerű lakóház és a patrícíusí palota közt, egyesítve 
magában mindent, ami egykor ennek díszítéséül szolgált, 
épületben, faldíszben, berendezésben stb. Típusában leg-
közelebb áll ez az újabban bizonyos előszeretettel kultivált 
vidéki múzeumokhoz, melyeknek elvei utóbbi időben 
nagyobb múzeumok építésénél és berendezésénél ís ked-
vezően érvényesültek, hogy csak a müncheni bajor nem-
zeti múzeumot, a zürichi múzeumot stb. említsük, habár 
ezek általános jellege az állami kiállítási építkezések 
karakterével bír, s csak egyes épületrészekben enged helyet 
a stílszerű összbenyomásnak. 

Az engadini múzeum azonban már sokkal több 
engedményt tesz ennek az új követelménynek, amellyel 
kisebb méretei mellett könnyebben is tud megbirkózni. 
Külsőleg ís egyszerű lakóház jellegét öltötte magára az azon 
a vidéken dívó hagyományos archítektoníkus tagoltsággal, 
úgy hogy kívülről nem ís hasonlít múzeumhoz. De bel-
seje megkapó íntímítású lakó- és hálószobák, díszter-
mek egész sorát mutatja, mind a mult idők csillámával 
bevonva, amelyek bepillantást engednek a vidék régi kul-
túrájába. Látjuk, hogy a lakók, kik 2000 méternél maga-
sabban voltak kénytelenek építkezní itt a tenger színe 
fölött, hogyan védekeztek első sorban ís a hideg ellen. 
A falak olyan vastagok, mint egy váré és mind fával 
burkolva. A kályha a szoba jó negyedrészét foglalja el, 
s hogy a hideg padlóra ne kelljen lépni, az alantabb 
fekvő szobából a fentebb fekvő hálószobába vezető kis 
lépcsőt közvetlen a kályhát körülvevő farácsozatba építették 
bele. A házi eszközök mind tartós, erős anyagból készítvék, 
ami nem nehéz fa, az fém vagy kő. Az ablakok mélyen 
bennülnek s az apró erkélyek alig lépnek elő a falból. 
S mindezek dacára semmi sem esetlen és idomtalan, ami 
főleg az olasz stílformák nemesítő hatására vezethető 
vissza. Ismert dolog ugyanis, hogy az Engadín főkép a 
középkorban az Olaszországba vezető fő összekötő út 
volt s e tényt tanúsítják lépten-nyomon lakosainak ipar-
művészeti formái ís. A Visconti Venosta nemzetség házá-

ból például az engadini múzeum egy gyönyörű dísztermet 
foglal magában, gazdag barokk-stílben, annak jeléül, hogy 
a helybeli nemesség hogyan tudta a márványban, kőben 
dolgozó olasz művészetet fában ábrázolni. Ez a terem 
tísztastílű leszármaztatása az olasz műformáknak az ottani 
viszonyokhoz módosítva s a szekrények, ládák, falburko-
latok díszítményei is érdekesen mutatják, hogyan sajátí-
totta el és dolgozta fel a népípar az olasz renaíssance-ot, 
Kevés hely van, ahol az olasz befolyás, a firenzei, lom-
bardiai és különösen velencei stílus elemei oly sajátságos 
elvegyülést mutatnának a robusztus népies felfogással, 
mint az Engadínban. Különösen áll ez az ornamentálís 
repkénydísznél. 

Egy további jellegzetessége az engadini háznak a 
falak sgraffito-dísze, mely technika különösen tartóssága 
miatt mutatkozott célszerűnek a házak külső falain, ahol 
frízeket, nagyobb házjegyeket és címereket ís előszeretettel 
alkalmaztak. Ez a fal-círáda a lakás belsejében is érvé-
nyesült, lépcsők, folyosók ékítménye gyanánt s leggyako-
ribb ornamentálís motívuma a sgraffíto-fríznek a kecske-
bak, az Engadín-belíek címeres állatja. 

Művészettörténeti és stílustani érdekessége van tehát 
tagadhatatlanul az engadini múzeumnak, mert egy oly 
új műfaj kereteiben mozog, amelyről való tanulmányaink 
csak újabb keletűek s ez a h a v a s o k m ű v é s z e t e . 
És az engadíní stíl már ís kezdi gyakorlati téren ís meg-
teremni gyümölcseit. A múzeum tervezője és építője 
ugyanis, aki nem más, mint a Segantiní-múzeum meg-
teremtője, Hoffmann Miklós, újabban St-Morítzban egy 
egész szállodát tervezett és épített engadini stílben, az 
egyetlent talán Svájcban, mely a szállodai építkezések 
esztétikai megoldásával ís számol, s melyben bizonyságát 
szolgáltatta, hogy a svájci havasok architektonikái szörny-
szerűségeinek ís lehet művészi formát adni. Stílszerű és 
hangulatteljes alkalmi alkotás ez, idegenek elszállásolására 
s mindamellett valódi anyagból előállítva, az olcsó nem-
zetközi hatásvadászat architektoníkus eszközei álcsíllogása 
nélkül. 

A KÜLFÖLDI MŰVÁSÁRLÁS képe majdnem állan-
dóan ugyanaz ; legfeljebb a kínálat szerint változik. 

Főjellege leginkább a míndidáíg hallatlan nagy árakban 
nyilvánul. A műtárgyaknak Amerikába vándorlása élénk-
ség dolgában alábbhagyott ugyan, de ez ís csak időleges 
jelenség. Változó természetesen a kereslet ís, és ha valami, 
akkor ez az okozója az árak emelkedésének ; mert olyan-
kor, amikor például a reneszánsz művészetet keresik, az 
efajta tárgyak ára emelkedik ; mikor pedig, úgy mint 
most, a későbbi századok művészete felé fordul a figye-
lem, akkor ennek alkotásait fizetik meg legjobban. Hogy 
egyes korszakok művészetének egyes ágai gyakran előtér-
ben állnak, az természetes ; de ez a művásárlás menetében 
csak nagyobb élénkséget okoz ; maga az egész művásárlás 
ügye manapság oly érdekű, állandó és nagy méretekkel 
bíró jelenség, amilyen azelőtt sohasem volt. Az utóbbi 
idő jelentékenyebb aukcióiról a következőket jegyeztük 
fel. A novemberi aukciók közül a kölni Lampertz-nél a 
Guffantí gyűjteményből : nürnbergi ananász-pohár ezüstből 
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345 márkán, orosz ezüst-edény aranyozva (21 cm. magas) 
300 márkán, ezüst-tál (37 cm. átmérővel) 600 márkán, 
ezüst kávéskészlet 270 márkán, két empire asztaldísz 
bronzból (41 cm. magas) 350 márkán, reneszánsz álló 
óra aranyozott bronzból 190 márkán, 2 kerek bronz-
medaíllon 300 márkán keltek el ; továbbá porcellán sótartó 
(Frankenthal, 16 cm. magas) 190 márkán, zenész alakja 
(Höchst, 18 cm. magas) 130 márkán, ugyanilyen por-
cellánkészlet 680 márkán, két sèvresi váza (60 cm. jnagas) 
480 márkán, delfti garnitúra (5 drb, 31 cm. magasak) 
130 márkán, két színes paraszt-tál 1767-ből (40 cm. 
átmérővel) 150 márka volt ; a bútornemű közül : rokoko 
üvegszekrény (232 cm. magas) 240 márkán, rokoko kom-
mode (88X122 cm.) 170 márkán, Vítrina, XV. Lajos, 
paliszander (168 cm. magas) 200 márkán, 6 rokoko szék 
400 márkán, Boule-óra (82 cm. magas) 700 márkán 
keltek el. — A Metternich herceg-féle rézkarc- és aqua-
relle-gy ú'j temény t Bécsben árverezték el ; elkeltek a sok 
között XVIII. századi metszetek, aquatínta-lapok átlag 
100—200, sőt 300 koronán ; egyes lapokért, p. Ph. L. 
Deburouch, L'heureuse famille, aquatínta és színes, 550 
koronát, u. a. művész másik két pendant lapjáért s Que 
vas-tu faire ? — Qu'as tu fait ? rézkarcok 1200 koronát 
fizettek, Gilles Demarteau, Le midi — le soir, két aqua-
tínta lapjáért 600 koronát adtak ; Greuze után készült 
metszetét J. Massard-nak 188 koronával, Greuze egy 
másikát s Gíllardtól 200 koronával fizették ; Baudoin aqua-
tíntáját Janínet L'agréable-ja után 700 korona, XVIII. 
századi illusztrációk egy sorozatát (104 alak és vignetta) 
350 korona volt, J . Godefroy metszete Isabey, Congrès 
de Víenne-je után 280 korona. Monnier-nek kőrajzaí 
(200 lap vegyes) pedig 400 korona, Rembrandtnak néhány 
lapja közül : Tájkép a toronnyal 3500 korona, A széna-
boglya és a birkanyáj 2500 korona, A kunyhó és széna-
boglya 2120 korona, Az aranyműves Jon Lutma 5200 
korona, Rembrandt anyja 180 kor., tanulmánylap hat női 
fejjel 320 korona volt stb. Modern műlapok közül is néhány 
példány : Egy lap Jacques Meíssoníer után 142 korona, 
Fr. A. Laguíllermíe rézkarc-arcképe (Metternich hercegné) 
104 és 200 koronán kelt el. Kézi rajzok és aquarellek 
ís nagy számban voltak ; közülök fölemlítjük : Fr. Bou-
chernek egy krétarajz-lapját (Venus) 520 korona, Doffin-
gernek arcképaquarellejét 750 korona, ugyanaz 770, 830, 
1520, 1580, 880, 1220, sőt egyik (Wellington hercegé) 
4300 korona volt ; P . Fendí-nek egy aquarelle lapjáért 
(20 különböző képpel) 4400 korona. Führích-féle aqua-
rellek 360—400 koronán, Kríehuber-ek 380—400 koronán 
keltek el stb. — A müncheni Helbíng-féle novemberi 
aukción japáni és khinai műtárgyak kerültek eladásra : 
bronzok aránylag igen alacsony áron, zománcok már 
nagyobb áron : 300—700 koronáért ; khínaí porcellánok : 
egy pár váza (45 cm. magas) 456 korona, négyszögletes 
váza (50 cm., Ming) 780 korona, ugyanolyan (Kíen-lung, 
31 cm. magas) 300 korona stb. ; khínaí nagy lakkszekrény 
(Míng) 170 korona, lakktányér (Kong-hí) 240 korona; 
japáni lakk s írószekrény (XVIII. század) 270 korona ; 
szekrény (XVIII. század) 168 korona, ugyanaz (XVI. 
század) 132 korona; gyógyszerskatulyák 130, 142, 186 

korona ; japáni textílmunkák közül : női öltözet selyem 
crépe-ből selyemhímzéssel 120 kor., ugyanaz 144 korona ; 
régi japán színes fametszetek ; 120 és 435 korona között 
váltakoztak. — A francia nevezetesebb aukciók közül 
kiemeljük a hôtel Drouot novemberit, ahol a modern 
metszetek, különösen Ch. Meryon-nak lapjai értek el 
1300—7000 frank között variáló magas árakat. Debu-
court-nak két lapja : az Ostrom és Szerencse és szeren-
csétlenség 3400 frankon kelt el ; egyéb régi metszetek : 
J . Youn (Hoppner után) 2800, Fr. Janínet két lapja : 
Nehéz vallomás és Hasonlat (színes) 1800 frankon, N . 
de Launay két lapja 1220 és J. de Longueíl egy lapja 
1250 frankon keltek el. — A londoni piacon: Chrístie-
nél a Henry Lavatts-féle metszetgyűjteményt adták el, 
amikor 149 számért 41.000 koronát fizettek; ezek közül: 
D' Lucas-nak Constable után készült három manière noire 
lapja : a Dedham vale 4568 korona, a The Lock 2834 
korona, a Salisbury cathedral 1034 korona volt ; S. Con-
sínsnek Lawrence után készült ugyaníly lapja : Lady 
Harriet Clive 880 korona, egy másik : Master Lambton 
és néhány hasonló arcképe 864 korona árúak voltak. 
— Christíe-nél ezenkívül a kisebb aukciókon december 
elején elkeltek : S. F. Seymour-nak, Haden-nek rézkarcai : 
»A Lancashire River« 300 kor., »Whistler House, old 
Chelsea«: 300 kor., Mytton Hall és Three Sisters 750 
koronán. — December végén a Sotheby, Wilkinson and 
Hodge-cég folio és quart Shakespeare-kíadásokat (Earl 
Howe birtokából) árverezett el. Ugyanott cserélt gazdát 
most januárban a Lord Amherst of Hackney híres könyv-
tára, mely a nyomdászat és könyvkötés teljes történetét 
képviseli. Sotheby-nek december elején tartott metszet-
aukcióján Dürernek 62 metszetéért kerek 30.000 korona 
folyt be ; ezek között például a Hieronymus 3000 korona 
volt ; a Kakas-címer 1920 korona, az Elveszett fiú 764 
korona, a Melankólia 1630 korona stb. — A decemberi 
aukciók közül kivált még a berlini Lepke-cégé, amelyen 
a dr. Fr. Clemm-féle porcellángyűjteményt árverezték el ; 
ez alkalommal azt a Nagy Frigyestől származó berlini 
szép kávéskészletet 6180 koronáért a berlini iparművészeti 
múzeum vette meg; egyéb kávékészletek 1908 és 1920 
koronán, egy meisseni sakkjáték (harcosokkal) 6000 koronán 
kelt el ; továbbá egy szintén meisseni asztali csengetyűért 
megfelelő alzaton 3600 kor., négy pokálísért 3240 kor., 
öt vázáért 18.000 (l) koronát adtak. A porcellán-képek 
ís jó árakon (840—8160 korona között) keltekel. A francia 
porcellánok Víncennes-Sévres, Berlinben csak kisebb árakat 
értek el ; az árak itt ca. 150 és 4200 korona között inga-
doztak ; amely utóbbi árt egy szép francia J780-ból való 
teáskészletért fizették. 

ÍZLÉSTELENSÉG A PELLENGÉREN. Lapunk f. évi 
III. füzetében Izléshíbák múzeuma c. cikkben ismer-

tettük a stuttgarti múzeumban újabban rendezett »chamber 
of horror«-t s részletesen beszámoltunk az irányelvekről, 
amelyek szerint a múzeum az ízléstelen műíparí cikkeket 
a közönség okulására rendezte. Gelléri Mór, az Orsz. 
Iparegyesület érdemes igazgatója, a napokban meglátogatta 
a stuttgarti múzeumot s benyomásairól a Magyar Hírlap 
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július 28-díkí számában számol be. Érdekes cikkéből 
közöljük a következő részt s 

Az Ízléstelenségek rohamosan terjednek. A »billig 
aber schlecht« korszaka szülte az olcsó tömegtermelés! 
cikkeket, melyek hihetetlen gyorsasággal utat törtek főleg 
a polgári lakások türelmes miliőjébe. Sablonos bútorok, 
szőnyegek, ágytakarók, hímzett vánkosok, képek, keretek, 
vázák, edények stb. rendkívül nagy számmal foglalnak 
helyet még a jobb polgári családok berendezéseiben ís. 
Pláne, akik az egyszerű széptől eltérnek és kissé a luxus 
felé hajlanak, iskolázott izlés híján förtelmes dísztárgya-
kat szoktak akvirálni lakásuk szépségének és változatos-
ságának emelésére. 

Ujabb időben ugyan a rajztanítás fejlődésével javult 
egy kicsit a helyzet. De csak kicsit. A polgári osztály 
túlnyomó nagy része azonban még mindig színvakságban 
szenved a jó Ízléssel szemben. 

Ez indította G y ö r g y i Kálmán barátomat, az Orsz. 
iparművészeit társulat igazgatóját, hogy mintegy tíz évvel 
ezelőtt azt az índítványt tegye társulata intéző fórumán, 
hogy a rendkívül elterjedt ízléstelenségeket, illetőleg az 
idevágó markánsabb, úgynevezett »műiparcikkeket« gyűjt-
sük össze és állítsuk egybe, hogy forgalombahozataluk-
tól a közönséget elijesszük. Csak végig kellett volna menni 
10—20 pesti bolton és összevásárolni 100—200 cikket és 
a közönség megtanulta volna, hogy mi az »ízléstelen«: 
és csúnya. E réven azután talán lassan-lassan következ-
tetést vonhatott volna arra nézve is, hogy mi a szép. 
Én a fölvetett eszmét melegen pártoltam, mert tapaszta-
latból tudom, hogy a közönségre jobban lehet hatni a 
negatívumokkal, mint a pozitívumokkal. A mi publiku-
munk — tisztelet a kivételeknek, mert csak nagy 
általánosságban beszélek — figyelmes lesz arra, ha azt ta-
nítjuk : mi n e m illik, anélkül hogy nagyon az elméjébe 
vésné s mi illik. Az általános és speciális műiparí tárla-
tok, melyeket évről-évre sűrűn és tudatosan rendezünk, 
a nagy tömegeket hidegen hagyják. Nem igen keltik föl 
érdeklődését. Ha azonban egy kiállítást rendeznénk azok-
ból a soi-disant műiparí cikkekből, amelyek eléktelenítik 
a legszebb lakást ís, akkor bizonyára tömeges volna az 
érdeklődés ís. Ha nem ís a maga, de legalább a szom-
szédja kedvéért, mert meg fogja tudni, hogy miféle 
monstruózus ízléstelenségek vannak a szomszédjánál, 
barátjánál, barátnéjánál, stb. és utolsó sorban nem kerül-
heti el azt sem, hogy a maga lakásában ís körültekínt-

sen és egy kis tisztogatást tartson válogatásra nagyon ís 
rászorult berendezési tárgyai között. 

A Györgyi indítványát leszavazták. De a jó eszmé-
ket eltemetni nem lehet. Azok elementáris erővel törnek 
maguknak utat, föltámadnak még ezen a világon. A stutt-
garti országos iparmúzeum, mely a híres és úttörő „Könígl. 
Centralstelle für Gewerbe u. Handel" egyik osztálya, 
P a z a u r e k Gusztáv igazgató indítványára elhatározta, 
hogy az ízléstelen iparcikkek kiküszöbölésére rendszeres 
mozgalmat indít és evégből első sorban példákkal és ellen-
példákkal akar hatni a közönség legszélesebb rétegeire. 
A példa maga a műípari múzeum, amelyben a műipar 
fejlődése van beosztás szerint feltüntve és a különböző 
stílusok a legsikerültebb mintákban bemutatva. Ezt az osz-
tályát a műípari múzeumnak az indítványozó nem akarta 
az ellenpéldákkal megszentségteleníteni és ezért ezek szá-
mára k ü l ö n o s z t á l y t létesített, hogy a jó ízlés ellen 
való bűnös merényleteket demonstratív módon mutassa be 
és hogy e merényletek támogatásától és fölkarolásától a 
közönséget alaposan elijessze. 

Pazaurek úrnak talán nem ís volt tudomása Györgyi 
indítványáról, de Györgyinek elégtételül szolgálhat, hogy 
eszméje mégis utat tört magának, ha idegen földön ís és 
ha 10—12 évvel később is. Nincs kétségem aziránt, hogy 
a stuttgarti e nembeli első kísérleteket mindenfelé utánozni 
fogják — idővel talán nálunk ís, ahol e l s ő k lehettünk 
volna e téren, ha bizonyos körökben kellő időben elég érzék 
lett volna a fölvetett praktikus idea megvalósítása iránt. 

Mert ez úttörő kísérlet közelről érdekli a mi szépen 
fejlődő műípari haladásunkat és mert abból nemcsak a ter-
vezők és a termelők, hanem maga a nagyközönség ís sokat 
tanulhat, egy kissé tüzetesebben akarót kitérni a stuttgarti 
kezdeményezés ismertetésére. 

Maga a tervező, aki igen örült, hogy mí magyarok 
is érdeklődünk e közhasznú alkotás iránt, azt mondotta, 
hogy az ízlésbeli eltévelyedések ad oculos való demonstrá-
lása által egyrészt óvni akarja a m ű v é s z e k e t bizonyos 
önkényes túlhajtásoktól, az eredetiségnek helytelen úton 
való forszírozásától, másrészt óvni akarja a spekuláns g y á -
r o s o k a t és i p a r o s o k a t a szomorú szurrogátumok-
tól és a tömegtermelés elfajulásától, végre a jövőben a 
m ű k e d v e l ő k által előszeretettel űzött ízlésbeli elkalan-
dozásokat ís lehetőleg el akarja hárítani. 

Gellérí ezután részletesen ismerteti a kiállítás rend-
szerét s az egyes kiállítási tárgyakat. 
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